
 

 
 

INFORMA 
 

  
21.10.2020   136/2020 

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

Gran Via de Jaume I, 9 3r - 17001-Girona ● Telèfon: 972 224 070 
C/ Enric Granados, 5 - 25006-Lleida ● Telèfon: 973 263 666 

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 

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 
16 d’octubre. 
 
Informació del/de la metgessa de vigilància de la salut. Els representants del Departament ens 
comuniquen que actualment no hi ha metge/ssa al Servei de Prevenció. S’han fet varies convocatòries per 
cobrir el lloc però no s’ha presentat cap persona, i és per això que farà falta efectuar una contractació 
d’emergència amb una durada aproximada d’un any. La intenció del departament és mantenir un servei 
propi. 
 
Adaptació de lloc de treball. Ens comuniquen un endarreriment a causa de la COVID-19. Aquest any 
s’han fet un total de 10 adaptacions de llocs de treball. 
 
Valoracions de persones vulnerables. S’han fet 873 avaluacions fins a finals de setembre. 
 
Estudi de contactes de casos positius en centres. S’han dut a terme des de la unitat de vigilància de 
salut un total de 15 estudis sobre un total de 52 treballadors/es.  
 
Climatització i ventilació al CE Can Llupià. CCOO demanem que es faci l’avaluació, revisió i substitució 
de tot el sistema de climatització ja que no funciona correctament. El departament diu que les màquines que 
es van espatllat al juliol son dos de la unitat de Llevant i Mestral i que es van habilitar aparells portàtils 
provisionals. S’ha de canviar l’estructura i per això cal un projecte en el qual estan treballant per poder 
aprovar-ho l’any vinent. El departament diu que quan es va obrir el centre es van posar bateries de calor 
però no de fred; al projecte volen incloure el canvi d’aquestes bateries, que siguin de calor i de fred, amb 
això es solucionaria el problema. 

 
Grup mestral. CCOO exposem que no funciona i preguntem per les actuacions. Les quatre habitacions 
tenen ventilació, el problema va ser amb la divisió del grup i els professionals s’han ubicat en un lloc que no 
estava pensat per al personal educadors. Per solucionar-ho s’hauria de posar un split, està pendent de 
posar-ho per l’any vinent per solucionar la temperatura. Amb això es solucionaria tant per l’hivern com per 
l’estiu.  

 
Actuacions de vandalisme al CE Can LLupià. CCOO tornem a exposar la problemàtica que hi ha al CE 
Can LLupià sobre les accions de vandalisme que es produeixen des de l’exterior del centre com el 
llançament d’objectes o les comunicacions no permeses. Tot això afecta la seguretat de les persones 
treballadores amb l’augment de conflictes que pot provocar. CCOO especifiquem que quan arriben els 
Mossos d’Esquadra, els/les menors que fan aquestes accions marxen, però no es soluciona el problema. 
CCOO proposem l’aixecament d’una tanca opaca per evitar no només el llançament d’objectes sinó també 
la comunicació entre l’exterior i els/les nens/es interns/es que estan al centre. El Departament diu que s’està 
gestionant el tema i que les comunicacions no permeses es fan des de les finestres. Han de valorar per fer 
canviar les finestres de les habitacions. 
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Perímetre del CE Can LLupià. CCOO exposem el risc de tall que s’ha detectat amb els cables. El 
Departament diu que amb les pluges s’ha fet malbé i que es parlarà amb Prosegur per solucionar 
provisionalment el problema. L’actuació és introduir tot el cablejat dins del doble perímetre. 
 
Reforços dels educadors/es socials. CCOO exposem i argumentem que uns dels elements de seguretat 
primordial és que la plantilla sigui estable; el personal substitut, al tenir continuïtat amb la presencialitat, ha 
assumit ràpidament les funcions igual que la resta del personal. Això ha facilitat i millorat el nivell de 
conflictivitat i seguretat als centres. 
Sabem que el nombre de menors ha baixat, però creiem que disposar de reforços i mantenir la seva 
continuïtat al centre suposa una millor qualitat educativa i una menor conflictivitat del dia a dia. 
El Departament diu que els recursos son limitats i el dimensionament també està limitat. Que ara mateix les 
prioritats no son treure recursos d’altres llocs per dotar més als centres. Que ja es va fer l’esforç d’ampliar 
plantilla pel tema dels menes però ara no cal. Que volen canviar la manera de fer les substitucions puntuals, 
i primar aquelles substitucions més llargues (tot i que això impliqui que alguns dies les plantilles estiguin 
sobredimensionades).  

 
IMELEC. CCOO demanem que es compleixi l’avaluació de riscos laborals de l’IMELEC, en relació amb que 
siguin dos els TEPF per fer una autòpsia i especialment per les manipulacions dels cossos. El Departament 
diu que sempre es compleix i que l’avaluació de riscos explicita que les manipulacions s’han de fer entre 
dues persones, sense especificar que hagin de ser dos TEPF. 
 
CE Montilivi. Pel que respecta a l’aire condicionat, els sindicats comuniquem que aquest no funciona 
correctament. El Departament diu que s’han posat 4 splits i que està pendent de resposta sobre la seva 
reparació; si aquesta no es pot fer, es posaran aparells nous. 

 
CE Els Til·lers. La part social demanem la substitució de la cadira ergonòmica i un reposapeus. El 
departament pren nota. 

 
 

C.E Folch i Torres. La part social demanem que es canviï la campana extractora del centre perquè no 
funciona correctament. El Departament diu que la campana es va posar nova l’any passat i que el que s’ha 
fet és modificar el tiratge, que ara funciona bé. 
 
EMO I SMAT Ciutat de la Justícia. La part social exposem la problemàtica de generació i renovació de 
l’aire, la neteja a les sales de reunió i la manca de gel hidroalcohòlic a les taules. El Departament afirma que 
si hi ha hagut alguna manca de material de desinfecció o prevenció s ha de demanar als/a les responsables 
per tal que sigui recanviat. 

 
Casos de Sarna al CE El Segre. La part social demanem conèixer el protocol que es va activar. El 
Departament diu que les actuacions que va fer el centre son les correctes per a aquests casos. 
 
Calefacció al CE L’Alzina. La part social demanem que es solucioni el tema de la calefacció. El 
Departament té previst que vingui un servei qualificat a reparar-ho. 

. 
Mascaretes per als/a les professionals. La part social demanem informació sobre l’homologació de les 
mascaretes lliurades als/a les professionals de Justícia Juvenil. El Departament diu que les mascaretes de 
tela no estan homologades, és a dir, que es requereix l’homologació del fabricant, en canvi, el teixit sí que 
està homologat. El centre facilitarà noves mascaretes a tot el personal treballador que ho demani. 
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