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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 22 de gener d’enguany. 
 
 
UNITAT DE VIGILÀNCIA DE SALUT 
 
El Departament informa que l’empresa externa ASPY realitzarà el servei de vigilància de salut. Ja 
estan els/les 2 DIUS i, avui dilluns, estaran els/les 2 metges/ses, un/a a la Ciutat de la Justícia i 
l’altre/a al Districte Administratiu. 
 
La prioritat principal és revisar si existeixen casos de deure inexcusable per motius de salut i les 
adaptacions de llocs de treball. Les sol·licituds d’adaptacions de treball seran valorades des 
d’aquesta Unitat de Vigilància de la Salut les quals decidiran l’ordre d’atenció, que no serà 
estrictament seguint l’ordre de data d’entrada de la sol·licitud. 
 
Els sindicats exposem la problemàtica sobre l’endarreriment a donar resposta a les sol·licituds 
d’adaptació del lloc de treball i esperem que s’agilitzen. El departament comunica que hi ha 
adaptacions de lloc de treball que s’han fet des de els centres de treball com son les adaptacions 
a treballadores embarassades. 
 
 
CENTRE EDUCATIU CAN LLUPIA 
 
CCOO demanem informació sobre la situació actual dels punts que ja vam portar a l’ordre del dia 
als anteriors comitès que us detallem a continuació: 
 

 Panys de les portes de les habitacions del CE Can LLupià. CCOO demanem informació 

sobre la previsió de la instal·lació dels panys de les portes de les habitacions dels joves al CE 

Can Llupià. El Departament comunica que s’ha fet a la unitat GARBI i, aquest any, es farà a la 

unitat XALOT, i és possible que també es faci en la unitat LLEVANT o a la unitat MESTRAL.  

 Rampa d’accés al Pàrquing del CE Can Llupià. CCOO demanem informació sobre les 

actuacions i previsió d’actuacions a la rampa d’accés al pàrquing. El Departament ens 

comunica que la rampa continua malmesa i que es va parlar amb les persones responsables 

per tal que efectuïn els tràmits oportuns per tal que ho arregli l’Ajuntament.  
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Les responsables tornaran a parlar amb l’Ajuntament. CCOO som conscients que no és un 

tema que s’arregli d’un dia pel altre però volíem conèixer les gestiones efectuades. 

 Climatització dels grups educatius. CCOO demanem informació sobre les actuacions i 

previsió d’actuacions en la climatització dels grups. El Departament comunica que l’any 2020 

es van demanar 3 pressupostos per arreglar el clima de 3 unitats però, com que no funciona 

bé, s’ha encarregat al personal enginyer que es faci la renovació per fer un sistema de clima 

millor.  

A la unitat GREGAL, l’arquitecta està a l’espera de la valoració de Split del sistema del centre. 

 Perímetre exterior. CCOO volem conèixer les actuacions fetes ja que aquest és un tema 

perillós. El Departament comunica que avui dilluns anirà l’empresa PROSEGUR per saber per 

on es pot passar el cable que actualment està just al perímetre i esta fet malbé. Es posarà a la 

part interior. Està clar que es un tema greu i s’ha de solucionat amb rapidesa per la seva 

perillositat. 

 Finestres exteriors dels grups educatius. CCOO demanem informació sobre la situació 

actual del canvi de finestres. El Departament comunica que s’ha de buscar un sistema de 

finestres que garanteixin les condicions que requereix el centre. 

 Intrusions, vandalisme i seguretat del professionals en les entrades i sortides. CCOO 

demanem informació sobre aquest tema. El Departament informa que estan mirant la 

possibilitat d’aixecar una part (on hi ha reixes), i fer el mateix que hi ha a altres parts del 

centre. D’aquesta manera s’evitaria que la gent s’enfili. També s’està parlant amb els Mossos 

d’Esquadra i la Guàrdia Urbana. Aclareixen que l’espai és un lloc on el centre no pot intervenir. 

