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NOTA RESUM DE LA PARITÀRIA SECTORIAL DE 
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS PER AL 

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ, TÈCNIC I LABORAL 
 
 
Aprovació del Protocol d’agressions 
 
L’1 de març d’aquest any va començar el grup de treball paritari per a l’elaboració del document amb el contingut 
mínim que haurien de tenir els procediments de prevenció i actuació davant de situacions de violència externa. 
 
Com sigui que, malgrat que el contingut del protocol ens semblava satisfactori però no recollia escopinades com a 
agressió sinó com a abús, CCOO vam demanar la col·laboració de la resta de sindicats per esmenar el document i 
que escopinades fos considerat com a agressió. 
 
Gràcies a la signatura de tots els sindicats representats a la Paritària, la Funció Pública ha agafat aquesta esmena, 
cosa que volem agrair a tots els qui ho han fet possible. 
 
Aquest concepte és molt important, especialment per al personal que treballa a les presons ja que a partir d’ara es 
reconeixeran aquestes agressions mentre que abans no constaven en les estadístiques. De fet, el personal que 
treballa a Justícia Juvenil, tot i pertànyer al mateix departament de Justícia, té un protocol d’agressions que recull 
escopinada com a agressió mentre que als serveis penitenciaris, fins ara, no es considerava agressió. 
 
Casos d’electrosensibilitat a la Generalitat 
 
Donat l’augment d’aquesta malaltia donada per l’exposició a camps electromagnètics, CCOO demanem que la 
Generalitat marqui un procediment quan en aquests casos l’ICAM dóna l’alta tot i que la persona no pot treballar, ja 
que un dels problemes d’aquesta malaltia és la impossibilitat d’adaptar el lloc de treball a aquestes persones. Aquest 
procediment caldria fer-lo en col·laboració amb el departament de Salut. 
 
Aprofitem per denunciar el veritable motiu pel qual l’ICAM està donant l’alta a aquestes persones i que tots sabem 
que és econòmic. 
 
CCOO volem per fer ressò de vàries notícies d’actualitat sobre la hipersensibilitat als camps magnètics per demanar 
que la Generalitat faci campanyes informatives sobre aquest tema, ja que fins i tot a diaris de gran tirada fan difusió 
de precaucions bàsiques com per exemple tancar el wifi de casa en anar a dormir, tendir a l’ús d’auriculars per parlar 
amb el mòbil o l’ús del mode avió mentre no s’utilitza el mòbil per reduir l’exposició diària a les ones 
electromagnètiques.  
 
CCOO demanem que la mateixa Generalitat adopti aquestes mesures preventives i doni exemple tancant els routers 
quan acaba la jornada laboral i engegant-los a l’endemà, per tal d’evitar exposició innecessària als veïns dels edificis 
adjacents als d’oficines. 
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CSSL dels nous departaments creats pel Govern 
 
Arrel del nou Govern es van crear nous departaments i CCOO exposem que, concretament en el d’Afers i Relacions 
Institucionals i Exteriors i Transparència, no s’ha convocat encara cap Comitè de Seguretat i Salut Laboral. Ens 
contesten que tot just ara acaben d’agafar personal per al Servei de Prevenció. CCOO creiem que després de 
gairebé un any de la creació dels nous departaments, ja és hora que l’activitat preventiva es posi en marxa i no 
entenem ni trobem acceptable aquesta relaxació. 
 
Registre de delegats de prevenció 
 
CCOO exposem que fa anys que el registre de delegats de prevenció no funciona correctament i demanem si hi ha 
previsió de normalitzar el registre, que és especialment problemàtic a la província de Barcelona. 
 
Ens responen que l’aplicatiu ELECTIA és de fa 15 anys i que té errors de disseny a més del problema del volum que 
es genera a la província de Barcelona. CCOO demanem l’actualització d’aquest programa en base en l’experiència 
adquirida i tenint en compte també que aquest procediment és enrevessat i ferragós. 
 
Queixes a la Mútua Asepeyo 
 
Ja fa molt de temps que totes les organitzacions sindicals anem denunciant el tracte inadequat que es dispensa en 
molts casos, a les persones que han tingut un accident a la feina. La Funció Pública ens va respondre que 
personalitzéssim i que parlarien amb la Mútua dels casos concrets.  
 
CCOO plantegem com és possible que la mútua qüestioni els casos de la seva millor clienta, la Generalitat, quan 
aquesta ha lliurat el volant al personal per considerar-ho un accident laboral però la Mútua la contradiu i els deriva a 
la Seguretat Social?  
 
CCOO també denunciem que el full de reclamacions que té Asepeyo és un model de l’Agència Catalana de Consum, 
que en realitat no té cap competència en aquesta matèria i la reclamació acaba arxivada. La Mútua ho sap però 
malgrat tot, fa anys que segueix lliurant aquests fulls de reclamació, que no arriben enlloc i que són papers mullats. 
 
L’única reclamació vàlida i eficaç és la que es fa on line a l’oficina virtual de reclamacions a les mútues. 
 
CCOO demanem que la Generalitat faci un seguiment de cadascuna de les persones accidentades i també que es 
tingui en compte la diversitat d’horaris laborals que es dóna dins de la Generalitat, ja que s’ha donat el cas de 
persones que hi van de matinada, dins el seu horari laboral i no els volen atendre fins a l’endemà al matí. 
 
Catàleg d’edificis amb amiant 
 
L’autoritat laboral explica que no és perillosa ni impossible la convivència amb l’amiant, sinó que el problema ve quan 
es fan obres en un edifici que té amiant però que no hi ha coneixement que en tingui. Els membres de la Paritària 
acorden que s’elevi al Govern la necessitat de fer aquest catàleg per evitar problemes en el futur. 
 
Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament psicològic 
laboral i altres discriminacions a la feina  
 
La Funció Pública ens comunica que en el successiu, el fet d’haver-se iniciat un expedient disciplinari no exclourà de 
l’activació del protocol, com havia estat fins ara. 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT!!! 


