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DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA 
COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 

 

 
Us informem, tot seguit, dels temes tractats en el Comitè de Seguretat i Salut que es va 
celebrar el passat 3 de juliol. 
 
Neteges a sales d’entrevistes i espais comuns dels EMO, SMAT i Atenció a la 
Víctima 
 
CCOO exposem que el 8 de juny es va enviar un escrit adreçat a la Subdirecció de RRHH 
i Relacions Laborals exposant la problemàtica en relació amb la neteja de les sales 
d’entrevistes. Des del departament vam rebre resposta per correu electrònic on 
s’especifiquen una sèrie d’accions que, a dia d’avui, detectem que no son així: 

• Manca de dispensador de mocadors d’un sol ús i gel hidroalcohòlic a cada sala. 

• Manca de cubell i tapa d’accionament amb pedal a cada sala. 

• Sala d’entrevista utilitzada per a vàries entrevistes durant la mateixa jornada sense 
neteja entre entrevista i entrevista... 

 
L'Administració respon que està pendent que hi arribi el material demanat i exposa les 
consideracions següents: 

• El gel hidroalcohòlic es distribuirà a tot el territori. 

• Les ampolles petites estan des de dimecres 1 de juliol a la Ciutat de la Justícia (a 
Tarragona, Terres de l'Ebre i Lleida ja hi eren la setmana passada). 

• Estant arribant les mampares de seguretat i durant aquesta setmana es distribuiran 
a Barcelona comarques i Girona. 

• Se està esperant que arribi el líquid de neteja per a cada una de les sales 
d'entrevistes. El departament recomana que després de cada entrevista els/les 
professionals facin una neteja bàsica de les superfícies de contacte. CCOO 
considerem que no hauríem de ser els/les professionals els qui facin aquesta 
neteja i, tot i que es vulgui fer, ara per ara no es disposa de material per fer-ho. 
L’Administració diu que s’ha fet l’avaluació de riscos específics de tots els àmbits i 
puntualitza la reorganització de l’estructura de les entrevistes per garantir la 
seguretat, per exemple, que l’entrevista sigui amb 1 sola persona i que complint les 
distancies recomanades per salut, la seguretat està garantitzada. El personal de 
neteja hi treballa al final de cada jornada. 

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


 

 

INFORMA 

 

 
Via Laietana 16, 4t - 08003-Barcelona ● Telèfon: 934 812 773 

 C/ Jaume I, 9 3r - 17001-Girona ● Telèfon: 972 220 028 
Av. de Blondel 35, 7è - 25002-Lleida ● Telèfon: 973 281 235 

C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona ● Telèfon: 977 232 119 
gene@ccoo.cat – www.ccoo.cat/fsc/generalitat 
Facebook: http://www.facebook.com/ccoogeneralitat 

         Twitter: www.twitter.com/ccoogeneralitat 

 
CCOO, exigim que s’agilitzi la distribució del material per tal de prevenir i garantir 
que els/les professionals realitzin les seves funcions amb la màxima seguretat, així 
com demanem que els espais es netegin i desinfectin per tal d'evitar els contagis. 
 
 
Panys de les portes de les habitacions dels joves del CE Can Llupià 
 
CCOO tenim constància que s’estan canviant els panys de les portes d’una unitat de 
convivència (UC Garbí) per un nou model que compleix els estàndards de seguretats 
requerits. Proposem la implantació a la resta dels grups i centres educatius, així com 
demanem que es faci i es faciliti un joc de claus per cada educador/a amb l’objectiu 
d’evitar conflictes que es puguin donar durant algunes intervencions. El Departament 
opina que la distribució de claus individuals comporta un risc, però prenen nota i es 
valorarà si es lliurarà per a tots/es els/les educadors/es 
 
El Departament respon que s’ha demanat pressupost pel canvi del pany a tota la unitat 
(Garbí) i depenent de la capacitat econòmica es canviaran per la resta d’unitats, aclarint 
que l’import econòmic que això suposaria per aquest any no és possible fer-ho per la llei 
de pressupostos. 
 
