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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
 
Sinistralitat 2017 
 
El Servei de Prevenció de Riscos Laborals va presentar l’estudi de sinistralitat de l’any 
2017. Hi ha hagut una disminució significativa de la sinistralitat respecte de la de l’any 
2016, tant dels accidents amb baixa, com dels sense baixa (al voltant del 35%). La 
davallada més  gran s’ha produït en el accidents “in itinere”, que ha coincidit amb la 
campanya que el departament va fer al llarg de l’any 2017. La majoria del accidents es 
produeixen durant el trajecte d’anada a la feina, i les formes de lesió més habituals son les 
de caiguda o de sobreesforç del sistema musculoesquelètic. Està molt bé presentar dades 
comparatives entre un any i un altre, però si fem la comparativa al llarg de més anys 
veurem com la sinistralitat no ha disminuït, sinó que ha augmentat tal com recull l’Informe 
balanç de20 anys de prevenció de riscos a la Generalitat de Catalunya 1996-2016, i 
propostes de futur. 
 
 
Seguiment de les mesures a implantar després de l’avaluació de riscos 
psicosocials. 
 
Finalment es va fer la presentació dels resultats de l’avaluació de riscos psicosocials a la 
direcció del Departament, tal i com està previst al mètode PSQCAT 21. A partir d’ara, el 
Servei de Prevenció es reunirà amb les diferents unitats per decidir la implantació de les 
mesures correctores i es convocaran els grups de treball per avaluar la seva eficàcia. 
 
 
Informació en relació amb intervencions psicosocials. 
 
El Servei de Prevenció ha fet una avaluació de l’ambient de treball a 2 unitats del 
Departament. Aquestes avaluacions es fan com a conseqüència de la detecció de 
problemes psicosocials en les unitats de treball. Els informes són confidencials, i només 
es trameten als membres de les unitats afectades. Com a delegats  prevenció 
sol·licitarem, els informes que el Servei de Prevenció ha elaborat per a que la Direcció de 
Serveis prengui les mesures correctores. 
  

mailto:gene@ccoo.cat
http://www.ccoo.cat/fsc/generalitat
http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo
http://www.twitter.com/ccoogeneralitat


 

 

INFORMA 

 

 
Via Laietana 16, 7è - 08003-Barcelona ● Telèfon: 934 812 773 

C/ Joan Maragall 35, 5è - 17001-Girona ● Telèfon: 972 220 028 
Av. de Blondel 35, 7è - 25002-Lleida ● Telèfon: 973 281 235 

C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona ● Telèfon: 977 232 119 
gene@ccoo.cat – www.ccoo.cat/fsc/generalitat 
Facebook: http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo 

Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES     Twitter: www.twitter.com/ccoogeneralitat 

 
Informació casos d’assetjament 
 
El Servei de Prevenció ha anunciat la l’activació del protocol d’assetjament laboral, a 
causa de la sol·licitud d’un treballador. Es la primera vegada que s’activa  el protocol al 
Departament. CCOO estarem atents al desenvolupament de la investigació, i demanarem 
els informes que donin lloc a les actuacions de la direcció del departament. 
 
Fuita d’aigua a la tercera planta de l’edifici de Diagonal 
 
Des de fa un mes i mig a la planta 3a. de Diagonal no hi ha aigua. S’ha produït una fuita 
que ha fet tancar els lavabos. Davant la insistència dels delegats sindicals, el departament 
confessa que no sap quan es podrà reparar. És una avaria important, i com que estem de 
lloguer i a més és molt possible que acabem marxant, no sembla rendible el reparar-la.  
 
Manca de subministrament d’aigua al parc de Viladecans 
 
Des de fa temps el parc de Viladecans pateix talls en el subministrament d’aigua per un 
conflicte a un veí, que tanca la clau de pas a la seva conveniència. L’aigua prové d’un pou 
comú a l’edifici del parc i a una finca d’habitatges que són propietat de l’INCASOL. Quan 
els treballadors necessiten aigua, per exemple per anar al lavabo, han d’agafar un cubell 
d’una cubà. Pensaven que això eren situacions del passat, però ara i aquí s’estan reunit. 
Segons el Departament, ell ja ha demanat a l’INCASOL que trobi una solució, però aquest 
no ha respost.  No resulta de ser curiosa aquesta manca de resposta perquè l l’INCASOL 
és un organisme del departament. El Departament es compromet a reiniciar les gestions 
amb l’INCASOL per tal de resoldre-ho. 
  
Reconeixements mèdics 
 
La nova mútua que farà els reconeixements mèdics serà EGARSAT. Els primers 
reconeixements es faran als/les treballadors/es que els/les haurien d’haver passat l’any 
2017 i que no ho van fer a causa de la manca de compliment de contracte per part de 
l‘anterior mútua. 
 
Creació de la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori  al nostre departament 
 
En el DOGC del 8 de juny el decret de reestructuració del departament crea la Secretaria 
d’Hàbitat Urbà i Territori, a la qual s’adscriuran molts dels/les companys/es d’Habitatge 
que fins ara estaven al Departament de Governació.  
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