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COMITÈ SEGURETAT I SALUT DEPARTAMENT JUSTÍCIA 
 
 
 
Resum de la reunió del CSS del Departament de Justícia del 20 de març de 2014. 
 
 
Informació sobre l’estat dels filtres de les sales d’autòpsia de la Ciutat de la Justícia i Collserola . 
 
Els filtres es canvien segons el nivell de propi filtre, quan arriba una quantitat prefixada, i amb una 
periodicitat de 2 mesos. Tant a la Ciutat de la Justícia com a Collserola s’encarreguen d’aquesta tasca 
empreses contractades. L’Administració disposa de tota la documentació adient i informaran la part social 
d’aquesta qüestió. 
 
 
Desfibril•ladors  
 
Disposen d’aparells desfibril·ladors els centres de l’ Alzina, Segre i Can Llúpia. La formació per poder-los fer 
servir la fan els sanitaris dels centres i es té previst formar un treballador per centre. L’Administració exposa 
que per les característiques del centre, la norma no els obliga a tenir aquest tipus d’aparell però ells 
consideren que es necessari tenir-ne.. 
 
 
Avaluació de riscos C. Llúpia 
 
L’Administració informa que s' ha enviat aquest informació als delegats i delegades del comitè. 
 
 
Adaptacions 
 
Ens lliuren la informació sobre les adaptacions de l’últim trimestre i una informació per àmbits que recull les 
adaptacions, revisions i maternitat des de 1999 fins el 2013. A la gràfica nomes estan reflectides les 
adaptacions. 
 
 
Revisions mediques 
 
Estem pendents de la contractació del servei d’ analítiques per poder realitzar les revisions a la província de 
Barcelona. No hi ha previsió de quan estarà licitat el concurs, ni quan començaran les revisions. En el 
moment que es pugui fer les revisions, es penjarà la informació a la web, intranet, pòsters..... el treballador o 
la treballadora haurà de sol·licitar la revisió segons les indicacions publicades. 
 
A Girona, Lleida i Tarragona les revisions les farà l’empresa Laborsalus, començaran entre el mes d' abril i 
maig. S’ha d' imprimir informació i s’ha de publicar a la intranet. S’oferirà un calendari, amb possibilitat de 
dates per fer-se la revisió. 
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Obres al centre del c. Aragó, 332. 
 
S’han fet mesures a l’edifici per comprovar la seva seguretat i s’ha conclòs que aquest és segur. De tota 
manera, el propietari de l’edifici vol reforçar-lo (AXA Assegurances). Les obres duraran 15 dies i no se sap el 
començament, es facilitarà la informació adient en el moment oportú. Queden afectades les plantes 8 i 9 on 
s' ha de canviar l’evacuació i la senyalització. Es treballarà de 15:00 a 20:00 h i les tasques que comportin 
soroll es faran els dimecres. També ens informen que els treballadors i les treballadores no marxaran durant 
20 anys o previ avís de 18 mesos.  
 
 
Avaluacions de riscos psicosocials als Serveis Centrals. 
 
La intenció es acabar-la aquest any. Resta pendent l'estudi de mesures acordades i priorització. No es 
preveu es pugui implantar aquest any. 
 
 
Informe d’ accidents 2013 
 
L’Administració ens informa que estan treballant en ell i que el lliuraran quan estigui elaborat. 
 
 
Electricitat estàtica als armaris de la Ciutat de la Justícia Edifici F. 
 
És una problemàtica generalitzada a tot l’edifici. Passa quan baixa la humitat. A la Intranet estan penjats una 
sèrie de consells per minimitzar els efectes. La problemàtica de l’edifici està en inspecció i aquesta ha 
demanat al centre de condicions un informe i està pendent. 
  
CCOO exposem que les condicions físiques dels edificis tenen repercussions en la salut del treballadors i 
treballadores i que tenen manifestacions com ara la lipoatròfia entre d’altres, i demanem penjar a la intranet 
recomanacions en relació a aquest risc. L’Administració no ho considera necessari atès que vigilància de la 
salut no ha donat l’alarma. 
 
