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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 25.10.2012 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
1. REVISIONS MÈDIQUES ESPECÍFIQUES VOLUNTÀRIES 
 
L’any 2008 CCOO vam començar una creuada contra el Departament per tal d’evitar que al personal xofer, 
conductor amb carnet C i operador de maquinària pesada se li practiquessin reconeixements mèdics 
específics obligatoris. En un començament van intentar que els sindicats recolzéssim la seva actuació 
argumentant que era per a evitar riscos al tercers, però CCOO es va negar en rodó perquè sabem per 
experiència com aquests reconeixements mèdics poden tornar-se en contra del personal treballador. Als qui 
van llegint els nostres resums dels CSL els hi sonarà el tema.  
 
Quan al 2010 el Departament va enviar un escrit adreçat a aquests treballadors on els hi exhortava: “no és 
possible la renúncia”, CCOO vam aconseguir aturar-lo avisant que denunciaríem el Departament i es va 
proposar de fer un grup de treball per parlar d’aquell tema amb especialistes en salut d’ambdues parts: 
Administració i els tres sindicats. La sorpresa va venir quan des del Servei de Prevenció se’ns va comunicar 
que si bé hi assistirien els especialistes en salut designats pels sindicats, en el grup de treball no hi podien 
assistir els delegats i delegades de prevenció, que són qui realment representen el personal. Un cop més 
CCOO vam insistir en què hauríem d’adreçar-nos als organismes legals pertinents si no permetien assistir 
als delegats/des de prevenció. 
 
El tema es va quedar estancat (i les revisions aturades), fins que al CSL de febrer de 2011 l’Administració 
ens comunica que el Departament ha demanat un informe a l’Assessoria Jurídica i que les revisions 
seguiran aturades fins a la resolució del tema. Per la nostra part, CCOO va demanar implicació en una carta 
adreçada al Centre de Condicions en el Treball de la Generalitat i en la seva resposta es reafirmava en la 
voluntarietat de les revisions. 
 
Al desembre de 2011 es va celebrar el grup de treball amb els delegats de prevenció i especialistes 
d’ambdues parts, on fins i tot es va arribar a discutir del tipus de proves que es farien i on la part social va 
aconseguir que s’eliminés la valoració de càrrega mental per ser un concepte obsolet. 
 
Finalment i després de quatre anys de marejar la perdiu, la Funció Pública envia una nota on “en definitiva, 
el reconeixement mèdic als treballadors/res no és una facultat de l’empresa i és necessari el consentiment 
dels treballadors/res.” El Departament ens comunica en aquest darrer comitè d’octubre de 2012, que donarà 
compliment a la nota de la Funció Pública, és a dir, que no farà reconeixements mèdics obligatoris. 
 
 
2. ESTUDI EPIDEMIOLÒGIC 
 
CCOO ja fa temps que diem que les revisions mèdiques ordinàries que es fa al personal és correcte que es 
facin, però que el sentit real de fer-les és relacionar els resultats obtinguts amb les condicions dels llocs de 
treball per tal de poder trobar solucions, que aquest és el veritable sentit de la vigilància de la salut i que en 
la majoria de departaments, aquesta segona part no es fa. Per exemple, si es detecten d’alteracions 
musculoesquelètiques cal relacionar-les amb l’ergonomia del lloc de treball o amb moviments repetitius 
inherents del lloc de treball. 
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El Departament ens va passar l’estudi epidemiològic però manquen dades. Per exemple, ens diu que hi ha 
un percentatge de treballadors exposats a risc respiratori que tenen alteracions espiromètriques, però no 
especifica a quin risc concret estan exposat o si són fumadors. Recordem que el que volem trobar són les 
causes concretes per poder-les corregir. 
 
El mateix amb les alteracions musculoesquelètiques; no especifica quines tasques fan els afectats, 
condueixen llevaneus? Estan davant pantalles PVD? Quins moviments repetitius fan? Etc. 
 
El Servei de Prevenció ens comunica que està pendent de fer un estudi més específic que i ens el facilitaran 
quan estigui fet. 
 
 
3. REVISIONS MÈDIQUES 
 
Donades les queixes de personal que en llocs concrets han hagut d’esperar fins a les 12h en dejú abans de 
que els hi practiquessin l’extracció de sang, el Departament parlarà amb l’empresa per a que això no 
succeeixi més. 
 
 
4. RECEPTES 
 
La metgessa del Departament comunica que ja no podrà dispensar més receptes encara que fins a finals 
d’any aniran acabant els talonaris. 
 
 
5. PARC DE CARRETERES DE LLEIDA 
 
CCOO portem temps demanant que alguns parcs de carreteres com el de Lleida,  Argentona i els 
destacaments de Ponts i Cervera, estiguin a la llista de prioritats de l’Administració per ser dels parcs en 
estat més precari, concretament Lleida té el sostre de fibrociment, no té vestuaris per al personal, ni WC per 
a dones, els tècnics de l’explotació i de conservació no disposen d’un lloc físic de treball, ni tan sols d’una 
taula i encara pitjor a Cervera que no tenen ni local. 
 
L’Administració ens dóna la bona notícia que el Parc de carreteres de Lleida sortirà a concurs per llogar un 
nou local el 1r trimestre de 2013. 
 
 
6. SECCIÓ D’INSPECCIÓ I RÈGIM SANCIONADOR 
 
CCOO vam comunicar haver detectat problemes en aquest lloc de treball i vam demanar la revisió de 
l’avaluació de riscos d’aquests llocs de treball ja que la manca d’espai ocasiona molts problemes a l’hora 
d’arxivar i organitzar-se la feina. L’Administració ha manifestat el seu compromís per tal de millorar les 
condicions de l’arxiu, s’ha fet neteja de l’espai però encara hi ha mesures pendents d’adoptar.  
 
CCOO també va demanar els mesuraments de l’estació elèctrica que hi ha al costat de l’edifici i estan dins 
dels paràmetres permesos per la legislació. 
 
L’Administració vol fer una diagnosi que avaluarà les càrregues de treball de tot el Departament i donat que 
es tracta d’una secció amb molt volum de feina ja que gestionen tots els expedients sancionadors, els ha 
comunicat que formaria part d’aquest estudi com a prova pilot. 


