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Nº 3 _2018 

Reunió Comissió de Seguretat i Salut Laboral 

El dia 18 de setembre es va reunir la Comissió de Seguretat i Salut Laboral per tractar 

diferents temes, entre els quals hi havia informatius pel que fa a dades estadístiques i 

altres de resposta a peticions o comunicats de risc. 

 Estadística de sinistralitat. 

Ens donen les dades de sinistralitat del període de 2018 de Gener a Agost ambdós 

inclosos. 

Pel que fa a les dades d'accidents de treball de l'esmentat període: 

 Accidents de treball initinere, 2 amb 109 dies de baixa. 

 Col·lectius amb més accidentalitat, Brigada Municipal amb 10 processos i Policia 

Local amb 7. 

 Quant als empleats/es que provenen dels plans d'ocupació, en aquest període hi ha 

hagut 2 accidents de treball amb uns 24 dies de baixa. 

 Accidents de treball total, 29 amb 772 dies de baixa. 

Pel que fa a les baixes per contingències comunes en aquest període, estem en 163 

processos amb un total de 6703 dies de baixa. 

Pel que fa a anys anteriors, es visualitza una petita baixada en l'accidentabilitat, molt 

semblant a la de l'any 2016.  

Quant als processos de contingències comunes, s'observa un augment pel que fa als 

processos i els dies de baixa, pel que fa a anys anteriors. 

Des de CCOO, per tant, sol·licitem que s'estableixin les normes o procediments que 

necessitin els tipus d'accidents que s'han de registrar, el tractament a seguir de la 

informació i la responsabilitat en la recollida i tractament de les dades recopilades. 

Per aconseguir l'orientació de les accions i tècniques preventives encaminades a 

corregir situacions que ja han manifestat el seu risc a través d'un accident o 

incident. 

Per tal d'evitar que aquest tipus d'informació sigui una mera recopilació de dades, 

com ho és en l'actualitat. 

Que la informació ens permeti identificar amb facilitat els agents més perillosos, les 

formes de materialització més repetides i les conseqüències possibles, per poder 

actuar en conseqüència. 

 Vigilància de la Salut. 

En aquest camp, se'ns dóna la informació relativa a la quantitat de revisions periòdiques, 

revisions ginecològiques i el nombre d'aptes condicionats. 

Una altra simple recollida de dades. 
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 Varis 

a) Fonts d’aigua: S’informa per part del Técnic de Prevenció que está proper el canvi de 

les instal.lacions de subministrament de les fonts d’aigua. 

En quant a la substitució, depen de trobar dotació pressupostària. 

b) Quads i seguretat en la conducció de vehicles: Per part de tots els sindicats se 

sol·licita la formació adequada per a aquest tipus de vehicle Quad abans del 

començament de la platja. 

Des de CCOO recordar que el 30 de Juny del 2017,  ja denunciem els incompliments 

per part de l'Ajuntament de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals pel que fa a la 

informació, formació, participació i equips de protecció per a la utilització de nous 

equips de treball (QUAD’S). 

Considerant així mateix que aquest element es deixi d'utilitzar. 

Per part del tècnic de Salut Laboral se'ns demana la col·laboració en la seguretat, en cas 

d'urgències, la utilització del cinturó de seguretat en els vehicles municipals, des dels 

sindicats demanem un protocol per al seu ús. 

c) DEA’s (Desfibrilador externo automático): Se sol·licita es revisi la normativa i es faci 

un estudi exhaustiu per determinar en quins casos i que centres de treball ha de tenir 

aquest dispositiu. 

d) Antenes de telefonía: Determinar la afectació del funcionamiento de antenes de 

radiofreqüencia en la Policía Local. 

e) Obres externes en Prefectura: No s'ha informat als agents de les conseqüències de 

les obres de la Ctra. De l'Prat, per al desenvolupament diari de la seva comesos. 

f) Rehabilitació del sostre d’uralita Prefectura: Es demana la previssió d’execució. 

g) Estudi de Risc Psicosocial de la Biblioteca: El sindicat UGT demana la información 

de l’estudi de factors psicosocials de la Biblioteca. 

h) Reixes fixes a Can Palmer: Es demana que s’estudïi la posibilitat de posar reixes 

practicables, aduïnt un risc en cas de evaquació de l’edifici. 

i) Senyalització de seguretat: Senyalitzar quan el terra estigui mullat. 

j) Plans emergencia: Els plans d'emergència estan desactualitzats, per part del Sindicat 

CCOO es dona un plaç de dos mesos per emplenar i actualització de tots els edificis 

municipals i es duguin a terme els simulacres corresponents. 

k) Carregues de treball i risc psicosocials: Es fa la queixa del volum de carregues de 

treball del personal administratiu amb l’implantació de nous protocols en la contractació 

de subministraments i serveis.  

Des de CCOO es manifesta que aquests temes són molt relatius als riscos 

psicosocials i que per tant, seria imprescindible es realitzés un estudi de riscos 
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psicosocials de tots els llocs de treball de l'Ajuntament, tal com s'ha fet a la 

Biblioteca, ja que també el col·lectiu de serveis socials entre d’altres, està patint un 

increment d'aquests riscos a causa de les circumstàncies que està patint amb la 

crisi la població en general. 

Així mateix recomanem la utilització d'una de les millors eines existents en 

l'actualitat per a l'estudi d'aquests riscos, el manual d'CoPsoQ Istas-21. 

El técnic de prevenció manifesta que està en projecte dur a terme l’avaluació general de 

risc psicosocial de tot l’Ajuntament. 

l) Instalacions condicions ambientals: Es demana avaluar l’estat de les instal.lacions 

municipals amb quant a la climatizació i soroll. 

Des de CCOO un cop més, es fa referència a la denúncia 

realitzada amb referència a la temperatura i humitat 

ambiental al Departament d'Informatica realitzada el 

30/06/2018, “Després de diversos dies d'amidaments al Departament 

d'Informatica del carrer Sitges, hem pogut comprovar una sèrie d'anomalies 

pel que fa als paràmetres d'humitat i temperatura, qüestió que aquesta 

generant un cert desconfort Tèrmic i en algun cas comença a afectar la 

salut dels treballadors / es, és pel que des de CCOO posem el fet en 

coneixement del responsable de Salut Laboral del nostre Ajuntament, 

perquè es prenguin les mesures correctores al respecte.” 

m)  Protocol d’actuació davant l’onada de calor: Novament CCOO recorda que ja fa dos 

anys va exposar la necessitat d’un protocol en aquestos casos, sobretot per al personal 

de la Brigada Municipal, qui es qui més pateix aquestas inclemencias. El técnic de 

prevenció manifesta que caldrá extremar les mesures per tal que els treballadors no 

puguin patir un risc de cop de calor. 

n) Es recorda al Tècnic de Prevenció, que encara no se'ns ha contestat als 

comunicats de riscos realitzats per CCOO amb referència a la Biblioteca 

Municipal, Medi Ambient, etc ..., i que ens consta que no s'han realitzat de 

moment cap actuació per esmenar 

les deficiències denunciades. 

Que entenem que ha passat el temps 

suficient per a una solució al respecte, 

que en cap cas s'ha produït. Així 

mateix tampoc se'ns ha contestat, ni 

informat que actuacions s'estan duent 

a terme. 

El Tecnic de prevenció manifesta que 

s´ha traslladat al Departament de 

manteniment d’edificis que revisin les 

condicions estructurals. 
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