 
Desconfort tèrmic al mòdul Ebre de l’Alzina 
 
Es demana la revisió d'aparells de climatització abans que comenci la temporada d’estiu. El centre diu que 
ho fa. 
 
 
Informació de com poden afectar les radiacions emeses pels escàners (CE l’ Alzina i CE Can Llupià) 
 
L’Administració assegura que la radiació dels escàners no es queda als aliments i que tampoc afecta les 
persones. CCOO expliquem que un dels arcs detectors de Can Llupià està situat al mig de passadís i obliga 
els professionals a passar constantment sota l’arc, evitar-lo comporta el risc de donar-se un cop amb 
l’extintor situat al costat i la radiació de l’arc es rep igual. 
 
CCOO demanem com a mesura immediata que es situï l’arc detector de manera que s’utilitzi per allò que 
està previst i no obligui als treballadors i treballadores a passar contínuament sota d’ell durant la seva feina. 
També demanem al Servei de Prevenció que ens asseguri que la utilització que es fa de l’arc detector no 
suposa cap risc per la salut del treballadors que han de passar constantment sota l’arc i que tingui en 
compte que personal sensible com embarassades han de passar també. Aquest arc és causa de polèmica 
entre els treballadors i treballadores i volem que s’asseguri als treballadors que no existeix cap risc per a les 
persones amb l’ús que es fa. 
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Situació de provisionalitat de la tanca perimetral que hi ha al damunt del mòdul Fluvià de CE l’Alzina. 
 
La reparació que s’ha fet és provisional; no hi ha perill de caiguda ni de fugida. El microones funciona. 
Les obres per arreglar-ho comencen dema. 
 
 
Ampliació a tots els centres de Justícia Juvenil del comunicat d’Interior 2/14, sobre confidencialitat 
de la informació personal dels professionals que hi treballen. 
 
Es demana reserva de la informació personal dels treballadors i les treballadores. El centre l’Alzina ha 
treballat el tema i la petició sindical es fer extensiu el comunicat a la resta de centres. 
 
 
Mosquits grup Fluvià 
 
El centre explica que molts provenen de la bassa, s' han posat carpes i part s' ha resolt . De cara a l’estiu la 
part de l'hort quedarà solucionada. 
 
 
Neveres L'Alzina.  
 
El centre està mirant d’aprovisionar una a cada despatx d'educador. 
 
 
Curs manteniment, cuina i neteja. 
 
Exposem la falta de difusió o que la difusió no arriba als treballadors i a conseqüència la assistència va se 
molt baixa. Si aquesta difusió es fa per correu corporatiu, molts treballadors d’aquest col·lectius no tenen 
accés a un ordinador o no saben con fer-ho amb la qual cosa el treballador no s’assabenta de la informació. 
L’administració diu que la difusió es fa centre per centre. S’estan fent cursos amb caràcter obligatori, de 
moment no estan pressionant al treballador per assistir, després es farà una valoració de la situació i 
actuació si s’escau. 
 
 
Formació en el riscos del lloc de treball. Fixes informatives. 
 
Demanem informació de com s’estan lliurant les fixes informatives a l’àmbit d’aquest comitè. L’Administració 
contesta que està treballant en el tema. 
 
 
Actuacions derivades de la avaluació de riscos de Can Llupià. 
 
CCOO demanem informació sobre les mesures correctores realitzades, les que s’han de fer en 3 mesos i 
una que s’havia de corregir immediatament (en el pou d’aigua on hi ha la bomba). En aquest espai s’han fet 
mesures, falta elaborar el protocol d’actuació. CCOO preguntem si s’ha considerat espai confinat. No tenen 
informació sobre aquesta qüestió. 
 
CCOO demanem informació sobre les mesures que es van corregint i exigim que es compleixi el calendari 
de correcció de mesures. 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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