
 

Seguretat i Salut Laboral 
Reunió del Comitè. 3 de febrer 2012 

 
Reunits l’Administració, la DGP i sindicats hem debatut els següents temes: 
 
• Aprovació de la darrera acta del Comitè.  A partir d’ara les actes es penjaran a la 

Intranet. 
• ABP Gavà.  S’està treballant per reparar les deficiències estructurals de clavegueram i 

eradicar els insectes que provenen dels desguassos. 
• SCC Girona.  El Servei de Prevenció del Departament (SPRL) està atenent un possible 

diagnosi de lipoatròfia a una treballadora. 
• ABP Horta.  El SPRL farà un estudi i informe sobre el desconfort tèrmic a tot l’edifici per tal 

de buscar una solució. 
• CD Sant Sadurní.  La SG d’Administració i Serveis (SGAS) buscarà una solució per ubicar 

la zona freda i els armers fora dels vestidors. 
• Polos de Trànsit.  La SGAS només ha recollit 6 peces defectuoses de les 1.500 lliurades. 

Estan en garantia i qualsevol defecte ha de ser retornat a l’Administració. 
• Risc psicosocial  detectat en un centre de treball provocat per un treballador. Es sol·licita 

la intervenció urgent per part del SPRL. 
• Laboratori químic del Complex Central.  Sol·licitem retirar els rentaulls existents per uns 

altres més eficaços i incorporar dutxes de seguretat. El SPRL farà un informe. 
• ABP Martorell.  Pendent de reunió de l’Administració amb els constructors de la comissaria 

per sectoritzar les dependències i solucionar els problemes de climatització. 
• Botes BRIMO.  S’estan reposant les botes deteriorades. 
• Plans d’Autoprotecció (PAU).  S’ha fet un calendari d’estudi i implantació. Demanem una 

incorporació en l’annex del Decret que reculli els centres de treball del CME. 
• ABP Sant Martí.  El SPRL està treballant seguint els requeriments d’Inspecció de Treball. 
• ASEPEYO no atent temes psicològics. És Vigilància de la Salut del Departament qui ha 

d’assistir els treballadors/res, i més quan la patologia que pateix pot afectar a l’entorn 
laboral. 

• Armilles caducades.  La SGAS les està substituint progressivament. Les caducades tenen 
un període de pròrroga garantitzat pel fabricant de 6 mesos més. 

• Medicions electromagnètiques.  Es seguirà un calendari pels 24 centres de treball on hi 
ha equips. 

• Recomanacions mèdiques.  Han de ser avaluades pel SPRL del Departament i 
proposades a la DGP per aplicar mesures correctores als treballadors/res. 

• Temes de Seguretat i Salut Laboral.  S’ha elaborat un document informàtic de seguiment i 
actuació dels temes de riscos laborals detectats. 

• Assetjaments laborals denunciats.  Tot i que s’està treballant des del Departament 
encara manca perfilar algunes actuacions establertes en el protocol contra l’assetjament 
laboral de Funció Pública. 

 
Jaume Gustems 
Delegat de prevenció del CAT 
 
CATalunya, 6 de febrer de 2012 


