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DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA 
COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 

 
Aquest darrer Comitè de Seguretat i Salut del dia 20 de setembre ha estat un monogràfic 
quasi en la seva totalitat de punts proposats per la part social relacionats directament amb 
Justícia Juvenil. Aquests punt han englobat temes tan diversos com els accessos a 
centres (C.E. L'Alzina), reobertura de centres (C.E. Els Til·lers), manques de materials de 
manteniment i mobiliari, manques de membres de seguretat per garantir la integritat 
dels/de les treballadors/es i aclariments, revisions i estandarització dels protocols 
d'actuació en cas de malalties contagioses. 
 
CCOO fa molt de temps que en tots els espais de representació sindical reivindiquem la 
necessitat i el dret a realitzar la nostra tasca de la forma més adequada. Tenint en compte 
la globalitat d'inputs que afecten els nostres llocs de treball. Com professionals educatius i 
tècnics/ques dels centres de menors a Justícia Juvenil, un dels factors més determinants 
per a la seguretat i la integritat de les persones és el projecte educatiu. 
 
Actualment ens trobem en una situació on aquest projecte educatiu de Justícia Juvenil ha 
deixat de banda la qualitat de la intervenció educativa donant valor a aspectes 
quantitatius, fent encabir un nombre elevadíssim de joves en centres pensats, preparats i 
dotats per a la meitat de persones. Aquest fet afecta directament a diferents àmbits del 
risc. A ningú se li acudiria que en un hospital, a la zona de cures intensives, es pogués 
entrar i sortir quan es volgués, o que, en una mateixa habitació hi convisquessin 6 malalts. 
 
Per tant, es fa evident que aquest problema global de seguretat i mancances es trasllada 
en una valoració del risc en el treball tant físic com psicològic: ALT. 
 
És necessària una revisió del projecte educatiu de Justícia Juvenil: nombre de places 
de centres, dotacions de centres, pressupost per garantir les condicions de treball de 
qualitat i resultats buscant la màxima eficiència en els recursos invertits. 
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