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CSS DEMO OCTUBRE 2014 
 
A continuació us resumim els temes tractats en la darrera reunió del Comitè de Seguretat i Salut 
del Departament d’Empresa i Ocupació. 
 
Estudi de sinistralitat laboral acumulat 3r trimestre 2014. 
 
El nombre d’accidents amb baixa s’han incrementat i els accidents “in itinere” s’han duplicat en 
nombre, i destaca que l’índex de freqüència s’ha incrementat en 5 punts respecte del mateix 
període de l’any passat, però segueix per sota dels valors de referència. Pel que fa al gènere, les 
dones concentren el major nombre d’accidents; s’està estudiant si es poden fer més actuacions 
amb aquest col·lectiu específic, i, en concret, a la intranet s’han penjat recomanacions per prevenir 
accidents per sobreesforç i temes posturals 
 
Pel que fa a la distribució per centres de treball, el centre del carrer Sepúlveda, 148-150, és el 
centre de treball que registra el major nombre d’accidents. CCOO demanem que s’analitzi 
l’augment del nombre d’accidents de l’edifici del carrer Sepúlveda, i insistim en la necessitat de 
realitzar un pla de mobilitat. També posem en consideració la perspectiva de gènere i també el 
sobreesforç físic, com a paràmetres més elevats en la sinistralitat i demana alguna actuacions. 
 
Informació sobre el procés d’avaluació de riscos psicosocials. 
 
Es signa un acord genèric d’utilització del mètode del PSQCAT per a totes les actuacions 
d’avaluació de riscos psicosocials.  Pel que fa al seguiment de l’aplicació de les mesures de 
l’avaluació de risc psicosocials ja realitzada, s’exposa que el nivell d’aplicació de les mesures és 
alt i resta pendent les cartes de serveis i la bústia de suggeriments.  La nova fase del procés 
d’avaluació està en marxa al Gabinet Conseller, Secretaria General, DG Telecomunicacions i SI, 
seguint el calendari marcat. 
 
CCOO recordem la necessitat de seguir amb la planificació establerta per a la resta de processos 
previstos d’avaluació del risc psicosocial. 
 

Memòria d’activitats parcial EMO 2014 

 
CCOO demanem que es planifiquin simulacres en l’edifici de la Inspecció de Treball de Barcelona 
i a Torre Muñoz que tenen una alta ocupació i  moltes visites externes. 
 
CCOO sol·licitem reconeixements mèdics de vigilància de la salut per al personal exposat a 
l’amiant durant les seves actuacions.  
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Informació sobre l’estat dels casos de lipoatròfia 

 
A l’edifici del carrer Pamplona, s’han realitzat obres de millora del sistema d’humidificació i la resta 
de mesures establertes al protocol de manera que actualment hi ha 5 casos dels 18 inicials que es 
troben en seguiment mèdic de les persones afectades i, en conjunt, l’evolució és positiva. 
 
 
Informació sobre les obres i trasllats de dependències 
 
S’anuncia el trasllat del personal de la DG de Comerç del carrer Provença a la nova seu a  l’edifici 
de Puig i Xoriguer i es realitza una la visita prèvia  a les instal·lacions on CCOO posem de 
manifest per tal que siguin esmenades: la falta d’extintors a totes les plantes, el sostre dels 
l’entresolats és inferior a l’alçada reglamentària, l’existència d’un desnivell amb una planxa que 
provoca relliscades i una columna al passadís d’ evacuació on s’ha instal·lat un punt informàtic.  
  

Informació de les contractacions amb SPA 

 
CCOO fem referència a l’anunci de Funció Pública sobre que el personal mèdic i d’infermeria del 
Servei de Prevenció Propi seria personal laboral contractat pels propis departaments i demanem 
que s’adapti a aquest model anunciat. 
 
 
Torn obert de paraules 
 
En relació amb la situació d’inundació de part del pàrquing de l’edifici del carrer Pamplona, la part 
social insistim que ara fa més de dos anys que denunciem aquesta situació al Comitè i que, a més 
de les molèsties, s’estan produint accidents del personal i hi ha preocupació entre el personal 
sobre per la possible afectació en la seguretat de l’edifici i per la possible insalubritat. CCOO 
posem de manifest el risc de contacte elèctric per l’existència de l’aigua i d’equips de bombeig 
connectats a la xarxa en aquesta zona. 
 
La part social sol·licitem que s’agiliti el tràmit d’entrega dels EPI’s que ara és massa llarg i 
recordem que el personal treballador no pot desenvolupar tasques de risc sense els corresponents 
equips facilitats abans de les seves actuacions. 
 
CCOO preguntem en quin punt està l’auditoria del sistema de prevenció de riscos iniciada. 
 
CCOO demanem que la proposta de canvi d’ubicació d’algunes taules de l’edifici on es fa l’atenció 
al públic de la RMI sigui duta a terme. 
 
Per qualsevol aclaració, suggerència, proposta, poseu-vos en contacte amb els delegats 
de 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 


