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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

Cobertura per part de les mútues dels accidents laborals en la pausa d’esmorzar  

CCOO vam demanar a la cap de la Subdirecció de Recursos Humans com afecta als 
treballadors del departament la posició de la mútua ASEPEYO de no considerar com a 
accident laboral aquell que es produeix durant la pausa de l’esmorzar. La subdirectora 
respon que han fet una consulta a la DG de la Funció Pública per saber quina decisió 
prendre, ja que la resposta ha de ser conjunta de tots els departament de la Generalitat. 

Anàlisi d’accidentalitat 

El Servei de Prevenció de Riscos Laborals va presentar l’informe d’accidentabilitat 2016. 
CCOO vam considerar com a dades molts significatives que hagin augmentat en un 50% 
els accidents “in itinere” i que hagin augmentat en un 50 % el nombre d’accidents sense 
baixa, incloent-hi els “in itinere” i els que s’han produït al lloc de treball. Demanem al 
servei de Prevenció si ha identificat el tipus de contracte que tenen les persones 
accidentades, si és indefinit (laboral fix o funcionari) o si és temporal (laboral o interí). 
Quan disposem d’aquesta dada podrem continuar aprofundint en l’informe. 

Els delegats dels Parcs de Conservació de Carreteres denuncien el gran nombre 
d’accidents en treballs en talussos. Per això demanen un curs de formació en treballs en 
alçada. La cap  del Servei de Prevenció els hi i respon que aquest  any no està previst, 
però que es podria incloure en el pla de formació de l’any 2018. 

Seguretat de les dades   

A finals d’abril, el  Servei de Prevenció va enviar a tots els treballadors de la Secretaria de 
Medi Ambient i Sostenibilitat la revisió de l’avaluació de riscos laborals. En ella figurava la 
relació de noms de tots els treballadors amb el seu DNI. Des de CCOO considerem que la 
revelació del DNI  podria vulnerar la Llei de Protecció de Dades. La cap del Servei de 
Prevenció va dir que no hi havia cap vulneració de la LOPD, i que aquesta informació la 
proporciona per defecte el programa de prevenció “PREVEN” que s’utilitza a tots els 
departaments de la Generalitat. També va informar que el Servei ha enviat una consulta a 
la Direcció General de la Funció Pública i que està a l’espera de rebre resposta. 
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Accident al Parking de Tarradellas 

CCOO demanem informació sobre l’accident amb baixa que es va produir al mes de març 
al Pàrquing de Tarradellas, en el qual una companya va caure al baixar del cotxe per 
causa d’una taca d’oli que hi havia al terra al costat del seu vehicle. El cap del Servei de 
Règim Interior informa el Comitè que s’ha decidit allargar la il·luminació de l’aparcament 
des de les 16.00 h, com era fins ara, a les 19.00 h, ja que la causa principal de l’accident 
va ser la manca de visibilitat al pàrquing. 

Accés dels treballadors als Serveis Territorials de Barcelona del Carrer Aragó 

La CATAC va plantejar la problemàtica de l’accés dels treballadors als Serveis Territorials 
de Barcelona, ja que la porta d’accés està situada al costat de la màquina de fitxar, i 
podria impactar en un treballador mentre estar fitxant. La CATAC va demanar que s’obrís 
una finestra a la porta. El cap del Servei de Règim Interior va informar que no es podria 
obrir una finestra a una porta reglamentària, que caldria comprar-ne una de nova i fer una 
important despesa pressupostària. Seria més fàcil separar de la porta la màquina de fitxar. 
La cap del Servei de Recursos Humans es compromet a estudiar-ho. 

Formació obligatòria en prevenció de riscos 

La cap del Servei de Prevenció presenta el Pla de formació obligatòria general  i 
específica que es va aprovar en la darrera comissió de seguiment de l’auditoria del 
sistema de prevenció, en la qual també hi participem les sindicats. Fins al 16 de juny es 
poden presentar esmenes, per tal d’aprovar-la definitivament en la propera sessió del 
Comitè el 28 de setembre. 

EPIS als Parcs de conservació de Carreteres 

CCOO vam plantejar al torn obert de paraules la necessitat de constituir una comissió 
entre l’administració i els sindicats per tal d’estudiar els EPI que han de disposar els Parcs 
de Conservació de Carreteres, ja que molts dels que ara hi ha no són del tot adequats. 
L’administració ho va acceptar i s’ha fixat la data de la reunió pel 14 de juny. 
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