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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL (CSSL)  
DEPARTAMENT D’INTERIOR 

 
Us fem un resum d’alguns del temes tractats al darrer CSSL el proppassat 23 de setembre. 
 
Es disculpa l’absència de la Directora de Serveis, què ha de comparèixer a la reunió mensual de 
la Funció Pública, amb les direccions de serveis dels altres departaments. 
 
CCOO, com a intervenció preliminar, demanem augmentar la periodicitat de les reunions del 
Comitè, atès que darrerament els ordres del dia dels Comitès eren força extensos i les reunions, 
poc àgils. A més a més, la informació transmesa al personal era també massa heterogènia i 
diversa com perquè la difusió sigui eficaç i constructiva. No obstant això, l’Administració considera 
que cal cenyir-se al que preveu l’article 38 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, en 
què s’afirma expressament que “el Comitè de Seguretat i Salut es reunirà cada trimestre i sempre 
que ho sol·liciti qualsevol de les representacions”. Per tant, no s’exclou que hi hagi reunions 
extraordinàries o creació de grups de treball per tractar de temes concrets, com es fa a l’àmbit de 
les avaluacions de riscos psicosocials.  
 
 
1. Exàmens de salut: 
 
De les 180 persones que han sol·licitat la revisió mèdica per a aquest any 2015, només en resten 
dues per ser citades. No s’ha presentat cap queixa ni reclamació. D’altra banda, a partir del mes 
d’octubre, el consultori mèdic d’Egara obrirà dimarts i dijous, això sí, només amb la funcionalitat 
actual, que és la de procedir a la realització dels exàmens de salut. 
 
 
2. Lipoatròfia: 
 
Des de la darrera reunió del CSSL d’Interior, s’ha produït una millora, que és la corresponent al 
classificat com a cas 1, mentre que 12 persones s’han mantingut estables i s’ha considerat que 2 
han empitjorat lleugerament. Aquests casos són el 4, que de les lesions que patia, només una ha 
millorat i les altres tres han sofert un empitjorament lleu; i el cas 9, que continua més o menys com 
abans. S’ha registrat 1 cas nou recentment, el dia 2 de setembre, d’un treballador/a del CECAT de 
serveis centrals del Departament. L’Administració ens informa que s’ha fet la visita al seu lloc de 
treball. CCOO preguntem si és el primer cas que es produeix a CECAT de serveis centrals, i ens 
confirmen que sí.  
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Els supòsits de lipoatròfia es concentren al Servei Català de Trànsit. Ara s’ha començat la fase de 
condicionament intern a les plantes 1 i 2 ocupades pel SCT; les obres es fan a les tardes. 
L’Administració lamenta que s’hagi actuat amb tanta lentitud, i amb caràcter progressiu, de menys 
a més. 
 
 
3. ABP de Premià: 
 
La conclusió definitiva fonamental de les anàlisis que s’han fet als treballadors de la comissaria de 
Premià de Mar, a causa de les emanacions de la foneria situada al seu costat, i que així es 
reflecteix a l’informe del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Departament d’Interior, és 
que no hi ha cap causa externa que pugui afectar la salut dels treballadors, en íntima connexió a 
les partícules que causaven corrosió en la pintura dels vehicles aparcats als voltants de la 
comissaria. 
 
