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Reconsideració de l’actual sistema de gestió de la preven
Girona. 
 
El mecanisme de  coordinació no funciona, amb el model  actual no es pot gestionar
la prevenció a l’edifici. La part social posa de manifest que existeix coordinació e
matèries i en els temes de salut  la coordinac
descoordinació en el casos de Lipoatròfia 
 
L’Administració valorarà un altre model de gestió
d’implantar un nou model. Es començarà per l’edifici de Santa Caterina i si es pot s’exportarà per 
altres supòsits. 
 
 
 
Informació sobre els casos de lipoatròfia
actuacions dutes a terme per part dels departaments
 
La part social demanem informació sobre els casos de lipoatròfia  en el diferents departaments.
L’Administració lliura un document amb diferents informacions sobre el tema del primer semestre 
del 2013. En el documents const
procediment aplicat, l’actuació de la mútua i la fase del cas.
 
La part social expliquem que l’objectiu de demanar aquesta informació és millorar les condicions 
que han provocant el casos i que no es diagnostiquin
casella que informi de què les mesures aplicades 
preguntem perquè no en tots els casos s’aplica el protocol establert
 
Finalment, demanem que s’informi a tots el delegats de prevenció del diagnòstic de nou
es destaquin els edificis amb més casos.
informació. 
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Reconsideració de l’actual sistema de gestió de la preven ció a l’edifici de la Generalitat a 

El mecanisme de  coordinació no funciona, amb el model  actual no es pot gestionar
La part social posa de manifest que existeix coordinació e

en els temes de salut  la coordinació es una obligació. Es denuncia que 
descoordinació en el casos de Lipoatròfia Semicircular no s’està actuant. 

dministració valorarà un altre model de gestió i emplaçarà el grup de treball amb l’objec
Es començarà per l’edifici de Santa Caterina i si es pot s’exportarà per 

sobre els casos de lipoatròfia  detectats a diversos centres de treball i de les 
actuacions dutes a terme per part dels departaments  

informació sobre els casos de lipoatròfia  en el diferents departaments.
cument amb diferents informacions sobre el tema del primer semestre 

del 2013. En el documents consten: el número de casos, el departament i centre o s’han d
actuació de la mútua i la fase del cas. 

’objectiu de demanar aquesta informació és millorar les condicions 
i que no es diagnostiquin més. En el document trobem a falta

les mesures aplicades han estat efectives i que 
els casos s’aplica el protocol establert. 

demanem que s’informi a tots el delegats de prevenció del diagnòstic de nou
es destaquin els edificis amb més casos. L’Administració recull les demandes i presentarà 

ector de la generalit at
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PARITÀRIA DE SALUT LABORAL  

ció a l’edifici de la Generalitat a 

El mecanisme de  coordinació no funciona, amb el model  actual no es pot gestionar correctament  
La part social posa de manifest que existeix coordinació efectiva per altres 

ncia que atesa aquesta 

l grup de treball amb l’objectiu 
Es començarà per l’edifici de Santa Caterina i si es pot s’exportarà per 

detectats a diversos centres de treball i de les 

informació sobre els casos de lipoatròfia  en el diferents departaments. 
cument amb diferents informacions sobre el tema del primer semestre 

: el número de casos, el departament i centre o s’han donat, el 

’objectiu de demanar aquesta informació és millorar les condicions 
document trobem a faltar una 

que es mantenen. També 

demanem que s’informi a tots el delegats de prevenció del diagnòstic de nous casos i 
les demandes i presentarà aquesta 
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Informació sobre el compliment de la normativa de p revenció de riscos laborals per part del 
departaments , amb relació a la incorporació de tre balladors/es des de gener de 2013, com 
a conseqüència de processos de mobilitat interna
prevenció i als treballadors/es.
 
L’Administració lliura un quadre amb el nú
les accions dutes en relació a la Prevenció de Riscos Laborals i la informació als delega
prevenció. Només el delegats d
d’aquest últim ítem. El Departament de Justícia està pendent de lliurar aquesta informació.
 
