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COMISSIÓ PARITÀRIA DE SALUT LABORAL 11.07.2014
 
L’Administració va estar representada per la subdirectora de Funció Pública i els representants dels 
departaments que formen part d’aquesta comissió, per la part social els representants de CCOO, UGT i 
CATAC. 
 
Punts de l’ordre del dia: 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (3/2014, del 30 d’abril).  
 
 
2. Presentació del procediment per a l’aplicació de la Instrucció 2/2012, de 15 de juny, amb referència 
a garantir el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.  
 
Mitjançant la instrucció 2/2012, s’assignen temporalment funcions davant de necessitats d’efectius de 
personal que responguin a circumstàncies estrictament conjunturals derivades de la necessitat d’atendre 
increments puntuals de l’activitat administrativa o derivades de l’execució de programes administratius amb 
durada determinada. Aquest procediment té com a objectiu garantir el compliment de la normativa de 
prevenció de riscos laborals. Després d’una breu introducció es va aprovar, ja que estava consensuat amb 
la representació sindical. 
 
 
3. Gestió de la prevenció a l’edifici de la Generalitat a Girona. 
 
La representant de l’administració, Sra. Quima Creus, va donar un breu resum d’actuacions en matèria de 
prevenció de riscos laborals a l’edifici de Santa Caterina, com són les avaluacions de riscos, plans 
d’evacuacions i revisions mèdiques. D’aquestes actuacions, va dir, tenien coneixement els delegats 
d’aquest centre. La representant de CCOO de Girona va confirmar l’explicació. 
 
 
4. Informació sobre l’estructura que han de tenir els Serveis de Prevenció dels departaments de la 
Generalitat. Criteris de la DG de Funció Pública. 
 
La subdirectora va explicar que estan treballant en un document per definir l’estructura dels serveis de 
prevenció: les places, les categories i titulacions, per accedir a un lloc de treball com a tècnic responsable 
d’especialitats i responsables de cap de serveis de prevenció.  
 
El llocs de treball dels tècnic de prevenció seran proveïts per concurs oposició dintre de la categoria dels 
grups A/B. A aquestes places podran accedir treballadors/es tant de cossos generals com de cossos 
específics i hauran de disposar obligatòriament de titulació d’alguna de les especialitats. Els responsables 
d’especialitats seran funcionaris i les places seran ofertades mitjançant un concurs de mèrits i hauran de ser 
del grup A. Un dels requisits serà tenir les tres especialitats.  
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Els metges/sa de vigilància de la salut i Infermers/res de treball, seran personal laboral i els llocs és 
proveiran tal com disposi el conveni únic de personal laboral de la Generalitat. 
 
Els caps de serveis de prevenció, hauran de ser funcionaris del grup A. Les places es proveiran mitjançant 
un concurs de mèrits i no serà obligatori tenir cap especialitat, però es valorarà com a mèrit tenir-ne. 
 
CCOO vam manifestar que malgrat creiem necessària aquesta definició de la provisió de llocs de treball, 
volem el document que s’està elaborant per estudiar-lo i fer propostes, si fos el cas. Així mateix, vam 
demanar que s’aprofités el document per restablir la jornada al 100% dels tècnic interins dels serveis de 
prevenció i també vam preguntar quan es posaria en marxa aquesta estructura.  
 
L’Administració es va comprometre a passar prèviament l’esborrany a la comissió paritària abans de la seva 
aprovació i recollir suggerències. En relació a la data de posada en marxa, esperen que sigui abans de final 
d’aquest any. En quant a la petició d’augmentar la jornada al personal interí, no va haver resposta.  
 
 
5. Criteris de selecció de la plaça de responsable del Servei de Prevenció del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Habilitats i competències professionals 
que ha de tenir a efectes de donar compliment a la Llei de prevenció de riscos laborals, i motivació 
del DAAM de la necessitat de que hagi de disposar de la titulació de medicina.  
 
La Sra. Maria José Terol Subdirectora General d’aquest Departament va exposar el tema. Va dir el motiu pel 
qual l’anterior responsable del servei de prevenció va ser cessada. L’argument és que aquesta responsable 
era del grup B i el Departament volia una persona del grup A. La Sra. Terol va continuar argumentant que la 
persona que ocupava aquesta plaça no tenia l’especialitat de medicina del treball i que per al Departament 
era fonamental. Després de consultar a Funció Pública, havien decidit dur a terme el cessament i realitzar 
un concurs mitjançat el portal ATRI per proveir aquesta plaça. Van continuar explicant que la plaça l’havia 
guanyada una persona amb les característiques que ells necessitàvem i amb experiència en altres 
departaments (Empresa i Ocupació i Governació). 
  
