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Comitè de Seguretat i Salut Laboral 
8 d’octubre de 2010 

 
 
Resum de la reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del Departament de Justícia 
 
• Comunicació d’incidents i accidents, als membres del Comitè de Seguretat i Salut 
 

CCOO hem demanat explicacions sobre tres incidents, succeïts en diferents centres de treball del 
Departament, que no han estat comunicats als delegats, cosa que incompleix la Llei de Prevenció de Riscos 
Laboral pel que fa al dret a la informació, participació i consulta. 
 
a) L’incident més lleu va ser provocat per la fumera que va ocasionar un petit incendi en un diferencial. El 

personal es va alarmar i va desallotjar l’edifici. CCOO aprofita per recordar que encara no s’ha fet el pla 
d’emergència en aquest edifici i que el personal no tenia instruccions per evacuar l’edifici ni hi havia 
designat cap responsable d’evacuació.  

 
CCOO ja va comunicar al Departament, en el seu moment, que abans d’instal·lar personal nou en un 
edifici, cal fer l’avaluació de riscos i el pla d’emergència, precisament per evitar situacions com que 
s’acaba de descriure. 

 
b) Un altre incident és una alarma no declarada, quan el personal es va alarmar i va sortir al carrer, a 

causa de la fumera produïda per les proves realitzades al terrat, amb un pot de fum. 
 

CCOO insistim en la importància de mantenir el personal degudament informat. 
 
c) Un tercer es un incendi que va requerir l’actuació dels bombers que el van apagar.  
 

Conclusió, el Departament no fa els deures. Ens hem assabentat d’aquests incidents per altres vies de 
comunicació, això dóna que pensar sobre les coses de les quals no ens assabentem. 

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

CCOO, va demanar al Departament que fes una visita a aquest edifici, ja que la balconada presentava 
signes de deteriorament, i perquè en el passat hi havia hagut problemes estructurals. 
 
El Departament ha realitzat un informe on explica que desprès d’haver analitzat l’estat de la finca, ha 
contactat amb l’administrador per a que resolgui el problema, i en conseqüència, la Junta de Propietaris es 
reunirà d’immediat per aprovar el pressupost i iniciar els treball pertinents. En aquest informe també diu que 
no s’observa cap senyal d’inestabilitat a l’estructura del paviment, tret dels senyals que va deixar una fuita 
d’aigua dels banys del costat, i que s’arreglarà en la propera actuació de condicionament. 

 
   .../... 
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• Mesures correctores a la Ciutat Judicial 
 

CCOO torna a demanar terminis d’aplicació de les mesures correctores derivades de l’avaluació de riscos a 
la Ciutat Judicial. Com en l’anterior comitè, l’Administració ens torna a repetir que quines són concretament 
les mesures que volem saber. 
 
Partint de la base que el Departament té la obligació d’aplicar totes les mesures correctores, i que el 
Departament és coneixedor de les mesures que estan pendents d’aplicar-se, ens han de facilitar les dates 
dels terminis d’execució. Aquesta és la pràctica habitual a tots els departaments de la Generalitat. Finalment 
ens han passat un full d’excel codificat amb els terminis. Us podem avançar que el termini superior és de sis 
mesos. 

 
• Oficina de Relacions Institucionals 
 

CCOO va demanar que s’encastin els fluorescents d’aquesta oficina, per que tenen una alçada de sostre 
insuficient. Ens comuniquen que hi ha problemes per encastar-los, però el responsable no hi és i no ens ho 
poden explicar millor. Demanem que ens ampliïn més aquesta informació. 

 
• IMELEC 
 

CCOO posa en coneixement del Departament que les taules d’autòpsies de l’IMELEC, desaigüen 
malament. El Departament en pren nota i ens donaran resposta. 

 
• Denúncies de CCOO 
 

Actualment, CCOO té interposades davant la Inspecció de Treball vàries denúncies contra el Departament 
de Justícia, 3 de les quals pertanyen al nostre comitè de serveis centrals: 
 
1. Per incompliment del acords i realització del mètode d’avaluació de riscos psicosocials PSQ CAT’21. La 

Inspecció de Treball ens va donar la raó i va donar un període de sis mesos, a comptar des de l’abril, 
per corregir aquesta deficiència.  

 
2. Per l’estat de l’arxiu de l’edifici de l’Audiència Provincial de Barcelona, on la Inspecció de Treball ha 

ordenat el trasllat del personal, i el Departament està condicionant el nou arxiu al carrer Roger de Flor 
número 62. El trasllat és imminent. 

 
3. L’escala d’emergència a l’edifici del C/ Aragó 332. Aquesta és la més antiga i l’única que no sembla 

prosperar, i l’acció es perd entre requeriment i requeriment de la Inspecció (fa més de 10 anys que es va 
interposar). 

 
Els temes importants, com l’avaluació de riscos 
psicosocials, que podríem proposar pel “rècord 
Guinness” per ser la primera que aconsegueix durar 
sis anys, i qui sap quants més... , les adaptacions 
de llocs de treball per motius de salut, els plans 
d’emergència i molts altres, s’han anat morint en les 
safates dels despatxos, davant la incomprensió i la 
manca de consciència pels drets que tenim els 
treballadors i les treballadores i que tant han costat 
d’aconseguir. El més greu és la manca de 
sensibilitat del Departament, mentre que hi ha 
persones que estan patint per causa d’aquests 
incompliments.  


