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Comitè de Seguretat i Salut Laboral 
23 de novembre de 2009 

 

 
Us fem un resum dels temes que es van tractar en aquest passat comitè: 
 
• Comitè de seguiment de la Grip A 
 

Des de la Funció Pública, s’ha fet un seguit d’actuacions preventives davant 
l’epidèmia de Grip A, en què s’ha prescindit completament de tota consulta i 
participació sindical. La part sindicat s’ha queixat en els diferents Comitès de 
Seguretat i Salut Laboral dels diferents Departaments, perquè la Generalitat està 
incomplint la Llei de Prevenció de Riscos Laborals en no deixar-nos participar en 
aquestes actuacions preventives. El Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques, però, ha demanat a la Funció Pública que se’ns permeti participar 
activament en els grups de treball de la Grip A, ja constituïts, tot i que encara no 
tenen resposta. 

 
Valorem molt positivament aquest gest del Departament, i us recordem la 
importància de la participació sindical en aquests grups de treball, ja que els 
temes que es podran tractar poden ser, per exemple, la resolució dels diversos 
supòsits de recuperació horària i d’altres dificultats de conciliació de la vida 
familiar i laboral que poden sorgir a causa d’aquesta malaltia, on la figura del 
delegat/delegada és representar i vetllar pels drets dels treballadors. 

 
• Avaluació de riscos psicosocials, PSQ CAT’21 
 

El Departament ja ens ha presentat un seguit de mesures correctores, que es 
desprenen de les reunions dels grups de treball i posteriorment, de les reunions 
dels òrgans directius. Amb el què ens han avançat en la reunió, ens ha semblat 
que s’han tingut en compte les aportacions que hem fet la part social, i en breu 
ens reuniran per explicar-les àmpliament i per començar-les a aplicar. Ja us 
anirem informant. 
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• Bandes antilliscants 
 

CCOO vam demanar que es posessin bandes antilliscants en els esglaons dels 
centres, concretament a les escales principals dels serveis centrals, ja que són 
de marbre. Des del Departament ens han contestat que el marbre no és un 
element antilliscant, com no sigui que estigui desgastat pel pas del temps, i que 
en aquest cas ja es posen. 

 
• Ubicació de la centraleta de l’edifici de l’avinguda Tarradellas 
 

Ens tornen a dir que estan negociant la nova ubicació, però que ja casi ho han 
aconseguit, ja que s’han de bellugar molts fils per reubicar al personal. Els hi fem 
notar que fa nou mesos que anem darrera d’aquest tema i ens contesten que 
està a punt de resoldre’s. 

 
• Avaluació de riscos als marges de la carretera 
 

CCOO va demanar al Departament que fes una avaluació de riscos en un trams 
de carreteres, on hi treballa personal del Departament i que són extremadament 
perillosos, per la caiguda de pedres dels talussos superiors, la manca d’espai a 
les voreres, la possibilitat de projecció de pedres o d’altres objectes per part dels 
vehicles que hi transiten a gran velocitat, etc. 

 
El cas és que encara no s’han avaluat i tornem a insistir per l’alta probabilitat que 
s’hi produeixi un accident greu o mortal. 

 
• Conclusions: 
 

- CCOO ens sentim molt decebuts pel fet que no s’ha pogut acabar amb la gran 
quantitat de punts de l’ordre del dia que hi havia, proposats pels tres sindicats 
que tenen representació al Comitè de Seguretat i Salut Laboral del 
Departament. 
 

- CCOO veu que és molt simptomàtic que hi hagi tants punts a l’ordre del dia, i 
no perdem de vista que molts d’ells es van acumulant comitè rere comitè per 
manca de la seva resolució. 
 

- El Departament, per la seva part, es nega a fer més reunions que les quatre 
ordinàries trimestrals que diu la Llei, i no vol sentir parlar de fer reunions 
extraordinàries com es fa a tot arreu.  

 


