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DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 

 
El dia 21 de març de 2013, es va fer la reunió dels 23 membres del CSSL Comitè de Seguretat  i Salut, del 
Departament de Territori i Sostenibilitat. Us resumim, tot seguit, els temes tractats. 
 
Es presenta la Memòria del Servei de Prevenció de Riscos Laborals 2012 i CCOO realitzem diferents 
consideracions i preguntes sobre les dades. 
 
Manifestem la nostra preocupació per haver quedat deserta la convocatòria per a cobrir una plaça vacant de 
tècnic al Servei  de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL). Donat que no hi ha hagut cap candidat, 
proposem que es pugui obrir la convocatòria al personal laboral. L’UGT està a favor i la CATAC s’hi oposa. 
 
CCOO demanem una informació més qualitativa sobre les dades facilitades a la memòria, que ens semblem 
de caire quantitatiu i dificulten la realització de qualsevol anàlisi que ens permeti fer una tasca preventiva. 
Per exemple, s’ha fet  un informe específic en relació amb els riscos del centre o llocs de treball però no 
sabem si es tracta d’un problema tèrmic, de ventilació, de condicions ergonòmiques o qualsevol altre. 
 
Es diu que dintre de les actuacions, s’han fet estudis i informes de qualitat de l’aire , però no coneixem els 
resultats, per tant CCOO demanem que: 
• Puguem disposar de les conclusions dels estudis dels accidents. 
• Quina és la valoració que es fa (general i/o específica)? 
• Diferències per franja d’etat i per gènere. 
• Conclusions que se’n deriven de les revisions en relació als llocs de treball. 
 
Desprès de la durada d’aquest primer punt de l’ordre del dia, es planteja que, amb el temps previst, és 
improbable poder tractar tots els punts i es proposa accelerar en la discussió. CCOO plantejem el nostre 
desacord amb qualsevol decisió que no permeti tractar tots i cadascun dels punts previstos amb 
l’aprofundiment i el temps necessari. Si necessitem més temps s’haurà de fer una reunió extraordinària i 
recordem que al CSSL, tots els membres que en formem part, tenim una responsabilitat molt important 
envers els nostres companys i companyes i envers nosaltres mateixos. Som un òrgan primordial dintre de 
l’estructura del Departament, un actiu amb molt de valor afegit,  ja que tractem de la salut de les 
treballadores i treballadors i hem de respectar aquesta funció, que no té absolutament res a veure amb un 
funcionament purament formal. CCOO pensem que hem de ser un Comitè actiu, amb discussions, amb 
intercanvi d’opinions, participatiu, compromès i que entre tots puguem ser creatius amb les propostes que 
fem en benefici de tothom. 
 
Respecte a la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals , som informats de l’adscripció del 
personal interí de Medicina del Treball com a personal laboral. 
 
Pel que fa a l’actualització del document de planificació format iva ,  CCOO manifestem que haurien 
d’afegir una avaluació de l’eficàcia de la formació. Donat que aquesta eina esdevé una part important de la 
prevenció, es fa imprescindible disposar de dades que ens indiquin si s’han pogut assolir els objectius 
inicials, si realment s’ha produït la millora prevista i també decidir de cara a la futura planificació i si escau, a 
la seva modificació. 



federació serveis a la ciutadania  

sector de la generalitat

INFORMA  

 

 
Via Laietana 16, 4t - 08003-Barcelona  ● Telèfon: 934 812 773 

C/ Joan Maragall 35, 5è - 17001-Girona  ● Telèfon: 972 220 028 
Av. de Blondel 35, 7è - 25002-Lleida  ● Telèfon: 973 281 235 

C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona  ● Telèfon: 977 232 119 
gene@ccoo.cat – www.ccoo.cat/fsc/generalitat 
Facebook: http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo 

Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES     Twitter: www.twitter.com/ccoogeneralitat 

CCOO proposem que s’impulsi la via de promocionar el personal del Departament  per poder impartir 
cursos de formació en àmbits diferents, naturalment amb tots el requisits necessaris per a fer-ho: Definir 
àmbits,  Ofertar formació i Promocionar habilitats del personal en els àmbits definits. El grup de treball de 
vigilància de la Salut a Funció Pública del qual forma part el Departament, es troba pendent d’una 
interpretació a l’espera de definir qui pot participar. 
 
Respecte a la Informació en relació amb l’estat d’elaboració del Protocol d’Assetjament Sexual  a 
l’Administració de la Generalitat, el grup de treball ja ha entregat el seu informe i està pendent de portar-lo a 
la Comissió Paritària. 
 
Pel que fa a l’estat d’execució de la planificació preventiva 20 13, CCOO demanem disposar d’una 
informació més extensa: quines son les actuacions de seguiment, quines les actuacions en curs. Es 
proposarà penjar tota la informació qualitativa a disposició del delegats de prevenció. Solament es tracta de 
confirmar si pot haver problemes amb els servidors. CCOO comentem que seria una molt bona actuació i 
que esperem que els canvis de gestió en el nou model de gestió informàtica que ha fet fa poc el Govern de 
la  Generalitat no posi cap dificultat per dur a terme aquesta proposta. 
 
Se’ns informa de les adaptacions/canvis de lloc de treball  per motius de salut. 
 
Respecte dels resultats de l’auditoria del sistema de gestió de prevenció de r iscos laborals  al 
Departament TIS, s’informa que miraran la informació i ens la passaran. 
 
