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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 del 23.04.2020. 
 

NOU PLA DE CONTIGÈNCIES I DEURES INEXCUSABLES 
El departament ens comunica que s'ha tret un dels supòsits recollit a la revisió del 
22.04.2020 del seu Pla de Contingències sobre el permís per deures inexcusables: la 
convivència amb un familiar vulnerable. CCOO hem manifestat els nostre desacord, i 
lamentem aquesta decisió del departament ja que considerem que les persones 
treballadores que estan en primera línia no només posen en risc la seva salut sinó també 
la dels seus familiars més vulnerables que convisquin amb elles.  
 
MASCARETES  
L'Administració ens comunica que cada 15 dies es canviaran les mascaretes als 
professionals a més a més de les que es facin malbé que es reposaran al moment. També 
ens comuniquen que disposen de mascaretes per al menors dels CE i que es lliuraran 
quan es consideri necessari.  
 
PROVES DE DIAGNOSI 
A la reunió anterior, la DG ens va informar que les proves de diagnosi a Justícia Juvenil 
començarien al CE Oriol Badia (primer els menors i després els professionals). Hores 
d’ara, la DG ens comunica que encara no s'han començat a fer i emparant-se en el marge 
de 15 dies per iniciar la realització de les proves. CCOO ja vam manifestar que era una 
bona notícia l'inici de la realització de les proves a Justícia Juvenil, però lamentablement, 
la coordinació entre administracions per iniciar-les és lentíssima. 
 
EDUCADORS/ES SOCIALS DE REFORÇ I OCUPACIÓ ALS CENTRES. 
Els representants del Departament ens comuniquen que les dades d'ocupació dels 
menors als centres han baixat. Actualment hi ha 72 educadors/es de reforç i falten 8 
educadors/es més que s’incorporaran com reforços als centres educatius, amb contracte 
de 3 mesos i que possiblement es prorrogaran 3 mesos més (dependrà de la situació). 
 
CONCURS DE TRASLLATS D'EDUCADORS/ES SOCIALS: 
Ens comuniquen que tots els processos estant paralitzats i que un cop la situació es 
normalitzi s'iniciarà i es plantejarà un nou calendari de publicació i resolució. 
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VACANCES I AP 
Cara a la programació de vacances dels professionals de Justícia Juvenil, s’està en temps 
per poder donar les indicacions als centres per tal que els/les professionals puguin fer les 
peticions. El Departament ens consulta les nostres consideracions en relació amb les 
prioritats del personal treballador. 
 
 
VIDEOTRUCADES DELS MENORS. 
El Departament ens comunica que a més a més dels mòbils que ja s'han lliurat als CE, 
s'ha fet la comanda de tabletes. La comanda inicial és una tableta per a cada centre. 
CCOO demanem que el nombre de tabletes per centre sigui proporcional al nombre de 
menors atesos. La DG ens diu que no s'han comprat més unitats perquè no hi ha en 
estoc. 
 
NETEJA ALS CE 
El Departament ens informa que a la intranet es troba el protocol específic de les neteges 
d’espais compartits i dels aparells comuns que és general per a tots els centres del 
Departament. També ens comunica que als CE es fa la neteja integral i profunda a tots els 
espais amb els personal adient. El que no es fa és al despatx dels/de les educadors/es on 
el canvi de torn no coincideix amb la  jornada del personal de neteja (per exemple, el 
canvi de torns dels/de les educadors/es de nit). Així mateix, informa que a tots els CE 
disposen dels productes desinfectants recomanats per Salut. CCOO, considerem que 
seria convenient un protocol específic més detallat per als centres de Justícia Juvenil. Per 
tal de garantir que els espais de treball de tots els professionals que hi presten serveis es 
trobin amb les millors condicions. 
 
Segons ens informa el Departament, a Justícia Juvenil només s’ha produït 1 cas confirmat 
de COVID-19 però no es pot baixar la guàrdia, s'han d’implementar totes les mesures de 
prevenció adients per donar un servei amb la màxima seguretat possible. 
 
SEGUIMENT ESCOLAR EDUCATIU 
La DG ens diu que ja s'ha iniciat la continuació del Pla Educatiu als centres educatius 
(excepte CE El Segre). S'està programant com fer les tutories dels/de les mestres amb 
els/les menors. La prioritat és la continuació dels/de les menors matriculats/des en 
formació obligatòria però sense oblidar la resta. El 29 d'abril hi ha un prevista una reunió 
sobre el pla de treball educatiu dels/de les menors. 
 
DESCONFINAMENT 
El Departament ens comunica que estan treballant i repassaran tots els ítems per a 
decidir com es realitzarà la incorporació progressiva dels professionals. 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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