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Comitè de Seguretat i Salut Laboral 
30 de setembre de 2011 

 

 
Resum de la reunió ordinària del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del Departament de 
Justícia: 
 
• Desconfort tèrmic a la recepció del C/ Aragó 232 
 

El 29 de juny, CCOO va fer un escrit al Subdirector General on demanava que es prenguin 
temperatures quan arribi el fred per fer un informe del clima, ja que amb el radiador d’oli que s’ha 
facilitat a la recepció no és suficient, tenint en compte l’entrada contínua d’aire del carrer. El 
Departament ens diu que el Servei de Prevenció prendrà mesures i ens informaran. 

 
• Resultats de l’estudi de fons a l’arxiu de l’Audiència Provincial de Barcelona (APB) 
 

Ens comuniquen que aquest informe encara està pendent de fer i estan esperant que el Centre de 
Condicions i Seguretat en el Treball el faci. Contactarem amb l’Inspector que porta la denúncia que 
va interposar CCOO a causa de l’estat dels arxius a l’APB i que va recomanar fer aquest estudi, 
per preguntar-li si es pot fer alguna cosa per agilitzar aquesta gestió. 

 
Aquest estudi és important perquè determinarà si existeixen fongs carcinògens o d’altres també 
perillosos per a la salut humana en aquestes dependències. 

 
• Estat d’aplicació de mesures correctores a l’arxiu de l’Audiència Provincial de Barcelona  
 

Ens expliquen que ja s’han subministrat els equips de protecció individuals (mascaretes de nivell 3 i 
guants), i que s’ha lliurat el procediment de treball al personal, on es limita l’exposició a l’arxiu i 
l’obligatorietat d’utilitzar mascaretes i guants, entre d’altres mesures preventives. 

 
• Avaluació de riscos al Servei d’Execució Penal, mesures correctores (Ronda Sant Pere 31) 
 

Ens comuniquen que la comunitat de propietaris ja ha gestionat la reforma de la façana interior que 
està apuntalada i que han començat les obres amb la col·locació de la bastida. També ens 
interessem per saber si la clau dels habitacles del soterrani ja és a l’edifici, i no a la Gerència, com 
era el dia de l’avaluació de riscos, i la resposta és afirmativa. Sembla que ja s’ha avaluat el 
magatzem ple d’andròmines i pols del soterrani, i està pendent d’aplicar la mesura correctora 
d’ordre i neteja. En farem seguiment. 
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Pel que fa al despatx en que es va ensorrar el sostre abans de l’estiu, sembla que encara està 
sense reparar, ja que no en tenen coneixement els membres del comitè. CCOO també farà 
seguiment d’aquest tema. 

 
• Aplicació Pla d’emergència a Pau Claris 158 
 

Tal i com vam explicar en l’anterior nota del mes de juny, està pendent d’implantar-se ja que molt 
del personal està pendent de reubicar-se a la Ciutat de la Justícia, i això ens diuen que serà al 
novembre.  

 
CCOO sabem, i ho hem fet constar en anteriors reunions, que aquesta no és una explicació 
raonable, ja que les emergències no esperen a passar quan tothom està ja definitivament reubicat. 

 
• Personal de neteja dels jutjats 
 

CCOO exposem que les condicions laborals de les netejadores no són adequades ja que els hi 
manca material, l’aspiradora està trencada i el que fan és portar l’aspiradora de casa seva, així 
com les vaporetes per netejar les persianes dels despatxos del jutges. També porten draps de 
casa seva i després se’ls en porten per rentar-los, ja que els draps que els hi subministra l’empresa 
són, segons les netejadores, inadequats i no netegen bé. 

 
Pel que fa als jutjats de Badalona, no tenen guixetes per guardar la roba ni un vestuari, i es canvien 
al magatzem. CCOO aporta fotografies del magatzem, amb la roba de les treballadores penjada de 
qualsevol manera entre els envasos dels productes de neteja. 

 
La Gerència ens respon que no sabia que l’aspiradora estigués espatllada, que la neteja de les 
persianes són a càrrec d’una altra empresa i prenen nota per tal de corregir tots aquests problemes 
i parlaran amb l’empresa subministradora. 

 
CCOO farem un seguiment per tal de millorar les condicions laborals d’aquestes persones. 
 

• Instal·lacions IMELEC Collserola 
 

L’Administració ens comunica que ja està pressupostada la reparació de les dutxes dels lavabos de 
senyora que estaven avariades, i que segurament durant el mes d’octubre estarà resolt. 

 
• Revisions mèdiques al personal de l’IMELEC 
 

En data 29 de juny, CCOO va presentar un escrit on manifestàvem la nostra preocupació pel fet 
que les revisions mèdiques del personal que realitza les autòpsies, concretament, la revisió dels 
marcadors serològics que indiquen si la persona ha desenvolupat anticossos de la sida o hepatitis, 
que abans es revisaven anualment, han passat a revisar-se cada dos anys. Aquest personal és 
especialment sensible ja que estan molt exposats i pateixen accidents laborals del tipus punxades i 
talls amb risc biològic. Fer un seguiment acurat dels marcadors serològics, que segons la nostra 
opinió, hauria de fer-se semestralment, és important de cara a detectar a temps una contaminació 
d’algun d’aquests virus, i que la persona pugui començar a prendre la medicació corresponent al 
més aviat possible.  

