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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT DEL
DEP. DE VICEPRESIDÈNCIA,
POLITIQUES DIGITALS I TERRITORI
El passat dijous 16 de juny es va celebrar la reunió del Comitè de Seguretat i
Salut del Departament de Vicepresidència, Politiques Digitals I Territori en la
qual es van tractar alguns assumptes rellevants que us resumim a
continuació.

Covid-19
A petició de CCOO se’ns informa que el 27% de la plantilla treballa
presencialment tota la seva jornada laboral, el 70% fa dos dies de teletreball,
el 2% tres dies (al Districte Administratiu) i un 1% fa cinc dies de teletreball
per ser personal sensible i/o vulnerable o per reincorporació progressiva al
lloc de treball per motius mèdics.
A pregunta de CCOO, el departament informa que s’ha detectat un brot de la
malaltia als centres de treball de VPDiT amb 3 positius i, en aquest segon
trimestre, s’han informat 53 positius i 80 contactes estrets.
CCOO demanem que es posin a disposició de totes les persones
treballadores que ho estimin oportú les mascaretes FFP2, ja que no sempre
es pot mantenir la distància mínima d’1,5 metres que indican els protocols.
Especialment entre personal vulnerable i/o sensible i, òbviament, al personal
presencial positiu que no disposa de baixa mèdica i als seus possibles
contactes.
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Estoc de material als centres de treball.
A pregunta de CCOO el departament afirma que no hi ha falta de material de
protecció a cap centre de treball.

Estudi accidentalitat 2021
L’Administració presenta l’estudi d’accidentalitat de l’any 2021. CCOO
observem que la incidència entre el personal dels Centres de Conservació de
Carreteres es 7 vegades superior a la resta, motiu pel qual demanem a
l’Administració que prengui les mesures necessàries (formació) per tal de
disminuir aquesta xifra.

Seguiment de la planificació preventiva al departament.
CCOO manifestem la nostra preocupació per la situació actual dels Plans
d’evacuació dels diferents edificis. S’ha de nomenar el personal adient que té
responsabilitats en l’evacuació d’un edifici, tenint en compte el teletreball, i
donar la formació pertinent. A més a més, desprès d’aquests dos anys de
pandèmia en els que pràcticament no s’han organitzat simulacres
d’evacuació, CCOO reclamem la posada al dia d’aquests documents i la
realització dels simulacres anuals en cada centre de treball.

Cens d’espais/edificis amb instal·lacions que continguin amiant
CCOO demanem l’elaboració d’un cens d’instal·lacions amb amiant per tal de
procedir a la seva retirada immediata per eliminar una possible afectació a la
salut de la nostra plantilla. L’Administració indica que s’està procedint a la
retirada d’aquests materials en els espais identificats, tenint en compte la
disponibilitat pressupostaria, el fi de la vida útil o necessitats de reparació de
les instal·lacions. L’afectació correspon principalment a les teulades de
uralita de les naus on s’aparquen els vehicles dels Centres de Conservació
de Carreteres.
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