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RESUM DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
17.06.2014 

 
CCOO vam enviar un escrit dirigit al Director de Serveis, Josep Solà, dient que el Departament no 
facilitava la informació corresponent als delegats de prevenció per a poder realitzar la seva feina, 
aportant els articles de la llei de PRL que ho regulen. La resposta rebuda va ser que Funció 
Pública (FP), ho està regulant per a establir criteris únics aplicables a tots els departaments. 
CCOO ja sabem que FP està fent aquesta feina perquè també varem enviar la petició a FP, però 
això no obsta perquè el nostre Departament acompleixi el que està regulat per Llei i les funcions 
del delegats de prevenció ho estan. 
 
Hem de constatar que no estàvem demanant cap dada de caràcter personal, sinó conèixer el lloc 
concret on es va produir el cas de lipoatròfia, que és el cas que ens va dur a plantejar aquest 
problema. Sense aquesta dada, els delegats no podem treballar. Simplement. Lamentem aquesta 
dificultat en què ens trobem a l’hora de demanar dades, ja que no és la primera vegada i desitgem 
que el nostre Departament, exerceixi un clar lideratge en aquests àmbits al voltant de la innovació 
i la transparència. Liderar implica bàsicament posar-se al capdavant, inclús si ha de ser per a 
col·laborar amb FP. 
 
 
Pantalles de visualització de dades.  
 
CCOO mostrem la nostra preocupació pels problemes derivats del treball amb PVD (pantalles de 
visualització de dades). Creiem que no estan suficientment reconeguts i tractats, per això varem 
fer algunes propostes en anteriors comitès que no han estat implementades. Demanem si la 
mútua Asepeyo pot fer un informe específic i desagregat respecte a aquest tema. 
 
El SPRL ens informa que possiblement les dades no estiguin desagregades, ja que el contracte 
amb Asepeyo, no ho especifica i per tant no podem fer anàlisis específiques. Diem que 
possiblement aquesta sigui una qüestió fàcil, ja que potser es pugui fer amb un filtre al programa 
informàtic. Es mirarà al moment en què se’ns faci entrega de les dades epidemiològiques. 
 
En espera d’aquestes dades, CCOO fem les propostes següents, algunes d’elles pendents de 
comitès anteriors 

• Que es faci un recordatori a  la Intranet, per a impulsar que tothom s’acostumi a realitzar 
una taula d’estiraments per a la prevenció dels riscos músculoesquelètics i fer un treball de 
conscienciació tant per als treballadors com per al seus caps en el sentit de col·laborar en 
aquest exercici de prevenció. Recordem que també els comandaments estan inclosos tant 
pel que respecta a la seva pròpia salut, com a la dels seus equips. 
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• Que s’habiliti a la Intranet, per a què tothom ho pugui instal·lar, un senzill programa (un so 
musical), que cada dues hores avisa que t’has d’aturar i fer exercicis. CCOO  ens oferim a 
facilitar aquest programa 

 
Respecte al primer punt, se’ns diu que el Servei de Medicina del Treball està elaborant una revisió 
de la taula d’exercicis i que es penjarà una vegada estigui finalitzat. Respecte a l’altre punt, 
quedem en què el SPRL es posarà en contacte amb nosaltres per a mirar d’afegir aquest 
programa d’alerta.  
 
         
Dades contractes Generalitat amb mútua Asepeyo i dades derivacions  de les Mútues a la 
Seguretat Social (SS) 
 
El contracte que la Generalitat ha signat amb la mútua Asepeyo ascendeix a  48.100 €, per a 
“realització de reconeixements mèdics al personal del TES per l’any 2013”. Aquest contracte dóna 
dret a realitzar un màxim de 1.300 reconeixements i fins ara mai s’ha excedit aquest número. 
 
Ens informen que dintre de l’Acord Marc de FP per al servei aliè de PRL, en els plecs de 
contractació s’ha prioritzat el preu en detriment d’altres aspectes. Una molt mala notícia. Podem 
preveure que tot serà a la baixa. Però CCOO seguirem molt de prop la qualitat d’atenció de les 
Mútues al treballadors públics, amb independència que el preu sigui, per decisió governamental, el 
primer element de valoració. 
 
Respecte a les dades de derivacions de les Mútues a la SS, per a l’any 2013 són aquestes: 
 
Total visites a mútua............................................... 140 
- visites amb baixa.................................................... 42 
- visites sense baixa................................................. 68 
- derivacions a la Seguretat Social .......................... 30 (representen un 21,1%). 
 
CCOO demanem saber quins són els motius de les derivacions i els diagnòstics més significatius i 
es veu que això no es pot saber. Nosaltres pensem que és una dada que hem de conèixer, ja 
que hem detectat males pràctiques al respecte. I com que de moment no podem tenir aquesta 
data CCOO proposem: 

• Que es publiqui a la Intranet un document amb el circuit que els empleats públics han de 
seguir si detecten que la seva derivació a la SS és incorrecte. 

