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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT  

 
 
CATAC-IAC reactiva el Comitè i dóna marxa al tema: després d’insistir i insistir i d’uns 
quants requeriments de la Inspecció de Treball, est em on tocava... informació puntual als 
treballadors i treballadores, tot i que hem de vega des hem de recordar al departament les 
seves obligacions. Esperem que continuï aquest espe rit... entre tothom plegat podem fer 
que això funcioni millor. Veiem de què hem parlat e n aquesta sessió: 
 
Avaluacions de riscos psicosocials:  

 
En aquest comitè han presentat l’informe relatiu a les avaluacions de riscos 
psicosocials  realitzades als SSTT de Tarragona i la de Terres de l’Ebre. Aquest 
procés, que s’inicià als SSTT del Baix Llobregat pretén fer una revisió de totes 
les unitats del Departament. A la vista dels resultats, hem reiterat la necessitat 
de tenir-los en compte i treballar per una millor dotació i organització del  
treball que rebaixi alguns nivells de risc que rest en reflectits a l’informe.  

                         

 
 
Avaluacions de llocs de treball i investigació d’ac cidents laborals: 

 
Una de les finalitats de les denúncies presentades per CATAC-IAC,  a la 
Inspecció de Treball era garantir la informació i la participació dels 
delegats de prevenció. Des de fa un temps, rebem informació sobre 
els accidents laborals que generen baixa mèdica i p odem intervenir 
en la investigació de l’accident , que té com a finalitat, establir 
mecanismes per detectar els errors i evitar que es tornin a produir.  

 
De la mateixa manera, ara tenim informació de les avaluacions individuals de llocs de treball i de 
les avaluacions de riscos de centres de treball i participem en la proposta de mesures 
correctores per millorar l’ergonomia i les condicions de seguretat. Acompanyem als tècnics de 
prevenció del departament i proposem mesures correctores. En aquest sentit la col·laboració i la 
bona entesa amb aquest personal sempre ha estat impecable. Ara cal que insistim en la 
ràpida aplicació d’aquestes. 
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CATAC-IAC seguirà participant en els grups de treball d’a questes avaluacions per tal 
de transmetre les inquietuds del col·lectiu i per p roposar mesures correctores 
adequades. Els postres delegats i delegades són o han estat treballadors i 
treballadores d’aquestes unitats. 
 



CATAC-IAC presentà al comitè tot un plegat de pregu ntes, per tal d’obtenir 
informació sobre el tractament que el Departament e stà donant als temes 

pendents. Us en fem un resum del contingut: 
 
 
Requeriments de la Inspecció de Treball al Departam ent d’Educació: 
 

Un dels requeriments de la Inspecció al Departament d’Educació ha estat la 
necessària elaboració d’un protocol que garanteixi la informació i la participació 
dels delegats de prevenció en la política preventiva de l’empresa. Aquesta 
participació ha d’anar des del moment que s’estableixen les polítiques sobre 
prevenció fins l’execució d’aquestes. Segons la nostra opinió és necessari que 
existeixi un procediment que recordi i obligui totes les parts implicades a fer les 
accions necessàries. Cal tenir en compte, a més, que quan parlem de prevenció 
no l’hem d’entendre només com la feina que es fan a les unitats encarregades de 

la gestió de la prevenció de riscos, sinó que l’activitat preventiva ha de formar part de tota la 
cadena de comandament. 
 
CATAC-IAC ha presentat les seves propostes al Depar tament i seguirà insistint en la 
necessitat d’aquest protocol, ja no només perquè ca l donar resposta al requeriment de la 
Inspecció, sinó perquè és necessari i una eina útil  per treballar entre tothom per una 
correcta prevenció, per evitar que hi hagi tants cr iteris com responsables té el 
departament .  
 
Entenem que el protocol ha de contemplar un plegat de temes, com ara: 

 

Actuacions individuals:  
 

� Adaptacions de llocs de treball 
� Qüestions individuals respecte vigilància de la sal ut. 
� Seguiment individual mèdic de persones que hagin. 
� Acompanyament en retorn a la feina i normalització l aboral, després de baixa 

medica, especialment si està relacionada amb confli cte laboral. 
� Consultes individuals. 
� Canvis de lloc de treball amb informe favorable del s serveis de prevenció. 

Denúncies. 
� Conflictes amb mútua d’accidents de treball. 
� Tractament de la “URGENCIA”. Fet individual imprevi st. 
� .../... 

Actuacions col·lectives: 
 

� Avaluacions de riscos prèvies. 
� Avaluacions posteriors, periòdiques o preceptives. 
� Avaluacions per petició del personal o els seus rep resentants. 
� Vigilància de la salut. 
� Actuacions de desinsectació, desratització, contra plagues... 
� Realització d’obres en les unitats. 
� Incendis. Avaluacions. 
� Incendis. Simulacres. 
� Obertura de nous centres de treball. 
� Accidentabilitat. 
� Tractament de la “URGENCIA”. Fet col·lectiu imprevi st. 
� .../... 

 



 
 
Propera redistribució d’espais a Barcelona Comarque s: 
 
S’ha iniciat el projecte de redistribució dels espais dels SSTT, amb la finalitat de deixar alguna 
planta i redistribuir el personal entre la resta de l’espai. Abans de l’estiu 2009 CATAC-IAC va fer 
un informe sobre les instal·lacions, en el que posava en evidència  les deficiències i regularitats 
existents. Amb aquesta remodelació pretenem que se solucionin per tal de millorar les 
condicions de treball del personal. El projecte està a la taula del director territorial tot esperant el 
seu vist-i-plau. El Departament vol iniciar les obres al gener. 
 
