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EDUCADORS/ES SOCIALS 
ÀMBIT EXECUCIÓ PENAL 

 
Us resumim, tot seguit, els temes tractats a la reunió de la Mesa Mixta d’ahir 3 de desembre.  
 
OPOSICIONS. PROCES SELECTIU EDUCADORS/ES EXECUCIÓ PENAL. JU029  
 
El Departament ens comunica que finalment sortiran, pels nomenaments dels/de les educadors/es que han 
superat el procés, totes les places vacants del departament: totes les que han sortit al concurs de mèrits i 
les vacants que hagin quedat com conseqüència del concurs (excepte les places que s’hagin canviat de 
laboral a funcionari, per exemple, educadors/es jubilats ni les places reservades). 
Publicació mèrits: El Departament ens informa que han acabat la valoració dels mèrits i es publicaran la 
propera setmana.  
Es mantenen les dates del nomenament al mes de febrer del 2021. El Departament ens comunica que estan 
preparant com es farà l’acte públic de nomenament si continuen les mateixes restriccions sanitàries actuals. 
 
 
RECOL·LOCACIÓ EDUCADORS/ES DESPLAÇATS/DES  
 
CCOO proposem que es pactin criteris de recol·locació per tal de garantir que tot el personal o el màxim 
numero d’educadors/es continuïn treballant. El Departament ens comunica que els criteris a seguir seran 
semblants als que es fan fer servir al cos de psicòlegs/gues:  

1. Aprovats/des sense plaça (no hi ha cap cas). 
2. Persones que s’han presentat a les proves ordenades per ordre de puntuació de la prova (en cas 

d’empat es comptarà l’antiguitat; si tot i així es mante l’antiguitat, es desempataria per ordre alfabètic 
segons la lletra que es va fer servir al procés). 

3. Persones que no s’han presentat o no han fet les proves. S’ordenarien per antiguitat, i si no han 
pogut ser recol·locats/des passarien a formar part de la “borsa”. 

 
 
CONCURS DE MÈRITS. CONVOCATÒRIA JU/001/2020. 
 
Es publicarà el llistat provisional de mèrits durant el mes de desembre, amb la primera adjudicació de places 
provisional i amb un termini per al·legacions. Al gener es resoldrien les al·legacions del concurs i de les 
oposicions. 
 
 
TELETREBALL I REUNIONS D’EQUIP 
 
CCOO demanem resposta al nostre escrit presentat en relació amb el teletreball i que es va tractar a la 
reunió amb la DG on es va dir que ens facilitarien una resposta. Davant la situació actual de pandèmia, 
CCOO considerem el teletreball convenient i necessari per al personal administratiu de centres, el personal 
tècnic i altres col·lectius com coordinadors/es on es puguin combinar jornades presencials amb jornades de 
teletreball.  
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CCOO també demanem la resposta pendent sobre la nostra petició que les reunions d’equip educatius per 
aquells/es professionals que no coincideixin durant la seva jornada es puguin fer  de manera telemàtica. El 
Departament diu que això s’ha de valorar al Comitè de Crisi i que encara no s’ha tractat; que manquen 
recursos materials per què es pugui fer i que la situació actual no és la que hi havia al mes de març. CCOO 
exposem que les reunions d’equip es facin telemàtiques per al personal d’alguns torns i que no cal esperar a 
la reunió del Comitè de Crisi i ens mostrem en total desacord davant del posicionament del Departament; 
creiem que és necessària una actuació per prevenir qualsevol contagi. El Departament no aplica això de 
“prevenir i no curar”, esperem que no tinguem que anar tots/es a curar-nos per no prevenir-nos. 
 
 
BORSA DE TREBALL I LLISTATS DE SUBSTITUCIONS 
 
El Departament ens comunica que estaria d’acord en crear una borsa de treball. CCOO ens congratulem 
atès que aquesta és una petició de fa molt de temps que CCOO hem demanat reiterades vegades.  
 
CCOO hem estat d’acord en el llistat de substitucions (erròniament anomenat “borsa”) per cobrir les 
necessitats d’educadors/es de centres educatius, però sempre hem dit que el més adient i just seria una 
borsa de treball transparent, pública i amb barems objectius per poder optar a vacants. CCOO considerem 
que, fins que no s’acordi i es publiqui una borsa de treball, el més just per totes les persones que hi formen 
part del llistat seria que el Departament faci una actualització anual per serveis prestats on quedés un llistat 
únic i no ordenat cronològicament segons les dates de les convocatòries.  
 
 
CENTRE EDUCATIU MONTILIVI / CENTRE OBERT GIRONA (PROJECTE DE LA DG) 
 
CCOO demanem informació del projecte del trasllat dels menors en règim obert al Centre Obert de Girona. 
El Departament ens informa que l’objectiu és que els/les menors en règim obert no estiguin junts amb els/les 
menors de règim tancat o semiobert i que, en principi, això no tindrà afectació en l’ocupació ni en la plantilla; 
sense donar més informació. CCOO exposem la inquietud existent sobre la possible afectació al personal i 
demanem que ens donin més informació sobre el projecte. 
 
 
COMPACTACIÓ JORNADES A LES REDUCCIONS DE JORNADA PER CURA DE FILLS/ES 
 
Un sindicat proposa que s’ampliï aquesta compactació de jornada al torn de mati, ja que actualment només 
es pot fer al torns de tarda i de cap de setmana. CCOO, evidentment hi estem d’acord que aquesta 
compactació sigui aplicable a tots els torns. Quan es va tractar aquest tema, CCOO ens vam posicionar en 
contra perquè no s’acceptava que aquesta compactació la poguessin fer a qualsevol torn. 
  
 
PROJECTE DE JUSTÍCIA JUVENIL, CONDICIONS LABORALS 
 
Fa mesos que CCOO demanem un espai per treballar i acordar un projecte de Justícia Juvenil tant de 
centres educatius com de medi obert. En definitiva, un acord de condicions laborals. CCOO ho hem 
demanat reiterades vegades, sense resposta per part del Departament tot ha quedat en bones intencions 
però sense concretar ni data ni la mesa de negociació (grup de treball, mesa técnica). Tot ha quedat a l’aire; 
bones intencions però sense concreció. CCOO continuarem amb aquesta línia que veiem del tot necessària.  

 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 

mailto:gene@ccoo.cat
http://www.ccoo.cat/fsc/generalitat
http://www.facebook.com/ccoogeneralitat
http://www.twitter.com/ccoogeneralitat

