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CENTRES DE JUSTÍCIA JUVENIL 
DARRERES INFORMACIONS 

 
 
Les reunions telemàtiques  amb la DG d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil seran 
quinzenalment. 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 28/5/2020. 
 
 
INSTRUCCIÓ 5/2020 I PLA DE CONTIGÈNCIES. 
 
El departament ha d'adaptar el Pla de Contingències a la Instrucció 5/2020. A partir de l’1 de juny el permís 
per deure inexcusable desapareix i es prioritzarà el teletreball en aquells llocs on es pugui fer. 

● Permís per deures inexcusables: El personal que es troba en permís per deures inexcusables per 
motius de salut (supòsits recollits a la Instrucció), ha de ser avaluat, prèviament a la seva 
incorporació, per l’UBS (unitat bàsica de salut) del departament de Justícia. El departament actuarà 
d'ofici, és a dir, es posaran en contacte amb les persones que es trobin en aquesta situació per 
realitzar l'avaluació. Això constarà al nou Pla de Contingències del departament de Justícia. 

● Permís de conciliació: Per a progenitors/es monoparentals o que la seva parella treballi en horari 
incompatible per la cura de fills/es o familiars dependents a càrrec, se'ls concedirà el permís per 
conciliació que recull la instrucció. Aquest permís està previst fins a la finalització del curs escolar. 

 
GAUDIMENT DE VACANCES I PERMISOS 
 
Les vacances s'han de gaudir dins del període habitual recollit normativament. L'Administració ens comunica 
que es podria establir un altre període de vacances, fora del normatiu, per necessitats del servei. Aquesta 
situació no es donaria si no canvia l’escenari que tenim actualment. Pel que respecta als dies d’Assumptes 
Personals, Funció pública no ha previst prorrogar el seu període de gaudiment encara que sí ho vol fer el 
departament de Justícia, pel temps que han estat suspesos els terminis administratius. 
 
OPOSICIONS I CONCURSOS 
 
El departament comunica que a partir de l’1 de juny s'aixecarà la suspensió dels terminis administratius, la 
qual cosa afecta els diferents processos selectius i de provisió. Es posposa la celebració de proves 
selectives presencials. El departament de Justícia està pendent de resposta de l’informe justificatiu 
presentat a Funció Pública sobre el procés excepcional del Cos d'Educadors Socials. Un cop tinguin 
resposta de FP es convocarà el concurs de trasllats del cos d'educadors/es d'execució penal. La resolució 
del concurs i també l’oposició estan previstes en un període inferior als 6 mesos des de la publicació de la 
convocatòria. 
 
AVALUACIÓ DE RISCOS ESPECIFICS DE L'UNITAT “COVID” DEL CE L'ALZINA 
 
El servei de prevenció ha fer l'avaluació de riscos d'aquesta unitat i de la resta d’espais. 
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PROVES PCR  
 
Ens comuniquen que la gran majoria de professionals i menors dels CE ja s'han fet les proves. Resten 1/3 
de les persones del CE Can Llupià. Al CE Montilivi ja hi ha data per fer-les, no així al CE Folch i Torres. Pel 
que respecta als resultats de les proves, aquests estan tenint un nivell baix de incidència, segons ens 
informa el departament: dels 243 menors/es de centres, es tenen resultats de 173, dels quals només hi ha 
un positiu que ja està ubicat a la nova unitat COVID del CE l’Alzina. No obstant, se’l tornarà a fer la prova al 
menor per dubtes del personal sanitari atès que és possible que sigui un fals positiu.  
 
DOCENTS D’EDUCACIÓ I MONITORS/ES CIRE 
 
Els docents del Departament d’Educació i els/les monitors/es del CIRE s’incorporaran presencialment als 
llocs de treball quan els diferents centres, segons ubicació per zona sanitària, passin a fase 2. A partir del 
tancament dels curs escolar vindran nous mestres, com altres anys. En aquest enllaç podeu consultar, de 
manera actualitzada, la fase en què es troben els centres de treball del departament de Justícia. Les 
activitats grupals dins de l’aula només es faran amb nens/es de la mateixa unitat de convivència fins el 29 
de juny. El departament valorarà la continuïtat de mantenir les aules amb els/les nens/es de la mateixa 
unitat fins el inici del nou curs escolar al setembre.  
 
CANVI DE TORNS ANUALS: TORNS 1 FEBRER 
 
Es tornarà a publicar la convocatòria de torns per tal que els/les educadors/es puguin fer les modificacions 
de preferència de torns que hi vulguin. A partir d’aquest any, el canvi de torns anual es farà l’1 de febrer. 
 
JORNADES NO PRESENCIALS DELS/DE LES PROFESSIONALS DE CENTRES. 
 
La DG informa que les lliurances dels/de les professionals seran cada vegada més residuals. Des del 18 de 
maig, l’Administració està en fase de desescalada fins a arribar a la nova normalitat. CCOO preguntem per 
què els/les educadors/es del torn de nit no han fer cap dia de lliurança (jornada no presencial), ja que als 
criteris de reorganització estaven recollits també per a aquest torn (“Els educadors de nit faran la seva jornada i 
l’horari habitual. No obstant això, si les dotacions d’educadors de nit del centre estan per sobre del mínim presencial, 
durant la vigència d’aquest sistema organitzatiu el centre respectiu organitzarà un sistema rotatiu per ordre de llista per a 
que puguin lliurar un dels 7 dies de la setmana que els hi pertoca anar a treballar. Aquest dia de no presència al centre 
no l’hauran de recuperar però hauran d’estar disponibles per assistir al centre en quan siguin avisats per la direcció si 
s’han produït absències imprevistes en el seu torn que hagin provocat que centre s’hagi situat per sota del mínim 
presencia”). El departament respon que aquests/es professionals no tenen contacte amb presencia massiva 
de persones i va considerar que ja feien les jornades no presencials a la setmana de descans. CCOO 
manifestem el nostre desacord, ja que les lliurances no depenen nomes del nombre de persones amb qui 
tens contacte, i a les altres reunions el departament va així ho va considerar.  La distribució dels reforços 
per centres podria permetre lliurar també als/a les educadors/es del torn de nit. 
Coordinadors/es: CCOO preguntem per què els/les coordinadors/es del torns de cap de setmana no fan la 
lliurança tal i com recullen els criteris reorganitzatius. L’Administració respon que com que nomes és una 
persona la que fa el torn, no pot lliurar, però que, no obstant això, les direccions dels centres poden distribuir 
els horaris a la resta per tal que es pugui fer alguna jornada no presencial al coordinador/a de C/S. 
 
PLA DE DESCONFINAMENT ALS CE 
 
El departament fa una explicació de les fases del Pla de Desconfinament al centres educatius. 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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