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Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES 

 

Comitè de Seguretat i Salut Laboral 
26 de gener de 2010 

 

 
En aquesta reunió, el Servei de Prevenció ha fet memòria de les activitats preventives 
que s’han realitzat al llarg de l’any 2009, i també previsió per al 2010.  
 
• MEMÒRIA 2009 
 

Se’ns relacionen diferents actuacions a càrrec del Servei de Prevenció, això és, avaluacions de 
riscos, simulacres d’evacuació, control de plagues, activitats de coordinació empresarial amb les 
empreses externes, nous aplicatius informàtics en la gestió de la prevenció i estadístiques 
d’accidentalitat, entre altres. El Servei de Prevenció exposa que s’han efectuat gairebé el 100% 
de les mesures correctores. 
 
Demanem que s’inclogui el cost econòmic de la inversió en prevenció, en la memòria de 2009, tal 
i com marca l’article 16 de la Llei de Prevenció, i també que s’incloguin les dates dels terminis. 
 
CCOO valorem positivament l’actuació del Servei de Prevenció, valorem les hores de dedicació 
en un any difícil com ha estat el 2009, malgrat tot discrepem en l’opinió sobre els resultats en 
algunes qüestions: 

 
− Vigilància de la Salut 

 
S’ha fet una exposició lineal de l’atenció dispensada pel servei de prevenció, però manca 
acompanyar-ho d’un informe elaborat per l’empresa contractada per portar a terme la 
vigilància de la salut, on relacionin les patologies detectades amb els llocs de treball, d’acord 
amb el marca la Llei de Prevenció. Demanem però, que aquesta vegada, a diferència de l’any 
anterior, es faci una clara diferenciació entre l’assistència mèdica i la vigilància de la salut, 
que se li dediqui especial atenció a la vigilància de la salut, ja que és el que realment obliga la 
Llei de Prevenció, i que es desenvolupi àmpliament en comptes de fer una llarg informe sobre 
l’atenció mèdica rebuda. 

 
− Avaluació de Riscos Psicosocials 

 
Donat que la participació ha estat només del 55% del personal, proposem que l’objectiu per a 
la propera sigui molt més ambiciós, ja que és una xifra molt baixa i poc representativa de la 
realitat del Departament. 

 
.../... 
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− Coordinació Empresarial 

 
Ha mancat de fer les sessions formatives sobre la coordinació empresarial, però el 
Departament té previst de fer-les durant aquest any 2010. CCOO ressalta la importància 
d’impulsar la coordinació empresarial, després del desgraciat succés del passat mes de 
desembre, i també la coordinació entre Departaments que comparteixen ubicacions en els 
mateixos edificis. 

 
− Medi Ambient 

 
S’ha invertit molt en la reducció de la despesa energètica, de paper i també en la recollida de 
residus. En aquest sentit, l’Administració diu que la tendència serà l’eliminació de l’ús 
d’ampolles de plàstic en pro de les fons d’aigua tractada i filtrada. 
 
CCOO demana informació sobre si s’ha fet alguna auditoria mediambiental, i l’Administració 
respon que si, fa dos anys. Desconeixem perquè no se’ns ha informat puntualment, i 
demanem de veure-la. 
 
CCOO opina que tot el relacionat amb mobilitat i despesa energètica podria millorar, aplicant-
se mesures correctores bàsiques i creant una estructura organitzativa pròpia al Departament, 
cosa que ha estat proposada per CCOO en altres comitès. 

 
− Obres 

 
L’Administració ens relaciona un seguit de millores fetes en l’edifici, com ara la lluminària de 
l’escala de la Torre Muñoz, la substitució del sistema de refrigeració de la planta baixa, 
l’obertura de la nova oficina de l’aeroport, la substitució del fals sostre de la 4a planta, 
substitució de la marquesina que es va fer malbé la ventada del 24 de gener de l’any passat, 
entre d’altres. 
 
CCOO valorem aquestes millores, i som conscients de la dificultat que presenta l’edifici, que 
és molt antic, però amb tot manifesta la seva preocupació per la seguretat de l’edifici de la 
Torre Muñoz, i recorda als membre del Comitè la denúncia que va interposar davant la 
Inspecció de Treball l’any 1997 per la manca de protecció contra foc que tenia l’escala 
d’emergència i l’escala principal, i que la Inspecció va fer un requeriment per a l’adaptació 
d’aquestes escales, i que encara està per adaptar a la normativa contra incendis. CCOO 
demana al Departament que prioritzi en la seguretat i les adapti a la normativa vigent de 
manera urgent durant aquest any. 
 
CCOO trobem a faltar que no es parli de les obres realitzades a la Via Laietana 33, i la 
resposta és que han sigut petites obres i que a més, hi haurà el trasllat a la Via Laietana 2. És 
una vaga resposta, ja que els delegat de prevenció han d’estar informats de les obres, siguin 
petites o grans, i a més, el trasllat està en mans de la burocràcia i sembla que s’està allargant 
més del que seria desitjable.  
 
CCOO opina que s’hauria d’enllestir abans de les eleccions, ja que si no, no queda assegurat 
que amb un nou canvi de Govern, el fantasma del FORUM tornés a sobrevolar pel 
Departament. 

 
.../... 
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− Accidentalitat 
 
Aquest any ha baixat el nombre d’accidents, sent la major part in itínere. CCOO recordem que 
els estudis de mobilitat del centres de treball són crucials per tractar aquest tema i reduir 
encara més la taxa d’accidents 

 
Pel que fa als problemes musculo-esquelètics, potser cal reforçar la formació en ergonomia, i 
incidir en la relació que té l’absència d’ergonomia i les males postures amb la malaltia. 

 
• PREVISIÓ PER A 2010 
 

Ens comenten que l’oficina de Lleida s’ha desmantellat per què no reunia les condicions 
adequades i el seu personal serà reubicat en una nova oficina. També que durant el mes d’agost 
es preveu instal·lar un sistema de climatització al restaurant de la Torre Muñoz, i que es 
rehabilitarà la façana de l’edifici. 
 
CCOO trasllada les queixes del personal pel desconfort tèrmic que pateixen a l’altell de la planta 
baixa, el responsable de manteniment respon que es tracta d’un problema puntual que s’està 
arreglant, igual que es va arreglar la porta del carrer per tal que no hi entrés fred. Malgrat tot 
CCOO insisteix que aquest desconfort ja fa temps que dura i no és un problema puntual, i que els 
veritable problema és que el personal de l’altell es va quedar fix en una ubicació que en un 
principi era provisional.  
 
CCOO creu que el Departament ha de ser més exigent amb el propietari de l’edifici de l’avinguda 
Diagonal 405 bis, i aconseguir que es canviïn les finestres velles per unes que aïllin de l’exterior. 
 
Per últim, abans de terminar la reunió, el Departament comunica que el proper dia 5 de febrer 
convoca als delegats de prevenció per veure i explicar les obres futures amb el nou d’edifici a la 
Av. Diagonal 662, que serà seu de la OGE a Barcelona. També comunica que comencen les 
obres de condicionament de les plantes 3a, 4a i 5a de l’edifici del carrer Provença 339, de la nova 
seu de la Direcció General de Comerç i que aquestes obres duraran com mínim fins a la Setmana 
Santa. 
 
Abans de donar per finalitzada la reunió, CCOO va demanar que quan ja tinguem el resultat de 
l’auditoria sobre el sistema preventiu del Departament, es convoqui una reunió extraordinària del 
Comitè de Salut per tal de valorar l’informe i aprovar les millores que surtin d’aquesta auditoria. 

 


