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EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA S’ESVALOTA PER 
UNA NOTA DE CCOO 

 
Tenim al Departament esvalotat per una nota que va fer CCOO al desembre de 
2012, on manifestàvem diferents mancances detectades en tot el seu àmbit i que 
van ser degudament comunicades a la inspectora del treball que auditava els 
serveis de prevenció. 
 
Però el departament diu que la nota exagera, falta a la veritat i fa constar en l’acta 
de la reunió del Comitè General de Seguretat i Salut de 21 de març de 2013 aquest 
seguit d’al·legacions que tot seguit us expliquem, i de les quals CCOO hem fet les 
esmenes oportunes: 
 
Avaluació de riscos psicosocials 
 
El Departament vol fer constar que, al contrari del manifestat per CCOO a la 
inspectora, l’Administració està molt interessada en acabar amb l’avaluació de 
riscos psicosocials però que el problema són els recursos. 
 
Des de CCOO aplaudim aquesta afirmació, tenint en compte que aquesta 
avaluació ja fa 8 anys que es va iniciar, encara que recordem que el mètode 
recomana que transcorrin només 6 mesos des de l’inici fins al final del procés i 
l’animem en aquest entusiasme per tal de seguir avançant. Malgrat tot, recordem 
que l’any 2008, els quatre sindicats, CCOO, CGT, CATAC i UGT, vam interposar 
una denúncia a la Inspecció de Treball perquè el Departament no avaluava els 
riscos psicosocials com marca la Llei. 
 
Desconfort tèrmic 
 
Per que fa al desconfort tèrmic a la Ciutat de la Justícia, l’Administració considera 
que CCOO ha exagerat en les seves manifestacions. Però el cert és que la 
Inspectora de Treball no devia trobar que era una exageració i que faltava a la 
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veritat des del moment que, en data 3 de maig de 2013, requereix el Departament 
tot dient: 
 
“Como finalización a las actuaciones inspectoras, y habiéndose constatado la existencia de 
problemas de temperaturas en la sala de neveras, se procede a emitir requerimiento a la 
empresa, mediante diligencia en el Libro de Visitas (folios 3 y 4), en los siguientes 
términos: “se requiere al IMELEC para que, en el plazo de tres meses, adopte las medidas 
necesarias para la subsanación de esta deficiencia. Asimismo se les requiere para que, una 
vez adoptadas las medidas necesarias, se proceda a realizar una medición de temperaturas 
a fin de determinar la idoneidad de la solución elegida”. 
 
Precarietat del personal interí 
 
CCOO ens mantenim en l’afirmació que el col·lectiu interí és especialment 
vulnerable, sobretot en els darrers anys a causa de la pèrdua de drets que ha patit 
i a causa de les retallades del 15% de jornada ja que això, irremediablement, 
repercuteix en els serveis de prevenció que tenen personal interí i que no poden 
dedicar la mateixa quantitat d’hores que dedicaven abans de la retallada. No 
entenem a què o a qui estem calumniant amb aquesta obvietat. 
 
Redacció de les notes informatives de CCOO al personal treballador 
 
L’Administració demana a CCOO que confiem la redacció de les nostres notes a 
qui conegui la realitat i alhora demana ponderació en les declaracions. 
 
CCOO responem a l’Administració que la nostra redacció de notes es fa en base a 
les informacions que ens fa arribar el personal treballador i són constatades pel 
personal delegat de prevenció que visita els centres i és coneixedor de les 
problemàtiques. Els delegats i delegades de prevenció és el personal en qui el 
sindicat confia pel fet de no poder confiar en la mateixa Administració. 
 
Nota final 
 
Ressaltem que l’Administració ha lliurat aquesta acta als delegats i delegades de 
prevenció del Comitè 10 mesos més tard de la reunió en qüestió, demostrant una 
vegada més la seva manca de rigor. És per aquest motiu que rebeu aquesta nota 
informativa referida a una reunió de  fa prop d’un any. 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


