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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT DEP. 
TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Hi ha 27 punts a l’ordre del dia de la reunió del Comitè del dia 6 de juny, cosa que valorem molt 
positivament, ja que suposa que el Comitè és un òrgan que cada vegada més esdevé primordial a 
l’estructura del Departament. 
 
El Subdirector de RRHH Agustí París i la Cap de Servei de SPRL Montse Ros, ens presenten la nova  
secretaria del Comitè  l’Ana Pablo, a la que donem la  benvinguda. 
 
CCOO fem la presentació de la nostra companya Carme Olivella Pedregal com a nova delegada de 
Prevenció, nomenament que ens enorgulleix. Carme és una excel·lent professional que a partir d’ara 
aportarà la seva experiència i coneixements al CSSL i  reforçarà l’estructura de CCOO al CSSL. 
 
Tanmateix CCOO demanem més antelació en el lliurament de la documentació als membres del comitè  ja 
que d’altra manera  es fa impossible poder-la llegir, analitzar i fer propostes, o sigui, fer una bona tasca, que 
és el que pretenen. 
 
Se’ns informa de les avaluacions fetes i previstes de fer a Sta. Caterina, arrel de les queixes relacionades 
amb la temperatura ambient dels llocs de treball, ja que hi ha fan-coils encarats contra els treballadors, que 
són una font de fred. El Subdirector, explica que la gestió de l’edifici depèn de Presidència i que el 
Departament no pot fer gaire cosa. La qüestió, requereix una solució genèrica. 
 
El tema que s’arrossega d’anteriors comitès  respecte a la manca de resolució del lloguer d’una nau de 
treball al parc de conservació de Lleida, es torna a reiterar per enèsima vegada. Tothom estem d’acord amb 
que està obsolet, però no s’ha fet cap gestió per a buscar un altre local, amb la mateixa despesa. No s’ha fet 
res. El cap de Contractació ens informa que el tema està  en “standby”.  
 
CCOO considerem inadmissible qualsevol justificació, ja sigui basada en altres prioritats, ja sigui basada en 
qualsevol excusa pressupostària. La situació econòmica no és cap fenomen natural: es tracta de l’execució 
intransigent d’una determinada política que comporta greus conseqüències en la vivència quotidiana de la 
societat catalana, com ara aquesta i malauradament el nostre Departament participa d’aquesta política. En 
aquest cas concret, a més. No suposa cap despesa. 
 
Respecte al Parc de conservació de carreteres d’Argentona, se’ns informa que s’està gestionant  i que es 
faran les obres de renovació amb personal de la DG d’Infraestructures i Urbanisme  i que s’espera que 
estigui solucionat abans del proper comitè,  
 
Quan a la proposta de CCOO feta a l’anterior Comitè de disposar d’una informació més extensa en un únic 
lloc i a l’abast del delegats, se’ns informa que no es pot  fer de manera immediata, però que es disposarà 
d’un repositori, potser en el termini d’un mes de tota la documentació que per llei tingui la qualificació de 
“reservada”, als delegats. Cas que el termini sigui aquest, manifestem el nostre acord, però si s’allarga 
massa proposem que s’habiliti, encara que sigui provisionalment un lloc virtual utilitzant qualsevol dels 
mitjans digitals existents. 
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Respecte a la preocupació per la dotació de personal a l’SPRL, que actualment funcionen amb tres tècnics, 
una secretària i els serveis de medicina del treball (metgessa, infermera i administrativa), s’informa que s’ha 
traslladat a Funció Pública la petició dels representants sindicals que les places del Servei de Prevenció que 
no es puguin cobrir amb funcionaris es puguin cobrir amb personal laboral. CCOO exposem que les 
retallades afecten el funcionament de molts serveis del Departament i per tant a la ciutadania i a la societat 
catalana i en aquest cas al empleats i a la nostra salut. De totes maneres en la dotació de places per a 
aquest servei, es planteja que es podrien ofertar places amb millors condicions i probablement quedarien 
cobertes. 
 
S’informa de la darrera reunió del Grup de treball de riscos psicosocials. Es va decidir integrar en un sol 
grup els dos grups existents fins ara i fixar uns determinats punts per a la propera reunió, que son: 
- Fer una sessió informativa als membres dels grups de treball en relació amb el contingut i significat dels 

factors de risc psicosocial mesurats mitjançant la metodologia PSQCat 21. 
- Realitzar un anàlisi de resultats de l’anterior document d’avaluació. 
- Fer un anàlisi de les actuacions realitzades fins al moment. 
- Proposar una metodologies per a la valoració de l’eficàcia de les mesures dutes a terme. 
- Fer una proposta d’actuacions a l’abast del Departament 
 
CCOO pensem que donat el moment tan greu que estem patint tant com a empleats públics com a 
ciutadans, els trastorns laborals relacionats amb factors psicosocials han de tenir un tractament molt 
predominant i per això volem que aquest grup sigui clarament operatiu, que els seus membres siguin 
persones implicades i motivades, que els debats siguin productius, que compti amb els factors de la 
transparència i la participació com a puntals del seu treball i sobretot que tinguin una aplicació pràctica a 
l’abast de tots els treballadors 
 
Es proposa eliminar la diferenciació dels dos grups de treball per tal de formar-ne un de sol amb la 
participació d’un nombre limitat de persones. En tot cas, si cal tractar un aspecte psicosocial concret que ho 
requereixi, el grup acordarà sol·licitar la participació d’altres persones. El grup té pendent d’abordar el 
mandat del comitè per a fer l’anàlisi de les dades de trastorns psicològics facilitades pel Departament 
 
La responsable de Medicina del Treball ens facilita les dades de trastorns psicològics de gener a abril de 
2013. En un debat improvisat, veiem que els nostres companys encara no consideren aquets trastorns com 
a possible malaltia laboral, ni tampoc les mútues  ho faciliten. Moltes vegades ni tan sols volen que se 
sàpiga. Son invisibles. Hi ha molt treball a fer respecte a aquest tema, de difusió, d’informació i de recerca.  
 
