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PARITÀRIA SECTORIAL DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS PER AL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ, TÈCNIC 

I LABORAL  
 
 
 
1. Mútues, com recollir les informacions i seguiment de les queixes 
 
CCOO proposem que s’obri una via per exposar les queixes a les mútues i aprofitem per dir que els fulls 
que les mútues faciliten per fer reclamacions són de l’Agència Catalana de Consum (ACC) i que són inútils 
i enganyosos, ja que l’ACC no té competències sobre aquesta matèria. CCOO exposem que a més de la 
reclamació telemàtica al Ministeri caldria oferir algun altre tipus de reclamació no virtual a les persones que 
ho demanin, però que fos a un organisme competent. 
 
A CCOO ens preocupa que l’Administració no empleni correctament els fulls de notificació d’accidents de 
treball a la mútua i que a causa d’això les mateixes mútues no reconeguin molts accidents com a accidents 
de treball. La solució seria tan fàcil com que hi hagués una correcta comunicació entre l’Administració i la 
mútua. La Funció Pública diu que pren nota de la nostra proposta. 
 
 
2. Eliminació de ftalats, parabens i altres disruptors endocrins dels productes de neteja i 

cosmètics en els centres de treball de la Generalitat, així com en les empreses subcontractades 
 
CCOO vam preguntar a la Funció Pública si es tenien en compte aquests criteris en l’adquisició de 
productes de neteja i cosmètics i la Comissió Central de Subministraments els hi ha donat la resposta que 
us expliquem tot seguit. 
 
L’actual Acord marc dels serveis de neteja no està actualitzat i tot i que recull criteris d’eliminació de 
productes perillosos, encara no prohibeix l’ús dels conservants triclosan, parabens, formaldehids i 
alliberadors de formaldehid en els sabons de mans. 
 
Els criteris d’eliminació de productes perillosos estan recollits en el reglament REACH i també en l’Etiqueta 
ecològica de la Unió Europea, que és més restrictiva donat que es tracta d’un sistema d’ecotiquetatge 
voluntari, però malgrat tot, darrerament s’han afegit substàncies candidates a ser-hi incloses i per això, de 
cara al nou acord marc, caldria ampliar i afegir la prohibició d’ús d’aquests conservants. 
 
Tot i l’extensió del seu informe, la Comissió Central de Subministraments no esmenta cap data per 
redefinir un nou Acord marc de serveis de neteja, que inclogui aquestes noves substàncies perilloses. 
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3. Protocols d’agressions a personal treballador de la Generalitat 
 
Atès que a la Mesa Sectorial es va acordar la homogeneïtat en els protocols d’agressions a personal 
funcionari i laboral de la Generalitat, es crearà un grup de treball amb la participació de la part sindical. 
CCOO proposem que el Departament d’Interior assessori sobre els temes legals, aprofitant les seves 
competències en matèria de protecció i seguretat pública. 
 
4. Informació del simulacre a l’edifici de Santa Caterina, Girona 
 
Se’ns comunica que en aquest edifici, on hi treballen unes 900 persones, es va efectuar un simulacre 
d’avís de bomba, que en cinc minuts es va evacuar i que als dotze minuts ja hi tornava a ser dins tot el 
personal. Només es va detectar un problema amb l’alarma que es va solucionar al moment amb l’ús de la 
megafonia. 
 
5. Dades sobre la sinistralitat laboral d’aquest any 
 
CCOO exposem que hi ha prou dades que ens porten a pensar en un increment de la sinistralitat en 
l’Administració Pública, com ara que la Generalitat no ha fet la sol·licitud de la bonificació per la reducció 
de la sinistralitat laboral que regula el Reial Decret 404/2010. Dit això, sol·licitem de veure les dades sobre 
la sinistralitat des de l’1 de gener fins al 31 d’octubre. L’Administració ens explica que aquesta informació 
es recull a final d’any i que encara no la tenen recopilada, tot i que es pot fer el seguiment a cada 
departament. Ens confirmen que l’any 2014 hi va haver un increment i que l’informe corresponent es 
presentarà a la Supraparitària. També treuen pit dient que el bonus no l’han demanat però per molt poc... 
 
CCOO diem que és necessari veure les dades sota una perspectiva més gran i per això volem tractar-ho 
en el si de la Paritària, on s’agrupen tots els departaments. Tot i així, podem esperar els dos mesos que 
falta per a la Supraparitària encara que es podria haver recollit el primer semestre. Demanem una fórmula 
que permeti tenir accés global a aquestes dades, almenys semestralment. 
 
6. Promoció d’activitats formatives i campanyes per ajudar a les persones fumadores a deixar de 

fumar 
 
CCOO demanem que s’activin altre cop les campanyes de conscienciació i altres ajudes per al personal 
fumador, per tal de fomentar la salut. L’Administració ho recull per estudiar-ho amb el Dep. de Salut. 
 
7. Coordinació empresarial amb l’empresa que neteja la façana al Departament d’Empresa i 

Ocupació 
 
CCOO demanem que es revisi el contracte amb l’empresa de neteja ja que hi ha un dia de neteja fixat que 
no es pot moure, de manera que si la data que toca netejar la façana coincideix amb un dia de vent i pluja, 
com ha succeït, la neteja s’efectua igualment amb el conseqüent risc per al personal de neteja i també 
amb la poca efectivitat de la feina que desenvolupen en dies així. 
 
8. Casos de lipoatròfia 
 
Es pren l’acord de codificar els casos en les notificacions d’accident, per tal de mantenir la confidencialitat 
de les persones afectades. 
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