 
Malgrat que en un primer moment el SPRL s’hi oposa, desprès d’argumentar que aquesta 
informació és de vital importància s’avenen a publicar únicament el que diu la llei al respecte. 
CCOO publicarem al nostre bloc de la Red Pública un post específic, amb tota la casuística i la 
informació adient. 
 
Ara per ara ja sabeu que sols es cobra el 100% a les baixes per accidents i no per malaltia comú.  
Mentrestant, si voleu conèixer què són les Mútues us recomanem el post  de la Red Pública: 
“historia de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”  
 
Hi trobareu links per a fer reclamacions. 
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Dades trastorns psicològics. Proposta d’estudi de recollida de dades fiables. Grup de 
treball de riscos psicosocials. 
 
Com fem de manera habitual, hem demanat aquesta dada i la resposta ha estat la següent: 2 
casos comptabilitzats. 
 
Com sempre també, és un resultat que no reflecteix la realitat. Totalment impossible que 
únicament hi hagi dos casos en els mesos que portem de l’any 2014. No coincideix ni amb les 
dades de la població general, ni tampoc amb la que molts integrants del CSSL coneixem 
personalment. Mentre les dades generals són alarmants, les del Departament són irrellevants. 
 
A tall d’exemple plantegem els problemes de la OAC dels SSTT del C/ Aragó, de tot tipus. S’ha fet 
l’avaluació de riscos psicosocials a l’Agència de l’Habitatge, però amb una participació tant baixa 
que possiblement no puguin ser tractats. Aquest fet ja hauria de ser suficientment simptomàtic 
com per plantejar-nos què està passant. Què estem fem malament. La participació de la gent no 
s’aconsegueix per generació espontània. S’ha de treballar. I sobretot les persones han de veure 
que a partir dels resultats i el seu anàlisi s’endega un pla de treball per a resoldre els problemes 
sorgits. I desprès s’ha de comprovar que aquests problemes han estat resolts. I desprès s’han de 
posar el mitjans perquè aquests problemes no tornin. D’això em diem prevenció. Just el que no es 
fa. Us informarem de les properes reunions que hem de tenir amb la Direcció de Serveis per a 
tractar específicament els problemes amb la OAC 
 
A CCOO estem molt preocupats pels problemes derivats dels riscos psicosocials, que són molts i 
molt greus. Us aconsellem que prengueu la rutina de plantejar-los no sols a vigilància de la 
salut, sinó també als delegat de prevenció, per tal de que puguin ser tractats com un problema 
de salut laboral, que és el que són en la majoria dels casos i per tant han de ser assumits per les 
Mútues com a tals.  
 
CCOO demanem la reactivació del Grup de Treball de riscos psicosocials, amb un funcionament 
operatiu tal i com hem proposat sempre, perquè evidentment fins ara no ha funcionat. Es 
convocarà al grup amb altres integrants i CCOO elaborarem un informe amb dades sobre els 
riscos psicosocials. El que mai no hem d’acceptar és que ens diguin que no es pot fer res. 
 
 
Estudi de soroll dels Parcs de carreteres 
 
Tota la documentació de l’estudi està penjada a la Intranet. Se’ns informa que es faran proves 
obligatòries a les brigades dels  parcs respecte a les capacitats auditives. 
 
CCOO esperem que el Departament tingui control respecte a les empreses contractades 
 
 
Manca d'humitat  i problemes amb la calefacció i ventilació a la planta 
 
Regularment es canvien els filtres de ventilació  i es fa una verificació de la qualitat de l’aire i de 
l’aigua. Qualsevol problema que tingueu al vostre lloc de treball, de sequedat, irritació d’ulls, 
problemes de pell, contacteu amb els delegats de prevenció. 
 
Actualment hi ha instal·lats 10 humidificadors a l’edifici de Tarradellas 
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Informació de les diferents avaluacions de riscos i plans d’autoprotecció efectuats en els 
últims centres de treball. 
 
Se’ns informa de la reunió de Santa Caterina i se’ns facilita l’acta de la reunió de PRL. 
 
 
Temes pendents respecte a la figura del Responsable de desenvolupament de relacions 
interpersonals i dinàmiques de treball.  
 
Aquest és un afer pendent del CSSL anterior en el que el Departament es va comprometre a 
 proporcionar-nos: 

- Les funcions corresponents i les valoracions fetes per prendre la decisió de la seva 
 necessitat i adscripció 

- Que es publiquin aquestes funcions i el/els procediments, al seu cas, que es segueixen per 
a demanar la seva intervenció 

- Que hi hagi una memòria de les seves intervencions amb la valoració del resultats obtinguts 
al CSSL 

 
El Departament ens informa que el Director de Serveis ens demana una reunió específica per a 
tractar d’aquest tema.  
 
