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INFORMACIONS PERSONAL LABORAL 
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA 

 

La Secció Sindical de CCOO al Departament de Justícia de la Generalitat us 
informem dels temes tractats a la darrera reunió telemàtica 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. 
 

 
INFORMACIÓ GENERAL PER PART DE LA DIRECTORA GENERAL 
 

• La DG ens comunica que hi ha 7 casos actius de COVID de professionals i 1 
menor (ubicat a la unitat COVID del CE l’Alzina). 

• Ens informen que l’ocupació dels centres és històricament baixa: 193 menors/es 
interns/es sobre 348 places. 

• Respecte el trasllat del grup educatiu de Girona (Centre Obert de Girona) 
s’estan fent obres internes de remodelació. Ens donarà més informació mes 
endavant. 

 
 
MASCARETES 
 
Ens informen que s’ha fet comanda de mascaretes que estaran disponibles per a 
tots/es els/les professionals a partir de l’1 de gener. Una mascareta per jornada 
laboral. Per al torn de cap de setmana i nit es facilitaran 2 mascaretes per torn. 
 
CCOO exposem que les mascaretes quirúrgiques tenen una validesa de 4 hores i, 
per tant, haurien de ser més d’una per cada jornada superior a les 4h; també 
proposem que si falta personal per la distribució diària de les mascaretes, es podria 
fer una distribució setmanal o quinzenal. El Departament respon que la distribució 
serà diària i es donaran a l’entrada del centre a l’inici de cada jornada laboral. 
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REFORÇOS 
 
Ens comuniquen que, un cop estigui tancat el quadrant de permisos per AP i altres 
situacions, es contractaran reforços que seran per aquelles absències continuades 
dels períodes més llargs i que les absències més curtes es cobriran amb el llistat 
de substitucions (borsa). Ens comuniquen que s’activen les absències des del 
primer dia i s’autoritzaran totes  per part del Departament. 
 
CCOO demanem resposta de l'escrit presentat per la nostra secció sindical al 
departament en relació amb: 
 

• Reunions d’equip educatiu: CCOO, atesa la situació actual, considerem que 
aquestes reunions es poden fer telemàtiques per als/a les educadors/es de 
cap de setmana i de nit atès que aquestes reunions no coincideixen amb el 
seu horari laboral. Es podria fer la reunió de manera combinada presencial 
per aquells/es professionals que li coincideix amb el seu torn i telemàtiques 
per la resta de professionals. 

 

• Teletreball: CCOO exposem que, per al personal administratiu, per al 
personal tècnic (psicòlegs/es, treballadors/es socials...), i altres professionals 
que per la seves funcions es pugui fer, es puguin combinar jornades 
presencials amb jornades de teletreball. 

 
CCOO considerem que amb aquestes mesures s’estaria actuant minimitzant el risc 
de contagis i s’aplicaria correctament la Resolució PDA/2254/2020. La Directora 
General ens comunica que es tractarà a la propera reunió amb Directors/es de 
Centres i  ens donarà resposta. 
 
 
OBRES ALS TALLERS DE L’ALZINA 
 
Els sindicats demanem informació sobre l’acabament de les obres. La DG ens 
comunica  que durant el període d’estat d’alarma no es van poder continuar i que 
ens donarà resposta de les dates previstes d’acabament. 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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