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PARITÀRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ, 

TÈCNIC I LABORAL. 18 D’ABRIL DE 2013 
 
 
 
Presentació de l’estudi de sinistralitat laboral de  l’any 2011. 
 
Funció Pública es disculpa pel retard en la presentació d’aquestes dades. La part social 
manifestem que amb els canvis que hi ha hagut en les plantilles de treballadors, aquestes 
dades estan desfasades. 
 
Com a dada important ens comuniquen que un 14% dels accidents de treball són de llocs 
sense avaluar. També ressalta l’increment de la sinistralitat al Departament de Benestar i 
Família. 
 
Pel que fa l’estudi de les dades de 2012, aquest encara s’està elaborant i es 
comprometen a lliurar-lo abans d’aquest estiu. 
 
 
 
Externalitzacions de l’activitat preventiva als dep artaments. 
 
Arran les darreres informacions que la Funció Pública ha passat sobre l’activitat 
preventiva dels diferents departaments, la part social fa especial menció de la gran 
quantitat de diners que els departaments inverteixen en externalizar serveis, malgrat el 
greu context econòmic de crisi i que aquests serveis podrien ser coberts amb els recursos 
propis de què disposa la Generalitat. 
 
Cal optimitzar els recursos i si es recuperés la jornada i el sou al 100% del personal interí 
dels Serveis de Prevenció no caldria gastar-se tants diners en externalitzacions. 
 
En aquesta línia des de CCOO proposem que es recuperi l’activitat que realitzaven els 
Centres de Seguretat en el passat, quan portaven a terme la vigilància de la salut dels 
departaments. Actualment les instal·lacions estan desaprofitades així com els recursos 
humans, mentre que les mútues han absorbit la vigilància de la salut amb un cost 
econòmic considerable i una qualitat qüestionable. 
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Manifestem el nostre rebuig al desmantellament que s’està fent dels centres de seguretat i 
higiene i apostem per la seva potenciació. Amb la seva més que demostrada 
professionalitat, a més d’optimitzar recursos, també hi sortim guanyant en qualitat 
d’assistencial. 
 
 
 
Lipoatròfies a l’edifici de Santa Caterina a Girona  
 
CCOO exposem que els sindicats hem tingut molta paciència amb l’adaptació del 
personal al nou edifici, conscients del handicap que suposa un trasllat d’aquestes 
dimensions. Malgrat tot, i després de 3 anys, el malestar del personal és generalitzat. 
Conflueixen les condicions ambientals incorrectes (altes temperatures, humitat relativa 
baixa, càrrega estàtica) amb la sobrecàrrega de feina derivada de les darreres mesures 
preses per la Generalitat en termes de personal, la precarietat laboral i el risc psicosocial.  
 
CCOO lamentem la manca de mesures correctores. Malgrat que a la Intranet és fàcil 
trobar les recomanacions ambientals, moltes zones de l’edifici són l’antítesi de la salut 
laboral. 
 
El colofó de tants despropòsits és l’aparició de dos casos diagnosticats de lipoatròfia i dos 
més pendents de diagnosi. 
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