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Comitè de Seguretat i Salut Laboral 
28 de gener de 2010 

 

 
El Servei de Prevenció ens ha fet una relació de les activitats realitzades durant l’any 2009, 
això és, avaluacions de riscos, visites de seguiment de mesures correctores i simulacres 
d’emergència, entre d’altres. 
 
• Edifici de Santa Caterina 
 

Ens comuniquen que al mes de febrer Vicepresidència vol reunir-se amb els representants del 
Departament, per parlar del trasllat i donar informació sobre el tema, i que Vicepresidència encara 
no ha contestat cap de les cartes del Servei de Prevenció demanant informació sobre les 
característiques tècniques del repetidor de telefonia instal·lat a terrat. 
 
CCOO opina que haurien de ser més exigents, i que si al Servei de Prevenció no se li ha 
contestat sobre aquest tema tant preocupant, el Secretari General hauria d’haver insistit per 
obtenir la informació, i que en el cas que s’hagi fet, perquè no s’ha informat al Comitè. Ens 
contesten que haurem d’esperar a la reunió del mes de febrer per saber més dades. 

 
• Programa SICAS 
 

CCOO demana informació sobre el problema que existeix amb la mida de la lletra quan es 
treballa amb aquest programa, i ens contesten que és degut a que és incompatible amb les 
pantalles ja que són de diferent resolució. Demanem la ràpida resolució del problema i ens 
contesten que ja hi treballen en tema. 

 
• Avaluacions de riscos psicosocial 
 

Degut a que en l’anterior avaluació de riscos psicosocials, amb el mètode PSQ CAT’21, es va 
haver de reagrupar grups petits de personal de diferents oficines, i això va fer que els resultats 
obtinguts quedessin diluïts i tergiversats, CCOO va proposar que es fes la versió reduïda per a 
grups de fins a 15 persones. Per demostrar que garanteix totalment la confidencialitat, repartim 
entre tots els membres del Comitè una fotocòpia del qüestionari i demanem que s’apliqui 
urgentment, ja que es detecten greus problemes organitzatius en moltes d’aquestes oficines. 
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• Accidentalitat 
 

Se’ns comunica que l’accidentalitat ha disminuït i que la majoria dels accidents són in itínere. 
 
CCOO preguntem si s’investiguen tots els accidents, ens contesten que si, i demanem que, en el 
successiu se’ns enviïn els informes resultants de les investigacions, d’acord amb el què marca la 
Llei de Prevenció. El Servei de Prevenció es mostra d’acord. També demanem que se’ns informi 
sobre els plans de mobilitat, ja que això té una relació directa amb la disminució dels accidents in 
itínere. 

 
• Formació 
 

S’han impartit cursos de formació per a usuaris de PVD (pantalles de visualització de dades), 
higiene postural, 1rs auxilis, bàsics de seguretat vial i als CIFOS cursos de riscos químics, entre 
d’altres. 

 
• Saturació de les oficines 
 

El Servei de Prevenció ens comunica que no es sobrepassa el número de persones per metre 
quadrat en cap oficina, és a dir, la capacitat segons el codi tècnic d’edificació, tot i que reconeix 
que hi ha zones de pas inferiors a 0,80 cm. Malgrat tot la sensació del personal treballador és 
d’atapeïment, sobretot en les hores de màxima ocupació. 

 
• Obres 
 

S’han ampliat les zones d’espera en diverses oficines com ara Blanes, Figueres, Valls, així com 
diversos llocs de treball. En altres oficines com la de la Gran Via, Aribau, Palamós, Sant Andreu i 
Cornellà s’han suprimit els taulells d’entrada i s’han substituït per taules de treball. Les oficines de 
Sant Vicent dels Horts i Premià de Mar estan en previsió de fer obres de millora. 
 
L’Administració ens comunica que les obres sempre es fan per la tarda o en cap de setmana, 
però hi ha queixes de personal a Palamós per haver-se fet obres al matí. L’Administració diu que 
ho investigarà per tal que no torni a passar. 
 
Se’ns comunica que l’oficina l’Olot és dins del “lot” d’oficines pendents de reubicar, pel seu mal 
estat i pels molts problemes de renovació d’aire, desconfort tèrmic i presència de rosegadors, 
però l’oficina de Salt encara no és a la llista de pendents de reubicar, tot i que la situació no és 
massa diferent; i recentment s’ha caigut el sostre per culpa de les humitats. 
 
CCOO ens queixem que a totes les oficines noves hi ha problemes, i que això es podria evitar si 
abans de incorporar al personal es fes l’avaluació de riscos. 

 
• Especialitats per al 2010 
 

L’empresa contractada per a la vigilància de la salut ha fet fallida i en el seu lloc actuarà 
Laborsalus, Salut Laboral, SL, en l’especialitat d’higiene industrial SGS Tecnos SA i en riscos 
psicosocials ICESE Prevenció, SL. 


