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CENTRES DE JUSTÍCIA JUVENIL 
DARRERS CRITERIS REORGANITZATIUS 

 
 

Continuem les reunions telemàtiques setmanals amb la DG de Justícia Juvenil. Recordeu 
que podeu fer arribar les vostres aportacions, denuncies i suggeriments al correu 
agonzalezf@ccoo.cat per tal que les puguem plantejar en aquestes reunions. Us resumim 
tot seguit els temes tractat a la reunió d’ahir dimarts 7 d’abril. 
 
 
US DE MASCARETES 
 
A partir del 4 d'abril segons la Instrucció de 3 d’abril, de la Directora General d’Execució 
Penal a la Comunitat i de Justícia juvenil, serà obligatori l'us de la mascareta per part 
de tots/es els/les professionals dels Centres de Justícia Juvenil. 
 

EDUCADORS/ES SOCIALS: (MATI, TARDA I CAP DE SETMANA) 
 
Els Centres elaboraran una llista dels educadors/es disponibles per cada torn d’acord amb 
el document de mínims presencials aprovat per la Direcció General en març de 2018.  
 
L’excés d’educadors/es sobre el mínim presencial de cada torn seran els que estaran 
exonerats d’anar a treballar al Centre de forma presencial aquell dia. 
  
La jornada laboral següent, els/les que no han anat a treballar de forma presencial la 
jornada anterior s’incorporaran al Centre amb els/les següents educadors/es de la llista 
fins a completar el mínim presencial, i així successivament cada dia per ordre de llista.  
 
La jornada presencial serà l'habitual: Dies de Setmana Santa: els dies festius -
divendres 10 i dilluns 13 d’abril de 2020- els/les educadors/es del torn de matí i de tarda 
que voluntàriament vulguin, podran anar a treballar al Centre, a la seva unitat educativa, a 
fer la seva jornada de 7 hores i 10 minuts o a fer tota la jornada sencera d’un/a 
educador/a de cap de setmana (14 hores i 40 minuts), amb la finalitat d’alleugerar la 
càrrega de treball del personal educadors de cap de setmana i festius. El mínim 
presencial que correspongui a aquests dies es composarà dels/de les educadors/es 
voluntaris/àries intersetmanals més els/les educadors/es de cap de setmana del torn que 
faltin, inclosos els reforços d’aquest torn. El personal educador de cap de setmana que 
excedeixi del mínim presencial estarà exonerat d’anar presencialment. 
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La realització d’aquestes jornades voluntàries per part del personal educador de 
matí i de tarda serà compensada amb hores lliures de servei a raó d’1 hora i 45 
minuts per cada hora realitzada. Aquestes hores lliures es podran gaudir fins el 30 
d’octubre de 2020. 
 
El personal educador del torn de nit realitzarà la seva jornada i l’horari habitual. Si les 
dotacions d’educadors/es de nit del Centre estan per sobre del mínim presencial, el 
Centre organitzarà un sistema rotatiu per ordre de llista per tal que puguin lliurar un dels 7 
dies de la setmana que els hi pertoca anar a treballar. El dia de no presència al Centre 
no s’haurà de recuperar però hauran d’estar disponibles per assistir al Centre en quan 
siguin avisats/des per la Direcció si s’han produït absències imprevistes en el seu torn que 
hagin provocat que el Centre s’hagi situat per sota del mínim presencial.  
 
Els Centres organitzaran les entrades i sortides del personal educador dels diferents 
torns de forma esglaonada al llarg d’un temps màxim de 40 minuts entre l’inici i el final 
de l’hora d’entrada i de sortida de cada torn.  
 
 
EQUIPS DIRECTIUS (DIRECCIONS, SUBDIRECCIONS, GERÈNCIA, COORDINACIÓ) 
 
Sempre que en un Centre la suma sigui de 2 o més, es constituiran dos equips que 
s’alternaran diàriament en el treball presencial de dilluns a divendres . 
 
Els/Les coordinadors/es de cap de setmana faran la jornada habitual presencial i com 
excepcionalitat els dies festius consecutius de Setmana Santa de 2020 (del 10 al 13 
d’abril) els/les coordinadors/es de cap de setmana permutaran com a mínim un dia 
d’aquests, amb un/a coordinador/a intersetmanal o amb un altre membre de l’equip 
directiu, segons acordi la direcció del Centre. 
 
CCOO, tot i que entenem que ara no és el moment, exposem que la circular de 
l'organització d'horaris del col·lectiu de coordinadors/es de Justícia Juvenil ha estat 
una imposició del Departament que no ha estat acordada ni comunicada als/a les 
representants del personal. El Departament es compromet a parlar-ne quan la situació es 
normalitzi. 
 
Pel resta de col·lectiu, la seva reorganització queda igual a la detallada en la nostra 
nota informativa del 31 de març. 
 

