
federació serveis a la ciutadania 

sector de la generalitat

INFORMA 
06.07.2016 62/2106
 

 
Via Laietana 16, 7è - 08003-Barcelona ● Telèfon: 934 812 765 
Gran Via Jaume I, 9 3r - 17001-Girona ● Telèfon: 972 220 028 
Av. de Catalunya 2, 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 

RESUM DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL 
(CSSL)  

DEPARTAMENT D’INTERIOR 
 
ULLERES DE SOL COM A EQUIP DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL PER AL PERSONAL 
CONDUCTOR  
 
A l’avaluació de riscos del personal conductor i de manteniment es recomanava, per tal de 
prevenir accidents causats per una conducció perllongada i amb el sol de cara, l’ús d’algun tipus 
de protecció solar en el vehicle per reduir els enlluernaments i cansaments de vista. Però el 
Reglament de Circulació i la Direcció General de Trànsit són taxatius i prohibeixen la col·locació 
de filtres i làmines adhesives en els vidres frontals i laterals del conductor (amb excepció de 
persones malaltes de lupus). 
 
Per això, CCOO demanem que rectifiquin la mesura recomanada i la canviïn per, què es 
subministrin ulleres de sol al personal, per tal no incórrer en una infracció del codi de circulació. 
 
 
LIPOATRÒFIA 
 
Hi ha un nou cas al Palauet. El de Passeig de Sant Joan està estable i el de la CECAT va remetre, 
un cop aplicades totes les mesures correctores. Actualment hi ha 1 cas al Palauet i a Trànsit han 
passat de 21 casos a 14, perquè hi ha hagut 6 remissions. 
 
 
OBRES ALS LAVABOS DE LA 3A PLANTA DE LA COMISSARIA D’HORTA 
 
CCOO vam reclamar que es solucionés el problema de males olors als lavabos de la 3a planta de 
la Comissaria d’Horta i el Departament ha fet unes obres consistents en una obertura al sostre, 
que facilita la seva correcta ventilació. 
 
 
MANCANCES HIGIÈNIQUES I DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS A L’ARXIU DE 
L’OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ (OAC) DE L’ÀREA BÀSICA POLICIAL DE CORNELLÀ 
 
Al mes de juny, CCOO vam escriure al Departament per exposar que, en una recent visita a 
aquest lloc de treball, havíem detectat mancances higièniques tals com dues bosses enormes, 
blaves, de material decomissat (marihuana), a l’arxiu de l’OAC. Aquest material desprenia una 
forta olor i juntament amb la manca de ventilació de l’espai, ja de per si reduït, feien que l’aire fos 
irrespirable.  
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Afegíem que hi havia una manca d’ordre i neteja generalitzada amb acumulació de pols en les 
capses d’arxiu i també altre material que estava allà deixat de qualsevol manera. 
 
També vam saber de la presència de “bitxos”. 
 
En el nostre escrit demanàvem que, atès que en aquest espai hi havia persones arxivant i passant 
part de la seva jornada laboral, s’avaluessin els riscos i apliquessin les mesures correctores de 
manera immediata per garantir les condicions higièniques i de seguretat del personal que arxiva. 
En el sí del Comitè ens responen que, els hi s’han enviat fotografies (que ens mostren), on es 
percep l’ordre i neteja que nosaltres havíem trobat a faltar setmanes abans. Ens aquestes 
fotografies no hi havia ni rastre de les dues bosses blaves de marihuana. També ens diuen que el 
Consell General del Poder Judicial recomana que es destrueixi la droga decomissada i només 
deixar una petita mostra i que des del Departament faran un recordatori sobre aquest tema. 
 
