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REUNIÓ MESA MIXTA 12.11.2021 

 

Us resumim, tot seguit, els temes tractats a la reunió de la Mesa Mixta del passat 12 de 
novembre, on hem tingut el primer contacte amb les noves responsables del 
Departament. 
 
Abans de començar s’han presentat les noves incorporacions en els òrgans de 
representació del Departament de Justícia, que són la directora general d’Execució Penal 
a la Comunitat i Justícia Juvenil, Susanna Roura, la directora de serveis, Raquel Sistaré i 
la subdirectora general de Recursos Humans i Relacions Laborals, Begonya Vericat. 
 
Un cop acabades les presentacions, CCOO informem que s’està elaborant un document 
on es plasmarà l’actual situació dels centres de justícia juvenil, i s’adreçarà a diferents 
destinataris (tant l’administració com a altres seccions sindicals). Aquest document vol 
remarcar el model de justícia juvenil que tenim com a un referent en l’actuació educativa 
en menors i joves infractors.  
 
CCOO també volem evidenciar les mancances i deficiències que cal redreçar per a poder 
donar i garantir un servei públic de qualitat. Recordem que els centres de justícia juvenil 
es troben actualment en un estat de degradació i  precarietat quant a les instal·lacions, 
subministrament i condicionament. 
 
CCOO recordem a l’administració que, en data d’avui, encara no està resolta la 
convocatòria dels torns definitius. Aquests s’han de fer efectius el pròxim 1 de febrer de 
2022. L’Administració ens respon que la llista dels torns definitius sortirà aviat. 
 
CCOO demanem una borsa d’educadors en condicions, i no la llista de substitucions poc 
àgil i ineficaç que s’està utilitzant actualment. També donem suport a la voluntat de 
plantejar la jubilació anticipada i la segona activitat pel col·lectiu de Justícia juvenil, creant 
un grup tècnic de treball conjunt amb la resta de forces sindicals per presentar una 
proposta. 
 
L’Administració, per la seva banda, ens transmet que tot i haver-hi un repunt de baixes 
temporal, entén que no són significatives en relació amb la mitja d’altres anys.  
 
La pròxima reunió de la Mesa Mixta s’emplaça pel mes de febrer, així i tothem obtingut el 
compromís de l’Administració de fer aquestes reunions amb una certa periodicitat.  
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