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DEPARTAMENT D’INTERIOR 
COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 

 
Us relacionem alguns dels punts tractats en la darrera reunió del Comitè de Salut Laboral. 
 
Simulacre Pl. Espanya  
 
Ens informen que hi ha un informe fet de 60 pàgines que ens faran arribar, on es relacionen les millores que 
cal efectuar a les instal·lacions com ara alarmes, senyalització, reconducció d’equips i la necessitat de 
repetir el simulacre a finals d’any. 
 
Problemes d’accés dels delegats i delegades de prev enció  
 
En aquest punt es posa de manifest les dificultats que tenen els delegats i delegades de prevenció per 
accedir a aquest edifici. Des de Recursos Humans ens expliquen que existeix el protocol 1/2011, i que els 
delegats de prevenció no adscrits al departament se’ls hi farà un registre al llibre de visites amb el DNI o la 
targeta de la Generalitat. També es farà una targeta de visita renovable cada 6 mesos. La part social 
exposa que amb la llei LOLS ja s’hauria de garantir l’accés però en realitat hi ha problemes d’accés i de 
vegades un tracte descortès a l’entrada d’accés. CCOO aprofitem per fer palesa la inutilitat de la targeta que 
ens lliuren els departaments acreditant-nos com a delegats de prevenció, ja que són una senzilla cartolina 
fàcilment reproduïble que no porta ni fotografia i demanem que se’ns lliuri una targeta en condicions. 
 
Planificació  
 
Se’ns passen les memòries de l’any passat i la planificació preventiva, on es preveu fer dues avaluacions de 
centres de treball mensuals. CCOO preguntem si estan tots avaluats sota la mirada del Real Decret 486/97. 
La resposta és que estan gairebé tots avaluats però si que algunes avaluacions són de 2001 i que s’estan 
fent revisions on s’informa als centres de treball, als treballadors i treballadores i es recullen riscos i 
calendari de mesures correctores.  
 
Es comenta el mal estat d’algunes comissaries, com la de Ciutat Vella, on no tanquen les portes d’accés i 
pateixen de forts corrents d’aire i desconfort tèrmic de fa anys. El responsable de Planificació i 
Infraestructures ens comunica que està posat a les previsions d’obres de 2013 i CCOO demanem que se’ns 
passi als delegats i delegades les previsions dels treballs referits. 
 
Prova pilot d’avaluació de riscos psicosocials  
 
A bombers s’està fent una prova pilot d’avaluació de riscos psicosocials. CCOO preguntem quan es farà 
l’avaluació de tots els llocs de treball, demanem un esforç per tota la gent que segueix treballant amb risc. 
Des de Prevenció se’ns respon que no es poden comprometre amb la manca de recursos que pateixen, a 
avaluar 2.500 lloc de treball en breu temps, CCOO responem que l’esforç no li correspon fer al Servei de 
Prevenció sinó al Departament que ha d’ampliar els recursos tècnics i humans en prevenció, avaluar els 
riscos i protegir els que no siguin avaluables, començant pel personal més exposat que és el personal de 
suport i l’operatiu.  
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Mesures d’emergència  
 
Ens comuniquen que, a l’edifici de la Plaça Espanya es pretén implantar el pla d’autoprotecció al mes 
d’octubre i que durant el segon semestre de l’any se’n faran bastants. 
 
Accidentalitat  
 
El Servei de Prevenció ens comunica que vol informar trimestralment de l’accidentalitat. Hi ha hagut un 
augment del 7% en mossos i bombers, en valors absoluts i una davallada en els Serveis Centrals, on la 
majoria són lleus. 
 
D’acord amb el que preveu la llei, els lleus s’informen un cop al mes, els greus i els múltiples en 24 hores. 
La part social diem que de vegades ens assabentem d’accidents lleus pel propi personal i no pel 
departament, ens responen que el volum de feina no els permet ser exhaustius en aquest tema. Un cop 
mes, es posa de manifest l’esforç que haurien de fer els departaments en dotar suficientment els serveis de 
prevenció. 
 
CCOO sabedors de les dificultats que ha creat arreu de la Generalitat l’aplicació informàtica PREVEN, que 
ja fa anys que es va començar a implantar, la qual preveu la comunicació dels accidents als delegats i 
delegades, demanem en quin estat es troba la implantació en aquest departament. La resposta és que 
presenta dificultats tècniques i que no troben la fórmula operativa sense desmuntar l’organització i que 
només l’utilitzen en vigilància de la salut. CCOO proposa, com a alternativa, utilitzar l’escàner pels fulls 
d’accidents i d’aquesta manera fer-nos-els arribar. 
 
Exàmens de salut 
 
Ens comuniquen que a Lleida han incorporat una unitat sencera (infermera + metge), a Tarragona tenen 
previst de fer-ho així com d’afegir una nova unitat a Barcelona, està demanat a la Funció Pública de fer-ho a 
Girona tot i que és complicat en no tenir metge especialista en medicina del treball i potser s’ha 
d’externalitzar. 
 
Formació  
 
Hi ha quatre blocs formatius previstos, pantalles de visualització de dades, manipulació de càrregues, 
manipulació de productes químics i riscos psicosocials.  
 
A banda, la formació dels equips de protecció derivats del Comitè d’autoprotecció del Departament. 
 
Lipoatròfies  
 
Ens passen les dades sobre el seguiment dels casos de lipoatròfia i les mesures per implantar, com ara 
folrar el cablejat, eliminar la cera de netejar ja que fa una capa aïllant que fomenta l’estàtica... etc. 
 
CCOO diem que l’objectiu que s’hauria d’assolir és aconseguir un 50% d’humitat relativa i també que les 
temperatures del Palauet 4a planta i Pg. De Sant Joan 2a planta són massa elevades (25-27,6º), i que 
caldria entomar aquest dos fronts prioritàriament.  
 
També comentem que és important informar a la gent de les mesures que poden contribuir notablement a 
aconseguir un ambient més saludable, menys sec i estàtic, com per exemple humidificar les àrees de treball 
amb petits recipients amb aigua, col·locar plantes a prop i obrir les finestres sovint per permetre l’entrada 
d’aire de l’exterior. 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


