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CENTRES DE JUSTÍCIA JUVENIL 
DARRERES INFORMACIONS 

 

Continuem les reunions telemàtiques quinzenals 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 dijous 25/6/2020. 
 
CONCURS DE TRASLLATS D'EDUCADORS/ES SOCIALS 
CCOO preguntem per la previsió de publicació del concurs de trasllats d’educadors/es socials 
d'execució penal. El Departament ens comunica que ja tenen resposta de Funció Pública i només 
queda per designar algun membre de la de la junta d'avaluació. Ens comuniquen que properament 
hi haurà una reunió amb els sindicats per traslladar-nos la proposta de bases de la convocatòria. 
La previsió de publicació és el mes de juliol. 
 
REFORÇOS D'EDUCADORS/ES SOCIALS ALS CENTRES EDUCATIUS 
El Departament ens comunica que els 77 reforços contractats per als centres de Justícia Juvenil 
es mantindran fins al 31 d'agost. Al mes de setembre es reduiran en 1/3 els reforços, es 
rebaixaran gradualment a mesura que acaba el període de vacances. Quan es vagin finalitzant els 
contractes de reforç actuals dels 3 mesos, la renovació serà amb l'actualització de les persones 
que estan amb els primers llocs als llistat de substitucions.  
 
MESTRES D'ENSENYAMENT 
L’1 de juliol començaran els/les mestres/ses d'ensenyament (contractats per l'estiu com cada any) 
 
PLA D'ACCIÓ: DESCONFINAMENT ALS CENTRES 
Mesures desconfinament als centres educatius: 

• El 29 de juny i fins al 19 de juny entrarem a fase 3 de les mesures de desconfinament. 

• En aquesta fase s’activaran les sortides en autogovern, programades i permisos ordinaris. 

• El 20 de juliol començarà la fase de nova normalitat sense data de finalització, dependrà 
de l'evolució de la pandèmia a nivell internacional, estatal i autonòmic. 

 
PROVES PCR 
El Departament ens comunica que han demanat a Salut la realització de les proves PCR per als 
nous ingressos dels/de les menors. Salut ho veu favorable però resta pendent d'aprovació. En el 
cas que no es puguin fer les proves PCR hi haurà un protocol d'actuació per a nous ingressos. 
Aquest protocol en resum seria que el nou ingrés estigui 7 dies confinat sense mantenir contacte 
amb la resta dels/de les menors (menjars a la seva habitació). 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 

mailto:gene@ccoo.cat
http://www.ccoo.cat/fsc/generalitat
http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo
http://www.twitter.com/ccoogeneralitat
mailto:agonzalezf@ccoo.cat

