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Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES 

 

Comitè de Seguretat i Salut Laboral 
12 de maig de 2010 

 
 
Resum d’alguns del temes tractats a la reunió: 
 

 Revisions mèdiques obligatòries imposades pel Departament 
 

CCOO ha sabut que el Departament s’ha dirigit per escrit al personal conductor 
demanant-los que es realitzin un reconeixement mèdic, del qual “no és possible la 
renúncia” (paraules textuals).  

 
CCOO ha fet un escrit de resposta al Departament manifestant el seu profund desacord 
per la carta, per no ajustar-se a la normativa legal aplicable i perquè pot suposar una 
vulneració dels drets del personal afectat (article 22.1 de la Llei 31/1995). 
 
CCOO ha exposat al Comitè que el Departament està fent una interpretació errònia de la 
Llei, i que hi ha jurisprudència al respecte, de com aquesta interpretació vulnera els drets 
del personal. Exigim una resposta ràpida i també resposta a la nostra proposta 
d’actuació, detallada al nostre escrit, que inclou la supressió immediata de l’obligatorietat 
de les revisions mèdiques per a aquest col·lectiu, ja que en cas de no obtenir la resposta 
adequada, haurem d’interposar denúncia davant els organismes competents.  

 
 Full informatiu CCOO del Comitè de Seguretat i Salut de 4 de febrer. 

 
El Departament mostra la seva disconformitat amb el contingut de la nostra nota 
informativa. Critica que consti que hi va haver dos morts on n’hi va haver un. És cert que 
hi ha una errada en la xifra, per haver una confusió amb un altre accident, una 
esllavissada a Monistrol, on hi van haver dos morts. De fet, al full hauria de dir que hi van 
haver tres morts, dos a Monistrol per l’esllavissada i un a Terrassa per la fuetada d’un 
cable elèctric. 
 
En ambdós casos es tractava de personal d’una empresa subcontractada, però com ja 
dèiem a l’anterior informatiu, va ser una qüestió d’atzar que els hi toqués al personal 
subcontractat pel Departament i no a personal del Departament, ja que també 
comparteixen els espais de treball. 
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A la mateixa acta aprovada per tots els membres del comitè, consta: “CCOO sol·licita 
informació de l’accident ocorregut a la C-58. El Departament informa que, en tractar-se 
d’accidents ocorreguts en empreses contractades, la competència per a la investigació 
correspon al contractista i, en el seu cas, al coordinador de seguretat i salut del 
contracte.” 
 
Caldria afegir que, d’acord amb la legislació en relació amb la Coordinació de les 
Activitats Empresarials, els serveis de prevenció d’ambdues empreses han d’estar en 
contacte per tal que l’empresari principal pugui complir amb el deure de vigilància del 
compliment de la normativa preventiva de les seves subcontractes. La resposta del 
Departament en aquell comitè va ser que estava a Inspecció de Treball i no ens van 
informar de res més. 

 
El cas és que, a hores d’ara, encara no hem rebut cap informe d’investigació d’accident i 
només sabem la causa de la mort, què ens van comunicar per telèfon que era a causa 
d’una fuetada amb un cable, ocasionada pel pas d’un altre vehicle per la carretera. Ens 
agradaria saber, per exemple, si la carretera estava ben senyalitzada al moment de 
l’accident, si hi havia el suficient número d’operaris treballant el lloc de l’accident que 
permetés que hi hagués algú d’ells vigilant, i d’altres dades que tenim dret a saber com a 
delegats de prevenció. 
 
Aquestes observacions serien aplicables també a l’accident de l’esllavissada. 

 
Al Departament tampoc li sembla bé que publiquem aquests informatius, però creiem 
necessari transmetre als treballadors i treballadores aquesta informació ja que és del 
vostre interès, i de fet així ho fem en d’altres departaments i ho seguirem fent. 

 
 Investigacions d’accidents 

 
CCOO demanem que es facin les investigacions més exhaustives per tal de prevenir-ne 
de nous, i que així ens les comuniquin als delegats de prevenció. Concretament 
demanem que la que correspon a un accident ocorregut l’any passat, en què el vehicle 
va ser sinistre total, i en què miraculosament el conductor no va patir cap dany, caldria 
incidir molt més en la necessitat de respectar els temps de descans i els torns, per tal de 
descartar un excés de son i de cansament, i revisar els criteris del treball en parelles 
quan les dificultats de les tasques ho requereixen. 

 
 Màquines llevaneus 

 
El delegat de CCOO aporta documentació sobre les rodes d’aquestes màquines, que 
són adequades per a la sorra i el fang, i no per a la neu, i també aporta documentació 
sobre unes cadenes que es col·loquen de manera automàtica i que servirien per pal·liar 
aquest greu inconvenient. Per posar les cadenes a aquestes rodes, per les condicions 
climàtiques, la difícil maniobrabilitat dels vehicles i l’entorn de gel i neu, són necessàries 
dues i fins a tres persones, i tot i així l’operació pot trigar més d’una hora. L’Administració 
recull la nostra proposta i l’estudiarà. 
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 Torn lliure d’oposicions 
 

CCOO preguntem per les places de laborals temporals i interins del Departament que fa 
13 anys que no surten en cap concurs ni oposició, ens contesten que s’han proposat les 
places, s’hi està treballant i que es pretén que es convoquin durant el 2010.  

 
 Llocs de treball als parcs 

 
CCOO demanem informació sobre l’estat dels parcs, ja que alguns d’ells no reuneixen 
les condicions mínimes com a llocs de treball, i exposem que en alguns parcs, quan 
plou, el personal ha de buscar aixopluc al bar. Ens comuniquen que a Ponts estan a punt 
de llogar unes instal·lacions per a l’adequació del parc i també que a Igualada ja ha sortit 
a subhasta l’empresa que ha de moblar-lo. 

 
No ens saben donar les dades dels altres parcs, i demanem que se’ns informi adequada 
i puntualment. 

 
 Simulacre d’evacuació a l’edifici de l’avinguda Tarradellas 

 
L’Administració es mostra satisfeta dels resultats d’aquest simulacre, i ens comuniquen 
que s’instal·laran llums d’emergència en alguns WC, en atenció a les persones del 
departament que tenen una incapacitat auditiva. 

 
CCOO pensem que aquests llums es podrien posar a tots els WC per tal de cobrir la 
possibilitat que una visita externa amb aquesta incapacitat es trobi a l’edifici en una 
situació d’emergència. 

 
 Programa de bones pràctiques ambientals 

 
Ens comuniquen que els consums tendeixen a baixar gràcies a les accions destinades a 
l’estalvi energètic empreses pel Departament. Demanem que ens enviïn les lectures dels 
consums de manera sistemàtica. 
 

 


