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Comitè de Seguretat i Salut Laboral 
18 de març de 2011 

 
 
Resum de la reunió ordinària del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del Departament de 
Justícia: 
 
• Sala de lactància i de descans per a dones embarassades, al carrer Aragó 332, 3a 

planta 
 

CCOO va demanar l’any 2008 l’habilitació d’aquesta sala, d’acord amb el RD 486/1997. 
Ens comuniquen que s’ha penjat una nota informativa sobre el seu ús, a la Intranet del 
Departament, i que s’anirà repetint de tant en tant. Aquesta sala està a disposició de les 
mares lactants que vulguin extreure’s la llet per als seus nadons, i disposa d’una nevera 
exclusiva per a aquest ús, i de dues butaques reclinables també per a les dones 
embarassades que necessitin una estona de descans. 
 
CCOO també ha demanat una sala d’iguals característiques per al Casal Sant Jordi, però 
els representants del Departament ens han contestat que estan a l’expectativa de veure 
l’ús que se li dóna a la sala del carrer Aragó 322, per habilitar-ne una a Casp 26. 

 
• Accidents laborals a l’IMELEC 
 

Al darrer comitè, CCOO va demanar que davant els repetits accidents en què el personal 
es lesiona movent els cossos, s’impartissin cursos de formació pràctica en manipulació de 
càrregues. 
 
L’Administració ens ha contestat que el Servei de Prevenció farà un Protocol de 
manipulació de cossos, conjuntament amb els tècnics especialistes de l’IMELEC i que 
durant el mes de maig s’impartiran cursos amb una part de manipulació de càrregues i 
també de risc biològic, per la tarda, per tal de compatibilitzar els horaris. 
 
CCOO pregunta de quina manera es podria garantir que les substitucions poguessin rebre 
tota aquesta formació per tal d’evitar accidents laborals quan entrin a treballar. 
L’Administració respon que està pensant en una solució, ja que s’ha de contemplar el risc 
que una persona es lesioni mentre fa la formació sense estar contractada pel 
Departament encara. 

.../... 
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• Reformes i arranjament de la balconada de la Ronda de Sant Pere 31 
 

CCOO ens queixem que al darrer comitè el Departament ens va dir que la comunitat de 
propietaris ja tenien el pressupost i que fàcilment ja podria estar executada la reforma, 
però comprovem que a data d’avui no s’ha fet. 
 
El Departament respon que és cert que l’Administrador ja té el pressupost però que no 
s’ha executat. 
 
CCOO vol saber si el Departament té pensat algun mecanisme per tal d’agilitar l’execució 
de la reforma. Se’ns respon que es tornarà a insistir. 
 
Des de CCOO estarem pendents d’aquest tema fins que se solucioni. 

 
• Avaluació de riscos psicosocials 
 

CCOO va denunciar al Departament pel retard que portava en la realització de l’avaluació 
que va començar a l’any 2005, però malgrat el requeriment de la Inspecció de Treball, el 
Departament, ha esperat primer a acabar amb l’avaluació del col·lectiu de justícia juvenil 
abans de començar amb els serveis centrals, i després de 6 anys, sembla que fer fi 
començarà a funcionar el grup de treball que tractarà les dades que es van recollir el 
2005.  
 
Un cop comenci a funcionar el grup, que ja està creat, us anirem informant dels resultats. 
 
Més val tard que mai. 

 
• Oficina de Relacions Institucionals 
 

CCOO ha comprovat que s’han encastat els fluorescents al sostre, tal i com vam 
sol·licitar, el què no s’ha solucionat són els problemes d’entrada d’aigua per les finestres 
de tot el Casal Sant Jordi, malgrat les recents reparacions. L’Administració ens comenta 
que aquesta entrada d’aigua va ser puntual i l’atribueix a les intenses i excepcionals 
pluges que van caure un dia concret d’aquest mes.  
 
Tant de bo sigui així. 

  
• Pla d’emergència a l’edifici de Pau Claris 158 
 

CCOO demanem informació sobre la seva execució, i ens responen que està 
pressupostat però no s’ha realitzat.  
 
Us seguirem informant fins a la seva execució. 


