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Comitè de Seguretat i Salut Laboral 
10 de desembre de 2010 

 
 
Resum de la reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del Departament: 
 
• Adaptacions de llocs de treball al Departament 
 

Torna a sortir aquest tema, i hi ha desacord entre la part sindical i l’Administració, que opta per la 
incorporació gradual al lloc de treball de tot el personal adaptat. CCOO manté que l’únic que 
s’aconsegueix incorporant a les persones adaptades, és sobrecarregar a la resta de companys, ja que 
aquestes persones no estan al 100 per 100, per motius mèdics que ja han estat justificats i avalats en 
el seu moment, i això els obliga a estar desenvolupant altres tasques “adaptades” a les seves 
possibilitats. El què succeeix si se les posa a treballar al seu lloc original, és que no poden assumir el 
total de la seva càrrega de treball, i aquesta acaba recaient en els seus companys i companyes.  
 
L’Administració argumenta que necessita recuperar els efectius originals per què no disposa de diners, 
però CCOO mantenim que no es pot passar per davant la feina a la salut de les persones, són drets 
que han costat molt d’aconseguir. 
 
Aquests casos cada cop són més nombrosos i ens enfrontem a un problema prou important que 
caldria treballar conjuntament, l’Administració i els sindicats. 

 
• Problemes de climatització a la recepció del C/ Aragó 332 
 

CCOO exposa que el personal de la recepció pateix de desconfort tèrmic, i que s’hauria d’estudiar la 
manera de solucionar-ho. L’Administració ens contesta que tota la recepció del carrer Aragó 332 està 
pendent d’una reforma i una remodelació. CCOO manifestem que en l’època de crisi que ens trobem, 
fàcilment aquesta remodelació trigarà anys a fer-se, i que cal trobar una solució per al moment actual. 
 
El Servei de Prevenció ens contesta que ja s’ho han mirat i que el problema és la contínua obertura de 
les portes per l’entrada del personal, sobretot a primera hora del matí, i també per l’obertura de la porta 
de mercaderies. El Servei de Prevenció proposa dotar al personal de roba d’abric. 
 
CCOO demanem que també s’instal·li una cortina d’aire, com al Casal. L’Administració respon que la 
cortina d’aire no és factible ja que el recinte ja consta de dues portes per aïllar-lo de l’exterior, però que 
mirarà la possibilitat de posar un aparell d’aire calent i que ens diran alguna cosa. 
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• Sala de lactància a la 3a planta del C/ Aragó 332 
 

CCOO demanem que el Departament faci difusió de l’existència d’aquesta sala i del seu ús. El 
Departament ha penjat aquesta informació a la Intranet, i anirà fent recordatoris de cara a noves 
incorporacions de personal. 

 
• Filtracions d’aigua a les finestres del Casal Sant Jordi 
 

L’Àrea d’Obres ens comunica que hi ha pressupost, però no hi ha diners i s’està intentant fer-ho amb 
algun romanent d’alguna partida pressupostària abans d’acabar l’any. 

 
• Problemes d’enrampament al Servei de Gestió Econòmica del Casal Sant Jordi 
 

L’Administració ens comunica que aquest problema ja s’ha resolt amb la instal·lació d’un humidificador. 
 
• Reformes a la Ronda de Sant Pere 31 
 

CCOO demanem per l’estat de les obres de reforma i pel balcó apuntalat, i el representant de l’Àrea 
d’Obres ens explica que la comunitat de propietaris ja tenien el pressupost i que fàcilment ja estigui 
executat, però que ens ho confirmaran. 

 
• Taules d’autòpsies a l’IMELEC de Collserola 
 

A l’anterior reunió del Comitè, CCOO va exposar el problema que les taules d’autòpsies no 
desaiguaven bé i s’embossaven, el Servei de Prevenció ens comunica que hi ha un pressupost aprovat 
per canviar les mànigues actuals per unes de més flexibles i que la substitució és imminent. 

 
• Accidents de treball del personal de l’IMELEC 
 

CCOO exposem que els accidents laborals, en què el personal que realitza autòpsies es lesiona quan 
mou els cossos, es podrien prevenir d’alguna manera, i preguntem si reben algun tipus de formació 
sobre manipulació de càrregues, i si existeix algun tipus de maquinària que els pogués ajudar. 
 
El Servei de Prevenció ens respon que no existeix cap màquina ni grua amb aquestes característiques, 
i que la formació que reben és sobre risc biològic, per ser aquest el risc més greu que tenen. 
L’Administració diu que s’afegirà formació en manipulació de càrregues en els cursos que rebi aquest 
personal. 

 
• Manual d’autoprotecció al carrer Pau Claris 158 
 

L’Administració ens comunica que s’està treballant per fer-lo, que hi ha una empresa contractada per a 
la seva elaboració i preveu que abans de finals del 2011 estarà fet. 

  
• Avaluació de riscos psicosocials PSQ CAT’21 
 

L’Administració ens comunica que en breu començarà a funcionar el grup de treball per tractar les 
dades obtingudes als Serveis Centrals del Departament. 

 
• Fluorescents a l’Oficina de Relacions Institucionals 
 

L’Àrea d’Obres ens comunica que abans d’acabar l’any, s’obrirà el sostre per veure si es poden 
encastar a dins, i si es pot, es farà al mateix moment. 


