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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT DEL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA 
 
 
Trasllats a la Zona Franca 
 
El Departament ens comunica que, tot i la informació que ha sortit als mitjans sobre aquest tema, 
en afectar a més departaments s’han de coordinar entre ells. Encara no han començat les 
reunions ni la planificació entre els departaments afectats i per això no té més informació excepte 
què es preveu sobre l’any 2019, amb excepció del personal de la Ciutat de la Justícia. 
 
 
Temperatura a la 4a planta a l’IMLCFC (Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de 
Catalunya) 
 
Existeix un problema amb l’aire condicionat d’aquesta planta ja que la climatització és global a tot 
l’edifici i no existeix la possibilitat d’engegar només una planta, de manera que fa anys que a 
l’estiu, quan només hi ha unes poques persones treballant en aquesta planta la temperatura arriba 
als 34-35º. A l’hivern també tenen una temperatura de desconfort però tenen millor solució ja que 
s’abriguen més. 
 
CCOO demanem que s’adapti la instal·lació per tal que el personal pugui treballar en condicions 
òptimes, ja que és una zona de treball intermèdia, des d’un punt de vista de risc biològic.  
 
L’Administració respon que a la planta -1 hi ha prou espai i ordinadors per poder fer les tasques 
que calguin i que si cal instal·lar algun programa concret en algú ordinador que ho faran, i que la 
resta de material que puguin tenir als despatxos es pot baixar, que a la Ciutat Judicial hi ha cada 
dia gent amb un carro bellugant expedients i que nosaltres podem fer el mateix.  
 
CCOO insistim que només demanem solucions ràpides per no haver de treballar amb aquestes 
temperatures durant més anys i l’Administració respon que, amb voluntat, trobaran la solució. 
 
 
Nivells de formol i resta de dissolvents a l’IMLCFC 
 
CCOO exposem que no ni ha prou ventilació ni extracció a la sala d’histologia C i que no hi ha 
control de les mesures dels gasos. A aquesta sala, on es treballa amb diferents alcohols, xilol, 
DPX i diferents tincions, en barrejar-se amb l’ambient, fan que es potenciïn els seus efectes. A 
més, es treballa amb parafina que de per si no es tòxica però si s’escalfa per sobre dels 60 graus 
sí que ho és, sense oblidar tampoc que al mateix espai hi ha una màquina de processar que porta 
formol i que aquesta no té campana extractora. Els nivells de formol ambiental a la sala B, estan 
regularitzats, en canvi, a la sala C les persones presenten simptomatologia com mals de cap, 
irritació ocular, molèsties gàstriques... pels motius abans descrits.  
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CCOO denunciem que s’està treballant sense les mesures adequades per protegir al personal, 
que no es fan mesuraments i demanem que se’n facin i que s’incorpori un protocol de treball amb 
les parades obligatòries tal i com s’ha fet a la part de “Macro”. 
 
L’IMLCFC diu que a la sala A, on es treballa amb formol, els nivells estan molt continguts des del 
juliol, excepte l’incident puntual ocorregut a l’agost en què es va trencar una garrafa. També 
afegeix que hi ha unes parets de metacrilat pressupostades encara pendents però que ho 
resoldran. L’IMLCFC exposa que a part del treball amb alcohols, també s’utilitzen tints tres cops 
per setmana i que llavors, les cubetes on s’hi contenen desprenen molts vapors igual que quan es 
posen les làmines a assecar, que és quan dóna més problemes. L’IMLCFC demana al 
Departament que es prevegi un lloc on es puguin posar a assecar sense que provoquin molèsties 
o bé, la instal·lació d’una campana que té un cost d’uns 2.500€. 
 
CCOO diem que en no haver entrada d’aire a la sala C s’obren les dues portes per fer corrent 
d’aire però llavors s’escampa i que hauria de ser obligatori fer aquestes activitats sota campana i 
que així ho diu la normativa. Estem parlant de molts tipus de vapors barrejats en un lloc de treball 
que no està climatitzat ni ventilat i demanem solucions ràpides. La Gerència del departament ens 
comunica que ens convocaran per mirar-s’ho i demanen coordinació amb l’IMLCFC i amb el 
Servei de Prevenció per poder donar solucions eficaces. Finalment, el Departament proposa fer un 
monogràfic amb la Gerència, l’IMLCFC i el Servei de Prevenció.  CCOO farem seguiment del tema 
i us anirem informant. 
 
 
Guants antitall a l’IMLCFC 
 
CCOO exposem que fa dos anys que s’han demanat i que la Llei és molt clara en tot allò referent 
al seu ús tot i que l’IMLCFC deia als seus treballadors que amb un guant n’hi ha prou però el cas 
és que estan treballant sense ni un guant i el personal està en risc de contaminació biològica.  
CCOO demanem que si no es donen els EPI’s (Equips de Protecció Individual) s’aturi l’activitat. 
 
L’IMLCFC vol aclarir que hi ha guants antitall però que són de la talla gran i que estan pendents de 
la comanda.  CCOO volem aclarir que no es pot treballar amb talles grans i que s’ha de treballar 
amb la talla que necessita cada persona. El Departament ens diu que enviaran un correu urgent a 
la Gerència per tal que es lliurin amb urgència els guants de la mida adequada. El Servei de 
Prevenció diu que assessorarà sobre quin són els models adequats ja que no tots són 
antipunxades. L’IMLCFC diu que no s’haurien de fer servir agulles ja que no és necessari i amb el 
bisturí i els ossos no és fàcil la punxada, però el cert és que cal cosir sempre i cada extracció té la 
seva particularitat i en ocasions cal fer-les servir. Prevenció pren nota. 
 
CCOO també plantegem el problema de les botes, ja que després de dues hores amb elles 
posades causen molèsties, tal i com es va comunicar al Coordinador, a qui se li va facilitar el llistat 
de les persones i de les molèsties, però que no s’ha rebut resposta. Prevenció ens demana que li 
passem aquest llistat per poder fer-se càrrec. 
 
CCOO també exposem que manca personal, que la càrrega física de treball és molt important, 
concretament a la Secció de Patologia, que fan falta reforços i no s’han arribat a garantir els 
mínims (12 persones) per poder realitzar les tasques necessàries amb seguretat, tal i com es va 
acordar al mes de juliol a la mesa negociadora amb presència sindical. 

 