 
MASCARETES PER ALS/A LES PROFESSIONALS 
 
CCOO demanem informació sobre la Distribució d’EPIS als/a les professionals dels equips de 
medi obert; especialment als equips de Barcelona Comarques, perquè hem detectat que no s’està 
fent correctament. Està clar que tots/es els/les professionals del Departament han de disposar de 
tot el material necessari per la seva prevenció: mascaretes, gel hidroalcohòlic, espais i productes 
per la neteja de mans, etc. CCOO exposem la situació del col·lectiu que, per les seves funcions i 
zones on han d’atendre als/a les menors, no realitzen sempre les entrevistes als seus centres de 
treball però sí dins d’un edifici de l’Administració (majoritàriament aquestes entrevistes es fan als 
jutjats, segons la zona que porta cada professional). Exigim que el Departament distribueixi les 
mascaretes i que els/les professionals estiguin informats/des sobre a on o a qui s’han de dirigit per 
recollir-les. El Departament ens donarà informació de com es fa la distribució a aquests/es 
professionals.  
 
 
PREVISIÓ DE VACUNACIÓ 
 
CCOO demanem informació sobre la previsió de vacunació als TEPF i a la resta de personal de 

l’IMELEC que també està representat en aquest Comitè de Seguretat i Salut tot i que no està 

considerat com a personal sanitari (per les seves funcions durant la realització d’autòpsies que fan 

juntament amb els/les metges/ses forenses) CCOO considerem que aquest col·lectiu ha d’estar 

inclòs en el mateix grup que el personal sanitari. 
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CCOO demanem informació sobre la vacunació als/a les professionals de la unitat COVID del CE 

L’ALZINA i als/a les professionals que estan de reten per la unitat COVID. Així mateix, atès el 

contacte que els/les professionals del grup d’acollida del CE CAN LLUPIÀ han de tenir amb els 

menors de nou ingrés, CCOO considerem que aquest col·lectiu ha d’estar inclòs al grup prioritari 

de vacunació. 

El Departament comunica que aquest tema no és tractat des del Servei de Prevenció sinó que és 
competència de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, coordinats 
amb el Departament de Salut. I que, en relació amb els/les professionals del IMELEC, com som 
els TEPF, ens comuniquen que en el Consell de Direcció de IMELEC i el Secretari de Relacions 
amb l’Administració de Justícia van demanar que es consideri personal de risc, per la seva 
vacunació. Ens informen que s’ha enviat el llistat per ser considerat personal del risc per la 
vacunació dels professionals de IMELEC inclòs TEPF i els seus suplents, personal de laboratori, 
psicòlegs/es, etc....  
 
 
TELETREBALL 
 
CCOO demanem resposta a un escrit presentat per la nostra secció sindical al novembre en 
relació amb la petició de jornades en teletreball per al personal administratiu i tècnic i altres 
professionals que puguin acollir-se per les seves funcions i que, a dia d’avui, no tenim resposta. El 
Departament diu que actualment no es preveu; que tant des de la direcció dels Centres i des del 
propi Departament es considera que les seves jornades han de ser presencials; també 
argumenten que no disposen de medis (manca d’ordinadors). 
  
CCOO no estem d’acord, ja que considerem aquest fet contradictori amb les recomanacions de 
Salut i del Decret on s’especifica el teletreball com a prioritari; es tracta d’evitar els contagis i si per 
les seves funcions es poden acollir a fer jornades amb teletreball des del Departament s’hauria de 
potenciar. El Departament informa que s’han demanat als centres el dimensionament dels element 
necessaris per fer-ho. 

 
 

PROTOCOL PER AL TEPF (CASOS POSITIUS) 
 
CCOO demanem el protocol d’actuació per als TEPF en cas de positius de COVID 19. El 
Departament exposa que els protocols estan fets i penjats a la intranet. Informa també que només 
s’ha donat un cas positiu i no es va fer cap manipulació. Comunica també que des del mes de 
novembre es fan el tests d’antígens.  

 
 

CALEFACCIÓ AL GRUP DARÓ DEL CE L’ALZINA 
 
Els sindicats exposem la problemàtica amb la calefacció al CE L’ALZINA, que està encara sense 
resoldre’s. La temperatura és molt baixa i es demana una solució al més aviat possible. 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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