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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 17.02.2017 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
 
 
Exàmens de Salut  
 
Informa la cap del Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) que el concurs per a la 
realització dels exàmens de salut ha estat guanyat per l’empresa PREVEN CONTROL.  
 
Respecte dels exàmens que s’han de fer als parcs de carreteres i als parcs naturals, s’ha 
previst la possibilitat d’utilitzar unitats mòbils. 
 
 
Avaluació de riscos psicosocials 
 
La coordinadora dels tres grups, administratiu, parcs de carreteres i parcs naturals, 
informa que els grups s’estan reunint normalment, i que la previsió dels resultats s’ajorna 
fins el mes de juny.  
 
Des de CCOO proposem que el Comitè faci un comunicat recordant a tots els membres 
dels grups de treball, especialment als càrrecs de comandament, que la seva assistència 
és tan obligatòria com la dels Comitès de Salut i Seguretat, en els quals si no hi ha 
quòrum, tant per la part social com de l’administració, s’ajorna la reunió. 
  
Si no hi ha compromís en l’assistència a les reunions del grup de treball, la presentació 
dels resultats es pot ajornar indefinidament. 
 
 
Elaboració del protocol per a les actuacions en casos de situacions de violència 
externa 
 
D’acord amb la carta que la directora general de la Funció Fública va adreçar al director 
de Serveis, la cap del SPRL es compromet a presentar un esborrany al proper Comitè. 
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Estudi dels espais del nous edificis en allò que fa referència a la salut laboral 
 
Per part d’una empresa consultora s’ha iniciat l’estudi dels espais de treball que caldrà 
configurar en els nous edificis de la zona de la Marina. Sense cap avís previ, els/les 
treballadors/es ens vam trobar durant 3 dies sent observats per un equip de dues 
persones, que també prenien notes i feien fotos dels llocs de treball, algunes sense haver 
demanat autorització a la persona que l’ocupava.  
 
En una posterior reunió amb el director de serveis, els representants dels treballadors i 
treballadores, li vam comunicar la situació d’incomoditat en què ens havíem trobat. Ens va 
dir que ell ja havia donat instruccions per a què s’informés a tota la plantilla dels objectius 
d’aquestes observacions. Aquest fet és una prova més de la poca consideració que la 
direcció del TES té vers els seus treballadors i treballadores. 
 
 
Estudi d’accidentabilitat del TES l’any 2016 
 
El SPRL va presentar l’informe sobre l’accidentabilitat en el TES al llarg de l’any 2016. Les 
conclusions més importants fan referència a l’augment de l’accidentabilitat “in itinere”, i a 
una feminització dels accidents (l’índex d’incidència en les dones és quasi un 50% 
superior al dels homes) i a un increment dels accidents sense baixa. 
 
Respecte de la darrera conclusió, el delegat de prevenció del personal laboral de CCOO 
explica al comitè perquè no li estranya gens que els accidents amb baixa hagin disminuït i 
hagin augmentat els accidents sense baixa. La distribució dels centres especialitzats de la 
mútua ASEPEYO en diverses poblacions, i que la comunicació d’un centre no valgui per a 
tots els centres de la mateixa mútua, fa que els empleats i empleades públics prefereixin 
no agafar la baixa, abans que voltar per mitja província.  
 
Cal aprofundir en les causes que han donat lloc a les conclusions de l’estudi i proposar 
mesures que per disminuir l’accidentabilitat. 
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