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Resum de la reunió ordinària del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del 
Departament de Justícia: 
 
 
• Denúncia de CCOO per les condicions insalubres dels arxius de l’Audiència 

Provincial de Barcelona 
 

Com ja us hem informat en anteriors escrits, el Departament va decidir traslladar el 
personal a unes noves dependències del carrer Roger de Flor 62, a instància del 
requeriment de l’Inspector de Treball.  
 
Degut a que vam saber que el Departament estava enviant treballadors a l’arxiu que en 
teoria havia de romandre tancat fins a la reparació, a instàncies de la Inspecció de Treball, 
immediata, de les deficiències detectades, ens vam posar en contacte amb l’Inspector de 
Treball que ha requerit al Departament l’elaboració d’un protocol per a que el personal que 
s’hagi de desplaçar a l’arxiu a causa de la documentació que hi conté, ho faci de manera 
limitada, controlada i segura. L’Inspector també ens va comunicar que li preocupava la 
possible existència d’un tipus de fongs, i que volia descartar-la.  
 
El Departament ens passa el procediment de treball que han elaborat i ens comuniquen 
que, a petició de l’Inspector, han demanat un estudi dels fongs al Centre de Condicions i 
Salut en el Treball, per tal de descartar els més perniciosos per a la salut humana. 
 
CCOO preguntem si aquest personal té ja els Equips de Protecció Individuals requerits, 
com ara mascaretes i guants, i davant del dubte demanem que es lliurin sens falta, i 
també que es completi la correcta senyalització de l’arxiu quan el personal torni a entrar 
en aquest arxiu.  
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• Problemes a les instal·lacions de l’IMELEC de Collserola 
 

CCOO demanem què té previst fer el Departament per reparar les deficiències en les 
instal·lacions, com ara les males olors, que els desaigües no empassen bé les aigües 
residuals, que no funcionen les dutxes de les dones i es veuen obligats a compartir-la 
homes i dones, per torns, cosa que allarga l’horari de la jornada laboral per la quantitat de 
persones que s’han de dutxar amb una sola dutxa, (de vegades fins a 10 persones), que 
el sostre està humitejat i cauen trossos de guix, entre d’altres. 
 
CCOO els hi recordem que s’està incomplint el Reial Decret 485/1997 de condicions 
mínimes de llocs de treball, i també el Reial Decret 664/1997 de protecció dels 
treballadors i treballadores contra riscos biològics al seu lloc de treball, per obstaculitzar 
l’aplicació de les mesures higièniques que estableix el protocol. 
 
CCOO també exposa que hi ha un problema en la separació de les anomenades “zones 
brutes i zones netes”, ja que per passar les mostres, ho han de fer dins d’una nevera i 
aquesta nevera la passen per zones netes. De vegades la nevera es queda petita i ho 
passen manualment, concretament, per la zona de vestuaris. CCOO proposa de fer una 
finestra amb doble vidre per evitar aquesta situació.  
 
L’Administració contesta que ho consultarà a l’Àrea d’Obres. 

 
• Revisions mèdiques específiques per a personal exposat a risc biològic 
 

La doctora del Departament exposa que es pretén reforçar la prevenció de malalties com 
la hepatitis B, i es farà un reconeixement per mesurar els paràmetres de risc fent un 
recompte dels anticossos, i en funció dels resultats, s’aplicarà la vacuna. També recorda 
la importància de la utilització de mascaretes, guants i altres materials per a la prevenció 
d’aquesta i d’altres malalties com ara la tuberculosi. 

 
• Enrampaments al Servei de Gestió Econòmica 
 

CCOO pregunta sobre aquest problema que el personal d’aquest Servei havia manifestat, 
i la Secció de Règim Interior ens comunica que el problema ja s’ha resolt. 

 
• Centre educatiu l’Alzina 
 

L’Administració ens comunica que ja s’han arreglat les goteres de la teulada del taller de 
jardineria.  
 
Sobre l’ampliació i manteniment de l’accés al Centre, el Departament ens comunica que 
és un tema de competència de l’Ajuntament, però com que no sembla que es vulgui fer 
càrrec ja que no ha respost a les peticions del Departament, el Centre ha decidit assumir 
el cost de la neteja de matolls que cobreixen les vores del camí i l’arranjament dels sots i 
ha demanat un pressupost a Foment del Treball. L’ampliació del camí no és factible per 
ser competència de l’Ajuntament. 
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• Aparell desfibril·lador del Casal 
 

En data 29 d’abril, CCOO va fer una carta al Departament demanant que l’aparell 
desfibril·lador s’ubiqués en un lloc més accessible, ja que segons havíem comprovat, es 
trobava en el despatx de la doctora, i quan ella no hi és, aquest despatx està tancat amb 
clau i cal anar a demanar-la a la Secció de Règim Interior. L’Administració ens comunica 
que el lloc actual del aparell és a la recepció. 

 
 
• Pla d’emergència a Pau Claris 158 
 

L’Administració ens comunica que tenen un pressupost per fer el Pla d’emergència, però 
que estan pendents d’aplicar-lo quan hagi acabat la reestructuració ja que molt del 
personal que hi treballa marxarà a la Ciutat de la Justícia. 

 
 
• Avaluació de Riscos a la Ronda de Sant Pere 31 i 35 
 

L’Administració encara no té acabada l’avaluació, però CCOO, que va acompanyar el 
Servei de Prevenció el 15 d’abril, dia en què es van avaluar els dos edificis, vol deixar 
constància que hi ha tres habitacles al soterrani que no s’han pogut avaluar perquè la clau 
la té la Gerència, i que des de fora, es podia veure el desordre i l’acumulació 
d’andròmines que hi havia dins. 

 
 
• Climatització recepció del carrer Aragó 332 
 

CCOO demanem una cortina d’aire per a la recepció del carrer Aragó, ja que a l’hivern hi 
ha molta corrent d’aire i entrada d’aire fred cada vegada que s’obren les portes. 
 
L’Administració respon que ja es va facilitar un radiador d’oli per al personal i que s’ha solucionat el 
problema. 
 
CCOO diem que és insuficient i que el personal passa fred. El Servei de Prevenció ens comunica 
que parlarà amb el personal de la recepció. 

 
 
 

CCoommpprroommeessooss  aammbb  ttuu 
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