L’Administració ens comunica que van citar les persones escollides com a representatives del 
mostreig en tres tongades diferents. A les mateixes es va aplicar un protocol especial en matèria 
d’exàmens de salut. Aquest protocol començava amb un històric de tot tipus de dades que 
poguessin influir en les analítiques, relatives a hàbits, llocs de treball que havien ocupat amb 
anterioritat, tasques desenvolupades en la comissaria, torns de treball efectuats, horaris que 
comprenen aquests torns, l’espai de treball (bàsicament interior o exterior, o una combinació 
d’ambdós), localitat de residència, etc. En segon lloc, es tractava d’incidir particularment en una 
sèrie d’òrgans que podrien ser especialment sensibles a les immissions contaminants de la 
fàbrica: pulmó, sistema neurològic, sistema otorinolaringòleg, urinari, etc. Quant a l’analítica, a 
banda de l’habitual examen de salut, es va fer èmfasi en determinades substàncies, anomenades 
marcadors, que podien quedar reflectides. Finalment, dels resultats analítics, en 3 sortia un 
percentatge més alt d’arsènic, que és un metal·loide que moltes vegades es detecta en nivells 
més alts de l’habitual, perquè va lligat a la ingesta de determinats aliments, com marisc, pollastre, 
arròs... La presència en un grau més elevat d’aquest component va obligar a dissociar, en una 
nova analítica, la part orgànica, que és la no lesiva, s’elimina amb l’orina i s’associa als aliments 
esmentats, de la part inorgànica, que en aquest supòsit, sí es perjudicial per a l’organisme, ja que 
es correspon amb la presència de metall en aquell. En tot cas, la part més alta corresponia a 
l’orgànica, per la qual cosa es va descartar qualsevol risc per a la salut d’aquest treballadors. 
Finalment, es va parlar amb totes les persones, explicant-les els resultats de les anàlisis. 
 
Un cop finalitzada l’explicació d’aquest punt de l’ordre del dia, CCOO va felicitar l’Administració per 
la seva actuació, atès que ha arribat fins al final d’allò que li havíem requerit, que era comprovar i 
certificar que la salut dels treballadors no s’havia vist minvada per les emissions mediambientals 
de la foneria.  
 
 
 
4. Avaluacions de riscos: 
 
L’avaluació de riscos laborals de Serveis Centrals del Departament ja està enllestida, si bé els 
canvis que s’han produït en el personal han de comportar l’avaluació d’aquests llocs de treball 
específics afectats, per tal que s’incorporin a l’informe definitiu. S’han d’adoptar mesures per tal de 
millorar la intensitat lumínica en determinats llocs de treball que van donar registres deficients, un 
dels problemes més estesos en general als edificis on treballa el personal de Serveis Centrals. 
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Quant al complex Egara, l’avaluació de riscos estarà feta a principis del mes d’octubre i a 
disposició dels delegats de prevenció. El Servei de Prevenció considera que el problema 
fonamental que s’ha de resoldre són les goteres que afecten a la planta de dalt. 
Paral·lelament, s’ha elaborat una Guia de gestió de la higiene i la salut a les àrees de custòdia i 
presó de les comissaries. Aquesta guia té caràcter vinculant. Com a referència per a la seva 
redacció, s’ha utilitzat Les Corts, on són més grans les àrees destinades a la custòdia de presos. 
Així mateix, també s’ha aprovat un Protocol per a l’eradicació de plagues urbanes que puguin 
infectar els vehicles policials, i que està disponible a la intranet.  
 
 
5. Plans d’Autoprotecció: 
 
CCOO insistim en la importància que tots els centres de treball disposin d’un PAU, que contempli 
les mesures d’evacuació adequades, i que es fixin els equips d’intervenció corresponents per tal 
de fer front a les possibles emergències que s’hi esdevinguin. També havíem reclamat la 
necessitat de dotar de la formació adient al personal que conforma aquests equips d’intervenció, ja 
que s’havia detectat que, freqüentment, eren designats sense formació prèvia. 
 
El Departament ens comunica que al mes d’agost es va crear una plataforma de formació on line 
dels PAU, adaptada a la Direcció General de Policia, que és la direcció on més es pateix la 
mancança que denunciem.  Es va enviar telemàticament a 25 usuaris de la Regió Policial 
Metropolitana Nord i a altres 25 de la Regió Policial de Barcelona un qüestionari i una enquesta de 
satisfacció, que van demostrar que era viable establir aquest sistema de formació on line, 
particularment adreçada als equips d’intervenció. 
 
 
6. Temperatures elevades de la 7a planta de Serveis Centrals a Diputació, 355: 
 
CCOO vam remetre un e-mail al Servei de Prevenció ja que a finals de juliol, coincidint amb la 
onada de calor, vam observar en una visita una calor excessiva en aquest servei. Infraestructures 
del Departament ens informa que en aquella planta hi havia problemes de funcionament de l’aire, 
que es van solucionar provisionalment, durant una setmana, amb pingüinos. El problema consistia 
que a la màquina li tocava el sol i això feia que s’escalfés l’aire de manera considerable. 
Actualment aquesta màquina ja està protegida amb una placa perquè no es torni a produir la 
mateixa situació l’estiu proper. 
 
