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Comitè de Seguretat i Salut Laboral 
22 de setembre de 2010 

 
 
Com a complement de la nota especifica (109/10 del 7 d’octubre) sobre el Protocol 
d’actuació per l’adaptació del lloc de treball per motius de Salut, us detallem altres 
temes tractats a la reunió. 
 
• Actuacions de la Unitat de Prevenció 3r i 4t trimestre 
 

Dues noves seus: 
− OC Gironès nova. S’independitza dels Serveis Territorials 
− SSTT Catalunya Central (edifici del sucre) 

 
CCOO demana quina és la interpretació que se’n farà al departament de la facultat 
recollida en la llei de prevenció d’acompanyar les visites de inspecció als delegats i 
delegades de prevenció. Tot i que hem de dir que l’administració ha manifestat una 
bona predisposició, el dubte sorgeix quan un dels delegats, si bé en altre departament, 
va rebre en el seu dia una denegació per escrit i contra la llei, fet rectificat per 
l’administració. 

 
Revisions pendents: 
− OC previstes a la planificació 
− Escola de capacitació nàutica-pesquera 

 
Plans d’emergència  
 
Durant aquest trimestre, estan previstos de tractar tant a SSTT com a SSCC. El tema és 
que mai no passa res fins que succeeix. I quan succeeix allò resulta la tasca més 
important en el tema de prevenció. 
 
Tot i que creiem que s’està treballant amb bastant rigor, realment sabem què hem de fer 
el personal? A CCOO ens sorgeixen dubtes i ens agradaria comprovar-ho amb alguna 
mena d’enquesta. Què hem de fer? 

 
També caldria un mecanisme per assegurar-ne el coneixement als nouvinguts.  

 

VVOOTTAA  CCCCOOOO  

ara, més que mai, 
cal ser forts! 
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 Informació sobre la prevenció 
 

En la mateixa línia, també apareix el tema de la saturació de la intranet i la possibilitat, a 
iniciativa de l’administració, de fer servir les pantalles informatives per donar missatges 
puntuals, com ara a les dones embarassades, fet que valorem positivament. 
 
En aquest tema, caminem sobre el difícil equilibri entre donar tota la informació o bé fer 
que aquesta sigui breu i entenedora. Ens mirem, però, la intranet de prevenció?  

 
• Cursos de primers auxilis i personal de neteja extern 
 

Els dies 19-20 octubre a Lleida s’han fet uns cursos de primers auxilis compromesos que 
havien patit el risc de perdre’ls. 
 
Reapareix el vell debat sobre la descentralització de cursos al Departament davant les 
dificultats de les unitats petites en deixar anar treballadors/ores el lloc dels quals és 
difícilment substituïble (com ara cuiners/es...) i que ja tenen dificultats a l’hora de gaudir 
els dies d’assumptes personals. CCOO creiem que hi ha uns mínims extensibles a 
tothom. 

 
Un dels nostres companys recorda (quan contractem empreses de neteja externa) que 
s’ha de anar més enllà d’incloure una signatura al contracte per tal d’assegurar la 
formació del personal que ve a treballar amb nosaltres. 

 
• Seguiment dels temes de la darrera reunió avaluacions psicosocials 
 

Continuem centrats en el tema del pla pilot, pendents d’una solució de compromís que 
pugui acontentar tothom. Sabem que el món no s’arreglarà en un dia ni en unes 
eleccions, però hem d’avançar.  

 
Ens hagués agradat la seva inclusió en l’ordre del dia, tot i que el tema es va tractar 
finalment. 

CCoommpprroommeessooss  aammbb  ttuu 