CCOO vam fer constar el nostre rebuig a la forma i el mètode amb què el Departament havia portat a terme 
aquest assumpte. Vam assenyalar que intuíem que darrera de tot això havia altres motius menys altruistes 
que els que ens explicava el Departament. Les nostres paraules van provocar indignació per part de la 
subdirectora general. CCOO vam continuar dient que ja som molt grans perquè ens prengui’m el pèl i ens 
venguin una mala pel·lícula. 
  
CCOO demanem que a l’anterior responsable se li doni feina d’acord amb la seva qualificació professional, 
sinó potser al departament que sigui Funció Pública la que trobi un altre lloc de feina a altres departaments. 
L’Administració va adquirir el compromís de trobar una solució professional a aquesta persona. 
 
Per finalitzar, CCOO vam manifestar que faríem un seguiment especial a aquest departament. La CATAC va 
donar suport a la nostra intervenció. 
 
 
6. Informació sobre la situació de les avaluacions de riscos psicosocials (PSQCAT21) dutes a terme. 
Situació sobre l’estat de les realitzacions de les avaluacions de riscos psicosocials a la Generalitat.  
 
CCOO exigim a Funció Pública que a la propera paritària porti informació, departament a departament, 
sobre a on s’han realitzat les avaluacions, que inclogui si s’han realitzat a totes les unitats, en quines dates i 
els seus resultats. CCOO afirmem que no és admissible que a dia d’avui encara tinguem una situació tant 
precària en aquest tema. 
 
L’Administració es va comprometre a portar aquestes dades en la propera comissió paritària. 
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7. Informació sobre l’estat del grup de treball d’aquesta comissió per elaborar criteris per al 
desenvolupament de la vigilància de la salut.  
 
L’Administració ens diu que després de dos anys de treball han donat per acabat aquest grup, perquè no 
creien que estigués bé dissenyada la idea i perquè no podia ser que només participessin els representants 
sindicals d’aquesta comissió i no d’altres comissions. 
 
CCOO vam dir que tot això son excuses i que la nostra proposta és que aquests criteris surtin d’aquesta 
comissió paritària a on estan representades totes les organitzacions sindicals i que s’acordi un calendari 
d’inici i tancament de la comissió des del començament. Aquesta proposta va esser aseptada per tothom. 
 
 
8. Coordinació d’activitats empresarials. Seguiment de l’acord d’aquesta comissió paritària. 
 
CCOO vam dir que per conèixer si treballem bé la coordinació empresarial seria bo aprofitar l’auditoria 
interna per veure el que diu l’informe en relació amb la coordinació i la transmissió d’informació al delegats. 
També que es revisi la gestió de la prevenció de cada departament, que la Funció Pública reculli els 
resultats que sortint de cada departament i ho presenti a aquesta comissió per avaluar l’estat de 
compliment. En cas necessari donar instruccions als departaments que han de millorar la coordinació 
empresarial. La proposta de CCOO va ser acceptada per tothom. 
 
 
9. Incidències detectades en altes mèdiques donades per l’ICAM a treballadors/ores que no estan en 
condicions per reincorporar-se al seu lloc de treball. 
 
CCOO vam demanar un procediment preventiu per quan un treballador/a s’incorpori al seu lloc de treball 
després d’alta de l’ICAM. El servei de prevenció de cada departament haurà de portar a terme un seguiment 
a la persona que es reincorpora a la feina, i en cas necessari farà les gestions oportunes per iniciar una 
adaptació de lloc de treball, fins que el treballador no estigui en condicions de fer les seves tasques 
habituals. Així mateix, vam exigir que de tot això s’informi als delegats de prevenció. 
 
 
10. Aplicació de l’article 22 de la Llei de prevenció de riscos laborals a l’hora d’efectuar les visites 
mèdiques als treballadors/ores. 
 
