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DEPARTAMENT D’INTERIOR 
RESUM DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL   

 
 
1. Sol·licitud d’informe sobre les mesures de càrregues electrostàtiques a la Comissaria 

de les Corts 
 
Ateses les freqüents enrampades del personal, CCOO vam demanar que es fes aquest informe on 
es fa palès que a més de les càrregues també la calor és excessiva (més de 26 graus a l’octubre). 
S’han fet tres preses de dades, al maig, al juliol i a l’octubre i en els tres casos surten deficiències.  
 
El Departament diu que n’està fent seguiment i aplicant mesures correctores per després 
comprovar la seva eficàcia amb noves preses de dades.  
 
Les mesures passen per mantenir al 50% la humitat relativa de l’aire al llarg de l’any, agrupar el 
cablejat i folrar-lo amb material aïllant com a element dissipatiu de les càrregues electrostàtiques, 
separar l’agrupació de taules per evitar concentració elevada de cablejat, folrar la part metàl·lica 
transversal de les taules en contacte amb les cames de la persona, revisar el sistema de ventilació 
i climatització i regular la temperatura, col·locar difusors per evitar la incidència directa d’aire sobre 
les persones i fer un seguiment periòdic de les condicions de treball i la salut del personal. 
 
Sigui com sigui, des de CCOO seguirem darrera la pista i us anirem informant i vetllant per 
l’aplicació de les mesures i la resolució definitiva dels problemes. 
 
 
2. Cablejat sense recollir al terra de la 5a planta del Palauet 
 
En una visita al Palauet, vam detectar que el terra és ple de cablejat sense recollir i vam fer un 
escrit amb data 23 d’octubre al Departament demanant que s’arreglés. En data d’avui encara no 
s’ha solucionat, segons ens expliquen, perquè manca l’actuació dels serveis informàtics canviant 
els punts de connexió per als ordinadors. 
 
Seguirem insistint i us informarem. 
 
3. Exàmens de salut 
 
El Departament ens informa que hi ha una tendència a la baixa, en referència a 2012, 
aproximadament un centenar menys de persones s’han fet la revisió mèdica. El Servei de 
Prevenció vol incidir en la importància de la vigilància de la salut per poder exercir una bona 
prevenció de riscos en els llocs de treball. 
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4. Adaptació de lloc de treball 
 
Se’ns comunica una adaptació en el lloc de treball per raons de salut d’una persona laboral la qual 
ha consentit en canviar el lloc de treball. 
 
Volem recordar que, en cas d’adaptació de lloc de treball per motius de salut, tal i com recull la 
Normativa de la Funció Pública en el 6è Conveni col·lectiu del personal laboral, article 15: 
 
 “si les retribucions que rep la persona adaptada en el nou lloc de treball són inferiors, tindrà dret a 
percebre un complement per la diferència entre aquestes retribucions i les que percebia”. 
 
 
5. Reposició dels subministres de les farmacioles 
 
Ateses les queixes per la manca de material en les farmacioles repartides a les diferents plantes 
del Departament, el Servei de Prevenció ens explica que a la Intranet està explicat el sistema de 
reposició de les farmacioles i que és el següent: 
 

- A cada planta hi ha una farmaciola amb una persona responsable que hi figura a la 
Intranet, així com la relació de material que ha d’haver a disposició del personal i que 
aquest material es limita a cures de primers auxilis. Tot i així el Departament ens comenta 
que actualitzarà les dades. 
 

 
6. Avaluació de riscos del personal conductor polivalent i del personal de manteniment 
 
Demanem que les avaluacions de riscos dels llocs de treball, que per llei cal efectuar en els 
centres de treball, arribin a tots els treballadors i treballadores afectades, ja que l’actual sistema 
d’enviar-lo als responsables de les unitats no garanteix que arribi a les persones a les qual s’ha 
avaluat el lloc de treball. El Departament respon que estudiarà el circuït més adequat. 
 
D’altra banda, reiterem amb caràcter formal les sol·licituds sobre la roba de treball i els equips de 
protecció individual d’aquests/es treballadors/es, així com la formació adequada per a la prevenció 
de riscos en el desenvolupament professional de les seves tasques. 
 
 
7. Planificació activitats preventives per a 2016 
 
CCOO hem demanat la planificació i el calendari de visites programades per a 2016 per tal de 
poder preveure la presència sindical. El departament ens respon que encara no ho té i només ens 
facilita informació sobre la formació prevista. 
 
Parlant de formació, CCOO vam demanar cursos de formació segura i eficient i el departament 
respon que han parlat amb el Servei Català de Trànsit i la resposta és que ells només formen a 
formadors, de manera que el departament hauria de triar personal per a què pugui després 
impartir les classes. CCOO repliquem que aquests cursos ja estan muntats i s’imparteixen a 
diferents àmbits com conducció professional, universitaris, autònoms i en molts casos 
subvencionats, de manera que és tot molt més senzill del que planteja el departament, que ens diu 
que prenen nota i ens diran alguna cosa. 
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8. Plans d’Autoprotecció  
 
Ens comuniquen que s’estan implantant els plans en diferents centres i que inclou la formació en 
primers auxilis. 
 