L’Administració reconeix que hi han mancances en aquest
instrucció i una miniguia de procediment. 
 
 
Dificultats per a la coordinació d’activitats empre sarials a l’ICASS.
 
La part social evidenciem que les empreses 
qüestió, no presenten la documentació requerida i 
documentació amb la concessió del contracte. Remar
no compleixi la normativa establerta.
 
L’ICASS, en relació a un document que 
dotació de personal del Servei de Prevenció i 
que no s’ha revisat consta com no lliurada i no en tot
 
Es farà un escrit a Funció Pública recordant la 
demanant que es parli del tema a les reunions de coordinació del diferents departaments.
 
 
Torn obert de paraules. 
 
Amb la modificació de l’assegurança
que el personal laboral amb funcions operatives forestal
col·lectius específics i demanem 
 
L’Administració puntualitza que amb el canv
prestacions als col·lectius que es 
de tota manera pren nota i ho revisarà.
 
 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT
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Informació sobre el compliment de la normativa de p revenció de riscos laborals per part del 
departaments , amb relació a la incorporació de tre balladors/es des de gener de 2013, com 
a conseqüència de processos de mobilitat interna . Informació als delegats/des de 
prevenció i als treballadors/es.  

amb el número de treballadors rebuts pels diferents departaments
les accions dutes en relació a la Prevenció de Riscos Laborals i la informació als delega

omés el delegats d’Economia i Coneixement i Presidència 
El Departament de Justícia està pendent de lliurar aquesta informació.

dministració reconeix que hi han mancances en aquests processos i proposa realitzar una 
instrucció i una miniguia de procediment.  

Dificultats per a la coordinació d’activitats empre sarials a l’ICASS.  

que les empreses contractades no sempre, i molt sovint en
mentació requerida i plantegem que es relacioni

la concessió del contracte. Remarquem que no podem contractar a ningú que 
no compleixi la normativa establerta. 

cument que posa de manifest aquest fet, explica
dotació de personal del Servei de Prevenció i a la manca de temps per fer
que no s’ha revisat consta com no lliurada i no en tots el casos serà així. 

farà un escrit a Funció Pública recordant la importància de la coordinació preventiva i 
demanant que es parli del tema a les reunions de coordinació del diferents departaments.

assegurança dels treballadors de la Generalitat, la part social 
que el personal laboral amb funcions operatives forestals han quedat fora de la cobertura de 

 que es subsani aquest error. 

que amb el canvi van dir que es milloraven les condicions de les 
es recollien en el conveni col·lectiu i aquest no és el cas

pren nota i ho revisarà. 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT
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INFORMA  

 
Barcelona  ● Telèfon: 934 812 773 

Girona  ● Telèfon: 972 220 028 
-Lleida  ● Telèfon: 973 281 235 

Tarragona  ● Telèfon: 977 232 119 
 – www.ccoo.cat/fsc/generalitat 

http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo 
www.twitter.com/ccoogeneralitat 

Informació sobre el compliment de la normativa de p revenció de riscos laborals per part del 
departaments , amb relació a la incorporació de tre balladors/es des de gener de 2013, com 

. Informació als delegats/des de 

diferents departaments, 
les accions dutes en relació a la Prevenció de Riscos Laborals i la informació als delegats/es de 

 han rebut informació 
El Departament de Justícia està pendent de lliurar aquesta informació. 

i proposa realitzar una 

i molt sovint en aquesta 
relacioni el lliurament de la 

que no podem contractar a ningú que 

aquest fet, explica que degut a la poca 
la manca de temps per fer-ho, la documentació 

de la coordinació preventiva i 
demanant que es parli del tema a les reunions de coordinació del diferents departaments. 

dels treballadors de la Generalitat, la part social exposem 
han quedat fora de la cobertura de 

van dir que es milloraven les condicions de les 
recollien en el conveni col·lectiu i aquest no és el cas però que 
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