 
El Departament ens respon que en cas d’accident, punxada o tall, a aquella persona ja se li farà un 
seguiment acurat, i que per poder fer això, és imprescindible que tot el personal treballador 
segueixi el protocol establert i ho comuniqui immediatament als serveis mèdics del Departament. 
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CCOO va exposar que s’ha de diferenciar del protocol que s’aplica en cas d’accident (talls, 
punxades, etc...), de la vigilància de la salut preventiva, en què vigilarem la salut del personal 
treballador. Si la vigilància de la salut és cada sis mesos, encara millor, preventivament parlant, ja 
que si el treballador/a s’ha contagiat sense haver patit cap accident, ja que no tots el virus 
s’encomanen per contacte sanguini amb talls i punxades, es podrà detectar amb temps suficient 
per començar el tractament. Cal diferenciar el protocol que el servei mèdic estableix per un 
accident, del protocol de vigilància de la salut que ha d’establir el servei de vigilància de salut, vers 
la avaluació de riscos de cada persona, i per tant si existeix el risc biològic, el reconeixement no pot 
fer-se cada dos anys, ja que no seria una revisió preventiva. També exposem que no només 
existeix el risc d’hepatitis o sida, i que som conscients que no existeixen vacunes per tots els virus, 
per això hem de tenir un control mes acurat, i l’única forma de mantenir un bon control preventiu és 
amb la vigilància de la salut periòdica. 

 
• IMELEC Ciutat Judicial 
 

CCOO presenta un informe tècnic amb totes les deficiències detectades en la visita que vam fer al 
mes de setembre, i que planteja els següents punts: 

 
a) Porta automàtica pàrquing. 

 
Demanem que els treballadors i treballadores puguin tenir una clau per poder obrir la porta 
manualment, o possibilitat de sortir a l’exterior per aquest accés. 
 
Quan se’n va la llum, la porta queda bloquejada, quedant els vehicles tancats dins el pàrquing, 
el personal d’ambulàncies i el propi del centre també. L’única forma d’obrir la reixa és amb una 
clau que obre la caixa del motor de la porta i permet accionar l’obertura manual. En cas 
d’emergència caldria poder procedir de la mateixa manera. 

 
b) Presa d’aire per al conducte de renovació de l’aire. 

 
L’aire de renovació s’agafa del pàrquing de les ambulàncies, de manera que és deduïble que 
contindrà quantitats variables de monòxid de carboni, a més, de tota la calor que s’acumula al 
pàrquing, ja que els motors de les neveres també s’hi troben al mateix pàrquing, a prop de la 
presa d’aire. Demanem que s’allargui fins a l’exterior del pàrquing aquest conducte, cosa que 
permetria que s’agafés l’aire directament de l’exterior. 

 
c) Altes temperatures a la sala de neveres, passadís i despatx de recepció. 

 
Exposem que durant la visita vam comprovar que efectivament són elevades, i que la situació 
empitjora amb les tasques de mobilització de cadàvers, ja que el personal realitza 
sobreesforços, agreujats per l’ús obligatori de bates i polaines. A l’estiu es superen els 28º- 
30º. Es proposa d’instal·lació d’aire condicionat o un sistema que baixi les temperatures. 

 
d) Mosquits tigre. 

 
Exposem la situació amb la que conviuen els treballadors treballadores durant tot el període de 
primavera/estiu, i els efectes de les picades. Ens comenten que l’empresa de desinfecció va 
posar uns grànuls sota les neveres i també uns flascons amb essències, però no ha sorgit 
efecte. CCOO demanem que es busqui el focus que probablement sigui per l’acumulació 
d’aigua, previsiblement, sota les neveres, i en aquest cas eliminar l’acumulació d’aigua per 
motius higiènics. Comentem que si es soluciona el tema de les temperatures, també 
s’acabaran el mosquits, ja que no farà calor i sense calor no viuen.  
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e) Aspiradors. 

 
El personal té ordres escrites de no utilitzar els aspiradors durant les autòpsies, però 
constatem que les ordres no només no són clares, sinó que són contradictòries. És imperiós 
que hi hagi ordres clares pel que fa a la utilització de les aspiradores i en quins casos. CCOO 
explica que durant les autòpsies fan el buidatge a mà, amb potets, amb risc de talls i punxades 
amb les costelles trencades, ja que en estar ple de líquids no veuen exactament on fiquen la 
mà. Per tant demanem una ordre de treball, clara i concisa, amb les tasques a desenvolupar i 
com fer-les, amb quins estris i com utilitzar-los, així com una descripció exhaustiva de les 
funcions de cada treballador i treballadora. 

 
f) Neteja de neveres. 

 
Proposem la congelació d’alguns cossos que han de restar molt de temps a les neveres, 
retardant el més possible el procés de descomposició dels cossos a més d’evitar la proliferació 
de cucs i estalviar la feixuga i infructuosa neteja setmanal de totes les neveres, i el que és més 
important, rebaixar el risc ergonòmic del personal, ja que recordem, els cadàvers els mouen 
manualment, sense utilitzar les lliteres, que també s’han de netejar. Això fóra possible baixant 
la temperatura de les neveres a -2, cosa que és tècnicament possible. A mes, que hi ha pocs 
congeladors, i s’ha de valorar la possibilitat d’instal·lar més congeladors, pels casos de llarga 
estància. 

 
g) Avaria i fuita dels digestors al mes d’agost. 

 
Aquesta avaria va provocar que el personal anés a treballar a la planta -1, amb una sèrie de 
vapors per la planta que els hi produïen coïssor als ulls i la gola, i que emanaven dels digestors 
que es van rebentar i van inundar la planta -2. Demanem que s’estableixi un protocol i que es 
revisin les actuacions preventives efectuades aquell dia. 

 
 
 
 
 

CCoommpprroommeessooss  aammbb  ttuu 
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