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DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT DEL 4.10.2013 

 
 
Desprès de l’aprovació de les actes 62 i 63, amb les aportacions fetes per CCOO, es tracten les 
qüestions prèvies següents: 
 

(a) La presentació del Sr. Angel Cortadelles, com  a nou cap del servei d’organització que ens 
informa de les actuacions referents a l’EMAS 

(b) La presència de la Sra. Núria Pumarola, que assisteix com a membre del Comitè de 
l’Agència Catalana de l’Habitatge 

(c) La insistència de CCOO per poder tractar els temes amb temps suficient i la tranquil·litat 
necessària per a que aquest sigui un comitè saludable i comencem a aplicar envers a 
nosaltres mateixos el principis de prevenció i salut laboral que hem de treballar per als 
nostres companys 

(d) Se’ns informa de la posta en funcionament d’un espai-repositori a l’intranet per a posar tots 
els documents del CSSL, sols accessibles per als delegats de prevenció.  

 
Molts dels temes de l’ordre del dia, es van arrossegant d’anteriors comitès, ja que es van 
plantejant fins que es solucionin definitivament. És la única manera de fer el seguiment exhaustiu i 
que no es quedin al “limbo” de la burocràcia .  
 
 
1.- Prospecció per al trasllat del Parc de Conservació de Carreteres de Lleida. 
 
Informació de les gestions realitzades amb diverses immobiliàries, sense resultats. A la reunió 
extraordinària del Comitè, la part social fa una proposta d’un possible local, que serà traslladada 
per la via del cap de servei. 
 
 
2.- Proposta de CCOO per a la creació d’una comissió paritària de medi ambient en 
compliment del desenvolupament dels programes ambientals als centres de treball dels 
Sistemes EMAS de gestió ambiental. 
 
El Sr. Angel Cortadelles ens informa de la reunió del Comitè de Medi Ambient el 17/06/13 i del 
desenvolupament dels programes de gestió ambientals EMAS als centres de treball del 
Departament. Fins ara s’ha fet una gestió tècnica, sense informació ni participació i es vol 
rectificar, establint  un espai a l’intranet on estarà disponible tota la informació. Respecte a la 
participació, es proposa un sistema de voluntarietat. Tanmateix, es vol promocionar personal del 
Departament per a poder fer auditories internes. 
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CCOO estem d’acord en la gestió de la informació i posteriorment fem saber al Sr. Cortadelles que 
a més de penjar la informació a la Intranet, fora bo que també pogués estar penjada a la web de 
transparència de la Generalitat. Ens alegrem de la possibilitat de promoció interna per a fer 
auditories, encara que sigui temporalment, però amb el que no estem gens d’acord és en el fet de 
convertir la participació en voluntariat.  
 
El nostre concepte de participació, implica òrgans paritaris de  corresponsabilització. Parlem de la 
necessitat de participació dels ciutadans ja que l’Administració cada vegada és més complexa i 
s’allunya dels ciutadans. Ens cal una participació permanent i adaptada a les necessitats noves 
i a l’aparició de nous serveis i noves tecnologies. Com a mínim, s’ha de començar per a assegurar 
les funcions de consulta, d’assessorament i de seguiment de l’activitat  i anar cap a un model de 
participació amb capacitat executiva. 
 
Entenem que, precisament una de les funcions d’aquest  òrgan de participació seria establir 
mecanismes per a la implicació de tot el personal i la ciutadania. Aquí seria on entra el voluntariat. 
 
 
3.- Informació de la visita  realitzada al Servei Territorial de Transports de Barcelona, al 
Servei d’Inspecció i Règim Sancionador 
 
Aquest és un dels temes plantejats al seu dia per CCOO i que ara, desprès de la darrera visita 
efectuada, hem comprovat que realment està en vies de solució i s’ha treballat per a posar-hi 
remei, per tant ens felicitem perquè la constància i el seguiment han donat resultat. Realment 
hem pogut comprovar que les condicions de l’arxiu han millorat notablement i que hores d’ara, 
ningú s’ha d’estirar per terra ni aixecar vàries caixes d’arxivadors en la seva feina quotidiana. 
 
