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COMISSIÓ PARITÀRIA DE PREVENCIÓ DE 
RISCOS LABORALS 

 
Us resumim, tot seguit, els temes tractats a la reunió del 31 de març d’enguany de la 
Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
 
Gestió de la prevenció a l'edifici de Santa Caterina de Girona 
 
CCOO proposem que a l'edifici es constitueixi un Servei de Mancomunat seguint el model 
descrit al Balanç de 20 anys de PRL a la Generalitat de Catalunya i que també sigui la 
modalitat de servei per a la nova seu corporativa de Tortosa de l'Administració de la 
Generalitat a Terres de l'Ebre, on seran traslladats tots els departaments, llevat el 
Departament de Cultura i el d'Ensenyament. 
 
 
Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions 
d'assetjament psicològic i altres discriminacions a la feina 
 
CCOO tornem a manifestar de nou el nostre desacord que els/les delegats/ades de 
prevenció no participin en la comissió d'investigació i farem un seguiment dels objectius 
establerts arran de les últimes modificacions incorporades al protocol en relació a la 
informació, recursos i les entrevistes a totes les persones. 
 
 
Amiant 
 
CCOO denunciem la passivitat de l'Administració davant l'elaboració d'un cens de tots els 
edificis amb amiant instal·lat que siguin de la seva propietat i la creació d'un Pla per a la 
seva retirada, després de 2 anys reclamant-los. 
 
 
Lipoatròfia 
 
CCOO demanem que s'estableixin protocols per al disseny dels llocs de treball nous i la 
compra de mobiliari que contemplin les mesures preventives establertes per l'Institut 
Català de Seguretat i Salut Laboral. 
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Futur districte administratiu de la Generalitat a Barcelona. 
 
Davant les enquestes que s'estan efectuant a algunes persones sobre els espais per al 
nou Districte Administratiu a Barcelona, CCOO lamentem que ja en la primera fase del 
projecte no s'inclogui la representació del personal treballador i es perdi l'oportunitat de 
fer-nos participar en la transformació i la introducció d'elements adreçats a la millora de 
l'organització, dels serveis, i dels espais. 
 
 
Reconeixement per part d'ASEPEYO d'accidents de treball 
 
CCOO posem en coneixement de l'Administració la jurisprudència existent que davant de 
la negativa de la mútua de no considerar accident de treball el sofert durant el descans, 
segons va avançar en nota informativa, i exigeix que Funció Pública tingui una actitud 
contundent amb la mútua i no permeti aquestes pràctiques de no voler donar baixes i no 
considerar accident laboral fets que ho són. 
 
 
Mètode PSQ CAT21 d'avaluacions de riscos psicosocials 
 
Davant de la proposta d'altres organitzacions sindicals d'utilitzar altres mètodes, CCOO 
fem una aposta clara i concreta per aquest mètode perquè és el millor que compleix tots 
els requisits que tot mètode d'avaluació hauria d'obeir com: 

- Adaptació validada a Catalunya d'un instrument internacional de prestigi.  
- Contempla un procés d'intervenció participatiu. 
- Incorpora coneixement i metodologia científica. 
- Facilita l'acció sobre l'origen dels riscos. 

 
Ens oposem a l'ús de mètodes "més senzills" com els que ens proposen sense base 
científica, no validats, i sense cap o poca participació de la representació dels 
treballadors, deixant en mans del personal tècnic multitud de decisions crucials. 
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