 
7. Problemes en matèria d’ergonomia, desconfort tèrmic i d’altres a la Comissaria d’Horta: 
 
Tal com vam acordar a la passada reunió del Comitè amb el Departament, CCOO vam enviar un 
e-mail amb totes les deficiències observades a la planta 3a d’aquesta Comissaria, on radicaven 
les principals queixes dels treballadors. El Servei de Prevenció nega haver rebut aquest e-mail, 
així que lamentem no poder donar-vos resposta en aquesta nota, si bé tractarem d’obtenir-la al 
més aviat possible, repetint tot el procés.  
De totes maneres, sí que es tornen a plantejar els punts bàsics com el desconfort tèrmic, en què hi 
ha compromís per fer estudis sobre el funcionament de les màquines d’aire i CCOO reiterem més 
flexibilitat a l’hora de canviar de lloc de treball, que això no comporti cap inconvenient per a la 
persona que el demana, cosa que l’Administració ens contesta que, mentre hi hagi acord entre les 
2 persones afectades, no ha d’existir cap problema. 

mailto:gene@ccoo.cat
http://www.ccoo.cat/fsc/generalitat
http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo
http://www.twitter.com/ccoogeneralitat


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 

A l’Administració no li consta que s’hagi efectuat cap sol·licitud de material ergonòmic (com ara, 
els reposapeus) i reitera que és el cap de negociat qui ha de gestionar aquestes demandes. 
Pel que fa al tema dels lavabos de la comissaria d’Horta, s’hauran d’examinar els punts de sortida 
per a la ventilació, perquè és possible que les extraccions no estiguin correctament fetes, i les 
pudors provinguin d’una canalització inexistent o defectuosa. 
 
 
8. Desconfort tèrmic a la DGP-Les Corts: 
 
Davant l’evidència que l’edifici pateix d’una sèrie de deficiències estructurals, i malgrat que ja 
s’han fet mesuraments de la temperatura, la humitat relativa i la concentració de diòxid de carboni, 
és necessari repetir les mesures en condicions que l’Administració considera “habituals”. CCOO 
manifestem a la reunió que no entenem què són aquestes condicions habituals de què parla 
l’Administració, atès que es van realitzar ni més ni menys que 3 mesuraments en dies i hores 
diferents i que només calia observar com suava la gent o es queixava del fred causat per la 
potència de sortida de l’aire per adonar-se de les severes molèsties que pateix el personal. Tot 
això, a banda que en les 3 visites les temperatures eren notòriament més altes que les permeses 
per normativa.  
 
 
9. Problema derivat de accidents de treball per la realització de tasques que no 

corresponen al treballador lesionat. Formació per als que sí l’han de rebre, en atenció al 
lloc de treball que ocupen: 

 
Es tracta d’accidents d’auxiliars i d’administratius transportant càrregues. L’Administració 
considera que és un tema didàctic que correspon als caps de les diferents unitats. CCOO entenem 
que més aviat és un clar problema de realitzar una distribució de tasques clara i ben definida. 
Arran de les queixes de CCOO sobre la formació en matèria de manipulació de càrregues, es va 
detectar que 70 treballadors no n’havien fet cap formació. Dins d’aquest personal hi ha de tota 
mena de laborals: de manteniment, conductors, subalterns i, fins i tot, una telefonista. Es 
dissenyen una sèrie de cursos per tal de subvenir a aquestes necessitats formatives. Ens 
estranya, però, l’absència de treballadors dedicats a l’emmagatzematge. Al 2014, es van realitzar 
4 edicions del curs de manipulació de càrregues; al 2015 s’ha realitzat una 1a edició el dia 9 de 
juny i estan previstes 3 més als mesos de setembre, octubre i novembre. En total, hi ha 50 
persones inscrites i només 20 que no han fet la sol·licitud per a la formació, per diverses causes 
(baixes, vacances, etc.). L’objectiu és que aquestes persones es vagin incorporant també als 
cursos de manipulació de càrregues. A més a més, a proposta de CCOO, es farà un recordatori 
de la informació que penja a la Intranet del Departament sobre aquesta matèria. 
 
