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PROCEDIMENT DE COBERTURA DE TORNS TEMPORALS DELS EDUCADORS/ES 

SOCIALS DE CENTRES EDUCATIUS DE JUSTÍCIA JUVENIL 

 

 

La finalitat d’aquest procediment és facilitar un canvi de torn horari de manera temporal 

a les persones de la plantilla dels centres educatius del cos/categoria d’educador/a 

social que hi estiguin interessades per cobrir torns no coberts per absències de 

mitja/llarga durada (de previsió superior a 1 mes) que es generin en els diferents torns, 

inclosos aquells torns que quedin vacants, fins a la propera adjudicació anual de torns 

(substitucions per baixa mèdica o maternitat, invalideses, jubilacions parcials, 

jubilacions, etc.), els quals, sempre que s’incorpori nou personal per cobrir l’absència, 

passarien a fer el torn ofert i la persona nova que s’incorpori faria el torn deixat de cobrir 

per aquest moviment. 

 

Descripció del procediment: 

 

Elaboració de la llista 

 

Un cop l’any, una vegada es conegui l’adjudicació de torns fixos i anuals per al proper 

curs, s’obrirà un termini per a què les persones esmentades que estiguin interessades 

en canviar de torn de forma temporal per les causes descrites facin una sol·licitud, en la 

qual marcaran els torns als que volen optar durant el curs següent, en cas que es donin 

les circumstàncies descrites. 

 

Poden presentar la seva sol·licitud els/les educadors/es socials (funcionaris i interins) de 

plantilla (no substituts) que durant el curs següent hagin de desenvolupar, per torn 

definitiu, els torns de matí o de tarda per cobrir els torns que no ocupen (de matí, de 

tarda, de nit i de cap de setmana i festius). També hi pot presentar la seva sol·licitud el 

personal laboral fix i temporal de plantilla (no substituts) que estigui sotmès al sistema 

de torns horaris del personal funcionari i que compleixi les circumstàncies descrites. 

 

Els torns per cobrir que es generin com a conseqüència de l’absència d’una persona 

laboral amb torn fix, no sotmesa al sistema de torns del personal funcionari, sí que es 

podran ofertar i ser ocupats mitjançant aquest procediment. 

 

Les persones que hagin presentat la sol·licitud i compleixin els requisits esmentats 

s’ordenaran en una llista per torns sol·licitats per ordre de serveis prestats com a 

educador/a social en centres educatius de justícia juvenil (s’inclouen el serveis prestats 

en l’extingit lloc de tècnic d’intervenció educativa) en centres de justícia juvenil. 
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En cas d’empat, es tindran en compte els serveis prestats esmentats en el propi centre 

i, si persisteix l’empat, es tindrà en compte els serveis prestats com a educador/a social 

i, si persisteix l’empat, es tindrà en compte l’antiguitat a l’Administració de la Generalitat 

i; si persisteix l’empat, es farà un sorteig. 

 

Aquesta llista servirà per a tot el curs escolar (d’1 d’octubre a 30 de setembre de l’any 

següent), i durant aquest temps només es podrà modificar la llista per renúncia. 

 

A l’any següent, es repetirà el procediment descrit per elaborar una nova llista per al 

curs següent; per la qual cosa, les persones de la llista del curs anterior, hagin estat 

cridades o no, si continuen interessades en cobrir torns temporals, ho hauran de tornar 

a sol·licitar. 

 

Crida de les persones 

 

Quan es produeixi la necessitat de cobrir un torn temporal, s’oferirà a la persona amb 

més puntuació del torn corresponent que no estigui cobrint un torn mitjançant aquest 

procediment. 

 

No s’oferirà el torn quan la persona no estigui en disposició d’incorporar-se al torn en el 

termini de 3 dies, com a màxim, en els casos de substitució, i de 7 dies, com a màxim, 

en els casos de torn vacant. 

 

En el cas que no es pugui oferir el torn a la primera persona de la llista per la 

impossibilitat d’incorporar-se en el termini descrit, s’oferirà a la persona següent de la 

llista. A aquella persona se li oferirà el torn següent quan sorgeixi la necessitat. 

 

Si la persona a la qual se li ofereix el torn renuncia a ocupar-lo, se li oferirà un nou torn 

del mateix tipus, quan es produeixi, per un sol cop. Si també renuncia al torn següent 

ofert, no se li podrà oferir un altre torn d’aquella tipologia fins que totes les persones de 

la llista hagin exercit el torn sol·licitat mitjançant aquest procediment. 

 

Causes de finalització de l’exercici temporal d’un torn 

 

Les causes de finalització d’ocupació d’un torn temporal són les següents: 

a) Quan s’incorpori la persona titular del torn substituït. 

b) Quan, mitjançant la convocatòria de torns definitius, provisionals i anuals, la 

persona que exerceix el torn temporal hagi de cobrir, de manera voluntària o per 

roda de torns, un torn de nit o de cap de setmana i festius, o un torn provisional. 

c) Quan el torn que està exercint de manera temporal s’hagi adjudicat a una altra 

persona mitjançant la convocatòria de torns definitius, provisionals i anuals. 

d) Per canvi de torn de la persona titular del torn substituït. 

e) Per renúncia. (per a la crida per a un nou torn s’aplicarà el mateix criteri 

d’oferiment que en el cas de la renúncia a ocupar un torn en la fase de crida de 

candidats). 
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En el cas dels punts a), d) i e) la persona tornarà al torn que ocupava abans de la 

cobertura temporal. En els altres casos, l’1 d’octubre passarà a ocupar el lloc adjudicat 

mitjançant la convocatòria de torns fixos i anuals. 

 

Altres consideracions 

 

Si l’1 d’octubre una persona està exercint un torn temporal, podrà continuar ocupant-lo 

si no es dóna cap de les causes descrites. 

 

Si es produeix una cadena d’absències de la mateixa persona, la persona que exerceix 

el torn temporal podrà continuar ocupant-lo fins a la reincorporació de la persona absent 

o fins que el torn s’adjudiqui mitjançant la convocatòria de torns definitius i anuals, 

sempre que sigui necessari cobrir el torn. 

 

En el cas que la persona que estigui ocupant el torn temporal tingui una absència 

susceptible de ser coberta mitjançant aquest procediment, s’oferirà a les persones de la 

llista mitjançant el mateix sistema descrit. 

 

Els canvis de torns que es produeixin per aplicació d’aquest procediment no tenen 

conseqüències sobre la convocatòria de torns definitius, provisionals i anuals; d’aquesta 

manera, el temps de serveis al torn temporal no podrà ser valorat a la convocatòria 

esmentada, per tant, no tindrà cap efecte sobre el seu resultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La directora general d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil 
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