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12 d’abril de 2012 

 

 
Resum dels punts proposats per CCOO a la reunió del Comitè General de Seguretat i Salut 
Laboral del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 
1. Revisions mèdiques als xofers de representació, conductors de carnet C a Parcs i 

operadors de maquinària pesada 
  

El 2 de desembre els delegats dels tres sindicats amb els seus assessors i l’Administració es van 
reunir per tractar el tema de les proves que integrarien les revisions mèdiques. Vam aconseguir 
que s’eliminés la valoració de la càrrega mental ja que l’avaluació de riscos psicosocials ja inclou 
el mesurament de les exigències psicològiques quantitatives, cognitives i emocionals. A més a 
més, el concepte de càrrega mental està obsolet. 
  
Les proves consistiran en: 
  

 Història clínic-laboral amb valoració de la tensió arterial 
 Exploració del sistema nerviós 
 Exploració audiomètrica i oftalmològica 
 Electrocardiograma 

  
CCOO insistim en l’eliminació de l’obligatorietat de la revisió, tenint en compte que des del 
Ministeri d’Interior ja es regulen les revisions mèdiques per als conductors (que inclouen la 
majoria de les proves que ells proposen) i que les persones responen molt millor des del 
convenciment que des de l’obligació. 
  
L’Administració també ens comunica que el contingut de les proves de totes les revisions 
mèdiques surten relacionades a la Intranet, però CCOO demana que es faciliti el contingut de les 
proves a que es sotmetran de manera personalitzada, per dues raons: existeixen llocs de treball 
(alguns Parcs, per exemple), que no tenen ordinador ni accés a la Intranet i a més a més, perquè 
en el document de consentiment informat que signem, han de constar les proves específiques en 
funció dels riscos de cada lloc de treball.  
  
Al personal treballador, les revisions mèdiques ens poden semblar còmodes i pràctiques, però cal 
tenir en compte que es poden girar en contra del personal si es detecta alguna malaltia que li 
impedeix seguir desenvolupant la seva feina i és per això que volem que l’empresa es 
comprometi a garantir els drets a treballar i el no perjudici ni discriminació com a conseqüència de 
la vigilància de la salut (art.22 de la LPRL (Llei de prevenció de Riscos Laborals). 

.../... 
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2. Informació sobre el Pla d’emergència 
 

Ens comuniquen que s’ha penjat a la Intranet la informació sobre els equips d’emergència del 
carrer Aragó i Tarradellas. Al carrer Gasset i al Litoral s’està pendent de refer per la incorporació 
de nou personal. El Servei de Prevenció ens informa que s’està gestionant la formació per a 
aquest personal i també que es vol que ho facin els Bombers de Mollet. 
 
Pel que fa al simulacre de l’edifici del carrer Tarradellas, es va posar de manifest el 
desconeixement del personal de l’estructura de l’edifici i per això s’han organitzat visites per 
l’edifici per tal que tothom el conegui bé. 
 
Se’ns ha lliurat el cronograma del simulacre on també es recullen els errors detectats, l’objectiu 
principal dels simulacres és detectar aquests errors per tal de corregir-los. En aquest informe es 
recull que seria convenient d’instal·lar un llum rotatiu a la sala de reprografia a més de la 
megafonia.  
 
CCOO demanem que es faciliti aquesta informació al personal i ens comuniquen que es farà un 
resum i que es penjarà a la Intranet. 

 
3. Informació de les avaluacions de riscos 
 

Reclamem un cronograma amb les mesures correctores amb dates de termini, per poder fer un 
seguiment i garantir la seva execució. 

 
4. Informació sobre accident amb baixa número 27/2011 
 

En aquest accident un ciclista es va encastar contra uns operaris treballadors del Departament 
que estaven arreglant la carretera. CCOO va demanar si el lloc estava correctament senyalitzat. 
Ens responen que si que ho estava però que en tractar-se d’una baixada el ciclista no va tenir 
temps suficient per frenar i que la mesura correctora canvia alguna cosa en el procediment de 
senyalització d’emergència. 

 
CCOO demanem que se’ns enviï la investigació d’aquest accident. 

 
5. Canvis en el Protocol d’Assetjament Laboral 
 

El Subdirector de Recursos Humans ens ha avançat que, des de la Funció Pública, s’ha decidit 
de canviar el Protocol d’Assetjament Laboral en el sentit que a partir d’ara, es distingiran els 
casos d’assetjament laboral dels d’assetjament sexual. 

 
6. Adaptacions del lloc de treball 
 

Ens comuniquen quatre noves adaptacions de lloc de treball al Parc de carreteres de Girona, al 
Litoral, a l’edifici de la Diagonal i a la Direcció General i també ens comuniquen que ens enviaran 
un quadre amb els detalls de les adaptacions, numerades per garantir la confidencialitat. 


