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Comitè de Seguretat i Salut Laboral 
25 de novembre de 2010 

 
 
 
Resum del temes tractats a la reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del 
Departament: 
 
• Revisions mèdiques obligatòries 
 

Sembla ser que hi ha alguna dificultat pel que fa a la creació dels grups de treball 
que han de tractar sobre la legalitat de les revisions mèdiques obligatòries. El 
Servei de Prevenció no preveu que en aquests grups de treball hi puguin assistir 
els/les delegats/des de prevenció, i manifesta que només ha d’estar format per 
tècnics especialistes en medecina de la salut de cada sindicat i de 
l’Administració. Tota la part social no hi estem d’acord en aquest punt, ja que 
considerem que l’assistència dels delegat i les delegades de prevenció és 
imprescindible des del punt de vista legal, i d’acord amb la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals (LPRL), el/la delegat/da té dret a tenir tota la informació dels 
temes que es tracten al Comitè de Seguretat i Salut. 
 
A més, el Comitè de Seguretat i Salut Laboral (CSSL), és un òrgan paritari de 
participació, i els tècnics d’ambdues parts, segons diu la LPRL al seu article 31.2, 
han de ser només assessors de les dues parts, de manera que si en el CSSL és 
decideix constituir un grup de treball, han de ser-hi presents els representants 
dels treballadors/es, per tal que existeixi la representació legal que estableix la 
Llei.  
 
Sense la presència dels representants dels treballadors i les treballadores en els 
grups de treball, no hi ha cap poder decisori en el grup ja que aquest estaria 
format només per assessors/es, sense la participació de cap membre del Comitè. 
 

.../... 
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CCOO no estem d’acord amb el funcionament dels grups de treball d’aquesta 
manera, i si no se’ns permet assistir-hi, haurem d’elevar la nostra queixa als 
organismes legals pertinents.  
 
L’Administració manifesta que ens comunicarà la seva decisió. 

 
 
• Màquines llevaneus 
 

El Departament ens havia de donar resposta sobre les aportacions que ha fet 
CCOO pel que fa a les característiques tècniques de les màquines llevaneus, ja 
que com us vam explicar a l’anterior full informatiu, les màquines que s’estan fent 
servir tenen greus mancances que es podrien solucionar, i en breu toca renovar 
la contractació de les actuals màquines. 
 
L’Administració ens comunica que s’han incorporat millores pel que fa a la 
seguretat en el plec de contractacions de la renovació del contracte, i que quan 
estigui redactat ens les donaran a conèixer. 

 
 
• Accidents sense baixa i incidents amb màquines llevaneus 
 

El Servei de Prevenció ens comunica que cap dels accidents i incidents que han 
hagut aquest any, es podrien haver evitat pel fet d’anar dues persones en les 
cabines de les màquines llevaneus. 

 
 
• Protocol per als equips d’emergència dels parcs 
 

S’ha produït un debat sobre el funcionament dels torns per cobrir els equips 
d’emergència als parcs. CCOO pensem que malgrat l’existència del protocol, els 
criteris per triar els torns són molt subjectius i en funció del que l’encarregat 
decideix. 
 
Això és molt perillós perquè ningú ho controla ni ho supervisa, i es pot donar el 
cas què no tots els encarregats siguin equànimes ens les seves decisions, i 
existeix el risc què hi hagi favoritismes i situacions de desigualtat entre els 
treballadors per la manca de supervisió de les decisions dels encarregats, que 
tenen la potestat per fer i desfer segons convingui.  

 
CCOO denunciem aquest funcionament injust i incorrecte. 


