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Comitè de Seguretat i Salut Laboral d’11 de març de 2009 

 
 
Us informem d’alguns dels temes més importants que es van tractar en la darrera reunió del 
comitè: 
 
1. Diversos punts de l’ordre del dia han de ser posposats perquè l’Administració no 

ha lliurat la documentació a la part sindical, amb les 72 hores d’antelació que 
marca el reglament intern del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del PTOP. 

 
 
2. Coordinació Empresarial, PTOP, i mesures preventives de cara als possibles 

accidents de treball. Protocols d’actuació. 
 

CCOO recorda l’obligació que té l’Administració en aquest sentit (article 24 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals). Malgrat la creació d’un grup de treball per revisar els protocols, 
l’Administració es queda curta en el compliment de la Llei, ja que les conclusions del grup de 
treball no aporten res d’innovador, hi ha poca coordinació empresarial i la formació i informació 
dels treballadors és escassa o nul·la en alguns casos. Hi ha mals hàbits adquirits que només es 
poden combatre amb formació de qualitat i que cal repetir regularment, a mode de recordatori i 
també per al personal recentment incorporat.  

 
L’Administració respon que s’està aplicant un procediment aprovat a la paritària, tot i que no ha 
estat revisat pel Comitè. 

 
Demanem que se’ns lliuri aquest procediment per poder-lo revisar, així com un quadre actualitzat 
de les empreses contractades i documentació que acrediti la coordinació empresarial. 

 
 
3. Informació de les sessions del Comitè de Seguretat i Salut (CSSL) (a proposta del 

Departament) 
 

L’Administració se’ns ha despenjat amb una contra de temes que vam publicar a l’anterior nota 
sobre el CSSL. Ha estat per sorpresa ja que amb aquest títol no podíem esperar que es 
posicionaria sobre aquests temes, de manera que no hem tingut l’oportunitat de preparar-nos-els.  

 
Des de CCOO, quan incorporem temes a l’ordre del dia, sempre som clars amb el què traurem al 
Comitè, ja que, encara que només fem menció d’un escrit sense contestar, l’Administració sap a 
quin escrit ens referim, sap quin tema traurem al Comitè, i té, d’aquesta manera, l’oportunitat de 
preparar-s’ho. 

 
Demanem que, en el successiu, l’Administració formuli els seus punts de l’ordre del dia de 
manera que els interessats puguem saber sobre quins temes es posicionarà i així, preparar-nos la 
resposta i la documentació. 

 