Ens comuniquen que IBERTRAC, la nova empresa de desinsectació, desinfectació i desratització, 
serà avisada per tal que comprovi i prengui les mesures oportunes. 
 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) DEL PERSONAL CONDUCTOR DE 
COMISSARIES 
 
CCOO plantegem que les sabates de seguretat del tipus 1 que porta els personal conductor de 
comissaries és molt incòmoda per conduir, a causa de la sola gruixuda i la puntera metàl·lica. 
Com sigui que de sabates de seguretat n’hi ha de tres classificacions: 

 Tipus 1. De seguretat amb puntera de metall i protecció a impactes energia 200 Jules 
 Tipus 2. De protecció amb puntera de seguretat i protecció a impactes energia 100 Jules 
 Tipus 3. Calçat de treball sense puntera 

 
CCOO demanem que el servei de prevenció avaluï si aquest personal necessita realment el calçat 
del tipus 1 i que si amb el del tipus 2 ja seria suficient pel risc avaluat al seu lloc de treball i ens 
responen que ho valoraran. 
 
 
DESCONFORT TÈRMIC A LA COMISSARIA DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 
 
Ens informen que hi havia dos aparells espatllats i que han estan reparats, que actualment no hi 
ha problemes de desconfort i que en un període aproximat d’un mes faran una visita per 
comprovar el confort i poder tancar el tema. 
 
 
ADEQUACIÓ DE LES REVISIONS MÈDIQUES A LES FUNCIONS LABORALS DEL 
PERSONAL 
 
Des de CCOO fa temps que veiem com a la majoria dels departaments de la Generalitat les 
revisions mèdiques s’efectuen d’una manera homogènia sense distingir de la vigilància de la salut 
en funció de les tasques laborals que fa cada persona. 
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Podem dir que, en algunes revisions mèdiques fetes en alguns departaments de la Generalitat, es 
duplica el servei que ja ofereix la Seguretat Social al personal afiliat i s’oblida d’avaluar les 
possibles conseqüències sobre l’estat de salut, de les activitats específiques dutes a terme a la 
feina, que és el veritable sentit de la disciplina de la Vigilància de la Salut als centres de treball. 
 
Com sigui que, una de les disconformitats a l’auditoria feta l’any 2013 era sobre aquest tema, hem 
volgut saber de quina manera s’efectuen actualment. Ens responen que l’auditoria va avaluar les 
actuacions de 2012 i que llavors, hi havia algunes mancances, però que actualment, en la 
vigilància de la salut s’apliquen els protocols generals i els protocols específics per a cada 
col·lectiu. Així, per exemple, al personal conductor s’aplica l’específic de manipulació de 
càrregues, de postures forçades i audiometries; però no es pot parlar de riscos específics quan 
parlem de personal que no està el 100% del seu temps, per exemple, conduint i per això cal 
aplicar també el protocol general. 
 
CCOO incidim en la importància que, un cop incorporada la persona després d’una baixa llarga, 
se li ofereixi la revisió mèdica de rigor, de caire voluntari, ja que també sortia reflectit a l’auditoria 
de 2013. Ens responen que actualment així s’està fent. 
 
 
FORMACIÓ DE CONDUCCIÓ SEGURA PER A CONDUCTORS POLIVALENTS DE 
COMISSARIES 
 
CCOO vam demanar aquest curs fa uns mesos. Ens responen que s’inclourà al personal de 
manteniment de comissaries en aquests cursos, si bé més endavant després de la formació del 
primer grup que serà abans d’acabar l’any. 
 
 
FORMACIÓ PER AL PERSONAL LABORAL DE MANTENIMENT 
 
S’està mirant d’oferir una formació adaptada a les seves tasques amb una vessant més pràctica 
de cara a la prevenció. 
 
 
TRAMESA DE LES AVALUACIONS DE RISCOS ALS DELEGATS I DELEGADES DE 
PREVENCIÓ 
 
CCOO ens queixem ja que, atès que la Llei de Prevenció de Riscos Laborals diu que el personal 
delegat de prevenció té dret a la informació i a la participació en tot el que es refereix a la 
prevenció de riscos laborals als centres de treball, quan el Departament d’Interior posa a la nostra 
disposició les avaluacions ja realitzades, està donant-nos dret a al informació però s’estan saltant 
el dret a la participació. Per tant reclamem aquest dret i que en comptes de posar l’informe de 
l’avaluació de riscos a la nostra disposició, quan ja està dat i beneït, se’ns enviï, juntament amb la 
resta de persones interessades i així també poder exercir el dret a la participació. 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


