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Benvolguda,

Sabem les dificultats i la complexitat de la situació en que ens trobem, i per això en totes les 
reunions telemàtiques mantingudes amb el departament CCOO sempre ha mostrat una aptitut 
constructiva i comprensible de la problemàtica. 

En relació a les dues convocatòries  publicades  JUS/134/2020 de substitucions de personal de 
tractament de centres penitenciaris i de centres educatius (excepte educadors/es de justicia 
juvenil ) i     JUS/33/2020 de substitucions d'educadors/es de centres educatius de justícia juvenil. 
Tot i que ja vàrem dir que no hi estaven d'acord, però entenem la situació del moment, el prioritari 
és fer front a l'estat d'emergència, vetllar per la prevenció del personal que hi està a primera línea i 
cobrir els educadors/es  de manera inmediata, és el que ens preocupa de manera primordial.  I 
esperem, tal i com vau dir, que es negocii una borsa de treball pels col.lectius d'execució penal 
quan la situació es normalitzi. 

Però en relació  les convocatòria  JUS/146/2020 d'animadors/es socio-cultural estem en total 
desacord.
Com ja sabeu CCOO ja vam manifestat el nostre desacord absolut fa mesos quan el departamet va
comunicar a una mesa mixta la possibilitat de contractació d'animadors socioculturals per als 
centres de justícia juvenil.
Considerem un intrusismo laboral per al col.lectiu d'educadors/socials de Justícia Juvenil i també 
per als monitors/es  de formació ocupacional dels centres penitenciaris. 
 No compartint en absolut que en  aquesta situació d'alarma en que ens trobem, el departament 
volgui treure un projecte que ja tenia previst anteriorment i que CCOO ha manifestat el seu total 
desacord. 

Atentament,

Antonia González 
Sec. Gral. Sec. sindical de CCOO Dept. De Justícia.
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