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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL  
DEPARTAMENT D’INTERIOR 

 
 
 
 
Us expliquem els punts més importants que s’han tractat al comitè, a petició de CCOO: 
 
 
1. Encàrrec de gestió a l’Institut Català de la Salut (ICS), de l’assistència sanitària 

prestada al personal, alumnat i persones usuàries de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya (ISPC). 

 
CCOO ens queixem al departament que els delegats de prevenció no hem estat informats de 
la signatura d’un conveni on s’institueix una nova fórmula de col·laboració entre l’ISPC i l’ICS 
per tal que aquest presti els serveis d’assistència sanitària al personal, alumnat i usuaris de 
l’Institut, consistent en un encàrrec de gestió. 
 
Independentment del grau de satisfacció de les persones que reben l’atenció esmentada, 
també volem saber si aquesta fórmula es consolidarà en el futur, i si està prevista la seva 
extensió a altres centres de treball del Departament, atès que CCOO defensem la labor 
dels/de les metges/sses i dels/de les infermers/res que estan adscrits mitjançant contracte 
laboral al Departament i moltes vegades hem reivindicat l’escassetat de personal del Servei 
de Vigilància de la Salut. 
 
El subdirector general d’administració i serveis de l’ISPC ens aclareix que aquest sistema s’ha 
formalitzat mitjançant un instrument jurídic que no canvia les condicions en la prestació del 
servei que ja es van establir des del començament del funcionament de l’Institut. Que s’ha 
intentat de prestar l’assistència amb personal del Departament, però que les limitacions 
imposades pressupostàriament amb caràcter general han impedit que aquesta opció es fes 
efectiva, per la qual cosa es continua amb la situació preestablerta. 
 
CCOO hem exigit al Departament d’Interior que lluiti per una demanda molt més àmplia de 
personal en vistes a la propera oferta d’ocupació pública, que no se centri exclusivament en 
cossos específics, com bombers o mossos, i que tingui la valentia de pactar-la amb els 
sindicats i presentar-la posteriorment a Funció Pública. La resposta ha estat que aquest no 
era un tema per plantejar en el si del Comitè... 
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2. Circuit per assegurar que arriben els resultats de les avaluacions de riscos al personal 
afectat 

 
       A CCOO ens preocupa que no arribin els resultats a les persones interessades; ens expliquen 

que ja a l’auditoria es van detectar mancances en la comunicació i que estan millorant-ho però 
que, en teoria, les avaluacions de riscos es lliuren a les persones responsables de les unitats i 
que són les que s’han d’encarregar de fer-les arribar al seu personal. CCOO pensem que no 
és una manera infal·lible que la informació arribi, i que així ho demostra l’experiència 
constatada. A més, tenint en compte que la Llei de Prevenció de Riscos Laborals estableix 
l’obligatorietat que les persones afectades tinguin accés a l’avaluació de riscos del seu lloc de 
treball, es fa imprescindible establir un circuït directe per tal que aquesta comunicació no 
quedi interrompuda. 

 
L’Administració afirma que, tot plegat, és molt complex, ja que cal segregar la informació per 
sectors de manera que només arribi la que incumbeix a cada persona, però que buscaran la 
manera, atès que reconeixen finalment que la normativa així ho contempla (art. 18.1, últim 
paràgraf, de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals: “En les empreses que tinguin 
representants dels treballadors, l’empresari proporcionarà la informació a què es refereix 
aquest apartat als treballadors mitjançant els seus representants; no obstant això, ha 
d’informar directament a cada treballador dels riscos específics que afectin el seu lloc 
de treball o funció i de les mesures de protecció i prevenció aplicables als riscos 
esmentats”). 

 
 
3. Ús de les possibilitats que ofereix la normativa per contractar o nomenar personal 

tècnic del servei de prevenció en comptes de persones becàries 
 

A CCOO ens preocupa que hi hagi personal becari al departament, ja que l’experiència ens 
ha ensenyat que aquesta persona que en principi està allà per adquirir experiència i aprendre, 
en moltes ocasions ha acabat convertit en una persona jove que treballa de franc fent la pitjor 
feina. Antigament existia la figura de l’aprenent i aquesta persona cobrava des del primer dia, 
en canvi el becaris, en molts casos, acaben fent feina gratuïtament. 
 
CCOO estem totalment en contra de col·locar becaris fent feines remunerables i per això diem 
que es contracti personal interí, que fa molta falta sobretot en els serveis de prevenció, que tot 
i estar definits com a llocs de treball essencials, no s’estan cobrint en proporció amb les 
necessitats. CCOO diem que sindicalment la figura del becari queda desprotegida en el sentit 
que no està representat ni hi ha cap procés transparent i públic en la seva elecció i a nivell de 
prevenció no es proporciona cap dada sobre els seus riscos. 
 
El Servei de Prevenció ens explica que la persona becària que tenen no està traient la feina a 
ningú i que l’objectiu és que la persona aprengui i faci currículum. 
 

 
4. Terminal 1 del Prat de Llobregat 
 

CCOO vam exposar diverses mancances en aquest lloc de treball, l’espai n’és un problema i 
d’altres com els PC’s obsolets, que no hi havia subministrament d’aigua potable o la distància 
que han de recórrer fins a la fotocopiadora. 
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L’Administració ens va respondre en l’última reunió del CSSL que el focus del problema era 
que la superfície és propietat d’AENA però que es comprometien a fer una visita per valorar el 
tema convenientment. 
 
