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DEPARTAMENT DE SALUT

 

1. Avaluació de riscos psicosocials a la Subdirecció 

General de Recursos i Contractació (SGREC)
 

Després d'una petita “guerra” amb el Departament de Salut, per FI s'ha fet una avaluació de 
riscos psicosocials a la SGREC. La guerra es remunta al juny de 2015, quan IAC
demanar al Departament que intervingués en un presumpte cas d'assetjament psicològic l
boral a la SGREC. El Departament ens donava llargues i la Direcció de Serveis ens va prop
sar que activéssim, a Funció Pública, el protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la 
resolució de situacions d'assetjament psicològic i altres discriminac
aquest protocol requereix la identificació de les persones denunciants i això és molt difícil, la 
gent té por a les represàlies. Per aquest motiu IAC
psicosocial a la SGREC. El Departament se
anar a Inspecció de treball. Finalment, el passat mes de juliol, el Servei de Prevenció va dur a 
terme una avaluació de riscos psicosocials a la SGREC. Ha hagut de passar més d'1 any! des 
de la nostra primera reclamació i ha calgut una denúncia a Inspecció de treball, perquè el 
Servei de Prevenció actuï i atengui els/les treballadors/es d'aquesta subdirecció. Mal an
menat Servei “de Prevenció”..., després d'un any?!

 

L'informe resultant és de data 26 de julio
al 20 de setembre, i perquè des de IAC
Departament pretenia comentar
de setembre, sense facilitar-ne els resultats prèviament als membres del comitè. Arran de la 
nostra reclamació, el Servei de Prevenció es va dignar a enviar
d'aquesta reunió. Us en comentem quatre coses:

 

• Aquest informe dóna la raó als/les treballad
que demostra l'existència d'un conflicte, que el Departament té l'obligació de resoldre.
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DEPARTAMENT DE SALUT 

1. Avaluació de riscos psicosocials a la Subdirecció 

General de Recursos i Contractació (SGREC)

petita “guerra” amb el Departament de Salut, per FI s'ha fet una avaluació de 
riscos psicosocials a la SGREC. La guerra es remunta al juny de 2015, quan IAC
demanar al Departament que intervingués en un presumpte cas d'assetjament psicològic l

ral a la SGREC. El Departament ens donava llargues i la Direcció de Serveis ens va prop
sar que activéssim, a Funció Pública, el protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la 
resolució de situacions d'assetjament psicològic i altres discriminac
aquest protocol requereix la identificació de les persones denunciants i això és molt difícil, la 
gent té por a les represàlies. Per aquest motiu IAC-CATAC va sol·licitar una avaluació de risc 
psicosocial a la SGREC. El Departament seguia donant llargues i, el novembre de 2015, vam 
anar a Inspecció de treball. Finalment, el passat mes de juliol, el Servei de Prevenció va dur a 
terme una avaluació de riscos psicosocials a la SGREC. Ha hagut de passar més d'1 any! des 

a reclamació i ha calgut una denúncia a Inspecció de treball, perquè el 
Servei de Prevenció actuï i atengui els/les treballadors/es d'aquesta subdirecció. Mal an
menat Servei “de Prevenció”..., després d'un any?! 

L'informe resultant és de data 26 de juliol, però el Servei de Prevenció no ens l'ha lliurat fins 
al 20 de setembre, i perquè des de IAC-CATAC l'hem hagut de reclamar expressament. El 
Departament pretenia comentar-lo en la reunió del comitè de seguretat i salut laboral de 21 

ne els resultats prèviament als membres del comitè. Arran de la 
nostra reclamació, el Servei de Prevenció es va dignar a enviar-nos l'informe un dia abans 
d'aquesta reunió. Us en comentem quatre coses: 

Aquest informe dóna la raó als/les treballadors/es afectats/des de la subdirecció, ja 
que demostra l'existència d'un conflicte, que el Departament té l'obligació de resoldre.
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• Durant aquest últim any que hem estat reclamant l'avaluació 7 persones de la SGREC 
han marxat “per diverses causes”, segons el Servei de Prevenció. En el comitè de 21 de se-
tembre, IAC-CATAC va demanar que a aquestes 7 persones se'ls proposés fer l'avaluació i el 
Servei de Prevenció ho ha acceptat. 

 

• El Servei de Prevenció va decidir que fos la mateixa SGREC qui fes el seguiment de l'a-
dopció de les mesures correctores i des de IAC-CATAC no ho acceptem, no té ni cap ni peus! 
A proposta nostra, el CSSL ha acordat que sigui el Secretari General del Departament qui en 
faci el seguiment. 

 

• Sapigueu que el personal de la SGREC té el dret de rebre l’informe d'aquesta avalua-
ció. En el cas que s'hi observi alguna errada o que no hi estigueu conformes, us demanem 
que us poseu en contacte amb el Servei de Prevenció o amb els delegats d'IAC-CATAC. 

 

Un petit apunt: esperàvem que el Director de Serveis assistís a la reunió del comitè del 21 de 
setembre, atesa la seva implicació per aquest tema, però no va ser així. El Director de Ser-
veis, en el seu moment va manifestar que no creia que hi hagués cap problemàtica a la 
SGREC i va mostrar un especial interès a fer el seguiment de l'avaluació. Finalment, i malgrat 
les seves reticències a creure que hi havia res, s'ha demostrat el contrari. 

 

2. Informació de la coordinació d'activitats empresa-
rials 
 

Sempre que hi hagi obres en els edificis del Departament de Salut, independentment de 
l'empresa que sigui adjudicatària, el Servei de Prevenció ha d'informar al CSSL de la coordi-
nació d'activitats empresarials. Des de la secció sindical d'IAC-CATAC a Salut estem farts de 
reclamar aquesta informació, que el Departament es resisteix a donar (per què?), tot i que 
Inspecció de treball l'obliga. 

 

 

 

SECCIÓ SINDICAL SALUT 

catacsalut@gmail.com 


