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MESA MIXTA DEP. JUSTÍCIA 
 
Us resumim, tot seguit, els temes més destacats tractats amb l’Administració a la Mesa Mixta de negociació 
celebrada el 29 d’octubre d’enguany. 
 
FESTIVITAT 12 D’OCTUBRE 
 
Els/Les educadors/es socials que a l’octubre feien torn de mati o tarda se’ls afegirà a l’ATRI 8h20min d’AP. 
 
 
EDUCADORS/ES SOCIALS: OPOSICIONS I CONCURS DE TRASL.LATS. 
 
• Concurs de trasllats: El Departament ens comunica que la previsió de la publicació de la convocatòria 

del concurs de trasllats d’educadors/es socials és per al mes de novembre. 
• Oposició: El departament ens informa que la previsió de publicació dels resultats de la primera prova 

serà a la segona quinzena de novembre però no ha volgut avançar res al respecte dels resultats 
definitius del primer examen tipus test, ni de la publicació de les noves plantilles en relació a les 
impugnacions presentades 

 
 
CENTRES EDUCATIUS de JUSTICIA JUVENIL 
 
• C.E. Montilivi: l’increment retributiu de centre B a centre A es veurà reflectit a la nòmina de novembre 

amb caràcter retroactiu des del 27 d'agost. 
• C.E. Els Til·lers: l'obertura de la unitat de convivència de noies es farà l’11 de novembre. De les 

persones que tenien dret a tornar al C.E. Els Til·lers son finalment 3 (2 educadors/es socials i 1 auxiliar 
administratiu) que han comunicat la voluntarietat de tornar-hi. La resta de llocs de treball sortiran del 
C.E. Can LLupià, i s’han presentat prou educadors/es voluntàriament per ocupar els llocs 
d’educadors/es socials. Les persones que aniran al C.E. Els Til·lers faran un curs formatiu els dies 5 i 6 
de novembre al CEJFE, i el 7 i 8 de novembre al C.E. Els Til·lers. El curs es farà als matins. El 
Departament ens comunica que el personal que anirà al centre ja disposa de tota la informació. 

 
 
COBERTURA DE TORNS 
 
CCOO demanem que es faci la cobertura de torns als/a les educadors/es que són de plantilla per tal 
d’afavorir els/les educadors/es socials que porten més temps als centres. El departament diu que un 
cop distribuïts els torns definitius i temporals, els/les educadors/es nous/ves de reforç o programa ocuparan 
els torns que quedin sense cobrir. Es farà segons la Circular 2/2008 d’adjudicació de torns i el Procediment 
de cobertura de torns temporals dels/de les educadors/es socials de centres. 
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