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Integració d’un nou membre per part de l’

Com a conseqüència de la integració del personal dels parcs 
s’incorpora com a vocal per part l’
Biodiversitat. 

Per tal de mantenir la paritat amb la part social, l’

 

Avaluacions de riscos psicosocials

Com ja vam informar en el resum de l’anterior comitè, s’ha iniciat l’avaluació dels riscos 
psicosocials.  

Els tres grups de treball que es van constituir ja s’han reunit 2 vegades
qüestionaris. Ara cal anar als centres,
respostes al qüestionari.  

Per a la nostra sorpresa, i malgrat
laborals (v.3.1) editat per l’anterior Departament de Treball
importància la participació dels treballadors en la u
del Comitè de Salut Laboral del 3 de desembre, 
les persones de l’empresa que intervinguin en alguna de les fases d’implementació del mètode ha 
de ser considerat, a tots els efectes, temps efectiu de treball. 

La subdirectora general de recursos humans i relacions laborals 
de consultar amb Funció Pública, els representants dels treballadors 
hores de crèdit sindical per participar en la realització de l’auditoria. 

Com a representants dels treballadors no pense
i, per tant, ho denunciarem davant la Direcció General de la Funció Pública.

Està previst que l'1 de juny comencin les visites als centres de treball.

 

serveis a la ciutadania  

sec

INFORMA
 

Via Laietana 16, 4t - 08003-Barcelona
C/ Joan Maragall 35, 5è - 17001-Girona

Av. de Catalunya 2, 7è - 25002-
C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona

gene@ccoo.cat 
Facebook: http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo

    Twitter: www.twitter.com/ccoogeneralitat

COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT
ARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Integració d’un nou membre per part de l’ Administració.  

de la integració del personal dels parcs naturals al nostre departament
s’incorpora com a vocal per part l’Administració el Sr. Jaume Vicens, subdirector general de la 

Per tal de mantenir la paritat amb la part social, l’Administració donarà de baixa un vocal.

psicosocials  

Com ja vam informar en el resum de l’anterior comitè, s’ha iniciat l’avaluació dels riscos 

Els tres grups de treball que es van constituir ja s’han reunit 2 vegades
qüestionaris. Ara cal anar als centres, i després d’informar als/les treballadors

Per a la nostra sorpresa, i malgrat el que diu el Manual per a la identificació i 
editat per l’anterior Departament de Treball: 2.2.2 Participació (..) 

importància la participació dels treballadors en la utilització del mètode PSQCAT 21 (...)
del Comitè de Salut Laboral del 3 de desembre, segons el qual:“(..)11. Els temps de qualsevol de 

a que intervinguin en alguna de les fases d’implementació del mètode ha 
de ser considerat, a tots els efectes, temps efectiu de treball. (..) 

a subdirectora general de recursos humans i relacions laborals del TES ens va dir que, després 
unció Pública, els representants dels treballadors només podíem utilitzar

per participar en la realització de l’auditoria.  

Com a representants dels treballadors no pensem acceptar l’incompliment d’aquest
er tant, ho denunciarem davant la Direcció General de la Funció Pública. 

comencin les visites als centres de treball. 
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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT  
ARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  

naturals al nostre departament, 
Jaume Vicens, subdirector general de la 

dministració donarà de baixa un vocal. 

Com ja vam informar en el resum de l’anterior comitè, s’ha iniciat l’avaluació dels riscos 

Els tres grups de treball que es van constituir ja s’han reunit 2 vegades i ja han enllestit els 
treballadors/es i recollir les 

Manual per a la identificació i avaluació dels riscos 
Participació (..) és d’especial 

tilització del mètode PSQCAT 21 (...).  I l’acord 
“(..)11. Els temps de qualsevol de 

a que intervinguin en alguna de les fases d’implementació del mètode ha 

ens va dir que, després 
només podíem utilitzar les 

acceptar l’incompliment d’aquest principi i acord 
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Nou cas de lipotatròfia al Santa Caterina

Es tractat d’un cas que ja havia esta declarat pel Departament 
passat dependre del nostre departament.

