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Comitè de Seguretat i Salut Laboral 
11 de març de 2010 

 
 
Resum de la reunió ordinària del Comitè de Seguretat i Salut del Departament de 
Justícia 
 
• Adaptacions de llocs de treball 
 

Us recordem que les adaptacions de llocs de treball estan definides en un Protocol 
elaborat pel comitè de seguretat i salut amb l’anterior subdirectora general de prevenció 
de riscos laborals i la part social. Aquest protocol dona compliment a l’aplicació de 
l’article 25 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL) per tal que les persones 
amb sensibilitat especial puguin desenvolupar la seva tasca en condicions adaptades a 
la seva situació, evitant així la pèrdua o el deteriorament de la seva salut a causa de la 
feina. 
 
Sembla que anem cap a una Administració cada cop més deshumanitzada i capitalista. 
El temps de crisi, com sempre, colpeja als més desfavorits. Notem que les adaptacions 
són mal vistes per l’Administració, que pretén que paguin justos per pecadors, accelerant 
la incorporació a la feina de persones amb estats de salut puntualment delicats. Des de 
CCOO ens sorprèn que aquesta sigui la filosofia del subdirector general de Prevenció de 
Riscos Laborals, que prioritza l’estalvi econòmic de les substitucions, davant la protecció 
de la salut dels treballadors.  
 
La finalització de l’adaptació per raons de salut, també produeixen greus danys 
col·laterals en els companys d’aquestes persones, que, en molts casos han d’assumir 
més càrrega de treball pel fet d’haver de realitzar tasques que perjudiquen la salut del 
treballador que estava adaptat.  
 
CCOO manifestem el nostre total rebuig d’aquestes pràctiques que perjudiquen la salut 
dels treballadors amb especial sensibilitat.  
 
CCOO fem constar en l’acta del comitè que no s’està eliminant el risc, que és el que diu 
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

.../... 
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Que per estalviar-se una substitució n’hauran d’assumir dues, perquè es ressentirà la 
salut del treballador que estava adaptat i la del company, per sobrecàrrega. Però a 
l’Administració no sembla importar-li massa ni els nostres comentaris, ni la prevenció.  
 
Aquest tema ha provocat la nostra indignació. La nostra proposta pel que fa a l’estalvi 
que el departament vol fer en les adaptacions, és que revisin tots els càrrecs del 
departament i si realment fan falta, ja que estem davant d’una piràmide invertida que 
cada cop s’accentua més, i això no és sostenible des de cap punt de vista, ni lògic, ni 
funcional ni econòmic. 
 
Com que no ens donem per satisfets i seguim insistint, l’Administració ens “suggereix” 
que aquests casos es podrien derivar cap a l’ICAM, ja que, segons ells, no pot ser que 
els treballadors adaptats segueixin cobrant el mateix sou per realitzar una feina diferent, i 
si no poden realitzar la seva feina, s’han de derivar a l’ICAM. Aquesta és la voluntat 
preventiva del departament. Aquesta és la manera de vetllar pels treballadors amb 
especial sensibilitat, tal com estableix la LPRL. La part social ho interpretem com una 
amenaça, ja que això significa que, persones que són vàlides per treballar en una tasca 
diferent a la que tenen encomanada habitualment, fins que recuperen la seva salut, 
podrien ser derivades cap a una incapacitat total permanent. 

 
• Avaluació de Riscos de la Ciutat Judicial 
 

Ens passen un CD amb els resultats de l’avaluació de riscos. Es relacionen deficiències 
greus en la senyalització, quadres elèctrics sense senyalitzar, absència d’extintors en 
lloc senyalitzats per a extintors, extintors penjats sense la senyalització corresponent, 
valors de llum inferiors als 500 LUX, portes transparents sense senyalització a l’alçada 
de la vista per evitar col·lisions, cal regular el motor de les portes giratòries per evitar 
atrapaments, baranes sense protecció intermitja en les sortides d’evacuació, absència de 
recipients higiènics en els lavabos de senyora, manca de carretons ergonòmics per al 
personal dels arxius, reposapeus trencats, plaques de terra tècnic mal col·locades que 
provoquen ensopegades, taulers d’informació ancorats amb cinta adhesiva, material mal 
emmagatzemat, absència d’ordre i neteja en molts espais, productes de neteja i químics 
sense etiquetatge ni identificació, cablejat sense recollir, absència de farmacioles, 
desconfort tèrmic localitzat (18º - 26º), manca de barana al terrat, manca de detectors de 
fum, excés de decibels localitzat (85,5 dB), entre d’altres. 
 
A l’avaluació surten uns terminis de correcció des d’immediat fins a sis mesos. En farem 
seguiment. 

 
• Problemes d’aïllament en les finestres de la 1a planta del Casal 
 

Ens comuniquen que són imminents les obres de substitució de les finestres antigues 
per unes de noves, cosa que estalviarà al personal les corrents d’aire i l’entrada d’olors 
del pati de llums. 

.../... 
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• Escala d’emergència del carrer Aragó 332 
 

Fa mesos, a la planta baixa es va començar a fer un passadís que ha de sortir al carrer, 
però que encara no s’ha acabat. Des d’Obres ens expliquen que estan pendents de la 
redistribució de la planta baixa per acabar-lo de fer. 

 
• Sala de descans per a embarassades al carrer Aragó 332 
 

El Servei de Prevenció ens comunica que tot i que no s’ha fet difusió de l’existència i 
d’aquesta sala, el personal n’està assabentat i en fa ús.  
 
Us recordem que aquesta sala es troba a la 3a planta del carrer Aragó 332, i que està a 
la vostra disposició, per donar compliment amb el RD 486/97. 
 
Malgrat l’aspecte espartà de la sala, la butaca reclinable és confortable i garanteix un 
bon descans. 

 
• Avaluacions de riscos al carrer Pau Claris 158 
 

CCOO porta més de dos anys reclamant l’informe de l’avaluació de riscos. Ens 
comuniquen que volen refer-la de nou, per l’entrada de nou personal del Departament, i 
que ens avisaran de les dates per tal que els puguem acompanyar.  
 
CCOO no creu que sigui una fer bona prevenció fer l’avaluació de riscos quan el 
personal ja hi és treballant. D’aquesta manera s’assabenten dels riscos per que el 
personal pateix directament les mancances que hi puguin haver, en comptes d’haver-ho 
previngut.  
 
Per exemple, detectaran que manca una barana en una escala per què algú haurà pres 
mal, o detectaran que les portes antipànic estan bloquejades quan hi hagi una 
emergència. 

 


