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CENTRES DE JUSTÍCIA JUVENIL 
DARRERS CRITERIS REORGANITZATIUS 

 

Continuem les reunions telemàtiques setmanals amb la DG d’Execució Penal a la 
Comunitat i 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 tractats a la reunió d’ahir. 
 
 
VALORACIÓ DELS CENTRES DURANT LA SETMANA SANTA 
 
La DG ens comunica que la valoració durant la Setmana Santa ha estat positiva. En 
alguns centres, els/les educadors/es de cap de setmana han pogut lliurar fins a 2 dies, 
altres 1 dia i mig i, com a mínim, 1 dia del total de 4. 
 
Es planteja la possibilitat que la devolució d'hores extres d’aquells/es que han  treballat 
siguin retribuïdes i que sigui una opció a triar entre lliurança en dies o econòmica. La DG 
exposa que la Instrucció recull la compensació d'1h treballada per 1h 45min de lliurança i 
no figura la compensació retributiva encara que comenta que com som poques persones 
ho valoraran. CCOO demanem una distribució dels reforços per  torns i unitats de 
convivència  per tal que tots/es els/les educadors/es  puguin  lliurar equilibradament.  
 
Us passem en aquest enllaç el document de mínims presencials actualitzat atès que 
faltava incorporar el CE Els Til·lers i el CE Montilivi. 
 
 
PROVES  DIAGNOSI 
 
La DG ens informa que es començaran a fer les proves de diagnosi als centres educatius, 
concretament s'iniciarà amb el CE Oriol Badia (coordinació amb el CAP de Vilafranca del 
Penedès). Es començarà a realitzar als/a les menors del centre i, posteriorment, als 
professionals. Encara resta pendent conèixer com es durà a terme (desplaçament al CAP 
o el personal sanitari anirà al centre). L'objectiu és fer-ho per a tots els centres educatius. 
 
CCOO preguntem per la priorització dels/de les menors, ja que la probabilitat de contagi 
és superior entre els professionals que entre els/les menors (excepte nous ingressos). La 
DG ens contesta que aquest criteri ve marcat per Sanitat i és el que es seguirà. CCOO 
exposem que l'inici de les proves de diagnosis als professionals és una bona noticia i 
esperem que es faci extensible a tots els centres al més aviat possible. 
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NETEGES D'ESPAIS COMUNS: 
 
CCOO demanem que es faci una neteja, de tots els espais comuns i al despatx del 
personal educatiu, entre els canvis de torn i especialment en aquells aparells d'ús més 
habitual i compartit (telèfon, teclat, ratolí, walkies, taula, etc. La DG diu que s'han 
augmentat les hores dels contractes de neteges per a alguns centres, i que s'estan 
seguint els protocols marcats. CCOO considerem que, tot i que no estigui reflectit als 
protocols, la neteja i la desinfecció especifica dels aparells que es comparteixen entre 
diferents professionals és una mesura de prevenció i que s'ha de fer al més aviat possible. 
 
 
ORDENADORS PORTÀTILS: 
 
CCOO demanem que es lliurin als professionals dels equips tècnics (psicòlegs, 
treballadors socials) ordinadors portàtils per poder fer teletreball i també al personal 
educatiu si necessiten fer informes durant les jornades no presencials. 
 
CCOO també demanem el lliurament dels ordinadors portàtils als/a les educadors/res de 
medi obert, per poder estar connectats a la base de dades protegides i fer més efectiu el 
teletreball. 
 
  
PLA EDUCATIU DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 
 
La DG està en coordinació amb el Departament d’Educació per tal de continuar el tercer 
trimestre amb els menors interns als centres educatius. A alguns centres ja ho estan 
aplicant i a altres com el CE l'Alzina i el CE el Segre les direccions han comunicat al 
Departament que es més complicat i continuaran valorant poder aplicar-ho mitjançant 
descàrregues per DRIVE. 
 
 
PRESA DE TEMPERATURA ALS PROFESSIONALS: 
 
Es demana conèixer quins son els criteris als diferents centres i torns per la presa de 
temperatura als/a les professionals dels centres abans d'entrar-hi. La DG diu que no hi ha 
cap protocol ni instrucció que especifiqui la presa de temperatura i, per tant, no faran cap 
instrucció dirigida als centres per fer-ho. CCOO entenem que s'hauria de fer de manera 
voluntària a tots els centres i torns abans de l'entrada, per prevenció. 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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