PODEU CONSULTAR L’INFORME FENT CLIC O COPIANT AQUES TA ADREÇA A LA 
BARRA D’EINES DEL NAVEGADOR, anireu a parar al nost re web. 
  

http://www.catac.cat/docs/ct090660.pdf  
 
 

Mesures correctores SSTT de la Catalunya Central: 
 

També en el cas de les obres d’adequació de la nova seu de la Catalunya 
Central CATAC-IAC va presentar denúncia a la Inspecció: en aquest cas, ni els 
delegats i delegades de prevenció ni els mateixos serveis de prevenció del 
Departament van poder intervenir en el projecte tot i que, en la visita a la seu, 
quan ja estaven les obres realitzades, vam detectar tot un plegat de deficiències 

que calia corregir. Algunes d’aquestes deficiències eren de difícil solució ja que les obres 
estaven acabades i el moment adequat per a intervenir hagués estat en la fase de projecte. 
 
També en aquest cas, la Inspecció de treball va req uerir al departament per tal que 
garantís la participació dels delegats i delegades,  així com dels serveis de prevenció del 
Departament, amb independència que la materialitzac ió de les obres fos gestionada, en 
aquest cas, per l’Ajuntament de Manresa. 
 
Tot i que una mica tard, però, els tècnics del departament han pogut intervenir i, amb la 
col·laboració dels delegats i delegades de CATAC-IAC, van fer una sèrie de propostes de millora 
que s’han anat realitzant, relatives a la il·luminació i mesures d’extinció d’incendis. Altres estan 
pendents d’acabar. 
 
 
Nova ubicació pels SSTT del Maresme-Vallès Oriental , actualment en una seu 
provisional: 

 
Aquesta seu, provisional, serà traslladada al 2011 (segons la previsió 
actual) a un nou edifici, l’antiga fàbrica Cabot i Barba, que durant l’any 
2010 serà acabada d’adequar. L’Ajuntament de Mataró s’ha ocupat de la 
consolidació de l’estructura i durant l’any vinent s’adequaran els espais i 
les instal·lacions interiors, tot això amb la intenció de dur a terme el trasllat 
a començaments del 2011. 
 

En aquest cas, CATAC-IAC va presentar també denúncia a la Inspecció de Treball per la manca 
d’informació prèvia així com per la no realització de les avaluacions de riscos inicials preceptives. 
En aquest cas i amb l’excusa del futur canvi d’ubicació no han estat resoltes algunes qüestions 
importants, tot i que finalment es van realitzar les avaluacions de riscos que van detectar una 
important manca d’espai i va evitar que hi hagués més gent a l’edifici de la permesa. Altres 
qüestions s’han anat millorant en funció del resultat de les avaluacions. 
 
 



 
 
Noves dependències a Girona, a l’antic Hospital de Sta. Caterina: 
 

L’any 2010 s’inaugurarà la nova seu de Santa Caterina, de Girona i les 
persones del Servei Territorial d’Educació també hi hauran d’anar. En general, 
tot el procés ha patit d’una absoluta opacitat pel que fa a la informació als 
treballadors i treballadores i aquesta poca transparència s’estén també a temes 
de seguretat i salut laboral. CATAC-IAC, no només a Educació, sinó en tots els 
fòrums en els que té presència ve requerint una informació fins ara inexistent i 
molt especialment des que es va encarregar la gestió i l’organització al 
Departament de Presidència.  
 

A la darrera Mesa Sectorial vam obtenir el compromís de Funció Pública que ens donaria 
informació i se’n parlaria i la propera Mesa i en el Comitè de Seguretat i Salut del que estem 
parlant, vam obtenir aquest mateix compromís sobre aquells aspectes que afecten la prevenció, 
entre d’altres, l’antena de telefonia mòbil que volen que coroni la teulada de la nova seu i que, 
segons CATAC-IAC és innecessària i genera conflicte entre els treballadors i treballadores i 
entre el veïnat de la zona. 
 
 
Atenció mèdica individual de treballadors i treball adores: 
 

CATAC-IAC hem sol·licitat al Comitè que, en els casos de treballadors i 
treballadores que estiguin de baixa mèdica per motius presumptament 
relacionats amb l’entorn laboral, siguin atesos prioritàriament pels tècnics 
de medecina del treball si, com a conseqüència de l’alta mèdica, han de 
retornar al lloc de treball presumptament causant de la seva malaltia.  
 
Hem de tenir en compte que, a la vista de les circumstàncies i la 
documentació mèdica que es pugui aportar, els tècnics de medecina del 
treball poden recomanar l’adaptació del lloc de treball i, si s’escau, un 

canvi de lloc de treball. Si això s’acaba produint, entenem que hem d’evitar temps d’espera entre 
l’alta mèdica i l’emissió de l’informe corresponent perquè això representa haver perllongat la 
situació de risc al treballador o treballadora. En aquest casos és especialment necessària la 
celeritat, tot i saber la manca de mitjans per atendre les peticions que generem, per diferents 
qüestions, el personal del Departament, docent i no docent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si voleu contactar amb els delegats i delegades de prevenció de CATAC-IAC 
 

educacio@catac.cat 

A CATAC- IAC SEGUIREM TREBALLANT, TOT I QUE SIGUI EN UN COMI TÈ 
INCOMPLERT: 
 

� PER LA INCOMPAREIXENÇA REITERADA I INJUSTIFICABLE D ELS 
DELEGATS DE PREVENCIÓ DE CCOO, DE PERSONAL FUNCIONA RI. 

 
� I LA MANCA D’ACREDITACIÓ DELS DELEGATS I DELEGADES DE 

L’UGT 


