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DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ 
COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 27.03.2013 

 
 
Estudi de sinistralitat laboral DEMO 2012.  
 
A la comparativa amb índexs de referència de la Generalitat de Catalunya, el DEMO ocupa el 
segon lloc en el rànquing dels Departaments amb menys sinistralitat. 
 
No obstant, d’una banda, a la comparativa amb les dades de la DGT, pel que fa als accidents 
laborals de trànsit, el DEMO està per sobre en un 10%. També pateixen més accidents les dones 
que els homes. D’altra banda, s’ha produït un increment superior al 40% dels accidents al SOC. 
 
CCOO tornem a reclamar un Pla de mobilitat i que es recullin les variables mobilitat in itinere i 
accessibilitat al centre de treball a l'avaluació de riscos laborals. 
 
CCOO demanem l’aplicació del Pla d’Igualtat i fer incidència de la perspectiva del gènere en la 
formació i informació en matèria preventiva. 
 
 
Memòria d’activitats DEMO 2012  
 
CCOO  sol·licitem que respecte al Servei de Prevenció Propi consti el càrrec i les funcions de les 
persones que en formen part i considerem que el nombre de reconeixements mèdics que es 
realitzen, al voltant del 20%, és molt baix. Per això reclamem una tasca de difusió extraordinària 
per incrementar el nombre de persones que es facin l’examen de salut.  
 
També demanem que es realitzi vigilància post-ocupacional de les persones exposades a l’amiant, 
i recordem que cal fer una valoració mèdica un cop ja han deixat de fer aquesta tasca (d’acord 
amb el protocol de la Direcció General de Salut Pública). 
 
El DEMO confirma la creació d’un apartat a la intranet per poder consultar la documentació 
derivada de l’activitat preventiva per part de les persones representants dels treballadors en la 
matèria tal i com CCOO havíem exigit en diverses ocasions. 
 
 
Planificació de l’activitat preventiva DEMO 2013  
 
El DEMO lliura el document amb la previsió anual i exposa que setmanalment informarà els 
Delegats de Prevenció sobre les actuacions programades per tal què puguin acompanyar el 
personal tècnic del Servei de Prevenció. 



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 preguntem sobre les avaluacions inicials de riscos i si es programen prèviament a 
l’ocupació quan s’ha de fer un trasllat a un nou edifici/local.  
  
CCOO demanem, respecte el risc psicosocial, quina planificació s’ha fet per poder avaluar a tot el 
personal del DEMO i es concreta que s’ha segregat en tres col·lectius per efectuar les 
avaluacions: Agència Catalana del Consum i DGMSI (ja abordat), la Secretaria d’Ocupació i 
Relacions Laborals i la Secretaria d’Empresa i Competitivitat, i un tercer grup amb la Conselleria, 
la Secretaria General i les unitats que en depenen. 
 
CCOO sol·licitem la programació de les avaluacions psicosocials, la definició dels grups de treball, 
i el seguiment de les fases del procediment segons el PSQ CAT 21.  
 
 
Avaluació riscos psicosocials DGEMSI i ACC:  
 
El DEMO agraeix la participació i implicació dels membres del grup de treball en el procés 
d’avaluació iniciat en octubre del 2012, que ha comptat  amb una participació del 72,5% de la 
plantilla on les principals exposicions problemàtiques amb situació més desfavorable del personal  
són: doble presència, inseguretat sobre el futur, previsibilitat, qualitat del lideratge, exigències 
psicològiques quantitatives, estima, claredat de rol i compromís. 
 
CCOO hem participat al Grup de treball que ha analitzat les causes i ha proposat mesures 
correctores. L’informe final cal compartir-lo, mitjançant la intranet, amb tot el personal que ha 
participat i les mesures preventives, agrupades per temàtiques amb prioritats d’execució. CCOO 
proposem que sigui el propi Comitè de SSL qui faci el seguiment de l’informe i afegir aquest tema 
en cada ordre del dia de les properes convocatòries de reunió. 
 
 
Informació contractacions anuals amb Servei de Prev enció Aliè  
 
EL DEMO informa que per optimitzar al màxim els recursos humans propis s’han contractat: 
• Medicina del treball (perquè no es disposa de professionals sanitaris especialistes en medicina 

del treball), i s’ha fet amb ICESE Prevenció, que és una de les empreses incloses al llistat de la 
DG de la Funció Pública. 

• Abordatges psicosocials crítics, també amb la mateixa empresa. 
 
 
Torn obert de paraules  
 
L’Àrea de Coordinació d’Obres i Projectes Tècnics dóna resposta a la consulta realitzada pels 
delegats de prevenció sobre el manteniment dels aires condicionats dels Centres de Treball del 
DEMO i lliura un llistat explicatiu.  
 

Delegats/des de CCOO al Departament d’Empresa i Ocu pació:  
 

Barcelona: miguelangel.merino@gencat.cat, jrelimpio@gencat.cat 
Girona: chergueta@sindicat.ccoo.cat 

Lleida: joan.llamas@gencat.cat 
Tarragona: piedad.sanchez@gencat.cat 


