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DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ 
COMITÈ SEGURETAT I SALUT 19.06.2014

 
Estudi de sinistralitat laboral DEMO gener-maig 2014. 
 
S’origina un augment de l’índex d’incidència d’accidents amb baixa, a causa de l’increment 
d’accidents in itinere, concretament el 71% dels accidents s’han produït d’anada o de tornada de 
la feina. CCOO demanem crear un grup de treball amb la participació dels sindicats en la redacció 
del Pla de mobilitat del DEMO i que es recullin les variables mobilitat in itinere i accessibilitat al 
centre de treball a l'avaluació de riscs laborals. 
 
El sobreesforç físic sobre el sistema musculoesquelètic derivat de la utilització de PVD torna a ser 
una de les formes de contacte més habituals. CCOO reclamem que durant l’aplicació del protocol 
de vigilància de la salut corresponent  es faci un seguiment específic dels aspectes visuals que 
poden incidir sobre aquest risc. 
 

Memòria d’activitats DEMO 2012 
 
CCOO exigim que es duguin a terme els simulacres de tots els edificis però que es prioritzi en 
aquells que tenen un gran nombre de persones treballant. Destaca que a Torre Muñoz i la 
Inspecció de Treball de Barcelona no consten en els últims anys la realització de simulacres que 
haurien de tenir una periodicitat anual. 
 
CCOO denunciem la manca d’aplicació del protocol de coordinació d’activitats empresarials en la 
realització d’obres als edificis del DEMO quan el promotor de l’obra són organismes autònoms del 
propi departament, els quals no informen de les seves actuacions, com les que actualment està 
desenvolupant direcció general de Comerç i el Consorci de Comerç, Artesania i Moda .  
 
 
Avaluació de riscs psicosocials 
 
El DEMO proposa la utilització del mètode PSQ CAT21 COPSOQ com a eina per valorar el riscs 
Psicosocials en tots els organismes del departament. 
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CCOO valorem molt positivament la utilització d’aquest mètode per la participació, tant dels propis 
treballadors com dels seus representants. També reclama que s’aporti una planificació per a 
l’avaluació de riscs psicosocials de tots els llocs de treball existents al DEMO. 
 

Procediment 
 
El CSSL aprova definitivament el Procediment de prevenció i actuació davant de situacions de 
violència externa per al personal que realitza tasques d’atenció al públic, d’inspecció i 
assessorament, destinat al personal de la Direcció General de la Inspecció de Treball. 
 
D’aquesta manera s’avança en el desenvolupament d’aquests procediments específics com el que 
ja existeix al Servei d’Ocupació de Catalunya. 
 
CCOO requereix que aquests tipus de procediments s’estenguin a altres organismes que 
desenvolupen tasques d’inspecció i d’atenció al públic com l’Agència Catalana de Consum. 
 
Tanmateix, demana conèixer els incidents, que sense originar accidents de treball, es puguin 
produir per tal de valorar l’aplicació efectiva del procediment aprovat. 
 

Torn obert de paraules 
 
Durant una reunió amb el Director de Serveis, CCOO sol·licitem una visita per valorar les 
condicions de treball per manca de recursos materials i humans a l’Oficina d'atenció a l'usuari de 
l'RMI. Carrer Sepúlveda, 142, on s’han originat agressions verbals per la tensió entre els usuaris i 
el personal que gestiona els expedients.  
 
CCOO expressem la preocupació per forta càrrega mental i emocional què està exposat el 
personal treballador i demana una avaluació de riscos psicosocials per determinar que més coses 
s'han de dur a terme per millorar l'organització de treball i la salut dels treballadors, a part de la 
introducció de nou programari. 
 
CCOO també sol·licitem la revisió de la distribució d'espais de treball ja que s’observen que els 
punts d'informació més avançats estan molt pròxims a l'espai d'espera destinats als usuaris i això 
dóna poca intimitat entre l'informador i l'usuari ja que qualsevol conversa pot ser escoltada per 
altres usuaris i en cas de tensió pot ser perillosa la manca d'espai de separació entre usuaris i 
treballadors. 
 
Finalment es sol·licita que es revisi el sistema retributiu del personal pel que fa al complement 
d'atenció al públic i la realització d’una revisió de temperatures de l'espai d'informàtica. 
 
 
CCOO  del Departament d’Empresa i Ocupació:  
 
Barcelona: miguelangel.merino@gencat.cat , jrelimpio@gencat.cat 
Girona: chergueta@sindicat.ccoo.cat 
Lleida: alahoz@ccoo.cat 
Tarragona: jroig@ccoo.cat  
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