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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 16.03.2018 
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA 

 
L'Administració informa a la part social un nou protocol d'actuació en els casos de treballadors/es 
que retornin d'un procés de baixa laboral de llarg termini. Aquest consistirà en visites a la UBS per 
tal d'adequar de forma correcta el lloc de treball a la persona i situació per fer més fàcil la seva 
incorporació. 
 
CCOO comuniquem les deficiències que continuen existint en les cistelles de residus de les sales 
d'autòpsies, a pesar que, en principi, ens havien dit que estaven resoltes segons van informar al 
darrer Comitè de Seguretat i Salut (CSS). L’Administració respon que estan fent les degudes 
intervencions per tal de subsanar les disfuncions, a final d'aquest mes diuen que estarà resolt. 
 
Respecte dels defectes detectats en les valoracions de risc de les sales de patologia forense, 
CCOO sol·licitem saber quan es corregiran el defectes detectats. L’Administració respon que 
estan treballant per tal de solventar-los. 
 
CCOO sol·licitem que es substitueixin els filtres de les campanes de formol de les diferents sales 
al igual que els filtres de les mascaretes els quals és van detectar a la valoració de risc i encara no 
estan substituïts. L'Administració respon que s'estan fent totes les gestions per tal de substituir tots 
els defectes detectats. 
 
CCOO informem i instem a l'Administració a tenir en condicions i fer les reposicions corresponents 
dels EPI per tal de garantir la seva utilització en les jornades de feina. L’Administració explica que 
estan treballant però tenen dificultats per poder fer una previsió adequada de les comandes. 
CCOO sol·licitem que s'informi al col·lectiu tècnic de la forma a procedir cas que no tinguin EPI. 
L'Administració respon que és una resposta complexa i no la poden donar ara. 
 
CCOO sol·licitem que es revisin les polaines ja que les anteriors portaven cordes per tal de 
subjectar-les i lae d'ara no hi porten i provoquen caigudes per relliscaments. Per part de 
l'administració s'estudiarà. 
 
CCOO volem saber com està la situació de la sala C de histologia ja que fa més de dos anys que 
s'estan demanant solucions. L'Administració diu que han de quedar amb l’IMLCFC i els tècnics per 
tal d'anar a veure unes instal·lacions i comprovar com han solventat els problemes dels gasos. 
 
CCOO comuniquem que ja s'han resolt part de les deficiències dels arxius de Mataró però 
necessitem informar-nos sobre quan es desenvoluparan la resta de actuacions. L'Administració 
respon que els temes de lluminositat s'estan solventant i pel que fa a la climatització estan buscant 
solucions. 
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CCOO sol·licitem que s'adeqüi un menjador a les dependències del departament al C. Pau Claris, 
158 de Barcelona. L'Administració respon que hi ha un al 5è pis i ho pot fer anar tot el personal. 
 
Els sindicats confirmem que ja està resolt el problema dels lavabos del Casal Sant Jordi, així com 
el tractament de les paneroles. CCOO sol·licitem que es comuniquin les actuacions fetes als 
sindicats, a l’igual que quan es faci un comunicat demanat per algunes de les parts d'aquest 
comitè, aquest es faci extensiu a tots/es els/les representants d'aquest CSS; al comitè anterior es 
va demanar fer una actuació extra degut a les paneroles del casal i també es va demanar que es 
fes un comunicat a l’IMLCFC per tal de recordar que la manipulació de difunts s'ha de fer entre 
dues persones; cap d'aquests comunicats va arribar als sindicats i necessitem tenir confirmació de 
les actuacions demandades. 
 
La part social sol·licitem que s'estandarditzi un document oficial per a realitzar les sortides 
educatives a Justícia Juvenil, on l'Educador Social disposi d'una relació dels joves als que 
acompanya en cada sortida. L'Administració respon que ho estudiaran i que en principi no 
representa cap inconvenient que es dugui a terme aquesta pràctica, informaran degudament als 
centres de treball. 
 
La part social també sol·licitem informació sobre la gestió dels residus i el seu reciclatge al C.E. 
L'Alzina. L'Administració informa que s'ha reunit amb l'Ajuntament i aquest insta que el 
procediment de reciclatge dels residus sigui el correcte i que, per tant, es durà a terme en el centre 
un procés de conscienciació i treball per part de la plantilla amb els joves per poder fer la selecció 
dels residus correctament. 
 
La part social sol·licitem informació sobre procediment i temporalitats per a que la plantilla pugui 
realitzar les revisions mèdiques aquest any 2018. L'Administració explica que ja estan disponibles 
i es poden sol·licitar en els centres de treball i/o contactant amb l'empresa que les porta a terme. 
 
Els sindicats sol·licitem informació respecte de les actuacions en el C.E. L'Alzina d’acord amb el 
requeriment de la ITSS (tallers CIRE). L'Administració fa entrega d'un calendari d'actuacions 
pendent i realitzades als representants sindicals. 
 
Els sindicats demanem que s'unifiquin els protocols d'actuació en la preparació i repartiment de les 
medicacions psicotròpiques. L'Administració respon que es revisarà i s'unificaran per evitar 
disfuncions. 
 
Al torn obert de paraules CCOO plantegem que cal una revisió del protocol i dispositiu de 
seguretat al C.E. Els Til·lers; CCOO considerem escassa la dotació d'aquest dispositiu que 
s'hauria d'ampliar com a mínim amb una persona més per tal de garantir la qualitat de les 
intervencions de contenció i la seguretat i integritat del centre i els seus/ves treballadors/es ja que 
en els darrers temps aquesta seguretat i integritat s'ha vist compromesa. 
 
CCOO comuniquem que ja ha passat dues vegades que a una treballadora se l’hi han cobrat els 
medicaments desprès de patir un accident de treball; que aquest fet ja s'havia comunicat als 
serveis de prevenció i que encara no han donat resposta. També es comunica la demanda que es 
parli amb les mútues per tal que facin anar el mateix protocol en qualsevol de les seus, ja que ens 
hem trobat que un mateix accident es tracta diferent en diferents seus. 
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