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REUNIÓ DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT DEL 
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA – OCTUBRE 2015 

 
INFORMACIÓ SOBRE ELS PLANS D’AUTOPROTECCIÓ, A PETICIÓ DE CCOO 
 
CCOO demanem que se’ns informi sobre la implantació del pla d’autoprotecció a tots els centres de treball, 
inclosos els simulacres que cal fer cada any.  Se’ns respon que a gairebé tots els centres de treball ja està 
implantat i amb els simulacres fets, a excepció de Pau Claris, 158, C.E. Folch i Torres i C.E. Oriol Badia. 
CCOO demanem que es faci el més aviat possible. CCOO afegim que és important fer els simulacres per 
veure si l’evacuació ha estat correcta i corregir els possibles problemes que hagin sorgit.  

 
 

INFORMACIÓ SOBRE ACCIDENTS LABORALS I MESURES CORRECTORES, A PETICIÓ DE CCOO 
 
CCOO demanem que se’ns informi de tots els accidents laborals, així com de les investigacions dels 
accidents i de les conclusions amb mesures correctores que se’n derivin, ja que no ens arriben. El Servei de 
Prevenció es compromet a fer-nos arribar aquesta informació.  

 
PETICIÓ D’AVALUACIÓ DEL RISC PSICOSOCIAL DEL PERSONAL, A PETICIÓ DE CCOO 
 
CCOO manifestem que l’avaluació de risc psicosocial, tant del personal del Departament de Justícia, com 
del personal dels centres de Justícia Juvenil, està totalment obsoleta. Pel que fa als centres de Justícia 
Juvenil, aquesta avaluació es va començar fa més de 10 anys, on la situació d’aquell moment, és totalment 
diferent de l’actual. Es va obrir Can Llupià, es va tancat Els Til.lers, Montilivi va canviar de Centre A a Centre 
B, L’Alzina va augmentar considerablement la seva plantilla. L’avaluació de riscos de fa 10 anys no 
contempla aquest escenari, que ha variat considerablement pel que fa a l’organització del treball, les 
càrregues, etc.  
 
CCOO demanem que es tornin a avaluar tots els centres de manera immediata. L’Administració vol 
comprovar l’efectivitat de les mesures correctores abans de començar una altra avaluació. CCOO no estem 
d’acord perquè les situacions són diferents i moltes de les persones avaluades, han canviat de lloc.  
 
Portem uns anys discutint i demanant una nova avaluació, per tant no podem deixar passar més temps. La 
LPRL (Llei de Prevenció de Riscos Laborals) estableix que quan es donen canvis en els llocs de treball, cal 
tornar-los a avaluar. Això no s’ha dut a terme. Si el Departament de Justícia no comença a fer les 
avaluacions de risc psicosocial de manera immediata, CCOO presentarem la corresponent denuncia 
a la Inspecció de Treball per incompliment de l’article 16.2.a) de la LPRL i de l’art. 4.1 del RSP 
(Reglament dels Serveis de Prevenció). En aquesta denúncia inclourem als serveis centrals del 
Departament de Justícia, ja que també fa 10 anys de la seva avaluació. 
 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


