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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 11.02.2016 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
 
A l’inici de la reunió es presenten els nous membres del Comitè de Seguretat i Salut 
incorporats a causa dels canvis del nou Govern i de les eleccions sindicals. Per part de 
CCOO s’ha incorporat el nou delegat de prevenció de laborals. Amb el traspàs de 
l’Agència de l’habitatge al Departament de Governació, s’ha produït una disminució en el 
nombre de membres, que ha passat de 18 a 16 i, per tant, també ha canviat la paritat que  
ha passat de 9 membres per cada part (la de l’administració i la social) a 8. 
 
 
Nou edifici del Parc de Carreteres d’Argentona 
 
Les obres, després de més de 3 anys, ja estan acabades. El Servei de Prevenció va 
presentar al Comitè el qüestionari de comprovació de condicions mínimes del bé immoble, 
d’acord amb el RD 486/1997 on figuraven algunes deficiències que es podrien esmenar 
abans del trasllat dels companys. L’ocupació estava prevista abans de l’1 de març. 
 
 
Problemàtica de les fonts d’aigua 
 
Aquest  tema va ser encetat per CCOO a l’anterior sessió del comitè. Les 3 fonts que hi 
ha a l’edifici de Tarradellas són insuficients per a 800 treballadors i en una de les que hi 
ha a Diagonal no s’està fent cap manteniment. Els representants sindicals del TES ens 
comprometem a augmentar el nombre de fonts a Tarradellas i a revisar-ne els contractes 
de manteniment. La primera decisió ha estat la d’inutilitzar la font de Diagonal, que no 
tenia cap manteniment, malgrat que portava anys funcionant.  
 
 
Planificació avaluacions dels Parcs Naturals 
 
L’Administració presenta un document, que li ha tramès el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb les darreres avaluacions de riscos. El Servei de 
Prevenció l’està estudiant, però informa que encara no disposa de tota la relació d’edificis 
que li arriben. Sí que s’ha completat el traspàs de personal.   
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Lloguer de vehicles  
 
El Departament ha subscrit un contracte lloguer de vehicles per als Parcs de Carreteres. 
Aquests vehicles no tenen ponts de llums d’emergència, ni cap identificació que els 
permeti aparcar en els vorals de la carretera, sense ser multats. Són vehicles només 
aptes per al trasllat de personal. Els representants de l’administració no donen cap solució 
mentre no hi hagi cap pressupost per eixamplar el parc mòbil del departament.  
 
 
Vestuari del personal de brigada dels Parcs de carreteres 
 
S’ha format un grup de treball entre l’Administració i representants dels treballadors dels  
Parcs de Carreteres per estudiar el vestuari més adequat i segur per al personal de 
brigada. Hi ha una problemàtica afegida, i és la del personal d’empreses externes que 
també fan tasques de manteniment de les carreteres i que porten la mateixa identificació 
que el personal de la Generalitat.  
 
 
Avaluació de riscos psicosocials 
  
Es van constituir les comissions de treball per als grups de: 

1. Personal administratiu 
2. Personal dels parc de carreteres 
3. Personal dels parcs naturals 

 
L’Administració farà una proposta de calendari de reunions. La metodologia a seguir serà 
la PSQCAT-21 que és l’aprovada per  la Generalitat de Catalunya.  
 
 
Jornades de formació “Medi Ambient i Salut” 
 
CCOO vam plantejar en el comitè el 5 de febrer de 2015 l’organització d’unes jornades 
sobre Medi Ambient i Salut amb un format de de 5 conferències-debat de 2,30 a 3 h de 
durada, amb una ponència d’una hora i la resta per al debat i presentació. L’Administració 
ens proposava una única sessió al matí amb tot el temari comprimit. No ho vam acceptar. 
Després ens va oferir de parlar-ho amb el Departament de Salut, i encara estem a 
l’espera el resultat de les gestions. Un any després, sembla que la direcció del 
Departament de Territori i Sostenibilitat no té cap interès en fer aquest tipus de jornades, 
malgrat la importància que té per a tots els treballadors aquesta problemàtica. 
 
 

Secció Sindical de CCOO al Departament Territori i Sostenibilitat 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