Respecte a l’entrega de roba de treball, s’està fent normalment, així com també el calendari de les revisions 
mèdiques del 2013. CCOO esperem que s’adeqüin realment a les condicions del lloc de treball 
 
En el tema de la planificació de l’activitat de formació en prevenció per al 2014 es recalca que les propostes 
es puguin fer amb antelació suficient. 
 
També es pregunta sobre l’actualització del Pla de prevenció de riscos laborals del Departament i l’estat 
actual i actualització dels plans d’emergència i evacuació contra incendis dels diferents centres del 
Departament. 
 
CCOO plantejem com està el desenvolupament dels programes ambientals als centres de treball, el 
sistemes EMAS de gestió ambiental al Departament i renova la proposta que ja va a l’any 2009  respecte a 
la creació  d’un comitè de Medi Ambient, com a manera de incloure la participació del treballadors, aprofitant 
que ara el Departament té assignades les funcions de Medi Ambient. Entre la documentació presentada, 
està l’esborrany de l’informe de revisió del Sistema de Gestió Ambiental per a la direcció 2013, però donat 
que la documentació es lliura amb molt poc temps, es fa impossible que el Sr. Rodolf Schulz responsable 
del Sistema de Gestió Ambiental del TES ens pugui fer la l’explicació i es deixa per al proper Comitè. 
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CCOO demanem la creació d’un òrgan formal i el senyor Schulz, proposa d’obrir un altre fòrum a banda del 
que està establert al SGMA.  Estem disposats a parlar de quin seria el mitjà o mitjans més adients 
 
Malgrat això, en aquest resum, CCOO voldrien comentar que ens sembla que hi ha moltes millores per a fer 
que s’han de tenir en compte, com és la manca d’informació als treballadors (no es defineixen els canals de 
formació i/o comunicació), les dades s’han d’actualitzar, s’haurien de definir millor les responsabilitats de 
seguiment i donat que el nostre Departament és la institució promotora, almenys hauria d’aplicar els acords 
voluntaris sobre el GIE. 
 
Tanmateix segur que s’hauran d’analitzar temes com el considerable increment de consum d’aigua en 
Tarragona i el combustible per automoció... en definitiva, un tema que esperem poder esser informats amb 
suficient temps i calma al proper comitè. 
 
CCOO vam transmetre la invitació als integrants del CSL i al Departament, la invitació per a assistir a la 
presentació, al Col·legi de Metges de Barcelona del Quadern de Medi Ambient i Salut, formalment i 
mitjançant el Bloc de la Secció Sindical del Departament La Red Pública. 
 
CCOO lamentem tant la manca de resposta com la no assistència, que tinguem constància, de cap 
representant del TES i proposem obrir unes línies d’estudi de Medi Ambient i Salut. 
 
Un altre tema que ja fa tems que es planteja son els problemes que hi ha al servei de Transports dels 
Serveis Territorials de Barcelona. Hi havia pendent l’informe de la visita conjunta dels serveis tècnics de 
PRL i delegats de prevenció al ST de Transports de BCN. Van anar-hi tècnics del Servei de PRL sense 
convocar als sindicats, perquè no es va considerar adient. Ho considerem inadmissible, donat que no és la 
primera vegada que es produeixen irregularitats en aquest tema.  De tota manera, està previst fer una nova 
visita conjunta i aquesta vegada exigim expressament una convocatòria. 
 
Com a positiu, ens informen que s’ha creat un grup de digitalització de la documentació. CCOO demanarem 
estar assabentats dels treballs i resultats d’aquest grup, per fer-ne seguiment rigorós d’aquest assumpte. El 
fet que s’inicien iniciatives concretes per a resoldre un problema d’organització del treball, gràcies a la 
persistència de la nostra actuació i com a resultat de la feina del CSSL, ens anima molt a seguir plantejant 
els temes amb decisió i contundència.   
 
El tema de l’accidentalitat al Departament es tractarà al proper Comitè, per donar temps a estudiar l’informe 
facilitat. 
 
CCOO planteja els problemes de climatització a l’edifici de Tarradellas, un tema que previsiblement 
s’aguditzarà a la temporada d’’estiu. CCOO plantejem que s’estudiï les grans diferències de temperatures 
que hi ha entre llocs de treballs a la mateixa planta. El Departament informa que donarà trasllat al Director 
de Serveis. 
 
Respecte al tema plantejat per CCOO del  distintiu de qualitat ambiental per als vehicles. del departament, 
que es trobava pendent de la resposta del Director de Serveis, ens informen que  els 37 nous vehicles del 
TES que es licitaran properament sortiran amb els requeriments tècnics per a poder sol·licitar-ho. La flota 
existent no es pot adaptar. 
 
El Departament  ens presenta l’ estudi de sinistralitat de 2011, que tampoc es pot estudiar per falta de 
temps. Es preguntarà a Funció Pública per l’estudi d 2012.  
 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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