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DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CSS 28.10.2013 

 
 
Abans de començar l’ordre de dia, CCOO proposem una prèvia per a sotmetre a votació del 
Comitè una resolució respecte al punt de l’ordre del dia que tracta sobre l’acomiadament de 
personal interí mitjançant la fórmula de concursos de trasllats. Al la reunió del 4 d’octubre CCOO 
ja vam proposar que el Comitè, com a tal, fes un pronunciament, i donat que no va ser possible, 
ara presentem un escrit que es reparteix a tots el membres per a efectuar una votació. 
 
Aquest és l’escrit presentat, redactat de manera genèrica per tal que pogués ser fàcilment 
assumible per a tothom: 
 

El Comitè de Seguretat i Salut del departament de Territori i Sostenibilitat, assabentat de la 
decisió de Funció Pública de convocar concursos de trasllats que es preveu es perllonguin durant 
més de dos anys en funció dels diferents grups i que comportarà l’acomiadament de personal 
interí de tots els departaments de la Generalitat, volem manifestar la nostra preocupació pel fet de 
no haver tingut en consideració la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i, en concret, els riscos 
psicosocials, donat que la manera en què s’ha produït aquest fet, incompleix tots i cadascú dels 
factors de risc definits. 
 
La Prevenció de Riscos Laborals hauria de ser transversal a totes les polítiques de la Generalitat 
de Catalunya i s’ha de tenir en compte en totes les decisions que afecten tan dramàticament al 
personal al seu servei, intentant o bé evitar el risc o si no és possible, minimitzar-ho.  
 
En aquesta ocasió si el risc que comporten els acomiadaments no es pot evitar, segur que es pot 
organitzar de manera que no incrementi innecessariament l’angoixa i el patiment de les persones 
i acompleixi el termes marcats per la llei. 
 
Barcelona, 28 d’octubre de 2013 

 
 
L’Administració manifesta que no l’assumeix i considera que no s’ha de posicionar. La UGT no 
es manifesta i CATAC diu que potser no és competència. 
 
CCOO ens reafirmem en la nostra petició, ratificant tots i cadascú dels arguments que ja vam 
exposar a la sessió de l’anterior Comitè i davant de les propostes que es fan considerant que 
aquest punt s’ha de plantejar a la comissió paritària de FP, diem que son dos àmbits diferents i 
perfectament compatibles en la assumpció de la seva responsabilitat  
 
Es genera una llarga discussió sobre si s’accepta o no efectuar cap votació, ja que el Reglament 
no ho especifica (¿?) i donat que totes les parts ja s’han pronunciat, per desencallar la discussió, 
CCOO proposem que s’inclogui aquest document a l’acta, encara que ens sembla una oportunitat 
perduda per a demostrar la independència i professionalitat del CSSL. De totes maneres no 
renunciem a fer les gestions i accions oportunes per continuar endavant amb aquesta iniciativa. 
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1. Estudi de sinistralitat 2011 
 
Donat que el document que se’ns ha facilitat son dades generals de FP de l’any 2011, demanem 
que tan aviat com es tinguin les pròpies del nostre Departament ens ho faciliten.  
 
A CCOO ens hem preocupat d’estudiar les dades general facilitades per FP i n’hi ha una sèrie de 
dades que ens van sorprendre molt i volem comentar: 
 

• Al quadre on presenten les dades de “la forma de l’accident”, (pàg 15), ens sorprenem 
molt que en una mateixa categoria s’hagin agrupat: “sobreesforç, trauma psíquic, 
radiacions, llum, pressions”, ja que no tenen a veure res de res. D’aquesta manera es fa 
impossible analitzar a què s’atribueix el considerable increment que surt i per tant aquest 
treball no ens fa gaire servei. Demanem que FP faci unes categoritzacions més adients i 
operatives. El Servei de PRL es mostra d’acord amb aquestes observacions i ho tindrà en 
compte a l’hora d’elaborar les dades del Departament 

 
• També ens crida l’atenció l‘ítem sobre el “sexe de la persona accidentada” (pàg. 21), el 

70% de dones, front al 29,86% d’homes. Donat que tots els temes que tenen a veure amb 
les dones, estan infravalorats, quan no directament invisibilitzats, ens sembla un bon 
treball per a fer recerca.  

