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REUNIÓ MESA MIXTA 29.04.2022
La Mesa Mixta d’aquest 29 d’Abril tenia l’encàrrec monogràfic de revisar la proposta
d’acord de criteris per a la creació i funcionament de la llista de substitucions
d’educador/es socials als centres educatius i alhora, aprovar i signar aquest acord per a
poder fer l’anunci i obrir novament la llista que tenim exhaurida.
CCOO, davant diferents particularitats en alguna esmena de la proposta presentada per
l’Administració, demanem ser operatius i àgils a l’hora de revisar la proposta. En tant ja
anem tard amb aquest procediment ja que les vacances d’estiu son a la cantonada, i les
substitucions des d’abans de Setmana Santa s’estan cobrint des d’una llista obsoleta, o
mitjançant hores extres. Per aquesta situació, l’Administració proposa que l’anunci de la
convocatòria a la llista es redueixi a 10 dies hàbils (en lloc de 15), per aquesta primera
convocatòria, per tal d’agilitzar el procés. CCOO fem palesa la necessitat que la llista ha
de ser automatitzada, pública i transparent i que la pròpia gestió demana d’un programari
que faciliti dita feina. L’Administració valora que el sistema existent ja funciona prou bé, tot
i que consideren bona la proposta de CCOO per a un futur.
CCOO recordem que quan es sol·licita fer substitucions, la disponibilitat d’horari o jornada
no pot suposar ni benefici ni perjudici en l’assignació de la suplència. La crida per a oferir
la suplència ve determinada per l’ordre de la llista com recull el procediment.
L’Administració ens contesta que així és, i no pot ser d’altra manera. CCOO sol·licitem
que la llista de les substitucions no només contempli centres educatius sinó també tot
l’àmbit d’execució penal. L’Administració ens fa saber que no es poden barrejar diferents
àmbits d’intervenció (com medi obert o presons) perquè les necessitats de cobertura de
les suplències son molt diferents. Venen determinades pel propi servei, així com per llei.
CCOO plantegem la necessitat d’un protocol d’acollida per al personal educador de nova
incorporació. L’Administració contesta que ja existeix aquest protocol. Tot i aquest, s’està
estudiant com articular i dissenyar un tipus de formació més específica, que seria duta a
terme pel Centre d’Estudis Jurídics.
Finalment s’ha tancat i aprovat el nou procediment de la llista d’Educadors i Educadores
Socials de Centres Educatius, la qual s’activarà en dues setmanes. Tot i així, CCOO
seguirem exigint a l’Administració l’existència d’una BORSA d’educadors/es socials en
l’àmbit d’execució penal AUTOMATITZADA, PUBLICADA, ACTUALITZADA i ÀGIL.
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