
Inacció en el Comitè de Seguretat i Salut Laboral 

La Iac-Catac hem dut a consideració del Comitè de Seguretat i Salut un 
seguit de qüestions que van quedant ajornades sine die. Per tal de contribuir 
a resoldre-les, no hem aportat gaires temes nous durant l’any 2018, però hi 
ha qüestions serioses que ja no poden esperar més. El mes d’octubre vàrem 
intentar fer una mediació per desencallar els temes pendents, però no tenim cap resposta ni, a aquestes 
alçades, l’esperem. 
Temes més destacats tractats l’any 2018: 

•Aforaments dels locals municipals. 
•Coordinació d’activitats d’empreses externes: falten taquilles i vestuaris per al personal de neteja , 
millores en magatzems, seguretat, consideracions que es poden fer extensibles també a algunes  
consergeries. No s’executen les resolucions de la Inspecció de Treball referides a les reformes i 
habilitacions per fer quartets de neteja. 
•Informació sobre millora de vida laboral saludable, proposta d’exercicis suaus, consums responsables.  
•Petició d’informació i comunicacions de trasllats de serveis i persones. Un tema com la valoració en 
seguretat i salut dels llocs de treball està desfasada i no hi ha valoració dels nous llocs (alguns tenen una 
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provisionalitat que sembla que acabarà essent definitiva, com a Santiago de 
Compostela  --Servei de Benestar Social-- o al Registre al vestíbul  de l’Ajuntament) o 
l’ergonomia dels nous dispositius com escàners o fotocopiadores, moltes d’elles 
ubicades a menys d’un metre de les treballadores. 
•Riscos psicosocials. Tema paralitzat. No s’han executat les propostes de millora. 
Segurament ja han caducat. 
•Reclamem  un seguiment de temes analitzats i temes relacionats d’edificis municipals 
que afectin a la Salut Laboral. 
•Petició informe i simulacre d’evacuació d’una persona amb mobilitat reduïda. 
•Petició que es faci respostes a les instàncies presentades, unes 12. 

A la reunió de novembre van quedar pendents noves qüestions, com: 
•Valoració/ Avaluació dels riscos als diferents llocs de treball 
•Estudis d’investigacions d’accidents i estadístiques anuals de sinistralitat 
•Realització de captacions ambientals i/o anàlisis físco-químics i/o microbiològics als edificis municipals 
•Protocol conflictes interpersonal a la feina. 

 Aquesta situació  no ens permet fer la nostra tasca de delegats de salut laboral o valorar les múltiples 
incidències que afecten a les treballadores d’aquest Ajuntament. Com a portaveus dels vostres 
problemes de salut laboral ens posem a la vostra disposició per fer-nos arriba, si ho creieu important, 
còpia de les incidències que tramiteu pel canal oficial. En farem un seguiment i demanarem solucions si 
no arriben.  
Continuarem lluitant per LA DIGNITAT DE LES TREBALLADORES!


