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Comitè de Seguretat i Salut Laboral 
20 de març de 2012 

 

 
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 Servei de Prevenció ha pres dades de la temperatura quatre dies diferents: 
 

 Temperatura 
exterior a les 8h 

Temperatura 
interior a les 8h 

Temperatura 
interior a les 9h 

Dimecres, 21 de desembre de 2011 10,5ºC 20,4ºC 21,2ºC 
Dimecres, 4 de gener de 2012 9,5ºC 20,1ºC 21ºC 
Dijous, 2 de febrer de 2012 3ºC 17,8ºC  
Divendres, 10 de febrer de 2012 4ºC 18,4ºC  

 
El que es desprèn d’aquestes dades és que el personal ubicat a la recepció pateix 
desconfort tèrmic, amb temperatures més baixes hauríem de parlar risc laboral. En 
qualsevol cas, el Departament ha subministrat una petita estufa i Règim Interior ha donat 
l’ordre per a que el personal de seguretat engegui el 2n fan-coil (el 1r sempre està 
engegat) a les 7,30h del matí, de manera que quan entri la resta de personal la recepció 
estigui més temperada. 
 
Amb la següent onada de fred que arribi, el Servei de Prevenció tornarà a prendre 
mesures. Us mantindrem informats. 

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

Segueix pendent, segons ens comuniquen, perquè el Centre de Condicions en el Treball 
han de contactar amb el seus homòlegs del Ministeri per poder fer l’estudi, i que així ho 
han comunicat a l’Inspector de Treball. El Servei de Prevenció ens comunica que durant el 
mes de març s’hauria de fer i que en cas contrari ho hauran de reclamar. 

 
.../... 
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 Avaluació de riscos al Servei d’Execució Penal, mesures correctores (Ronda Sant 

Pere 31 i 35) 
 

Ens lliuren el CD amb l’avaluació de riscos.  

 
 Aplicació Pla d’emergència a Pau Claris 158 
 

Degut a la marxa imminent de personal a la Ciutat de la Justícia, cal tornar a fer un pla 
nou ja que, segons ens diu el Servei de Prevenció, és més costós refer l’antic Pla 
d’emergència que fer-ne un de nou. 

 
No ens passa desapercebut que aquesta resposta ens la vénen donant des que vam 
començar a treure el tema al desembre de 2010. 

 
 IMELEC Ciutat Judicial 
 

Ens comuniquen que hi ha molts problemes per aplicar mesures correctores degut a la 
manca de pressupost. Els riscos detectats en els pisos superiors són de caràcter 
ergonòmic i lleus, però els detectats als soterranis són greus i segons ens comuniquen, 
econòmicament costosos i a més a més, no es posen d’acord sobre qui ha de pagar, si 
la Gerència o el Departament. L’Administració ens facilitarà una llista amb l’estat actual 
de les mesures amb les quals ja s’han aplicat i les que estan pendents. 

 
Preguntem per la temperatura excessiva a la zona de neveres i ens responen que 
aquest problema s’està intentant solucionar amb la Gerència des del moment de la seva 
detecció, a l’inici del seu funcionament. 

 
 Centre educatiu l’Alzina 
 

Després d’anys d’indagacions, ens comuniquen que la titularitat del camí d’accés és de 
la Generalitat des del 1984, malgrat tot l’Ajuntament ha arreglat els marges i la 
Generalitat l’ha senyalitzat però la resta d’actuacions per urbanitzar-lo (fanals, 
canalització, etc...), no són possibles per motius pressupostaris. 

 
 Condicions de treball de les netejadores dels jutjats de Badalona 
 

Ens comuniquen que les netejadores d’aquests jutjats disposen d’un espai individual per 
canviar-se, amb clau i amb penjadors. La part negativa és que aquest espai s’utilitza 
també com a magatzem dels productes de neteja i no sembla que hi hagi cap altre 
alternativa. 


