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1. Protocols d’assetjaments en l’àmbit de l’Administració de Justícia 
 

CCOO torna a insistir en la necessitat de validar un cop consensuades les modificacions que 
escaiguin dels protocols aprovats per l’àmbit de la Generalitat, al comitè de seguretat i salut propi 
de l’àmbit de l’administració de Justícia.  
 
CCOO insisteix en què donar participació als treballadors i al seu dret a la informació, consulta i 
participació de l’art. 14 de la LPRL abasta molt més que la mera referència que en relació als 
protocols de la Generalitat va fer l’administració a l’anterior reunió del comitè, faltant al dret. 
 
CCOO torna a insistir en la necessitat d’adaptar els protocols a les particularitats de 
l’administració de justícia en temes com, per exemple: blindar més els mecanismes de 
confidencialitat o modificar i/o adaptar certes parts del protocol atès la dependència orgànica i 
funcional que els secretaris, fiscals, jutges... tenen respecte al Ministeri de Justícia, del Fiscal 
General de l’Estat i el Consell General del Poder Judicial. 

 
 
2. Programa @-justícia als deganats de Catalunya 
 

En relació als problemes de salut com a conseqüència de l’aplicatiu del programa, l’administració 
ens informa que tres treballadors han manifestats problemes visuals els quals van ser derivats a 
l’ICO que ha informat que dos casos pertanyen a persones no sensibles per la qual cosa pot 
haver-hi una relació causa-efecte entre les molèsties o patologies i el treball davant de PVD en 
dos casos. 
 
CCOO pregunta en relació a l’ampliació de la mida de la lletra que sobtadament és pot objectivar, 
tot informant l’administració que no en té coneixement de cap actuació d’ofici per ampliar la mida 
de la lletra però que esbrinaran si l’ha hagut, per tal d’aplicar-la a la resta dels deganats. 
 
CCOO també insisteix en altres qüestions del programari que afecten a la salut dels treballadors 
com, per exemple, la lentitud del programa i la seva poca operativitat els quals haurien de revisar-
se.  
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3. Casos de lipoatròfia semicircular 
 

La unitat bàsica de salut (USB) ha informat que els onze casos de lipoatròfia detectats tenen un 
seguiment protocol·litzat, amb revisions cada tres o sis mesos segons casos. 
 
També ens informen que a l’hivern es farà un seguiment de l’efectivitat del funcionament dels 
humidificadors instal·lats a la Ciutat de la Justícia per tal de garantir uns nivells d’humitat 
adequats (>= 50%) la qual cosa eliminarà els riscos futurs. 
 
 

4. Adaptacions de llocs 
 

CCOO torna a insistir, com ja va fer a l’anterior reunió del CSS, en la necessitat de revisar i 
actualitzar el protocol estandarditzat d’adaptacions de lloc de treball i pregunta com està la 
negociació d’aquest protocol en l’àmbit de la Generalitat. L’administració ens informe que a hores 
d’ara encara no hi ha protocol consensuat. 
 
CCOO també pregunta pels motius pels quals hi ha tanta dilació en resoldre les peticions 
d’adaptació de llocs de treball, a la qual cosa l’administració respon que hi ha hagut un cert 
constrenyiment pel problema de la tassa de reposició. El Departament resta a l’espera de rebre 
una instrucció perquè no ens apliquin a justícia la taxa de reposició acordada pel govern en 
l’àmbit de la Generalitat per la crisi. 

 
 
5. RUBÍ: Jutjat de primera instància i instrucció número 6 
 

En relació al despreniment de plaques del sostre al Jutjat núm. 6 de Rubí, l’administració ens 
informa que l’actuació puntual adoptada no ha funcionat, per la qual cosa NO es procedirà a 
instal·lar les plaques fins que l’ajuntament posi un regulador de pressió de l’aigua a l’entrada de la 
finca.  
 
D’altra banda, s’ha demanat una solució immediata pels llocs de treball més afectats directament; 
dos en concret, l’administració ens informa que procedirà a posar plaques al sostre d’aquests 
llocs de treball concrets per estar directament afectats ateses les conseqüències de desconfort 
tèrmic per la incidència directa de l’aire.  

 
 
6. MATARÓ: Registre Civil de Mataró i climatització de l’edifici a la plaça Tomàs i Valiente 
 

CCOO té constància de què continuen els problemes de climatització. Concretament la darrera 
setmana de setembre es disparava l’aire fred del sistema de climatització. L’administració respon 
que li consta reparat però que tornarà a demanar informació actualitzada a l’empresa de 
manteniment, CCOO insisteix en què es faci un seguiment ja que els problemes de climatització 
de l’edifici a la plaça Tomàs i Valiente s/n són constant any rere any i que s’hauria de buscar una 
solució integral. 

 
Pel que fa al tema de seguretat del Registre Civil, ens informen que ja han adoptat mesures com, 
per exemple incrementar les freqüències de les rondes de seguretat. 
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7. BADALONA: Jutjat d’Instrucció núm. 2 
 

S’ha posat en coneixement de la resta de membres del Comitè els problemes de salut (ansietats, 
etc) que pateix el personal. L’administració ens informa que el servei d’inspecció del Departament 
ho va remetre al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per si la causa fos deguda a 
assetjaments laborals diversos. L’Administració insisteix en què la persona interessada o afectada 
directament és la que ha de demanar l’activació del protocol d’assetjament.  

 
 
8. TORTOSA: Jutjat de primera Instància i instrucció núm. 5 (NOU) 
 

Vers la possibilitat d’ubicar el nou jutjat de Tortosa a la segona planta de l’edifici judicial, tot 
reduint l’espai de dos dels tres jutjats existents a la planta, es constata davant l’administració la 
inoperativitat de la solució i la precarietat de les condicions generals de l’edifici que ha anat 
empitjorant amb el successiu increment de jutjats.  

 
L’administració ens informa que no ha pres cap decisió vers a la ubicació. 

 
 
9. LLEIDA: “el Canyeret” 
 

En relació a les obres pels temes del olors, l’administració ens informa que s’acabaran al llarg 
d’aquest més.  

 
Pel que fa a les obres de l’edifici del Canyeret, s/n CCOO qüestiona si amb l’informe enviat 
consideren que estan fent prevenció. L’administració ens diu que l’informe enviat és l’adient i el 
protocol·litzat per tota l’administració de la Generalitat en aquests casos.  

 
 
10. JUTJATS DE PAU DE CATALUNYA: seguretat dels treballadors 
 

CCOO pregunta si ja han estat incorporades a la INTRANET les mesures i recomanacions 
d’autoprotecció adreçades al personal destinats als diversos jutjats de pau, a la qual cosa 
l’administració ens diu que no en té coneixement de què s’hagi fet. 
 
CCOO també pregunta pel total de comunicacions remeses als diferents ajuntaments amb jutjats 
de pau pel tema de l’avaluació de riscos i les mesures de seguretat que pertoquin en cada cas. 
L’administració ens diu que ens passarà una copia de l’escrit lliurat així com la relació dels 
ajuntaments al quals ha estat adreçada. 

 
En ambdós casos va haver-hi un compromís per part de l’Administració a l’anterior Comitè de 
Seguretat i Salut. 

 
 

 


