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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT MAIG 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
 
El Comitè va aprovar la formació en riscos laborals presentada pel Servei de Prevenció i 
Riscos Laborals (SPRL). Aquesta formació és obligatòria per a tot el personal del 
departament. 
 
CCOO recordem que encara està pendent la reunió prevista per el CSSL per a tractar la 
organització de jornades sobre” Medi Ambient i Salut “. Aquesta iniciativa de CCOO, que 
considera que el nostre Departament ha d’exercir un lideratge clar i contundent, ja que té 
les competències sobre Medi Ambient és recolzada per la UGT. Es fixa una data per a 
tractar el format i continguts d’aquestes jornades i CCOO com a promotor presentarem un 
esborrany que contingui tots els aspectes inclosos els ponents. 
 
Pensem que ja que el tema va ser tractat a la Comissió Paritària de la Funció Pública, 
podrien fer una organització que permeti la participació dels membres dels CSSL de tots 
el Departaments de la Generalitat. 
 
Entre el temes que es tractaran hi haurà els riscos que té la utilització de parabens i altres 
disruptors endocrins en els productes de cosmètica, neteja o envasos d’aliments (més 
informació en aquest enllaç. Es va acordar de fer una reunió al juny per tal de decidir les 
temàtiques i els ponents.  
 
Al llarg del darrer any, CCOO havíem detectat que en el Servei de Coordinació Jurídica i 
Recursos existia un nombre superior a la mitjana de casos de càncer. Vam demanar la 
realització de mesures de radiació electromagnètiques. Les mesures es van realitzar el 10 
i el 19 de febrer. El resultat va ser que els valors estaven per sota dels valors límit 
d’emissió (VLE) establerts per la Unió Europea. De tota manera, aquests valors llindar 
estan en estudi continu i en qualsevol moment es poden establir valors de VLE més 
baixos, que modifiquin el diagnòstic final d’aquests informes. 
 
Els representants dels Parcs de carreteres van queixar-se de la manca d’idoneïtat 
d’algunes peces de roba de treball, segons la temporada de l’any, hivern o estiu. Es va 
acordar de crear una comissió entre representants del TES i dels sindicats, per tal 
d’estudiar-ho. 
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Es va plantejar la situació de l’Agència de l’Habitatge, en la qual no s’estan reposant ni les 
baixes ni les jubilacions. Els representants del TES diuen que l’Agència és un ens 
autònom que té la seva pròpia política de personal. Quan es va crear, a causa de la difícil 
situació econòmica, no es va poder oferir la laboralització als funcionaris traspassats. 
Conseqüentment, els funcionaris tenen una doble dependència, orgànica del TES i 
funcional de l’Agència. Per als funcionaris de l ‘Agència aquesta situació de doble 
dependència és molt lesiva, ja que no saben mai quina és la normativa que se’ls hi aplica. 
Un exemple flagrant, és que els delegats de prevenció dels funcionaris no formen part ni 
del Comitè de Seguretat i Salut de l’Agencia, perquè diuen que depenen laboralment del 
TES, ni del comitè del TES, ja que el departament diu que són treballadors de l’Agència. 
Es troben una vegada més davant la improvisació amb la qual, sense cap respecte pels 
drets dels treballadors, actua aquest Govern. Exigim immediatament un aclariment de la 
situació que no deixi més als delegats de prevenció dels funcionaris de l’Agència fora dels 
Comitès de Seguretat i Salut  
  
Després de molta insistència per part de CCOO de la importància que tenen els factors 
psicosocials en l’avaluació de riscos dels treballadors, el Servei de Prevenció va fer una 
convocatòria per l’ATRI d’una plaça de psicòleg especialitzat en riscos psicosocials. El 
procés de selecció ja s’ha acabat i aviat el Servei de Prevenció disposarà d’un tècnic. Des 
d’aquí li donem la benvinguda i feina no li faltarà. Esperem que aviat s’ iniciï l’avaluació 
dels factors psicosocials en el departament.  
 
Es va informar del resultat dels simulacres d’incendi que es van dur a terme a l’edifici de 
Santa Caterina a Girona, a la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat a la Diagonal de 
Barcelona i al servei de Carreteres a Reus. Es van detectar moltes disfuncions que caldrà 
corregir en propers simulacres.  
 
CCOO hem rebut queixes per atenció deficient d’usuaris del servei de citació de la nova 
mútua que gestiona les revisions mèdiques del personal del departament. Com a Sector, 
caldria saber si aquesta situació es repeteix en d’altres departaments, i denunciar-la en la 
Comissió Paritària. 
 
Ja s’ha licitat les obres del Parc de Carreteres d’Argentona.  
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