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DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA 
COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 

 
Us relacionem els punts tractats en la darrera reunió del Comitè de Salut Laboral. 
 
Psqcat’21 
 
El compromís de l’Administració és aplicar les mesures que es van aprovar en el grup de treball,  encara hi 
estan treballant. 
 
Equip d’Assessorament  Tècnic de Família – Barcelon a Ciutat 
 
Ens informen que faran una dotació de dos ordinadors en els espais d’entrevistes. Un ja s’ha posat, l’altre es 
posarà tan aviat com el tinguin. 
 
CCOO exposem que aquesta no era la demanda que va fer, que en l’avaluació de riscos i la posterior 
revisió s’evidenciaven riscos que no estan resolts i demana la seva correcció.  En aquest sentit  va fer una 
proposta per escrit i no ha obtingut resposta. Minuts més tard arriba la responsable d’obres i ens informa 
que s’està valorant la reubicació de tot l’equip en un espai de la 5a planta, que depèn de la despesa que 
s’hagi de fer i que en tot cas quedaria l’espai de la quarta planta per necessitats del servei. 
 
CCOO volem una concreció en la resposta i l’Administració es compromet a donar-nos-la en quinze dies. 
 
IMELEC Manresa 
 
S’havia de fer un reunió monogràfica amb els delegats sobre el tema. Ens informen que no es farà ja que 
l’avaluació de riscos posa de manifest riscos que no es podem eliminar. La decisió de l’Administració és 
tancar el centre i portar els treballadors a Collserola. De moment s’ha posat una campana extractora per 
realitzar les tasques amb formaldehid. 
 
El tema del trasllat es treballarà en el àmbit corresponent. 
 
CCOO preguntem sobre la denúncia a inspecció de treball,  l’Administració explica que la denúncia ve de 
dues empreses funeràries que es van denunciar entre elles i que no és de l’IMELEC, finalment s’ha pres la 
decisió de tancar el centre. 
 
Formació en salut laboral per al personal de l’IMLE C 
 
Demanem la formació preventiva que s’ha fet en aquest col·lectiu l’any 2012 i tota la resta prevista per  l’any 
2013. 
 
En relació a la formació del 2012 no disposen de dades a la reunió. Per l’any 2013 tenen previst fer cursos 
de: primers auxilis, manual de càrregues, prevenció d’incendis i riscos en general.  La formació que es farà 
en el primer semestre s’ha de publicar a la Intranet del Departament de Justícia. 
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L’Administració es queixa que té treballadors que no volen realitzar els cursos.  La part social entén que si 
es planifiquen con a formació estratègica el treballador ha d’assistir, però demanen que es programin els 
cursos en l’horari dels treballadors, ja que si es planifiquen fora de l’horari els treballadors poden tenir 
problemes a l’hora de conciliar. 
 
Memòria de l’activitat preventiva. 2012 i objectius  de l’activitat  2013 
 
Fem la demanda d’aquesta informació i l’Administració ens respon que li falten quatre dades per completar 
l’informe i el lliurarà a la part social. 
 
Estat de les mesures correctores derivades de la de núncia de CCOO a l’arxiu de l’APC 
 
Després de realitzar les mesures preventives es va fer una medició del CO2 i l’índex és menor que en 
anteriors mesures. Amb el filtres EPA que es van col·locar es preveu que l’aire que s’aboca al patí interior és 
net. S’han comprat caixes i els arxivers hauran d’anar col·locant la documentació. Malgrat tot, el centre de 
condicions farà una mesura de la qualitat de l’aire quan les mesures estiguin implantades. No hi ha previsió 
de data. 
 
Filtracions d’aigua a les finestres de la 8a planta  del Casal Sant Jordi. 
 
Després de diverses actuacions del fuster només filtren 3 finestres del passadís i en les darreres pluges no 
han hagut filtracions, de tota manera el fuster a de tornar a passar una tarda per revisar-ho. 

 

Jutjats de Badalona. 
 
CCOO denunciem la existència d’un vestuari de dones dins dels lavabos públics d’homes del jutjat. 
L’administració pren nota i ho resoldrà. 
 
L’arxiu té goteres i el expedients estan en pèssimes condicions amb pols i fongs i es mullen , CCOO 
demanem l’avaluació dels riscos de les senyores de la neteja a l’hora de manipular el expedients amb 
aquestes condicions i les mesures correctores que se’n derivin. 
 
A la sala d’ordinadors hi ha un panell elèctric que les netejadores han de netejar, demanem que se’ls informi 
de com l’han de manipular. 
 
Lliurem fotos de les tres situacions descrites. 
 
Altres temes proposats per CCOO 
 
Demanem que les flotes de vehicles del  Departament disposin del distintiu de qualitat medi ambiental de la 
Generalitat, que la mateixa Generalitat ha creat i impulsat per a les flotes de vehicles de les empreses. 
 
Demanem informació sobre les revisions mèdiques per al personal que té risc biològic. L’Administració diu 
que estan amb la licitació del concurs, que està previst de poder-la fer aquest any i que ens informaran al 
respecte. 
 

 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


