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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL DEL 
SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA  

 
 
Us resumim, tot seguit, els temes tractats a la reunió del Comitè de Seguretat 
i Salut (CSS) del Servei d’Ocupació de Catalunya celebrada el 30 de maig de 
2018. 
 
 
 1.- La Direcció del SOC presenta l’informe final sobre els incidents a les 
OTG durant el 2017. 
 
L’estudi s’ha realitzat d’acord amb els comunicats interns d’incidents rebuts al 
SOC i en base a les dades estadístiques enviades pel 112 referents a 
trucades fetes, de les quals no s’ha fet el comunicat d’incident. 
 
En la comparativa anual des de 2014 (71), 2015 (116), 2016 (86), 2017 (127) 
es constata que hi ha un augment d’incidents, també són més les oficines 
que fan el comunicat d’incidents respecte als anys anteriors. En l’últim 
trimestre de l’any 2017 s’han incrementat els incidents respecte al 2016, com 
a conseqüència de la implantació de la Renda Garantida de Ciutadania. 
 
CCOO insistim en la importància que els/les treballadors/es del SOC realitzin 
els comunicats d'incidents, per tal que el SOC prengui les mesures 
preventives adients que garanteixin la protecció de la seguretat i salut del 
personal a la feina . 
 
CCOO veiem la necessitat que el personal participi a les sessions formatives 
sobre el protocol d’agressions signat pel SOC i el SEPE, i que es va 
consensuar amb els sindicats participants en el grup de treball d’ agressions. 
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2.- Informació de les actuacions realitzades a l’edifici Meridian . 
 
La direcció del SOC exposa la problemàtica existent i les actuacions fetes 
fins ara. Reconeixen que existeix un greu problema de climatització i que 
aquest problema es manifesta en els estudis i mesuraments efectuades fins 
el dia d’avui. Expliquen que estan treballant per trobar una solució però que 
aquesta no és senzilla ni a nivell tècnic ni per coordinar-se amb els 
propietaris de l’edifici. Es comprometen a articular mesures correctores fins 
arribar a una solució completa del problema.  
 
CCOO exposem el malestar del personal que treballa a l’edifici. Aquest 
personal porta cinc mesos patint els problemes de climatització: problemes 
de temperatura, humitat i de renovació del aire que afecta el CO2. Exposem 
que existeix un numero creixent de problemes mèdics relacionats amb 
aquesta situació, bàsicament, problemes als ulls, mals de caps i problemes 
de vies respiratòries.  
 
CCOO exposem també la manca d’informació per part de la direcció cap al 
personal que hi treballa així com de les actuacions que s’han estat duent a 
terme. 
 
CCOO demanem a la representació de la direcció del SOC a la reunió que 
faciliti als delegats els informes tècnics i les valoracions fetes en relació al 
problema de la climatització elaborades pel Servei de Prevenció, els 
propietaris del edifici Meridian, així com, l’ elaborat per una empresa externa 
contractada per aquesta finalitat.  
 
CCOO exigim una solució urgent que posi fi a aquesta situació de patiment 
del personal que treballa a l’edifici Meridian. Que es posin tots els recursos 
que calguin i en cas de no trobar la solució tècnica al problema, plantejar-se 
mesures més dràstiques.  
 
 
3.-El Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies presenta l’informe de les actuacions 
realitzades al SOC a l’any 2017. 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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