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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 7/5/2020. 
 
 
TEST DIAGNOSIS A CENTRES DE JUSTÍCIA JUVENIL 
 
La DG ens comunica que ja s'han fet les proves al CE Oriol Badia, tant als/a les professionals com 
als menors. Hi ha un cas positiu d'un professional i s'ha seguit el protocol marcat. 
 
El Departament ha elaborat un llistat de les persones que estan actualment de baixa per sospita 
de contagi i que tindran prioritat per fer els tests. Per a la resta de centres ens comuniquen que 
la previsió de l'inici dels tests és el 18 de maig i es fixarà un calendari. S’iniciaran als centres 
que Salut consideri prioritaris (centres educatius i centres penitenciaris) i dins dels centres de 
justícia juvenil possiblement es començarà al CE Can Llupià atès que és el centre de nous 
ingressos i necessitat de derivació dels/de les menors. 
 
 
PERMISOS I VACANCES 
 
L’apartat 3.2 de la Instrucció 2/2020 d’1 de maig de 2020, 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, estableix que ja es poden demanar dies per AP, 
vacances i altres permisos que fins ara estaven restringits. 
 
CCOO hem estat l’únic sindicat que hem proposat que si es produeixen disconformitats en els 
períodes de vacances tinguin prioritat els/les educadors/es socials que han estat prestant 
servei presencial durant l'estat d'alarma, ja que considerem que el fet de prestar servei en una 
situació com aquesta amb un esforç i tensió diària s'hauria de tenir en compte a l'hora d’assignar 
les vacances. Així mateix, CCOO demanem al Departament el manteniment dels reforços 
d'educadors/es per al 6 mesos previstos (3+3). D'aquesta manera també es facilitarà que els/les 
educadors/es socials puguin gaudir del període de vacances que sol·licitin. 
 
 
TELETREBALL 
 
El Departament està valorant la possibilitat d’incrementar les persones que teletreballen i que ha 
de ser amb equips informàtics personals. CCOO demanem que es faci amb portàtils del 
departament però la DG ens comunica que no es possible i que no es compraran més portàtils. 
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PLA DESESCALADA 
 
El Departament està elaborant un pla per la tornada a la “normalitat post-covid19” de les 
modificacions que s'han fet durant l'estat d'alarma. Alguns canvis és mantindran, com ara les 
videotrucades dels/de les menors als seus familiars, i d’altres com les reunions presencials, els 
informes o les entrades esglaonades es modificaran segons avanci la situació. 
 
També ens comuniquen que estan estudiant incrementar els mínims presencials dels/de les 
educadors/es als centres ja que argumenten que no son suficients els mínims presencials 
actuals per elaborar els informes i continuar les dinàmiques de les activitats als centres. Això tindrà 
una afectació a les rodes de jornades no presencials. Volen establir que la jornada no presencial 
sigui com a màxim d’1 dia per setmana. Fins ara, els reforços s’estan establint amb la mateixa 
roda d’alternança, però quan es posi en marxa una nova fase de desescalada, els reforços no 
estaran a la llista de lliurança i, per tant, treballaran la jornada per la qual n'estan contractats. 
 
CCOO proposem que la següent fase s’iniciï un cop es tinguin els resultats dels tests de diagnosi 
previstos per veure la realitat dels centres. La DG ens contesta que no és possible ja que no hi ha 
un calendari determinat per a la realització de les proves als centres atès que l'inici de les proves 
vindrà determinat per el Departament de Salut. 
 
Segons la darrera versió del Pla de Contingència del Departament de Justícia, s’ha eliminat el 
permís per deure inexcusable en el supòsit de convivència amb una persona vulnerable. 
 
 
CANVI DE TORNS ANUALS (1 D'OCTUBRE) 
 
El Departament ens comunica que la seva proposta es fer efectiu el canvi de torn anual el proper  
1 de febrer de 2021 i no l'1 d'octubre com fins ara s'estava fent. També ens comunica que s'obrirà 
un altre període per tal que els/les educadors/es puguin fer alguna modificació de sol·licitud amb el 
nou criteri adoptat. 
 
CCOO exposem que això suposarà un perjudici per les persones que actualment estan en un torn 
obligatòriament per la roda anual i que, per evitar-ho, es podrien establir dos períodes: un període 
que ja està previst (fins 1 d'octubre) i un altre des de l’1 d'octubre fins al mes de febrer de 2021. 
 
 
POSSIBILITAT DE RETRIBUCIÓ EXTRAORDINÀRIA. 
 
El proper dimarts, a la reunió del Govern de la Generalitat, es decidiran els col·lectius que 
percebran una retribució extraordinària pels serveis prestats durant el període d'alarma.  
 

 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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