 
9. Terminal 1 del Prat del Llobregat 
 
En una recent visita sindical, CCOO vam detectar algunes incidències com ara la manca d’aigua 
calenta als lavabos del Palmerar, absència de màquina d’aigua, un ordinador obsolet i problemes 
d’espai a causa de la màquina fotocopiadora i de les taules massa juntes. 
 
El Departament respon que l’ordinador està inclòs en el pla renove i en breu serà substituït. La 
fotocopiadora pertany a AENA i sembla que hi ha un problema per ser un espai petit que en un 
principi estava previst per a dues persones i que a sobre és un espai compartit amb AENA. CCOO 
insistim que les condicions de treball d’aquestes persones són molt precàries i que fa temps que 
les organitzacions sindicals demanen intervenció en aquest CSSL. 
 
La Subdirectora General de Recursos Humans es compromet a fer una visita per detectar i 
solucionar problemes. 
 
 
10. Comissaria de Sant Vicenç dels Horts 
 
CCOO reclamem que existeixen problemes amb la calefacció i que la porta d’entrada no tanca bé. 
Ens contesten que ja està solucionat el problema de la calefacció i que pel que fa a la porta, està 
demanada la peça que hi manca. 
 
 
11. Dates de lliurament dels informes pendents del Servei de Prevenció sobre les 

avaluacions de riscos laborals efectuades enguany 
 

El Departament ens puntualitza que l’informe de l’avaluació de riscos laborals del personal 
conductor polivalent i del personal de manteniment se’ns lliurarà als/a les delegats/des de 
prevenció a finals de gener, l’informe sobre l’AR de Serveis Centrals encara no està tancat, perquè 
s’han hagut de fer modificacions atès els canvis de personal esdevinguts, malgrat que es 
contempla que també al mes de gener finalitzarà la redacció de l’informe; finalment, l’informe de 
l’AR de l’edifici C del Complex Egara s’ha demorat per qüestions de protecció de dades de 
caràcter personal (s’havia de respectar el TIP dels agents policials), però ja està a disposició dels 
delegats i de les delegades. 

 
 

12. Resultat del qüestionari de riscos psicosocials implementat a la Regió Policial del Camp 
de Tarragona 
 

El personal que ha respost el qüestionari que telemàticament els va facilitar el Departament 
constitueix un 50,79% sobre el total, 32 de 63. CCOO volem incidir que el mètode per a l’avaluació 
de riscos psicosocials, PSQ CAT’21, versió 2, exigeix una taxa de resposta acceptable de, com a 
mínim, un 60%, per a totes les categories de totes les unitats analitzades (3 en aquest cas), si bé 



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 

és cert que es pot acordar de realitzar les valoracions oportunes de les dades proporcionades per 
un percentatge de treballadors/es igual o superior al 50%.  
 
A començament d’any es reunirà el grup de treball per decidir si es treballarà amb els resultats 
obtinguts o caldrà repetir de nou l’enquesta. 

 
 

13. Estat de les obres del lavabo de la 3a planta de la Comissaria d’Horta. 
 

Infraestructures ens informa que el propietari de l’edifici farà les obres de condicionament del 
lavabo, per tal de dotar-lo de sortida per a l’extracció de l’aire. Concretament, al mes de gener, el 
dia 13, tindrà lloc una reunió amb el personal de manteniment propi en què es tractarà aquest punt 
dins de l’ordre del dia previst. 

 
 

14. Arcs de seguretat del Departament 
 

S’ha informat de l’existència de la ubicació dels arcs de seguretat existents al Departament. Pel 
que fa al seu funcionament, és un tema de competència estrictament policial, sembla que s’activen 
a conveniència dels responsables de MMEE, i que en el nivell 4 d’alerta terrorista no han d’estar 
en servei més que aleatòriament. 
 
CCOO tornem a queixar-nos d’aquesta manca d’uniformitat de criteri en relació amb el 
funcionament dels arcs de seguretat a altres administracions a Catalunya o, fins i tot, d’altres 
departaments de la Generalitat. I és que a cal sabater, sabates de paper... 

 
 

15. Olors fortes 6a planta de l’edifici de Diputació, 355, de Serveis Centrals 
 

S’ha preguntat si hi ha cap producte de neteja que no compleix les condicions d’higiene i seguretat 
industrial. Ens han contestat que no, i que probablement es tracti d’un ambientador que hi ha al 
lavabo, que pot causar una reacció simptomàtica a determinades persones.  
 
CCOO demanem que es revisin els productes de neteja, la seva adequació a la normativa de 
prevenció de riscos laborals, i recomanem que, si hi ha hipersensibilitat d’algun/a treballador/a a 
alguns d’aquests productes, sempre que siguin dins dels estàndards exigibles, es canviïn o, si no 
es localitza la font del problema, passi el treballador/a per vigilància de la salut, valorant també 
l’opció més còmoda, que és el canvi de taula. 

 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


