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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL PATL 
 

El passat 17 de març va tenir lloc el Comitè de Seguretat i Salut Laboral del Personal d’Administració i 
Tècnic Laboral del Departament.  
 
Comencem aquest Comitè amb una bona notícia ja que se’ns notifica 14 accidents en tot l’any 2021, una 
dada baixa. Tot i això 12 es concentren a la DGP. La majoria d’accidentalitat és de caràcter lleu i esperem 
que aquest 2022 es puguin millorar aquestes dades amb més formació per al col·lectiu i amb més 
inspeccions per a les Avaluacions de Riscos. Un cop més, IAC-CATAC aprofitem aquest espai per a  
reclamar al Departament d’Interior que doti al Servei de Vigilància de la Salut i a la Subdirecció de 
Prevenció dels recursos necessaris, sobretot de personal, per a millorar les condicions laborals de les 
treballadores.  
 
La mala notícia és que el Departament encara no considera el Covid Persistent com a malaltia 
professional i per tant no es farà seguiment dels casos. Caldria tenir en compte que és una malaltia nova 
i que no en sabem les conseqüències i que s’hauria d’estudiar aquesta possibilitat on correspongui.  
 
Pel que fa al fixatge digital a la seu dels Serveis Centrals que IAC-CATAC ha demanat que s’habiliti altre 
cop, l’Administració respon que no és un tema d’aquest Comitè i que és una decisió organitzativa del 
Departament. Així doncs, preguntarem a Direcció de Serveis o a la Subdirecció de Recursos Humans 
quins són els motius organitzatius exactes ja que no entenem com va ser una decisió de salut treure el 
fixatge però sigui una decisió organitzativa reinstaurar-lo. 
 
També IAC-CATAC ha insistit en el tema del PAU del Complex de pl. Espanya, ja que es va fer una reunió, 
convocada amb dos dies d’antelació només, i sembla que no ha quedat clar que es va fer. Ja que al 
Comitè se’ns ha dit que va ser una formació i el caràcter d’aquella reunió va ser informativa, sense 
arribar a conclusions. En tot cas, IAC-CATAC ha insistit que sí s’ha de fer formació, sobretot a tot el 
personal que s’acaba d’incorporar i que ha de saber les mesures de protecció del seu lloc de treball. 
També IAC-CATAC ha insistit en fer una formació a tot el personal del complex, ja que la darrera que es 
va fer va ser fa més de 10 anys, i que cal un refresc immediat. IAC-CATAC demana el resultat d’aquella 
reunió. 
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En un altre punt, la part social sobre el tema de les senyals sonores de l’ascensor de l’edifici de Les Corts 
fem constar la nostra queixa per la tardança de la instal·lació que queda pendent que l’empresa de 
manteniment de l’edifici ho faci. Creiem que no és bo que això s’allargui en el temps com en tantes 
altres ocasions passa. 
 

Sobre el tema de les finestres de l’edifici 112 de Reus ens hem topat amb un imprevist. Resulta que les 
obres a la sala de bombers no es poden iniciar perquè l’edifici té un certificat LEED-PLATA en estalvi i 
baix consum energètic i una obra d’aquestes característiques afectaria aquesta medalla. Aquesta 
modificació ha de passar pel propietari de l’edifici, que resulta que no és la Generalitat de Catalunya. 
Així que tornem a eternitzar aquesta obra quan s’emblava que ja s’havia encarat la recta final. IAC-
CATAC es pregunta com pot ser que amb tot el temps que portem sobre aquest tema ens topen sempre 
amb problemes burocràtics. També la Part Social denuncia que aquest certificat “plata” no es compleix 
per les grans mancances que té l’edifici. En tot cas, seguirem insistint perquè les condicions de la sala 
segueixen iguals i són deficitàries.  
 
IAC-CATAC també denuncia el desconfort tèrmic que hi ha a la Regió d’Emergències Centre-Manresa on 
s’han hagut d’instal·lar estufes per pal·liar el resultat del fred. Estufes, algunes, portades pel propi 
personal per poder treballar decentment. L’Administració diu que és un tema de manteniment de 
l’edifici i que depèn de la DGPEIS. Així doncs, en els barracons s’haurà de seguir esperant que la DGPEIS 
es posi en contacte amb manteniment i aquests facin alguna actuació, segurament arreglaran les estufes 
a l’agost. 
 
Pel que fa a la incorporació de la Direcció General dels Agents Rurals al Departament d’Interior, Funció 
Pública encara no s’ha pronunciat sobre com s’està duent a terme aquesta transició i quin és el personal 
que entrarà dins aquest Comitè.  
 
Per donar una notícia positiva, volem destacar la planificació de formació en prevenció del 
Departament, que tot i que ha trigat en arrencar, ja s’ha iniciat. Emplacem a tot el personal a utilitzar 
aquesta eina útil que proporciona la Subdirecció de Prevenció. Se’ns anuncia que hi haurà més edicions 
dels cursos i que es farà un programa encarat a aquest any i al vinent. 
 
En el torn obert IAC-CATAC mostrem la nostra preocupació per l’informe de detecció d’amiant a l’ABP 
de Sant Martí. L’administració ens comunica que s’està a l’espera de més informes per a la seva 
extracció i que no és perillós sinó es manipula. IAC-CATAC seguirem de ben a prop tota aquesta situació 
ja que és prou important per no perdre’ns en la burocràcia dels informes. Cal una actuació ràpida i 
eficient. 
 
IAC-CATAC seguim i seguirem vetllant per la seguretat dels treballadors i treballadores de la Generalitat 
de Catalunya. 
 

Qualsevol dubte o consulta, seguim treballant a través del mail 

interior@catac.cat 

Més informació a catac.info/interior 
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