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COMISSIÓ PARITÀRIA GENERAL DE 
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

 
 

Resum de la reunió d’ahir 19 de juliol de 2017 
 
 
Aplicació del Protocol d’assetjament psicològic 
 
CCOO formulem una queixa davant la resolució d’un cas d’assetjament que conté una anàlisi de la 
informació amb un contingut parcial i esbiaixat, que prescindeix d'informació aportada i que no recull tots els 
elements que s'han donat a conèixer. La manca d'avaluació de riscos psicosocials de la unitat on treballa la 
persona sol·licitant així com la manca de qüestionaris de clima laboral o qüestionari de qualitat de vida 
professional, impedeixen fer afirmacions sobre l’estil de direcció, sense haver identificat i avaluat els factors 
de risc psicosocial. Tanmateix, la persona sol·licitant ha desenvolupat diferents funcions en diferents llocs 
de treball que ha ocupat al centre de treball amb adaptació a les àrees assignades sense que existeixi cap 
informe dels comandaments en sentit negatiu i que impedeixen fer afirmacions de caràcter arbitrari en sentit 
contrari. 
 
 
Gestió de la prevenció als edificis de Santa Caterina (Girona) i de Terres de l’Ebre 
 
CCOO demanem que s’aporti la investigació tècnica sobre la intensa calamarsada que va caure a Girona i 
que va deixar el pàrquing de l’actual seu de la Generalitat a Girona inundat per la quantitat d’aigua que s’hi 
va colar i a una quarantena de cotxes del parc mòbil dels Bombers i dels Agents Rurals immobilitzats. 
 
Sobre la nova delegació del Govern a les Terres de l’Ebre CCOO demanem la documentació de com serà 
l’organització del Servei de Prevenció i el model que s’ha implantat.  
 
 
Nous criteris de les Mútues d’accidents de treball 
 
Arran de la decisió d’ASEPEYO de no considerar accident de treball el sofert durant la pausa laboral, CCOO 
vam posar en coneixement de Funció Pública la jurisprudència existent sobre el cas i que va provocar 
l’elaboració d’un informe jurídic i la reconsideració del criteri per part de la Mútua de manera que seran 
reconeguts aquells accidents de treball que es produeixin al centre de treball i la resta requerirà una 
anàlisi individualitzada.  
 
CCOO demanem que Funció Pública tingui una actitud més “activa” davant de les mútues per als casos 
d’accident in itinere que no són reconeguts com a accident de treball i la realització d’una jornada per poder 
debatre la casuística dels nous criteris de les mútues. 
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Plans de Mobilitat 
 
CCOO volem analitzar l’estat d’elaboració i d’implantació dels Plans de Mobilitat als diferents departaments 
per al foment del transport públic col·lectiu i l'ús de la bicicleta, entre d’altres, per mitjà de la creació del grup 
de treball acordat sobre mobilitat. 
 
 
Seguiment de l’estat dels Plans d’accessibilitat 
 
CCOO preguntem sobre l’estat d’aplicació de la llei d'accessibilitat, entenent que està relacionada amb 
aspectes de seguretat i salut com l’evacuació en cas d’emergència dels edificis. Funció Pública “fuig 
d’estudi” dient que no és d’objecte de la comissió, per la qual cosa caldrà elevar a altres òrgans aquesta 
qüestió a banda que sigui tractar als comitès de seguretat i salut de cada departament. 
 
 
Informació sobre els diferents criteris que s’usen per al manteniment dels vehicles 
 
CCOO sol·licitem l’elaboració d’un procediment comú de la Generalitat per al manteniment i la revisió de 
vehicles i que es conservin, durant tot el temps d'utilització, les condicions seguretat adequades ja que 
denunciem que hi ha departaments que no en tenen. Funció Pública torna a “fugir d’estudi” i ho deriva a 
cada departament, però CCOO considerem que l’ús de vehicles està relacionat amb la sinistralitat i ho 
tractarem en els grups de treball corresponents.  
 
 
Obres de les noves delegacions de l’Agència Tributària de Catalunya  
 
CCOO recordem que cal promoure la participació del personal treballador a l’inici del procés de disseny dels 
llocs de treball i no només al final del procés de les obres amb els treballs ja finalitzats. 
 
 
Incidències amb les altes temperatures que s’assoleixen a les residències geriàtriques 
 
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies confirma el calendari d’adaptació de les instal·lacions 
d’aire condicionat en un màxim de 12 mesos i l’establiment d’un criteri unificat a totes les residències sobre 
les mesures alternatives i el sistema de regulació davant del risc per exposició a altes temperatures del 
personal sobretot en les seccions de cuina i bugaderia. 
 
 
Formació del personal de segona activitat del cos de Bombers 
 
El Departament d’Interior confirma que a partir de setembre s’informarà al Comitè del calendari d’inici de la 
formació en conducció segura, general de prevenció de riscs laborals, cartografia i continguts operatius. 
CCOO reclamem la revisió de l’avaluació de riscos actual quan s’acabi d’elaborar el professiograma i 
l’adequació de la formació a aquesta. 
 
 
Representants de CCOO a la comissió: 
José Manuel Cuenca (jmcuenca@ccoo.cat); Pilar Domínguez (pdominguezd@atc.cat); Miguel Ángel Merino 
(mamerinos@ccoo.cat) 
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