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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
DEPARTAMENT D’INTERIOR 

 
 
 
Formació en manipulació de càrregues 
 
CCOO vam demanar informació sobre aquest punt ja que ens van arribar notificacions d’accidents 
amb lesions per manipulació de càrregues de persones a qui els seus llocs de treball estaven 
avaluats per aquest risc, però que no havien rebut la formació corresponent. 
 
El Departament ens informa que ja estan oferts els cursos i que vetllarà per a què no es torni a 
donar aquest cas. 
 
Lipoatròfia  
 
Al Departament s’han donat diversos casos de lipoatròfia i la doctora del Departament atén 
nombrosos casos de molèsties per sequedat i conjuntivitis. Donat que una de les recomanacions 
per prevenir la lipoatròfia i una mesura correctora és garantir la humitat ambiental del 50% (entre 
d’altres mesures) algunes persones del departament van decidir invertir en un aparell 
humidificador individual. 
 
CCOO hem exposat en el CSSL que davant d’aquesta situació és l’Administració la que ha de 
garantir la humitat adequada al centre de treball. 
 
L’Administració respon que s’han pres mesures i que els valors d’humitat ambiental estan dins 
dels paràmetres però que encara s’estan valorant la resta de recomanacions consistents, entre 
d’altres, en suprimir els cantells metàl·lics en les taules o minimitzar la càrrega estàtica. El 
Departament demana que els hi donem un marge de temps. CCOO apuntem que encara hi ha 
taules amb els cantells sense protegir, també abundant cablejat per recollir en moltes plantes del 
Departament i que aquesta mesura, a més a més del fet que hi hagi presa de terra, contribueix a 
minimitzar la càrrega estàtica (un dels factors a tenir en compte en les lipoatròfies). 
 
CCOO preguntem si, cas que el Departament decideixi finalment instal·lar humidificadors, tindrà 
en compte la inversió que han fet alguns treballadors de cara a compensar-los.  
 
UGT s’avança a la resposta del departament dient que no creu que l’Administració els hi hagi 
d’abonar res a aquestes persones ja que se l’han comprat perquè han volgut i l’Administració 
també hi està d’acord. 
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Augment de la sinistralitat 
 
Es constata un augment de la sinistralitat en el col·lectiu de dones entre 36 i 45 anys. En el cas 
d’accidents amb baixa solen ser per caigudes. L’Administració comenta que les persones que hi 
treballen solen ser majoritàriament dones. El col·lectiu dels conductors també ha patit un 
increment de la sinistralitat en la conducció.  
 
CCOO exposem que l’augment de la sinistralitat té molt a veure amb les condicions en què el 
personal va a treballar. Hi ha treballadors i treballadores que han d’anar a la feina  malalts per no 
patir retallades a la nòmina, amb el risc que això comporta (d’ensopegar i caure durant la jornada 
laboral, de tenir més accidents in itinere...). 
 
 
Justificació de les intervencions quirúrgiques i Llei Orgànica de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal (LOPD) 
 
Es comenta que, quan s’ha de justificar l’absència per intervenció quirúrgica, per tal que no t’ho 
descomptin de la nòmina cal presentar un paper mèdic on justifiqui que es tracta d’una operació 
que està dins de la cartera de serveis del sistema de salut públic i excloure així la cirurgia estètica, 
per exemple. CCOO donem per suposat que aquest paper mèdic, on acostuma a sortir 
especificada la patologia de la persona, només el veu la doctora de vigilància de la salut. 
 
La nostra sorpresa és quan l’Administració ens explica que aquest justificant el Departament 
demana que es presenti en un sobre tancat però que el pot obrir el personal tècnic del centre. 
CCOO preguntem si és possible que aquest justificant l’acabi llegint el teu company de feina i 
l’Administració respon que sí i que si se’ls ha de mirar la doctora, no pot garantir la rapidesa en 
què es retornaran els diners descomptats. CCOO proposem escanejar i enviar el justificant per 
mail directament a la doctora, seria més ràpid que presentar-ho personalment i es garantiria la 
confidencialitat de les dades. 
 
Tota la part social ens manifestem en contra d’aquest fet que vulnera la LOPD i el Departament 
ens diu que tornaran a estudiar el circuit. 
 
CCOO responem que no estem d’acord amb aquesta manera de procedir per considerar-la 
irregular i que esperem que se solucioni ja que sinó haurem d’emprendre les accions oportunes. 
 
 
Microones als menjadors dels serveis centrals del Departament 
 
CCOO exposem que els microones que hi ha als menjadors dels serveis centrals són molt antics i 
presenten signes de deteriorament, com és el fet que no rodi la safata giratòria. El forns microones 
han de passar una revisió quan tenen un cert temps per tal de garantir que la porta tanqui bé i les 
microones no surtin a l’exterior i provoquin alteracions en la salut de les persones que els utilitzen. 
 
L’Administració pren nota per tal de fer revisar aquests aparells. 
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