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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA 

 

El passat 14 de juny de 2018 es va celebrar Comitè de Seguretat i Salut del 
Departament de Justícia on CCOO hem plantejat de forma directa i 
individualment els punts següents: 
 
 
Histologia. Situació i estat actual de les sales. 
 
Al respecte de les sales d'histologia, l'Administració explica que han fet 
visites a diferents laboratoris i han detectat la necessitat de reorganitzar el 
funcionament d'aquestes sales i posteriorment dissenyar les mesures de 
protecció per als/les treballadors/es. 
 
 
Material dels TEPF. Equips de protecció individual. 
 
CCOO plantegem que els guants protectors són massa durs, rígids i amb 
poca zona de protecció per sobre del canell que provoquen incomoditats, 
poca precisió i inclús entumiment de les mans dels/les treballadors/es. 
Finalment, l'Administració reconeix les dificultats que aquest material causa i 
proposa un temps per buscar una solució (a més de reposar les talles que 
estiguin exhaurides. 
 
 
Mútua ASEPEYO. 
 
CCOO plantegem a l'Administració el ventall i dificultat de respostes 
mèdiques per part de la mútua Asepeyo a l'hora de valorar les 
conseqüències de sobreesforços resultants de la manipulació de càrregues. 
L'Administració respon que és un tema exclusiu mèdic. 
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Arxiu dels jutjats de Mataró. 

 
CCOO denunciem el desconfort tèrmic a la sala d'arxiu. L'Administració 
explica que aquella sala únicament es per desar i recollir arxius i no un lloc 
de feina continuat. 
 
 
La part social del Comitè plantegem conjuntament els temes següents: 
 
Situació i manteniment del camí d'accés al C.E. L'Alzina, cables 
elèctrics amb risc d'incendi, situació i responsabilitat del pagès que te 
cura del camí i l'explotació de la finca. 
 
L'Administració respon que la reforma i acondicionament del camí està 
projectat i resta a l'espera de candelaritzar. S'esbrinarà l'estat actual del 
cable de subministrament a una bomba d'aigua i es traslladarà a Patrimoni la 
qüestió de la situació de l'explotació i manteniment de la finca. 
 
 
Mínims presencials als centres de Justícia Juvenil. 
 
Concretament es planteja si computen com a mínims presencials els 
Educadors Socials que estiguin fent tasques educatives a l'exterior dels 
centres amb joves, i també es demana el document oficial al respecte dels 
mínims presencials. 
 
L’Administració respon que aquests/es educadors/es en tasques educatives 
amb joves al càrrec fora dels centres sí computen en relació als mínims i 
remet la documentació demanada a tots els sindicats. 
  
 
CCOO restem oberts a qualsevol problemàtica que ens feu arribar 
directament o a través dels nostres delegats als centres. 
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