 
Informació sobre la venda d’edificis del Departament, nous contractes de lloguer i càlcul de 
reubicació del personal.  
 
CCOO ens ha sorprès molt que a l’informe de la Generalitat sobre la recerca de nous 
emplaçaments per al personal que es veurà afectat per la venda dels edificis, no existeixi ni una 
sola menció sobre les condicions de l’edifici respecte a la seva salubritat, per això proposem: 

• Que s’inclogui l’edifici saludable com a condició per a fer qualsevol trasllat. 
• Incloure en tots els plecs de contractes de compres l’eliminació de l’ús d’EDC (disruptors 

endocrins). 
 
CCOO presentem al Comitè els informes elaborats respecte al tema i que es troben a disposició 
de tothom a la Red Pública. 

- Disruptores endocrinos: un peligro invisibilizado  
- El medi ambient i la salut: quadern de la bona praxi 

 
CCOO fem vàries propostes al respecte: 

• Proposem la eliminació de l’ús de EDC (disruptors endocrins)  en contractes de compres 
públiques: contractes de manteniment d’ edificis  i carreteres, jardineria, guarderies, 
col·legis, etc.). tal i com es demana a l’informe de la SESPAS (Societat espanyola de salut 
pública i administració sanitària). Recordem que la revisió de la directiva de Contractació 
Pública que el Parlament Europeu va aprovar al mes de gener insta a les administracions a 
prioritzar els aspectes socials, mediambientals  i la innovació en les licitacions, i no 
únicament el preu més competitiu. 

• Proposem que en les avaluacions d’impacte ambiental i als informes de noves activitats 
s’han d’incorporar sistemàticament les avaluacions de risc per a la salut. Cas de no existir 

mailto:gene@ccoo.cat
http://www.ccoo.cat/fsc/generalitat
http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo
http://www.twitter.com/ccoogeneralitat
http://laredpublica.wordpress.com/2014/03/24/disruptores-endocrinos-un-peligro-invisibilizado/
http://laredpublica.wordpress.com/2013/05/20/el-medi-ambient-i-la-salut-quadern-de-la-bona-praxi/
http://www.sespas.es/adminweb/uploads/docs/Carta%20EDC.pdf


federació serveis a la ciutadania 

sector de la generalitat 
 

INFORMA 
 

 
Via Laietana 16, 4t - 08003-Barcelona ● Telèfon: 934 812 773 

C/ Joan Maragall 35, 5è - 17001-Girona ● Telèfon: 972 220 028 
Av. de Blondel 35, 7è - 25002-Lleida ● Telèfon: 973 281 235 

C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona ● Telèfon: 977 232 119 
gene@ccoo.cat – www.ccoo.cat/fsc/generalitat 
Facebook: http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo 

Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES     Twitter: www.twitter.com/ccoogeneralitat 

evidència científica suficient, però amb sospita fundada (predicció teòrica, toxicològica, 
etc.), caldrà aplicar el principi de precaució. 

• Manifestem als integrants del CSSL que estem molt preocupats per l’increment de càncers, 
potser particularment els càncers de mama i els EDC són un importantíssim factor de risc. 
 Proposem un monogràfic d’autoformació sobre riscos ambientals, amb personal 

especialitzat 
 Proposem investigar i informar al CSSL respecte a si  les empreses de neteja utilitzen, 

 productes sense parabens 
 
 
Estat i evolució dels tres casos de lipoatròfia 
 
Tots els casos evolucionen positivament. CCOO recordem que dels tres casos coneguts al 
Departament, n’hi ha un del què no ens ha estat possible saber en quin lloc està localitzat per 
manca d’ informació als delegats de prevenció 
 
 
EPI’s al Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística  
 
Aquest és un tema que  arrosseguem des de fa gairebé 7 mesos i que per totes les gestions i 
reunions que li hem dedicat s’hauria d’haver sol.lucionat. Es tractava de facilitar a 3 inspectors els 
EPI’s imprescindibles per a realitzar el seu treball, ja que mai se’ls ha facilitat, des de fa almenys 8 
anys. 
 
Desprès de les múltiples gestions realitzades, s’han comprat les botes i els cascos, però manquen 
les armilles. CCOO esperem que això estigui resolt en qüestió de dies i que no ens veiem obligats 
a fer cap denúncia per una qüestió com aquesta, que realment no haurien d’haver de plantejar en 
aquest Comitè. 
 
Es tracten altres temes com són fer campanyes de promoció de la salut i a proposta d’altres 
sindicats, la possibilitat d’instal·lar desfibril·ladors, donant l’oportuna formació al respecte. 
 
Se’ns informa que la gestió de la prevenció PREVEN, encara no funciona. 
 
En el torn de preguntes demanem informació sobre el Parc d’Argentona. 
  
El proper Comitè es desenvoluparà el 7.10.2014 
 
 
Olga Fernández, delegada sindical 
Carme Olivella, delegada de prevenció 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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