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REUNIÓ MESA MIXTA 28.02.2022
Us resumim, tot seguit, els temes tractats a la reunió de la Mesa Mixta del
passat 28 de febrer, on l’Administració ens informa dels temes següents:
- Nou procediment en la “llista d’educadors”. CCOO valorem
positivament el nou procediment en tant que es preveu més àgil. Tot i això,
remarquem la necessitat que s’han de posar tots els esforços des de la
Direcció General de Justícia Juvenil per tal que la llista sempre estigui activa i
a ple rendiment, per facilitar la feina als responsables ubicats en els centres
de treball i encarregats de trobar suplents, així com per no generar
sobrecàrregues de treball als educadors presents davant dels descoberts.
Aquests es donen sovint en períodes de molta càrrega, coincidint en
períodes de vacances.
- Ampliació de l’acumulació del terç de jornada a tots els torns. CCOO
ens mantenim en el mateix posicionament que vam prendre en un primer
moment (ara fa tres anys), apostant perquè l’acumulació es pugui dur a
terme en tots els torns (només torn de tarda i cap de setmana).
Ha de ser un dret per a qualsevol treballador/a (indiferentment del torn que
faci), ja que la compactació minimitza riscos laborals, i permet que un mateix
suplent pugui acumular dues compactacions, així com garantir unes
condicions laborals més dignes i que el/la treballador/a suplent es pugui
integrar millor en la dinàmica del centre.
- Proposta d’ampliació del termini de publicació de la convocatòria de
coordinadors i coordinadores per sincronitzar amb la del personal
educador. Per tal que la roda de torns s’unifiqui juntament amb la dels/de les
educadors/es al mes de febrer, CCOO parlem d’aquest tema amb les
direccions dels centres, ja que en l’àmbit sindical no s’havia rebut cap
suggeriment de les parts implicades.
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Se’ns fa lliurament formal del llistat unificat i anònim de persones candidates
de la “borsa” d’educadors i educadores per ordre d’antiguitat.
D’altra banda, CCOO hem plantejat les qüestions següents:
 Que se’ns faci retorn de les peticions que s’envien per correu electrònic
i que se’ns respongui.
 En relació amb la vacant de la plaça de metge/ssa avaluador/a, ens
responen que el concurs ja està tancat, i que al llarg del mes de març
començaran les avaluacions.
 Sol·licitem informació respecte a com es computen les guàrdies del
personal coordinador dels centres. Se’ns deriva al Decret 48/2006, de
28 de març, pel qual es determinen els òrgans unipersonals dels
centres de justícia juvenil, alhora que se’ns explica que els
coordinadors i coordinadores són B.24.3, i en la definició del
complement específic del nivell 24.3 ja inclou totes les funcions
inherents al càrrec.
 Acta de la darrera reunió de la mesa mixta. En relació amb la jubilació
anticipada i la segona activitat, CCOO estem totalment d’acord amb la
jubilació anticipada i la segona activitat, però atesa la desinformació
que ha arribat al llarg dels darrers mesos a molts/es treballadors/es (i
no pas des de CCOO), entenem que aquest procediment era una
qüestió de voluntats polítiques i de resolució imminent. CCOO ens
mantenim en el que ja hem explicat des del primer dia. Aquest procés
és possible, però s’allarga en el temps i, per aquest motiu, i per tal de
posar fil a l’agulla, sol·licitem a la Direcció General de Justícia Juvenil
una mesa tècnica per a començar a treballar la viabilitat de la jubilació
anticipada.
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