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Resum de la reunió del Comitè Intercentres del dia 30 de juny.
1. Nou Reglament
S'aprova el nou reglament proposat pel president, Xavier Agut, però abans de procedir a la
seva signatura i registre, s'esperarà al setembre per a noves aportacions per part de la UGT,
que no ha fet els deures.

2. Membres de la comissió permanent.
Es nomenen en Joan Rius (UGT) i en Josep M. Morera (CCOO) com a nous membres de la
Comissió Permanent del Comitè Intercentres.

3. Nomenament del nou delegat de Prevenció de Riscos Laborals al Comitè de Seguretat i
Salut
Amb motiu de les noves incorporacions al Departament de personal provinent de Medi
Ambient, els membres del Comitè de Seguretat i Salut augmenten un nou representant per
part del personal laboral (de 3 a 4), passant de 8 a 9 el nombre definitiu de delegats. Per cobrir
aquest nou lloc, es nomena la Rosa M. Fontanals (CCOO) provinent de Medi Natural com a
nova delegada de PRL i membre del CSS.

4. Preparació de la propera reunió de la Comissió sobre la Borsa de Treball
El proper dia 1 de juliol està prevista la reunió de la Comissió de la Borsa de Treball amb els
següents objectius:
-

Refosa de les dues borses (DARP i Medi Ambient) en una. Es comenten les categories
finalistes que hi ha en la de Medi Ambient i en la d'Agricultura i es proposarà de recollir-les
totes en la nova borsa.
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-

Es dóna autonomia als dos delegats que assistiran a la reunió de Borsa, Joan Fornsubirà
(CCOO) i Joan Rius (UGT) per repassar els articles i fer una nova redacció conjunta.

-

Es decideix proposar no obrir, de moment, la nova convocatòria de la nova borsa, donades
les restriccions de contractació de tota mena i també a fi de no crear falses expectatives de
treball en les possibles persones demandants.

5. Proposta de temes a tractar en la propera reunió negociadora del setembre
Es decideix enviar els temes següents a tractar per a la reunió del setembre amb
l'Administració, sense que aquesta llista sigui ni definitiva ni exhaustiva:
-

Trasllat de l'Escola Eqüestre a La Seu d'Urgell. Estat de la qüestió.

-

Borsa de treball definitiva elaborada per la Comissió.

-

Instruccions sobre l'autorització de conducció de vehicles en les unitats de treball i,
singularment, a les escoles amb vehicles plens d'alumnes. Presentació del model definitiu.

-

Inici del procés de signatura dels calendaris laborals. Criteris generals.

-

Ràtios d'alumnes en classes pràctiques amb risc d'accidents en les escoles. Prevenció de
riscos escolars en els grups de pràctiques. Criteris generals.

6. Operadors de control i guardes de reserva
Es repassen les accions que hem endegat per poder encarar la problemàtica dels operadors
de control, respecte a la demanda d’una avaluació de riscos laborals derivats de la seva
sobrecàrrega de treball. Hi ha hagut un pas important en el fet que en la Comissió de
Seguretat i Salut s'hagi reconegut, per part de l'Administració, que hi ha un problema greu que
no s'ha resolt. Es farà una avaluació dels operadors per part del Servei Propi de PRL i es
valoraran els riscos psicosocials de la resta del col·lectiu que falta per avaluar.
Pel que fa als guardes de reserva, es decideix de convidar per a la propera reunió un
representant del col·lectiu perquè ens expliqui la seva problemàtica.

7. Complement de perillositat per al treballador de Lleida Josep M. Llop
Es comenta el cas del Josep M Llop que ha demanat el complement de perillositat. Se li
donarà suport, però es veu difícil d'aconseguir i es mirarà que no hi hagi cap altre treballador
que se li pugui afegir en la demanda.
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