La resposta de l’Administració ha estat que els PC’s s’havien substituït, les fonts d’aigua 
s’havien retirat (que no substituït), que l’espai és suficient, que ara tot està correcte i que la 
nostra demanda no està justificada. 
 
CCOO demanem que s’apliqui amb rigor l’avaluació de riscos d’aquests llocs de treball, 
efectuada fa aproximadament un any, amb les mesures pertinents i que no quedi tot en una 
valoració subjectiva d’una sola persona contra quatre delegats de prevenció, dos dels quals 
de CATAC, amb experiència en prevenció de riscos laborals i que reclamen mesures 
correctores bàsiques. 

 
 
5. Personal encarregat de l’eliminació de la marihuana com a material decomissat 
 

A petició d’un altre sindicat, el departament vol aclarir que, en el cas de la destrucció que fa el 
personal de manteniment de les plantes de marihuana decomissades són els cabdells els que 
contenen el THC i altres substàncies cannabinoides, i que si no hi són presents, no hi ha 
problemes d’intoxicació per inhalació de vapors. Segons ens expliquen, extreuen els cabdells 
de tot el material decomissat, cosa que costa d’imaginar, sobretot sabent l’existència de 
problemes causats per aquest motiu a comissaries de mossos com a Vilafranca del Penedès, 
Montblanc o Figueres, denunciades i objecte fins i tot de notícies de premsa.  
 
Científicament, però, si bé el THC es concentra primordialment als cabdells de les plantes de 
marihuana, també és cert que apareix en altres llocs, com les fulles, i que el procés de 
maduració de la planta comporta la transformació del THC en CBN (cannabinol), que és un 
fort depressor. A més, un dels mètodes de consum més eficients del cànnabis és la 
vaporització, que és justament la inhalació dels vapors que desprenen les plantes, sense 
necessitat de fum que els contamini. 
 
CCOO som coneixedors que a algunes comissaries han tingut aquest material tancat força 
temps en habitacions no estanques, pàrquings o terrats, ja que no es pot destruir fins que no 
hi ha una ordre judicial. 
 
No només això, sinó que també sabem que ha passat que el personal que hi treballa en 
aquestes comissaries noten molèsties (maldecaps, irritació ocular, mareigs, etc.) en inhalar 
durant tota la jornada els vapors que es desprenen d’aquestes plantes emmagatzemades de 
vegades durant mesos. 
 
CCOO creiem que és necessari articular un protocol en coordinació amb la Fiscalia de 
Catalunya per guardar les mostres necessàries i així poder destruir amb la màxima 
immediatesa possible el material excedent sense haver-lo d’emmagatzemar o bé habilitar 
magatzems específics i aïllats del personal. 
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6. Cursos de conducció segura i eficient per a tot el personal 
 

Atès l’augment generalitzat de l’accidentalitat i també dels accidents “in itinere” i “in missio”, 
CCOO va demanar a l’anterior comitè que s’oferissin al personal cursos de conducció segura i 
de pas eficients, per contribuir a disminuir la contaminació ambiental. CCOO va exposar que 
aquests cursos ja estan preparats i fins i tot subvencionats en molts casos.  
 
El Departament ens ha dit que han contactat amb Trànsit i han fet una petició oficialment per 
a accedir a aquests cursos, però que de moment només se centra en el personal laboral 
conductor. CCOO ha  demanat que s’ampliï a altres col·lectius, com el personal de 
manteniment, que també facin un ús professional dels vehicles del Departament. 
L’Administració accepta el suggeriment, si bé especifica que la primera edició del curs només 
contemplarà al personal amb categoria de conductor. 

 
 
7. Estat de les obres als lavabos de la 3a planta de la Comissaria d’Horta 
 

Se’ns va informar que el 13 de gener hi hauria una reunió amb manteniment per parlar-ne. 
Ara ens confirmen que està aprovada l’execució i que manca acordar la data per començar. 

 
 
8. Cablejat sense recollir al terra de la 5a planta del Palauet 
 

Ens comuniquen que ja s’ha solucionat aquest problema. 
 
 
9. Informació sobre la incidència a la Comissaria amb la potabilitat de l’aigua 
 

Ens informen que s’ha actuat d’acord amb el Reial decret 140/2003 pel qual s’estableixen els 
criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua per al consum humà, se n’ha prohibit el consum i 
s’han instal·lat dues fonts amb garrafes d’aigua. La part sindical comenta amb ironia si tant 
costa instal·lar també dues fonts d’aigua a la Terminal 1 del Prat del Llobregat, on ens han dit 
que havien retirat les velles i s’han quedat sense fonts. 

 
 
10. Accidents 
 

CCOO volem incidir en dos accidents ocorreguts en què l’objecte causal és el mateix, una 
capsa de paquets de folis. Aquests han causat lesions a 2 persones quan els manipulaven.  
 
Des de vigilància de la salut ens recorden que a la Intranet hi ha penjades recomanacions per 
tenir cura de l’esquena. CCOO demanem que es recordi al personal que si entre les seves 
funcions no està la manipulació de càrregues no ho faci i que si a les seves tasques hi ha la 
manipulació de càrregues el Departament té l’obligació de formar-los adequadament per 
evitar lesions i accidents. També incidim en la importància de tenir el mobiliari en bon estat, 
en relació amb l’accident que va patir una persona a qui se li va trencar una cadira del 
menjador. 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