 
10. Lliurament d’equips de protecció individual i roba de treball del personal conductor; 

mancances en aquest aspecte del personal de manteniment: 
 
Atès que aquest tema s’allarga indefinidament, CCOO reitera que l’Administració està obligada, 
sense necessitat de pacte exprés, a lliurar la roba de treball i els EPI a determinats col·lectius de 
treballadors i a renovar-los periòdicament, com resulta de l’obligació directament imposada pel VI 
Conveni únic de condicions de treball del personal laboral de l’Administració de la Generalitat, a 
l’apartat 2 del seu article 44: “En tot cas, s'ha de dotar d'uniforme, roba de treball i elements de 
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protecció tot el personal subaltern, porters/eres, vigilants, guàrdies, conductors/es, personal de 
manteniment, etc.”  
CCOO demanem expressament que s’inclogui a l’acta que volem que s’inclogui per a l’any vinent 
una partida als pressupostos per tal de dotar de roba de treball als conductors i al personal de 
manteniment, tal com es va fer per a aquest any amb els uniformes dels col·lectius de Mossos i de 
Bombers de la Generalitat. 
L’Administració respon que es faran avaluacions de riscos laborals dels conductors polivalents a 
2-3 centres de treball, atès que l’última és de 2010 i resta pendent d’actualització. La primera es 
farà a novembre a Tortosa. CCOO recorda que hi ha més conductors que no pas els polivalents al 
Departament i que cal tenir en compte les circumstàncies específiques derivades de la localització 
geogràfica dels treballadors, com, a tall d’exemple, a Ripoll, on la meteorologia pròpia d’un hivern 
extrem obliga a adoptar més precaucions en matèria de roba d’abric i calçat. 
 
11. Protocol d’actuació en relació amb el material decomissat emmagatzemant a les 

comissaries: 
 
CCOO denunciem que hi ha dipòsits d’estupefaents, drogues i altres substàncies tòxiques no 
només a l’interior de les comissaries, sinó també als pàrquings, terrasses, etc., que s’acumulen 
per temps indefinit i que són nocives per a la salut dels treballadors, en provocar marejos, irritació 
d’ulls, sensació d’embotiment mental, etc. Es treballa des del Departament per tal de buscar llocs 
adequats per emmagatzemat totes aquestes substàncies; de fet, ha s’han endegat les obres per 
construir un dipòsit a Barcelona. 
 
CCOO demanem que es revisi el protocol signat amb la Fiscalia per tal d’eliminar la major 
quantitat possible del material comissat, atès que l’actual ja preveu quedar-se com a prova només 
la part absolutament necessària, mentre que la resta s’ha d’incinerar. El problema és l’actuació de 
vegades poc diligent dels secretaris judicials, que són els que han d’autoritzar-ne la destrucció. 
També volem fer constar que la manipulació d’aquestes substàncies per personal no policial 
comporta el trencament de la cadena de custòdia, constitueix un delicte d’obstrucció a la justícia i 
genera una pressió afegida i innecessària a la feina del personal laboral o administratiu que, com 
hem constatat visualment, realitza aquestes tasques en comptes del personal operatiu que se 
n’hauria de fer càrrec. 
 
 
12. Funcionament dels arcs de seguretat detectors de metalls: 
 
En concret, se’ns informa que l’arc de plaça Espanya està arreglat i ha entrat en funcionament 
durant 1 hora al dia. El mosso d’esquadra que està encarregat de la vigilància de la porta, segons 
com ho consideri, fa passar per l’arc o no a la persona que entri.  
 
CCOO demanem que consti a l’acta que no estem en situació d’escatimar recursos quan es tracta 
de la vida i la integritat de les persones i que no accepta pas aquest criteri de discrecionalitat, sinó 
que l’arc ha de funcionar sempre i ha de passar-hi tothom. 
 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT!!! 
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