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DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA 
COMITÈ SEGURETAT I SALUT 19.03.2015 

 
CCOO Aconseguim que l’empresa faci uns tríptics informatius del Pla d’autoprotecció per penjar al Centre 
Educatiu de l’ Alzina. Aquest tríptics es posaran en totes les dependències del centre per consultar en cas d’ 
evacuació, donen informació sobre el protocol d'emergències i complementen la formació realitzada als 
treballadors del Centre. 
 
CCOO Aconseguim que el servei de prevenció del Departament de Justícia elabori una fitxa d’informació 
“Pautes per assegurar la càrrega transportada / mesures bàsiques en seguretat vial” amb unes normes 
generals de com s'ha de transportar els materials en les furgonetes del centres, independentment que es 
transportin substàncies perilloses o no.  
 
CCOO Sol·licitem a l’Administració la climatització de la sala de reunions de l’EMO de Mataró. 
L’Administració informa que des de l'11 de març es van realitzar millores en el sistema d'aire condicionat i 
que hauria d'estar solucionat.  
 
CCOO Exposem la lamentable situació en què es troba el terra flotant de la sala de control del Centre 
Educatiu Til·lers. L’Administració ens comunica que en breu es repararà, no s’ha fet abans esperant la 
resolució de si la secció oberta del C. Penitenciari de la Modelo s’ubicaria en aquestes instal·lacions. Una 
vegada decidit que no se situarà la secció oberta en aquest indret, es procedirà a la reparació d'aquest terra 
flotant, al més aviat possible. 
 
CCOO Demanem que a més de la comunicació dels accidents laborals, volem saber i ser partícips de la 
investigació dels mateixos i esser informats de les mesures preventives proposades i adoptades per 
solucionar o minimitzar els riscos o accidents en el lloc de treball. 
 
CCOO Aconseguim que el proper 27 de març es faci una reunió per tal d’avançar en la implantació del 
protocol d’autoprotecció en el centre de Pau Claris 158, Gerència Territorial. Tot i que el pla estava fet fa 
anys, mai es va implantar. A causa de l’incendi a les torres de refrigeració va quedar palesa la falta de 
coordinació i coneixement per part dels usuaris de l'edifici. 
 
Derivat d’una petició de CCOO en l’anterior Comitè de Salut, l’Administració farà un protocol d’actuació de 
malalties infectocontagioses pels treballadors que tenen aquest risc reconegut.  
 
CCOO demanem també que es lliuri el material adequat als treballadors que es derivi d’aquest protocol. 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


