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Resum dels punts proposats per CCOO a la reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del 
Departament: 
 
1. CCOO denuncia al Departament davant la Inspecció de Treball 
 

En data 1 de juliol de 2009, CCOO va escriure una carta a la Directora de Serveis sol·licitant que 
es posés algun tipus d’element antilliscant a les escales de l’edifici de l’Avinguda Josep 
Tarradellas 2-6, ja que són de marbre i d’acord amb el Reial Decret 486/1997 de 14 d’abril, pel 
qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball, “els paviments 
de les rampes, de les escales i de les plataformes de treball seran de materials no lliscants o 
disposaran d’elements antilliscants”. 

 
La resposta del Departament va ser negativa, i malgrat que CCOO va incidir en el tema en 
diversos Comitès de Seguretat i Salut, els elements antilliscants es van quedar sense posar, 
encara que es va penjar a la Intranet una sèrie de recomanacions per a no caure per les escales, 
tals com, agafar-se a la barana quan es fan servir les escales. 

 
El 3 de juny una persona que treballa en aquest edifici va caure per les escales i està de baixa a 
causa d’aquesta caiguda. En aquest darrer Comitè, CCOO va preguntar si es posarien els 
elements antilliscants, i davant la resposta negativa del Departament, CCOO ha decidit portar 
aquest tema a la Inspecció de Treball, i que sigui una persona qualificada qui decideixi si els 
elements antilliscants són necessaris. 

 
 
Aprofitem per recordar-vos que existeix una: 
 
PÒLISSA D’ASSEGURANÇA DEL PERSONAL DE LA GENERALITAT EN CAS D’ACCIDENT 
DE QUALSEVOL TIPUS 
 
El personal interí, funcionari, laboral i laboral eventual, disposa des de fa més de 10 anys, d’una 
pòlissa d’assegurança per accidents amb seqüeles, incapacitat i mort, (es quantifica el grau 
d’invalidesa o seqüela), i cobreix durant les 24 hores del dia i tots els dies de l’any, és a dir, si 
l’accident ha estat en el temps de lleure o qualsevol altre àmbit de la vida privada, també està 
inclòs, i per suposat, si ha estat accident laboral o in itinere. 
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La companyia asseguradora fa un estudi de les seqüeles de l’accident, en el moment de rebre 
l’alta, i els imports a cobrar són: 
• fins a 36.000€ per incapacitat o invalidesa. 
• 18.000€ per mort de la persona treballadora. 
 
Aquesta pòlissa la gestiona al Departament d’Economia i Coneixement. Si voleu més informació 
premeu aquest enllaç. 
 
També es pot consultar a : 
http://www20.gencat.cat/docs/economia/Documents/Arxius/doc_18833191_1.pdf 
 

 
2. Informació del Pla d’emergència del Departament 
 

El darrer simulacre es va fer al desembre de 2010. CCOO torna a demanar que hi hagi presència 
sindical en les reunions de la Junta de Seguretat, per tractar-se de tasques preventives, i que les 
reunions siguin periòdiques. També incidim que degut als canvis derivats de les reestructuracions 
dels Departaments, és important revisar la composició dels Equips de Primera Intervenció, així 
com la formació que han de rebre alguns membres sobre primers auxilis i extinció d’incendis, 
entre d’altres 

 
Us recordem la importància de participar en aquestes tasques preventives que requereixen de la 
voluntarietat del personal treballador. 

 
El Departament ens comunica la intenció de tenir configurats per al proper Comitè, els equips 
d’emergència dels quatre centres de treball de l’Av. Tarradellas 2-4 i 40, Av. Diagonal 552 i el C/ 
Aragó 244. 

 
3. Revisions mèdiques obligatòries 
 

Aquest punt el porta CCOO des de fa tres anys, data en què va treure’l degut a la intenció del 
Departament d’obligar als conductors a sotmetre’s a una revisió mèdica específica. Malgrat que 
en teoria la intenció d’aquestes proves és protegir a tercers, aquest tema és molt delicat per ser 
susceptible de vulnerar drets de les persones, de manera que es va acordar la creació d’un grup 
de treball amb especialistes de la salut d’ambdues parts, l’Administració i la part sindical, per tal 
de fer un protocol clar i molt curós en l’abast i la legalitat d’aquestes revisions mèdiques.  
 
Aquest treball està aturat per la negativa del Departament a que els delegats de prevenció hi 
siguin en el grup, la qual cosa des de CCOO considerem inadmissible perquè els representants 
dels treballadors i treballadores són els delegats i delegades, no els tècnics, siguin de la banda 
que siguin. 
 
En aquesta reunió del Comitè de Seguretat i Salut, l’Administració ens comunica que no es farà 
obligatòria aquesta revisió mèdica fins que no es tracti el tema en una reunió extraordinària o bé 
en el proper Comitè, que està previst per al mes de desembre. 
 
CCOO demanem un informe detallat i justificat de les proves mèdiques que proposa 
l’Administració. 

 
Us seguirem informant. 
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