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Sra. Mª José Martín González 
Subdirectora de RRHH I Relacions Laborals 
Departament de Justícia. 
Carrer del Foc nº 57 
08038 Barcelona 
 
Senyora, 
 
El 16 d’octubre de 2020 es va publicar al DOGC la Resolució PDA/2554/2020, sobre 
l’aplicació de noves mesures al personal de la Generalitat davant el rebrot de la pandèmia 
de COVID-19 a Catalunya. En el seu punt 2, estableix el règim de prestació de serveis en 
la modalitat de teletreball té caràcter prioritari. Per al personal que, per la naturalesa de 
la seva activitat, no pugui prestar serveis en règim de teletreball, els plans de contingència 
departamentals han d'habilitar fórmules de reorganització interna i flexibilitat horària als 
efectes de minimitzar riscos per a la salut del personal  
 
El col·lectiu d’educadors/es socials de centres educatius fan reunions d’equip. Per al 
personal del torn de cap de setmana i festius i torn de nit, aquestes reunions no 
coincideixen amb la seva jornada laboral. Des de CCOO considerem que les reunions de 
les unitats de convivència s’haurien de poder fer amb la modalitat telemàtica. D’aquesta 
manera es minimitzaria el risc de contagi. 
 
Per a altres col·lectius ubicats als centres educatius:  personal administratiu, equip 
tècnics (psicòlegs/es, treballadors/es socials) i/o qualsevol altre col·lectiu que per les 
seves funcions no requereixin prestat serveis presencial obligatòriament,  considerem que 
la modalitat de teletreball podria reorganitzar-se per grups de persones dins del mateix 
col·lectiu. D’aquesta manera es baixaria el numero de persones que comparteixen espais 
i s’estaria actuant a efectes de minimitzar riscos per la seva salut. 
 
Per això, sol·licitem que se’ns lliuri el pla de contingències, als centres educatius, des de 
la publicació de la Resolució PDA/2254/2020. Demanem que les reunions d’equip es facin 
telemàtiques i l’aplicació d’una reorganització, amb la combinació del treball presencial i el 
teletreball que considerem possible i convenient. 
 
 
Atentament, 
 
 
Antonia González      Alex Pérez Puntí 
Sec. Gral. Sec. sindical    Delegat de CGSL del Dept Justícia i  membre 
Secció sindical de Justícia             de la Secció sindical    
 
 
 Barcelona, 11 de novembre de 2020 


