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Comitè de Seguretat i Salut Laboral 
04 de febrer de 2010 

 

 
Resum d’alguns del temes tractats a la reunió: 
 

 Accident mortal a la carretera C-58 a Terrassa 
 

CCOO demanem informació sobre aquest accident, en què van morir dos operaris d’una 
empresa subcontractada. Ens responen que aquest afer el porten a Inspecció del Treball 
i l’empresa subcontractada. 
 
CCOO opinem que el Departament hauria d’aplicar l’article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, de Coordinació de les Activitats Empresarials, i el Real Decret 
171/2004, en el qual s’estableix que quan diverses empreses comparteixen un lloc de 
treball, l’empresari principal té un deure de vigilància del compliment de la normativa 
preventiva respecte de les empreses contractistes i les seves subcontractes. 
 
A més hem de tenir en compte que va ser una qüestió d’atzar que les dues persones que 
hi van perdre la vida fossin treballadores d’aquesta empresa, ja que un parell d’hores 
abans hi havia hagut personal del Departament treballant en la zona. 
 
Així doncs, no entenem la resposta dels representants del Departament al Comitè, com 
si no anés la cosa amb ells, no sabem si per desconeixement o per que realment 
consideren que el fet que no fos personal del Departament els eximeix de cap 
responsabilitat, cosa que contradiria el RD 171/2004. 

 
 Màquines llevaneus 

 
CCOO exposa el risc que comporta la conducció d’aquestes màquines per la seva 
inestabilitat ja que la conducció es realitza en condicions climàtiques extremes i sobre 
neu i gel. CCOO demana solucions i que el personal conductor rebi formació específica, 
continuada i de qualitat, informació dels riscos associats a les tasques de treure neu i 
gel, per tal de minimitzar la tensió creada i l’estrès produït per la poca o nul·la visibilitat, 
així com que es respectin estrictament les hores de descans i així minimitzar el risc de 
bolcada i accidents. 
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 Reconeixements mèdics obligatoris per a xofers, conductors amb carnet C i 

operadors de maquinària pesada 
 

CCOO no està d’acord en l’obligatorietat, està d’acord en el compliment legal de 
l’Administració per facilitar els mitjans necessaris per tal que el personal estigui 
mèdicament atès, però sempre respectant la voluntat individual i la confidencialitat de les 
dades. D’altra manera s’estaria faltant als drets bàsics de les persones i el temps ha 
demostrat que es pot fer un mal ús d’aquesta obligatorietat. En tot cas, hi cabria la 
possibilitat de crear un protocol específic per a persones considerades especialment 
sensibles, prèvia avaluació de riscos, com ja s’ha explicat en anteriors comitès. 
 
Aquest posicionament de CCOO ha estat manifestat en anteriors comitès, però sembla 
que l’Administració insisteix en el tema. 

 
 

 Reconeixements mèdics específics per a personal que hagi estat en contacte amb 
fibres d’amiant 

 
CCOO es mostra d’acord amb aquests reconeixements mèdics específics que marca 
l’Institut Nacional de Seguretat Social, ja que les persones que han estat en contacte o 
han inhalat les partícules d’amiant en el passat, poden manifestar símptomes de malaltia 
després de desenes d’anys. 

 
 

 Reubicació de la centraleta de l’Avinguda Tarradellas 
 

CCOO, ha fet un llarg seguiment del tema, prèvia sol·licitud de l’avaluació de riscos, i 
finalment ens han comunicat que en breu es traslladarà provisionalment la centraleta al 
despatx dels xofers, un 30% més espaiós, cosa que CCOO valora positivament. 
 
També ens comuniquen que és possible un trasllat d’aquest personal i d’altres unitats a 
un altre edifici, degut a la manca d’espai, tot i que encara s’està estudiant. Us 
informarem tant bon punt en tinguem notícies.  

 
 

 Pla d’emergència 
 

CCOO hem demanat el pla d’emergència ja fa tres comitès. Primer van dir que s’havia 
de passar a net perquè hi havia correccions. Després de sis mesos, insistim ja que 
creiem que han tingut temps de passar-lo a net, però aquest cop ens han dit que estan 
pendents d’un decret de la Generalitat que regularà els plans d’autoprotecció i prevaldrà 
sobre la normativa estatal actual, que està a punt de sortir, i que caldrà refer-lo per 
adaptar-lo.  
 
CCOO hem demanat formalment de formar part en la Junta de Seguretat, per tractar-se 
d’una activitat preventiva. 
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 Programa de bones pràctiques ambientals 

 
Se’ns informa de les actuacions fetes per part del Departament per reduir el consum 
d’aigua i llum, com ara la instal·lació de dipòsits d’aigua amb doble polsador, la 
instal·lació de sensors de llum o l’apagada de llums generalitzada a partir de les 19 
hores. 
 
CCOO aplaudim aquestes iniciatives i proposem altres actuacions per a la reducció de 
consum de paper i energètic, com la implicació de l’Àrea d’informàtica en la instauració 
de la impressió a doble cara a totes les impressores del Departament, i també la 
implantació de màquines multifunció, que fan fotocòpies i imprimeixen a un cost molt 
més reduït, en substitució de les impressores, com ja està fent a altres departaments de 
la Generalitat. 

 
 

 Avaluació de riscos psicosocials, mesures correctores 
 

CCOO demanem a l’Administració el màxim d’implicació i de prioritat en l’aplicació de les 
mesures, que s’apliquin en el mínim de temps possible i que faci un seguiment acurat 
per eliminar els riscos detectats, d’acord amb el compromís signat que va prendre quan 
es va començar l’avaluació. L’Administració manifesta la seva voluntat de que així sigui 
ja que han invertit molts recursos en aquesta avaluació. 

 
 