TESTS PER LA DETECCIÓ DEL CORONAVIRUS  
 
El Departament ens comunica que finalment no es podran fer els tests des de l'ASEPEYO 
(tal i com ens va informar en una reunió anterior). Ens comuniquen que no es disposen 
del mitjans per fer-ho i que el tema és complex.  
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CCOO entenem la problemàtica general de la falta de tests però considerem que si el que 
volem és prevenir contagis entre els/les professionals que estan a primera línia, els tests 
haurien de ser prioritaris per ells/es (tot i que, evidentment, entenem que els primers 
serien els hospitals i residències).  
 
La Directora General ens comunica que estan arribant els tests però que no saben el 
nombre d’ells que se lliuraran a Justícia Juvenil. 
 

PROGRAMA EDUCATIU EN LÍNIA 
 
El Departament ens informa que el programa d'escoles en línia no es pot aplicar als 
Centres de Justícia Juvenil. Per això estan utilitzant altres mecanismes com ara fitxes 
impreses per continuar amb els objectius educatius de cada menor. Aquesta opció s'està 
fent a tots els Centres a excepció del C.E el Segre i CE l'Alzina, on les Direccions han 
demanat al Departament flexibilitat per iniciar-la. 
 

DISTRIBUCIÓ DELS REFORÇOS 
 

Demanem que la distribució de reforços es faci de manera que tots/es els/les 
educadors/es de cada torn puguin lliurar tal i com recull la instrucció de reorganització. 
Posem com exemple el CE l'Alzina, que algun dia al torn de matí s'ha treballat sota els 
mínims presencials, amb la qual cosa si no es reforcen el torns serà difícil que els/les 
educadors/es puguin lliurar ja que no hi haurà més gent dels mínims presencials 
 
El Departament valorarà aquell torns on no s'hagi pogut fer perque no hi ha més 
educadors/es dels mínims presencials. I faran el seguiment de la cobertura del mínims 
presencial durant la setmana per tal que hi hagi un equilibri entre els torns i Centres. 
 
 
MÍNIMS PRESENCIALS 
 
El Departament està acabant l'actualització del document dels mínims presencials del C.E 
Til·lers i CE Montilivi i ens la farà arribar. 
 
 
NETEJA DELS ESPAIS  
 
El Departament ens comunica que s'ha reforçat el servei de neteja dels Centres i 
demanem reforçar els espais de neteja entre els torns, així com la desinfecció 
d'aquells aparells que més s'utilitzen durant el torns (telèfon, teclat, ordinador, taula, 
etc...) . El Departament ens comunica que els Centres tenen el protocol que marca el 
Departament de Salut i així ho estan fent.  
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LLIURAMENT D'INFORMES 
 
Insistim que la prioritat no és el lliurament dels informes atesa la situació que pateixen els 
Centres. Demanem que el Departament contacti amb el jutjats de menors per tal que 
autoritzin l'ajornament del lliurament dels informes. 
 
El Departament ens comunica que tant les direccions del Centres com els jutjats de 
menors son conscients de la situació i els informes que s’hauran de lliurar seran els 
imprescindibles. 
 

CONVOCATÒRIES D'EDUCADORS SOCIALS DE JJ 
 
Pel que respecta a les convocatòries de psicòlegs/gues, treballadors/es socials i 
educadors/es socials de JJ i centres penitenciaris, CCOO considerem necessària la 
negociació d'una borsa de treball tal i com vam demanar reiteradament en anteriors 
meses mixtes, tot i que entenem la problemàtica de la situació actual i que és prioritari fer 
front a l'estat d'emergència, cal vetllar per la prevenció del personal que hi està a 
primera línia i cobrir les necessitats del personal educadors de manera immediata. 
 
Demanem una excepcionalitat en el procediment de selecció de les persones substitutes 
per tal que les contractacions siguin imminents, no passar qüestionari ni entrevista i que 
les direccions dels Centres ho valorin dins del període de prova. D'aquesta manera es 
podrien cobrir de manera immediata les necessitats dels Centres que estem tenint. 
 
El Departament ens comunica que no es possible prescindir de les entrevistes ja que 
aquestes son necessàries i que la contractació i posterior valoració del període de prova, 
ara per ara no es possible atès el temps que tot això requereix. Ens comuniquen que 
s'estan fent nombroses entrevistes als/a les educadors/es que s'han inscrit per poder 
disposar de substitucions. També ens comuniquen el compromís de negociar una borsa 
de treball d'execució penal quan la situació es normalitzi. 
 

CCOO estem contra la convocatòria d'animadors/es socioculturals que es va publicar 
divendres ja que és clarament un intrusisme laboral cap el col·lectiu d’Educadors/es 
Socials. Per això CCOO vam presentar un escrit al Departament manifestant el nostre 
total desacord i demanant la contractació d’Educadors/es Socials.  
 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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