 
WC i rentamans de porcellana del CE Can Llupià 
 
CCOO considerem que aquestes peces representen un risc important pel seu elevat pes i 
poca resistència al trencament. Algunes s’han trencat o arrencat en els darrers temps i, 
per tant, constitueixen un risc important per a la integritat física dels personal. CCOO, 
proposem la substitució d’aquestes peces per elements d’acer inoxidable que presenten 
una resistència més elevada al trencament. El Departament diu que s’han canviat 4 
unitats i que ara per ara només es canviaran les que es trenquin, per la despesa 
econòmica que això suposaria. 
 
 
Perímetre del CE Can Llupià 
 
Fa mesos ja es va plantejar en aquest Comitè la situació de risc que representa per als/ a 
les treballadors/es que, des de l’exterior, es llencin objectes per tal que els joves del 
centre els agafin (objectes no permesos com ara haixix o encenedors. A més a més, el 
personal extern, a banda de llençar objectes i mantenir converses no permeses, s’enfilen 
fins a tenir completa visibilitat podent inclòs tenir contacte físic amb els menors dels 
centre. Aquesta situació ha anat augmentant i CCOO ho considerem un risc important; per 
això proposem la construcció d’una segona tanca que aconsegueixi un perímetre de 
seguretat d’accés a la tanca principal.  També demanem que es revisin els tubs de cables 
que es veuen deteriorats i a l'abast de qualsevol persona que accedeixi a la zona. 
L’Administració valora positivament construir aquest doble perímetre i ho pressupostarà. 
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Aire condicionat i finestres exteriors de les unitat educatives del CE Can Llupià 
 
CCOO exposem la problemàtica en relació amb la manca d'aire condicionat al pis de dalt 
del centre. Les temperatures que s'han de suportar fan difícil treballar en condicions. A 
més a més, aquesta situació pot suposar l'augment de conflictes amb els menors. CCOO 
denunciem que les finestres tant d'habitacions com dels espais comuns de les unitats de 
convivència s'han anat deteriorant i comencen a estar esquerdats els vidres. CCOO 
proposem una actuació per part del Departament en aquest aspecte que permeti una 
superfície de ventilació adequada que aporti un nivell de seguretat per evitar conflictes. 
L'Administració és conscient del deteriorament i treballa en una solució per a la protecció, 
manteniment dels elements existents i la seva millora. 
 
 
Rampa d'accés pàrquing CE Can Llupià 
 
CCOO exposem l'estat de deteriorament de la rampa d’accés al pàrquing, que pot 
provocar petits accidents per la dificultat per accedir-hi, i també exposem la problemàtica 
de l’accés de persones amb mobilitat reduïda. CCOO demanem la reparació de la rampa 
per evitar accidents amb el cotxe, així com la reforma adient del espais d'accés per a 
persones amb mobilitat reduïda. El Departament és conscient de la situació de la rampa 
d’accés al pàrquing i de la necessitat d’una rampa d’accés per a persones amb mobilitat 
reduïda. És una de les actuacions que en algun moment hauran d'abordar, però no és una 
obra senzilla i requereix la participació de l'Ajuntament pel que fa a permisos i treball, ja 
que es tracta d'un espai públic de la ciutat. 
 
 
Aire condicionat del CE Montilivi  
 
S'exposa la problemàtica per la manca de l'aire condicionat al mòdul del CE Montilivi. 
L'Administració diu que es posarà ventilació, això ja està autoritzat i resta pendent del 
pressupost per a fer-ho. Està previst posar 4 split al CE Montilivi (2 per les aules, 1 a 
l’espai de tutoria i 1 a bugaderia). Pendent que arribi l'adjudicació aquesta setmana per tal 
que la propera setmana s’instal·lin. 
 
 
Reforços dels/de les educadors/es socials al centres 
 
CCOO demanem el manteniment del reforços durant tot el període d'estiu per garantir 
l'estabilitat de la plantilla i poder fer front a un possible rebrot al mes de setembre-octubre. 
L’Administració diu que els reforços es mantindran fins al 31 d'agost i després es reduiran 
progressivament a 2/3, és a dir, dels 77 educadors/es de reforç, al setembre seran 50.  

 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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