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Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES 

 

Comitè de Seguretat i Salut Laboral 
17 de juny de 2010 

 
 
Resum de la reunió ordinària del Comitè de Seguretat i Salut del Departament de Justícia 
 
 
• Aplicació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis 

declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric, Decret 152/2007, de 
10 de juliol 

 
El Departament ha contractat a la consultoria INTRA, per fer un estudi per a l’aplicació 
d’aquest decret, amb la finalitat de reduir les emissions de diòxid de nitrogen i de 
partícules en suspensió. Dos tècnics d’aquesta empresa en han fet una presentació dels 
resultats que s’han obtingut a partir de diferents mesuraments i d’enquestes fetes als 
treballadors al febrer d’aquest any.  
 
Els centres de treballs afectats són els Centres Penitenciaris de Brians, Quatre Camins, 
Dones de Barcelona i la Model, els edificis judicials de Sabadell, Terrassa, Granollers i 
Pg. Lluis Companys 14-16 de Barcelona, i les seus centrals del departament al carrer 
Casp 26 i Aragó 332. 
 
L’empresa consultora manifesta que les dues seus centrals de departament no 
presenten problemes, ja que ¾ parts del personal utilitza el transport públic per arribar-hi. 
La resta de centres si que són un problema per la manca d’oferta de transport públic i la 
innaccessibilitat.  
 
Les mesures proposades per l’empresa serien: 

 
- Incentivar l’ús de vehicle privat compartit, mitjançant el sistema ATRI. 
- Substitució de l’actual flota de vehicles per altres més ecològics (híbrids i /o 

elèctrics). 
- Incorporar cursos per a la conducció eficient, en els plans de formació. 
- Facilitar els itineraris i l’estacionament de bicicletes. 
- Contractar busos-llançadora, amb serveis també per als caps de setmana. 

.../... 
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- Gestionar els aparcaments de manera que s’incentivi la utilització de vehicles 
compartits. 

- Fer un seguiment dels indicadors, també relacionant-los amb les dades de 
l’accidentalitat in itinere. 

 
Aquest estudi encara no està aprovat per l’autoritat metropolitana, i se’ns ha donat un 
període de fins al 10 de juliol per a fer aportacions la part sindical. Un cop s’aprovi, el 
període d’execució és d’1 a 6 anys. CCOO considera aquest període excessivament 
llarg. 
 
Com sempre, la conscienciació i la implicació del personal juguen un paper decisiu a 
l’hora d’obtenir resultats. 

 
• Condicions de seguretat a l’edifici del Servei d’Execució Penal 

 
CCOO va demanar que tècnics del Departament fessin una visita a l’edifici on es troba el 
Servei d’Execució Penal, ja que hi ha un balcó apuntalat, aparentment en mal estat. Es 
tracta d’un edifici antic, que presenta problemes estructurals. Fa anys es va mirar i es 
van fer un seguit de recomanacions per tal de no sobrecarregar determinades zones 
més sensibles amb armaris arxivadors. La visita ha servit per tornar a reubicar els 
arxivadors correctament. Pel que fa al balcó apuntalat, resta pendent que el 
Departament ens doni resposta. 
 

• Estats de l’avaluació de riscos psicosocials PSQ CAT’21 
 
Ens comuniquen que encara no ha finalitzat el grup de Justícia Juvenil, i que quan acabi 
començarà el grup dels Serveis Centrals. Arran de la denúncia presentada per CCOO, la 
Inspecció de Treball ha fet un requeriment al Departament on li dóna 6 mesos per 
finalitzar l’avaluació, a comptar des del 13 d’abril. 
 

• Estat de l’aplicació de les mesures correctores de l’avaluació de riscos de la Ciutat 
Judicial 
 
No ens saben dir res, ens demanen que preguntem exactament quines mesures volem 
saber si s’han aplicat. 
 
Preguntem si els extintors ja estan revisats, instal·lats i col·locats ens els llocs on només 
hi havia la senyalització i ens contesten que si. Preguntem si ja no hi ha problemes amb 
els mòduls compactes dels arxius, que no tenien prou potència per arrossegar tant de 
pes, i ens contesten que ja s’han reparat. També fem esment de la deficient 
senyalització. També ens informen que ja està recollit el cablejat que hi havia per terra.  
 
El Departament diu que està treballant per aplicar totes les mesures correctores 
pertinents. 
 

.../... 
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• Avaluació de riscos a Pau Claris 158 
 
Actualment s’està avaluant aquest edifici, que ha estat ocupat recentment per personal 
del Departament. CCOO insisteix en la necessitat d’avaluar els llocs de treball abans que 
els ocupi el personal, i un cop ocupats, es poden detectar noves necessitats, però les 
principals haurien d’estar cobertes abans que les persones s’hi instal·lin. El Departament 
reconeix la manca de recursos que els impedeix aplicar una prevenció de qualitat.  
 

• Filtració d’aigua de la pluja a les finestres de la 8a planta del Casal Sant Jordi 
 
A demanda de CCOO ens comuniquen que han demanat un fuster per a que faci un 
pressupost de reparació. 
 

• Sala de descans al C/ Aragó 332, 3a planta 
 
Ens comuniquen que s’ha demanat una nevera petita per a aquesta sala, per a l’ús 
exclusiu de la llet les mares lactants. Demanem que el Departament faci difusió de la 
finalitat d’aquesta sala, concebuda per al descans de les dones embarassades que hi 
treballen al Departament, i també per a que les mares lactants puguin extreure’s la llet i 
conservar-la en les màximes condicions higièniques per als seus fills. 
 

• Escala d’emergència del carrer Aragó 332 
 
Després d’anys de denúncies a Inspecció de Treball per incompliments en la seguretat 
d’aquesta escala d’emergència, el Departament ens comunica que l’empresa “Penta3 
emergències” ha elaborat un manual d’autoprotecció on s’estableix que amb l’escala 
central és suficient per a evacuar el volum de personal del carrer Aragó 332.  
 
La Inspecció del Treball és la que tindrà la darrera paraula. 
 

• Implementació del Programa de bones pràctiques ambientals al Departament 
 
CCOO demana que, a exemple d’altres departaments, s’instal·lin cisternes de doble 
polsador als WC per a l’estalvi d’aigua, i es substitueixin les actuals que hi ha al Casal, 
que s’avarien sovint amb la conseqüent pèrdua d’aigua, i d’altres mesures per al control 
del consum energètic.  

 