 

Desaparició del servei de cafeteria i fonts d’aigua

El 22 d’abril el departament va comunicar a tots
cafeteria de l’edifici de Tarradellas deixava 
cap empresa al concurs de concessió. El departament tenia previst de posar 
“vending” de begudes i menjar, així com microones i frigorífics.

Un mes després, encara no hi ha cap aparell.

 

Trasllat a la Zona Franca  

Està previst que, partir del segon semestre del 2019
d’ubicar a la Zona Franca (entre el Passeig de la zona Franca i la Fira Gran Via 2) dels 
de la Secretaria de Medi Ambient, del Servei Meteorològic de Catalunya i de l’Agència Catalana 
de l’Aigua. A ells s’afegiran 
treballadors/es.  

Aquest tema ja porta cua. Els companys d’Economia ja han informat en altres informatius de la 
problemàtica que es planteja per a un col·lectiu gran de treballadors i ciutadans que hauran de 
desplaçar-se a un lloc sense cap mitjà públic de transport. 

 

Implantació de les mesures proposades en l’

Ja han passat dos anys i l’Administració ens ha passat un quadre que recollia les mesures 
proposades i quin era el seu grau d’implantació. Ma
detectades, el Departament n’havia resolt molt poques de forma satisfactòria. L’
proposa de convocar de nou la comissió del 

   

 

Secció Sindical de CCOO al Departament 
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Santa Caterina  

’un cas que ja havia esta declarat pel Departament d’Empresa i Ocupació, i que ara ha 
passat dependre del nostre departament. 

Desaparició del servei de cafeteria i fonts d’aigua  

El 22 d’abril el departament va comunicar a tots/es els/les treballadors
cafeteria de l’edifici de Tarradellas deixava de funcionar.  El motiu era que no s’havia presentat 
cap empresa al concurs de concessió. El departament tenia previst de posar 

de begudes i menjar, així com microones i frigorífics. 

Un mes després, encara no hi ha cap aparell. 

partir del segon semestre del 2019, comenci el trasllat a un nou edifici que s’ha 
a la Zona Franca (entre el Passeig de la zona Franca i la Fira Gran Via 2) dels 

de la Secretaria de Medi Ambient, del Servei Meteorològic de Catalunya i de l’Agència Catalana 
de l’Aigua. A ells s’afegiran els del Departament d’Economia i Justícia. En total

Aquest tema ja porta cua. Els companys d’Economia ja han informat en altres informatius de la 
problemàtica que es planteja per a un col·lectiu gran de treballadors i ciutadans que hauran de 

p mitjà públic de transport.  

Implantació de les mesures proposades en l’ Auditoria del Sistema de Prevenció del 2014

dministració ens ha passat un quadre que recollia les mesures 
proposades i quin era el seu grau d’implantació. Malgrat la gran quantitat d’inconformitats 
detectades, el Departament n’havia resolt molt poques de forma satisfactòria. L’

convocar de nou la comissió del grup de treball del pla d’auditoria.

Sindical de CCOO al Departament 
i Sostenibilitat 
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d’Empresa i Ocupació, i que ara ha 

treballadors/es que el servei de 
e funcionar.  El motiu era que no s’havia presentat 

cap empresa al concurs de concessió. El departament tenia previst de posar màquines de 

comenci el trasllat a un nou edifici que s’ha 
a la Zona Franca (entre el Passeig de la zona Franca i la Fira Gran Via 2) dels companys 

de la Secretaria de Medi Ambient, del Servei Meteorològic de Catalunya i de l’Agència Catalana 
ícia. En total, 1.000 

Aquest tema ja porta cua. Els companys d’Economia ja han informat en altres informatius de la 
problemàtica que es planteja per a un col·lectiu gran de treballadors i ciutadans que hauran de 

del Sistema de Prevenció del 2014  

dministració ens ha passat un quadre que recollia les mesures 
lgrat la gran quantitat d’inconformitats 

detectades, el Departament n’havia resolt molt poques de forma satisfactòria. L’Administració 
del pla d’auditoria. 

Sindical de CCOO al Departament Territori 


