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CENTRES DE JUSTÍCIA JUVENIL 

 

Posem en el vostre coneixement les darreres informacions i actuacions que afecten els Centres. 

 
Material preventiu: CCOO considerem de vital importància la distribució d'equips de protecció 
individual (mascaretes i guants) per tal d'evitar contagis; especialment entre el col·lectiu 
d'educadors/es socials que tenen contacte directe amb els/les menors. Per això hem adreçat un 
escrit a la Directora General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil. 
 
Evitar contagis: Els/Les treballadors/es que presentin símptomes (cas sospitós) o hagin donat 
positiu al test de coronavirus no han d'entrar al centre i ho han de comunicar a la direcció del seu 
centre. 
 
Reunions amb la direcció: Setmanalment, els sindicats farem una reunió telemàtica amb la 
Directora General. És per això que us demanem que ens feu arribar al correu 
agonzalezf@ccoo.cat  totes les inquietuds i problemàtiques que considereu per tal de tractar-les.  
 
Prement aquest enllaç podeu descarregar-vos la Instrucció 1/2020 de data 18 de març, per la qual 
s’estableixen mesures organitzatives adreçades al personal de centres educatius del Departament 
de Justícia, davant del risc d’infecció per coronavirus SARS-CoV-2, dirigida al personal dels 
centres educatius i que està penjada a la Intranet del Departament. 

 
Augment d'educadors/es als CE: El Departament farà nous nomenaments d'educadors/es 
socials als centres de justícia juvenil per a fer front a aquesta situació anòmala. Seran 
educadors/es socials de reforç per a 3 mesos prorrogables a 3 més segons la situació. 
 
La distribucció dels educadors/es socials de reforç pels centres és la següent: 

C.E L'Alzina:  24 
CE Can Llupià: 24 
CE El Segre:  12 
CE Montilivi:     6 

CE Folch i Torres:    3 
CE Oriol Badia:    4 
G.E Barcelona:   1 
CE Els Til.lers:    6 

 
En relació amb les substitucions, us transcrivim tot seguit el redactat del Departament: Per a 
substitucions: Tant si estàs interessat/ada en aquests nomenaments com si no ho estàs, accedeix 
a aquest enllaç i emplena el formulari que hi trobaràs. En cas afirmatiu, en breu ens posarem en 
contacte amb tu per concretar la incorporació segons el que hagis respost en el formulari. Si hi ha 
alguna persona que estigui ocupant un lloc vacant amb nomenament d’interí obert o estigui en un 
lloc del Programa dels MENA, que ho indiqui al formulari, tot i que aquestes persones, en principi, 
no haurien de rebre el correu. 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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