Tota la representació social protesta per la manca de resolució del lloguer d’una nau de treball  al parc 
de conservació de Lleida , donat que és un tema que s’arrossega des de fa molt temps i reiterem, davant 
de les excuses per les retallades pressupostàries que simplement es tracta de buscar un altre local, amb el 
mateix preu, però amb unes  mínimes condicions que, segons reconeixem tots, no té l’actual nau. Esperem 
que a la propera reunió, aquest tema hagi desaparegut de l’ordre de dia. 
 
En resposta a la petició que va fer CCOO  ens faciliten les dades sobre trastorns psicològics  durant el 2n 
semestre  2012.  Les corresponents al primer semestre, ja estaven demanades i facilitades. CCOO 
estudiarem les dades, però de moment manifestem la nostra sorpresa, ja que no coincideixen amb els 
percentatges generals de la població. Fem una primera interpretació en el sentit de: 
• Potser les persones no estan  prou informades que poden utilitzar els serveis de Medicina del Treball per 

aquestes causes. 
• Potser no consideren aquestes patologies com a conseqüència de disfuncions en els seus llocs de treball 

o potser ho saben, però no ho comuniquen i es tracten amb els seus metges de família i per tant encara 
que siguin causades per causes laborals, no en tenim constància 

 
CCOO proposem que s’estudiïn i es valorin aquestes dades en el grup de treball de riscos psicosocials i es 
pugui presentar un informe al CSSL. Al mateix temps, CCOO demanem que es convoqui aquest grup de 
treball. 
 
Tanmateix demanem informació sobre la  investigació d’un accident per problemes dermatològ ics , 
davant de la sospita que puguin haver altres casos que no han estat comunicats als serveis de Vigilància de 
la Salut com al·lèrgies, problemes de pell, informació sobre qualsevol canvi pel que fa a la utilització de 
substàncies químiques, conductes de ventilació, ambient tèrmic, electricitat estàtica, etc. Sembla que 
inicialment es tracta d’un cas aïllat. CCOO col·laborarem amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals en 
qualsevol investigació sobre les condicions de treball que poguessin ocasionar qualsevol problema d’aquest 
tipus. 
 
CCOO vam demanar, mitjançant un escrit presentat en data 6 de març, la realització d’una nova avaluació 
de riscos psicosocials , amb una explicació rigorosa de les causes per les quals feiem aquesta petició. Els 
representants de la  direcció del Departament ens informen que serà Funció Pública qui respongui, amb una 
resposta conjunta per a tots els departaments. 
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CCOO, preguntem, al marge del que pugui dir Funció Pública, quina és l’opinió del nostre Departament, ja 
que pensem que ha de tenir una opinió pròpia que tingui en consideració el personal de departament. Apart 
del repetitiu argument econòmic, el Departament no opina. Esperarà la resposta de Funció Pública. CCOO 
demanem al Departament que mantingui una postura autònoma a l’hora de defensar les especificats del 
Departament i els seus treballadors, no sols en aquest tema, sinó en qualsevol que es pugui presentar. 
 
CCOO sol·licitem que el Departament apliqui la normativa sobre criteris ambientals per a la categoria de 
serveis del distintiu de garantia de qualitat ambiental per a flotes de vehicles a la seva pròpia flota. Els 
anomenats “distintius de Qualitat Ambiental ”. Ens diuen que no es pot aplicar a l’actual flota de vehicles, 
però sí als nous. De totes maneres, s’ho miraran. CCOO demanem saber quin serà el servei encarregat i 
ens responen que serà la Subdirecció de Gestió Econòmica. 
 
CCOO demanem informació sobre la visita tècnica  realitzada, sol·licitada anteriorment per CCOO, al 
Servei d’inspecció i Regim sancionador dels Serveis  Territorials de Barcelona al carrer Aragó , ja que 
no s’ha efectuat cap informe específic. Ens informen que han habilitat un espai al soterrani pel arxius i que 
s’han posat armaris a la primera planta. CCOO comentem que aquest problema s’arrossega des de fa anys 
i que s’ha d’abordar des de un plantejament integral que inclogui, a més de la reestructuració i modificació 
d’espais físics, l’organització i els procediments de les condicions de treball, la planificació, la implantació de 
mitjans electrònics... i que en aquest aspecte el CSSL ha de prendre un paper impulsor, ja què uns dels 
seus objectius claus és estudiar els factors que des de l’organització del treball incideixen en la salut del 
treballadors. CCOO proposem, per tant, que es faci una coordinació efectiva entre els diferents serveis del 
Departament que puguin estar implicats. 
 
Tanmateix CCOO proposem, i s’accepta, fixar una data, el més aviat possible, per a efectuar una visita de 
seguiment i comprovació de les actuacions realitzades i que d’aquesta visita s’elabori el corresponent 
informe amb informació detallada  tant dels aspectes tècnics (càrregues físiques, alçada...) com 
organitzatius: volum de treball, previsió,...etc. 
 
A petició de CCOO, es demanen les dades d’absentisme  al Departament, donat que  moltes de les 
justificacions exposades per a implantar mesures de retallades, com les baixes per IT, es fan amb 
argumentacions d’aquest caire. 
 
Al torn obert de paraules, CCOO preguntem sobre les revisions mèdiques  de 2012/2013. S’han presentat 
tres empreses: ICESE, SGS i ASEPEYO. CCOO volem subratllar la importància que té la valoració dels 
representants sindicals a l’hora de concedir les adjudicacions per a les revisions mèdiques i per tant la 
informació disponible respecte al tracte que rebem de les mútues. 
 

 

 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