 
• CCOO demanem que se’ns informi quines son les dues malalties professionals 

diagnosticades (a la pàg. 40), pregunta que respon la metgessa de Medicina del Treball. 
 
 
3. Proposta formativa 2014 en PRL 
 
Es farà al Grup de formació que es reuneix el dia 31. Recordem que els sindicats podem fer les 
nostres propostes de formació. 
 
 
4. Climatització edifici Tarradellas: resultats de les gestions amb la Direcció de Serveis  
 
Es un problema complex de difícil solució, donades les característiques de l’edifici. 
 
 
5. Coordinació empresarial: empreses que estan treballant en totes les seus del 
Departament i són competència del Comitè de Seguretat i Salut del Departament 
 
Es facilita un llistat al CSSL. Constatem que en aquest llistat falta el número de treballadors que 
estan en cada empresa, en permanència. També pensem que falten el serveis de jardineria de 
Medi Ambient i la justificació de la activitat que fan aquestes empreses. Es demanarà l’import 
econòmic a la Direcció de Serveis 
 
 
6. Informació auditoria 
 
Han finalitzat les visites als centres triats per part de l’equip auditor i ara hi ha un temps per  
presentar el document. Desprès es fa un pre-informe, un termini per a fer al·legacions i finalment 
es fa l’informe definitiu. 
 
7. Canvis i adaptacions de lloc de treball 
 
CCOO preguntem si estan relacionats els canvis de tots els treballadors i la resposta és que sí. 
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8. Casos de lipoatròfia al Departament 
 
El Servei de PRL ens va comunicar la detecció de dos casos de lipotròfia, un a la seu del 
departament a Tarradellas i un altre a l’edifici de Diagonal, diagnosticats per la Mútua ASEPEYO. 
A aquest dos casos s’afegeix un de “sobrevingut”, d’una persona que s’ha reincorporat amb aquest 
diagnòstic. 
 
CCOO vam demanar, en quan vam tenir notícia, al SPRL la informació sobre els llocs i les 
persones diagnosticades i vam rebre una resposta negativa. CCOO recordem l’obligació que 
tenen els delegats de prevenció de informar i investigar tots aquells casos de malalties que afectin 
o puguin afectar als treballadors, derivats de les seves condicions de treball, circumstància que 
està suficientment provada en els casos de lipoatròfia. 
 
Tanmateix recordem que el Departament de Salut de la Generalitat, reconeix la lipoatròfia com a 
accident de treball, té establert un protocol que ha de ser comunicat com a brot, i s’ha d’ informar 
el conjunt del treballadors, per tant, tornem a insistir que de manera immediata sigui facilitada 
aquesta informació als nostres delegats de prevenció i que ens tinguin en compte en properes 
ocasions. 
 
No entenem les dificultats que es posen a la feina dels delegats, per a demandes tan evidents, ja 
que en aquest cas precisament, s’ha de fer una recerca activa per a veure si es detecten més 
casos.  
 
Esperem no haver de fer accions més contundents, però pensem que és molt important la 
informació als treballadors, que han d’esdevenir subjectes actius de la seva pròpia salut. 
 
 
9. Trasllat del Parc de Conservació de Carreteres d’Argentona. Gestions realitzades 
condicionament i nou emplaçament.  
 
Portem entre 3-5 anys amb aquest trasllat. Sembla que hi ha una previsió de cap a finals d’any. 

 
 

10. Planificació de les obres de la OAC (Oficina d’atenció al Ciutadà) del C/ Aragó (plànols i 
distribució dels treballadors).  
 
Estan el plànols, encara que no son els definitius. 
 
 
Al torn obert es pregunta sobre les derivacions a les Mútues. Ens diuen que 2 de cada 10. És una 
dada que ens sorprèn per això demanem dades reals sobre les derivacions a la Seguretat Social 
per part d’ASEPEYO. Se’ns facilitarà aquesta informació amb dades concretes. 
 
 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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