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Comitè de Seguretat i Salut Laboral 
21 d’abril de 2010 

 
 
Resum de la reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge. 
 
1. Vigilància de la salut 2010 
  

Ja s’han adjudicat les mútues pel 2010: 
 
− Barcelona, Tarragona i Terres del Ebre: ICESE PREVENCIÓ 
− Girona: ASEPEYO 
− Lleida: GRUPO MGO 
 
Pel que fa a les dades referents al 2009, la participació es situa al voltant del 40 % de la plantilla. 
 
Tot el personal que ha realitzat l’examen ha resultat apte. 

 
 
2. Estudi epidemiològic d’exàmens de salut 2009 
 

Totes les dades obtingudes son sobre la plantilla que ha realitzat el examen de salut. 
 

Fumadors:  Barcelona 16 %  Tarragona 27 % Lleida 20 % 
Hipertensos: Barcelona   9 %  Tarragona   2 %  Lleida 21 % 
IMC:  Barcelona 60 %  Tarragona 45 %  Lleida 50 % (percentatge dins 
    paràmetres saludables) 
 
En referència a les dades estadístiques obtingudes dels exàmens s’observa una petita disminució 
en el percentatge de fumadors. 
 
 

3. Gestió integral de coordinació d’activitats empresarials 
 

Es crea un registre de gestió integral de coordinació empresarial que preveu e intenta posar ordre 
a els diferents tipus de relació contractual que es produeixen en els diferents centres de treball del 
Departament. Es preveuen 4 supòsits diferents segons la relació laboral dels treballadors i 
treballadores. 
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4. Gestió dels equips de protecció individual per a treballs en altura 
 

S’han comprat 2 equips per territorial per permetre una optimització dels recursos. També s’ha 
creat un circuit per poder tenir controlat aquest material (creació de fixes de manteniment i full de 
reserva). 

 
L’ús d’aquests equips esta restringit al personal que disposa de la formació adient.  

 
 
5. Protocol d’assetjament psicològic 
 

S’ha començat a informar i programar jornades de formació a les diferents unitats directives per 
donar informació sobre aquest protocol. 

  
 
6. Resum de sinistralitat 
 

Des de començament d’any s’han produït 3 accidents lleus. Es detecta una major incidència dels 
accidents in-itinere. 
 
En la propera Jornada Congressual de Prevenció de riscos laborals un dels temes a tractar és 
com incidir de forma efectiva en aquesta problemàtica. 
 
Ens informen que han fet un tipus de fitxes d’ordre intern per lliurar a les empreses que venen a 
treballar al Departament. L’empresa externa ha d’informar de quins són els riscos derivats de la 
seva activitat que poden afectar als treballadors/res del Departament. 

 
 
7. Protocol de gestió d’equips de protecció 
 

Ens lliuren el document que recull els equips de protecció individual del col·lectiu de tècnics 
forestals. Des de CCOO es demana que el circuit de reposició d’aquest material sigui el més àgil 
possible.  
 
No s’han detectat més casos i es continuen fent càlculs de les mesures de les condicions 
mediambientals dels centres. 

 
 
8. Granja Torreferrusa 
 

Es pregunta si no és possible l’eliminació de productes perillosos com el Formaldehid. 
 
 
9. Aiguamolls Empordà 
 

Es demana la instal·lació d’enllumenat a la zona d’accés a l’aparcament. 


