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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 dijous 11/6/2020. 
 
 
 
PROVES PCR 
 
El resultat de les proves realitzades tant als/a les professionals com als/a les menors 
atesos esta sent favorable. Cap cas positiu en menors (va sortir un positiu al CE l'Alzina 
que va ser traslladat a la unitat COVID habilitada del CE l'Alzina i finalment al tornar a fer 
la prova va sortir negatiu). 
 
Han estat cridats 658 professionals per realitzar les proves (que són voluntàries) i 
manquen per fer les proves a aproximadament 1/3 dels/de les professionals que 
majoritàriament son del CE Can Llupià. 
 
 
 
ASSUMPTES PERSONALS. 
 
Es prorroga 44 dies el període de gaudiment dels AP del 2020 (correspon als dies que els 
permisos van estar suspesos). 
 
També es prorroguen altres permisos si aquests han coincidint en període de suspensió, 
com per exemple el permís per matrimoni. 
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PLA DE DESESCALADA. 
 
El departament ens comunica que a partir de la fase 3, entre el 29 de juny i el 6 de juliol, 
s'establirà la presencialitat progressiva amb jornada normalitzada per a tots els col·lectius. 
 
Amb el canvi de les fases s'estan adaptant les restriccions marcades al pla d'acció 
 
 
REFORÇOS D'EDUCADORS/ES SOCIALS DE CE 
 
El departament està establint el nombre de reforços que es prorrogaran als centres. 
 
Actualment hi ha 77 educadors/es de reforç, amb contractació de 3 mesos. Inicialment 
estava pensada la contractació de 3 mesos + 3 mesos però ens comuniquen que aquesta 
prorroga de 3 mesos més no es farà, encara que estan valorant fer-la per un període 
inferior. 
 
 
MESTRES EDUCACIÓ I MESTRES TALLER 
 
Les activitats grupals es continuaran fent amb els menors de la mateixa unitat de 
convivència fins l’inici del nou curs escolar el 14 de setembre. 
 
 
 
EQUIPS DE MEDI OBERTS I SMAT 
 
CCOO vam presentar un escrit al departament on exposàvem la problemàtica en relació 
amb la manca de material de protecció al SMAT i de manca de neteja a les sales 
d'entrevistes dels EMO desprès de la realització de l'entrevista als/a les menors. 
 
La DG ens comunica que s'han fet les comandes de tot el material i es farà la distribució 
per garantir que quan el personal s'incorpori es disposi de totes les mesures de seguretat 
que calgui. El servei de prevenció està fent l'avaluació de riscos específics COVID-19 de 
tots els llocs de treball. 
 
També ens comuniquen que si amb els espais actuals no es donen les condicions de 
seguretat, el departament buscarà alternatives d'altres equipaments d’organismes de 
l'Administració per garantir la seguretat. 
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