També s’està treballant, des de fa 4 mesos, per a poder digitalitzar tota la documentació, que 
realment seria la solució a llarg termini. CCOO volem deixar constància que, en cap cas, aquest 
fet no pot suposar, com està passant massa sovint, una excusa per a plantejar una possible 
externalització. 
 
Per a finalitzar amb el tema, se’ns comunica el nomenament del Sr. Jordi Follia Alsina com a nou 
cap de Servei, en substitució del Sr. Daniel Fernández Ruiz Capillas. 
 
 
4.- Trasllat del personal dels edificis de Litoral i Diagonal 
 
CCOO constatem una vegada més la manca d’informació respecte al trasllat dels companys que 
ara mateix ocupen l’edifici del Litoral. Ens informen que, malgrat que no hi ha data encara, està 
previst el seu trasllat a la seu del Departament. No hi ha més informació. Demanem que es 
mantingui informat al personal afectat de qualsevol novetat al respecte, amb antelació i que el 
canvi es faci tant amb la participació del personal afectat, tenint en compte les seves opinions, 
com dels delegats, especialment en la planificació i l’acomodació, per assegurar que es fa amb 
totes les garanties de dignitat per a les persones i per al Servei com a tal.   
 
Respecte al personal de l’edifici de Medi Ambient a Diagonal, unes 128 persones, no està previst 
fer cap trasllat. El que sí hi ha és la venda de l’edifici que està en el lot de venda que ha tret el 
Govern, juntament amb altres edificis patrimoni de la Generalitat. A les condicions d’aquest lot, es 
preveu solament, un contracte d’arrendament de 3 anys. 
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5.- Acomiadaments previstos del personal interí. Repercussió organitzativa, laboral i 
personal 
 
CCOO manifestem la nostra consternació per com s’ha fet aquest plantejament dels concursos de 
trasllats que implicarà l’acomiadament de personal interí. Pensem que: 

 Ha estat un anunci brutal i fet de la pitjor manera possible. Encara que ens dol dir-ho, 
estem convençuts que estava planejat i que aquesta planificació és cruel i perversa. 

 No s’han respectat cap dels factors de risc psicosocial, la qual cosa és especialment greu 
ja que parteix de Funció Pública i hauria de ser el primer organisme en complir la llei. Apart 
d’això, que ja resulta suficientment greu, creiem que s’emmarca dintre del pla previst per al 
desmantellament i la privatització de la FP catalana, sense respectar res. 

 Si han decidit acomiadar personal, el primer que s’ha de fer és donar una informació molt 
precisa, concreta, verídica, clara i exacta i intentar minimitzar els danys.  

 La reacció en cadena que crea resulta imprevisible i incontrolable. 
 
Se’ns informa que el Govern està pensat la manera de modificar l’Acord de Govern que impedeix 
realitzar noves contractacions per a poder recol·locar una part del personal acomiadat. Però ningú 
sap res i per descomptat sense plantejar cap negociació. Imposat, com és habitual darrerament. 
 
Donat que ens sembla un greu incompliment de la Llei de PRL, CCOO demanem un 
pronunciament concret del nostre Comitè, fet que és rebutjat per la part de l’Administració. Ens 
reservem altres accions, que ja concretarem. 
 
 
6.-  Equipament de  EPIS  per als inspectors del Servei de Protecció de la Legalitat 
Urbanística.  
 
El Servei de PRL s’encarregarà de fer una prospecció de necessitats a tota la Direcció General 
d’urbanisme i solucionarà les mancances que trobi. 
 
 
7.- Calendari d’avaluació de riscos psicosocials dels treballadors/es funcionaris/es de 
l’entresolat del carrer Aragó que depenen de l’Agència d’Habitatge però segueixen sent del 
Departament.  
 
Es fa l’Avaluació de Riscos Psicosocials al c/ Diputació i pel que fa a l’adscripció de personal 
respecte a la PRL, de moment segueix sent responsabilitat del Departament. Els funcionaris de 
l’Agència, estan sota la responsabilitat del  Departament. No hi ha nova avaluació de RPS, per 
manca de pressupost. 
 
Donat el retard, per la falta de quòrum per part de l’Administració al començament, es farà una 
sessió extraordinària el dia 28 d’octubre de 2013 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