L’Administració vol que en el cas dels treballadors que no estan en condicions de realitzar la seva feina o 
siguin un risc per ells o per d’altres, sigui el Comitè de Seguretat i Salut Laboral qui autoritzi la realització 
obligatòria d’aquesta la revisió mèdica. Al treballador se li notificaria l’obligatorietat de realitzar-se la revisió 
mèdica mitjançant els metges de vigilància de la salut. 
 
CCOO diem que el que planteja l’Administració no es podia fer. Una cosa és que l’Administració informi i 
demani el parer del Comitè de Seguretat i Salut Laboral i l’altra que aquest comitè obligui al treballador a 
passar una revisió medica. Això li pertocava a recursos humans de cada departament. La comunicació 
l’haurà de fer, per escrit, recursos humans al treballador afectat i no el metge de vigilància de la salut. El 
centre de condicions i seguretat e higiene en el treball, ens van donar la raó a nosaltres en aquest tema i 
l’Administració va acceptar la nostra interpretació, així como la resta de sindicats. 
 
 
11. Informació sobre l’OAC del DTES al carrer Aragó. Informació sobre la dependència orgànica dels 
treballadors/es. Sobrecàrrega dels treballadors/es. 
 
El representat del Departament de Territori i Sostenibilitat, va explicar que han portat a terme una 
reestructuració organitzativa en aquesta unitat. 
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El canvi va des de l’horari que passarà a ser especial, a la creació de 22 places singulars que seran C-16. 
Totes les places seran cobertes per funcionaris, es mantindran en el seu lloc dos interins i dos laborals (per 
aquestes buscaran una millora mitjançant conveni). Amb aquestes mesures creuen que milloraran el servei i 
reduiran la conflictivitat organitzativa i operativa que tenen ara.  
 
CCOO vam demanar a Funció Pública que insti a que s’actuï d’igual manera a altres unitats departamentals 
que tenen OAC i que estan en la mateixa situació. 
 
 
12. Estat de conservació dels parcs de bombers de Catalunya: Granollers, Terrassa, Manresa, 
Vilafranca, Reus, Mora, Gandesa, Sant Celoni, Figueres, Girona, Vall d’Aro... 
 
Es va explicar la precària situació en què es troben en aquests moment diferents parcs de bombers per 
manca de manteniment d’instal·lacions i d’equips. Per primera vegada, un parc de bombers, el de 
Granollers, es va haver de tancar per una plaga de rates y puces. 
 
El departament d’interior va reconèixer la precarietat en el parc de bombers però va manifestar que s’està 
reconduint la situació que, en part, ha estat ocasionada pel retard de la signatura del contracte de 
manteniment d’instal·lacions. Això ja està signat i en breu la situació ha de millorar.  
 
CCOO demanem que ja que el comitè de salut laboral de bombers es durà a terme a final de mes, a la 
propera reunió de la comissió paritària es rebi informació d’aquest comitè de bombers sobre la situació i 
acords de millora. També que es porti un seguiment sobre l’estat dels parcs de bombers. 
 
 
13. Tramitació del Bonus 2014 i informació sobre el Bonus 2013.  
 
Sobre el Bonus 2013 es van presentar dos sol·licituds: una d’Ensenyament a Girona per valor de 200.000€,  
que ha estat acceptada, i altre per valor de 2 milions d’euros. Aquesta última ha estat rebutjada pel Ministeri 
de Treball i Seguretat Social i se’ns informa que han presentat un recurs d’alçada. 
 
Respecte a aquest any 2014, només es presentarà una, Educació de Girona, per valor de 200.000 €. L’altre 
no s’ha pogut presentar per no complir amb l’objectiu de reduir la sinistralitat laboral que aquest any ha 
augmentat en la Generalitat de Catalunya. 
 
CCOO vam recordar la nostra oposició a signar la conformitat per tal que la Generalitat cobres el Bonus, ja 
que la Generalitat de Catalunya no compleix el què disposa el decret. El propi ministeri dona la raó a la 
nostra negativa. 
 
 
14. Criteris pel que fa al lliurament de la informació sobre els accidents de treball als delegats/ades 
de prevenció. 
 
La Funció Pública va informar que va demanar un informe tècnic-jurídic al Departament d’Empresa i 
Ocupació sobre aquest tema, que aquest informe havia arribat aquest mateix dia i que en els propers dies 
ens ho passaríen per la nostra valoració.  
 

 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
 


