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COMITÈ  DE SALUT LABORAL 

 
El comitè de salut laboral és un organisme en el quan hi ha representació dels Servei Territorial, 
dels tècnics que hi treballen i de les organitzacions sindicals. Es reuneix de manera plenària un 
cop al trimestre. També funciona un organisme més petit -la permanent- entre les reunions 
plenàries per fer-ne seguiment dels temes. 
 
En la reunió de la permanent del comitè de Salut Laboral del 16 de octubre  amb la participació dels 
Tècnics de la Secció de Prevenció de Riscos Laborals i representants d’USTEC, CCOO i CGT es van 
tractar diversos temes: (Posem en cursiva els comentaris que fem sobre els acords de la comissió) 
 

1.- Des d’1 d’octubre hi ha Metgessa de treball al S.T, que era una demanda de fa temps, la qual 
cosa ha d'agilitzar els temes de salut.  

2.- Temperatures. En aquest moment hi ha sis centres al Baix amb experiències pilot per a la 
reducció dels efectes de temperatura als centres. La mitjana d’aportació del S.T ha estat d’uns 2000 
euros. En els casos que s’han decidit fins ara s’han pres com a referència aquells als quals s’han pres 
les mesures de temperatura i donen dades més altes. Es demana una reunió amb els sis centres pilot 
per fer-ne avaluació a la propera reunió permanent del Comitè i demanar al S. T. l’ampliació a 
altres tres nous centres.  

3.- Radiacions electromagnètiques. Arrel de la detecció de problemes de salut derivats de la 
hipersensibilitat a les radiacions electromagnètiques s’ha començat a demanar que el Comitè de Salut 
vetlli pels efectes d’aquestes radiacions als centres. Es disposa des del curs passat d’un aparell de 
mesures que s’ha de demanar a serveis centrals, però s’han començat a fer controls als centres. Sovint 
l’acumulació de Wifis, telèfons sense fils... s’han identificat amb una modernitat i més qualitat en els 
centres, però hi ha estudis que comencen a advertir del risc d’una continuada exposició a la radicació. 
En alguns països s’han començat a prendre mesures de prevenció. S’informa també que alguns 
ajuntaments com el de Sant Feliu està fent mesures.  Es demana que la permanent  elabori una sèrie 
de recomanacions pels centres que permetin que aquests instruments funcionin quan es necessiti i no 
de manera permanent.  

4.- Amiant.- Els efectes de l’amiant (uralita, rocalla) ha estat dictaminat com a molt nociu per a la 
salut, i des d’empreses amb gran quantitat de treballadors/es afectats com El Prat està oberta la lluita 
pel reconeixement de les malalties causades, les responsabilitats derivades i també per la detecció i 
retirada segura de l'amiant encara present a edificis públics i privats, que suposa un risc per la 
població. S'ha preguntat si des del Departament s'ha fet algun pla de desamiantat dels centres públics 
i las resposta ha estat que, com a mínim al Baix Llobregat, no. Es demana que des dels tècnics del 
S.T. es faci un seguiment i es posi en marxa un pla de detecció i tractament de l'amiant que pugui 
haver als centres.  

5.- Es fa seguiment dels accidents laborals. Es recorda que qualsevol agressió patida per un/a 
treballador/a (sigui docent o no) en el centre educatiu ha de ser comunicada com accident laboral al 
comitè de salut. S’informa que s'està fent un protocol sobre les agressions. 



Es reclama que un cop realitzades les obres en marxa a l'escola de Brians I, es faci una avaluació de 
riscos, per veure si les greus anomalies de treball detectades han estat superades. 

6.- Es fa una queixa de les revisions mèdiques que estan subcontractades a empreses privades i no 
estan funcionant correctament. Es posa l'exemple de la utilització que fan aquestes empreses de llocs 
que no estan preparats per atendre el professorat que va a fer la revisió. O el cas de Viladecans, en el 
qual, Egarsat que és la mútua contractada, torna a subcontractar a una altra empresa sanitària, 
MEISA. Es denuncia el procés de privatització que es va fer d'aquest servei i es demana que es torni 
a la sanitat pública. 

Reunions de coordinadors/es de riscos. El 18 i 19 de novembre es duran a terme al Serveis 
Territorial del Baix (Sant Feliu) reunions informatives/formatives als i les coordinadores de riscos 
dels centres. Es fa una crida a que  des dels centres es portin problemes detectats. 

La propera reunió de la permanent del Comitè de Salut serà el 27 de novembre 

La qüestió de la defensa de la salut és un dels aspectes que malgrat ser important sovint queden com 
una cosa residual. Volem ajudar a activar-ho. El nostre compromís és fer arribar les demandes al 
comitè i a la vegada fer-vos arribar un petit resum dels temes més importants tractats i canalitzar la 
problemàtica que ens arribi des dels centres. 
 

Pedro Mercadé    pmercade@xtec.cat    659 605 498 
 
Josep Lluís.                       jalcazar@xtec.cat    677 977 866 
 
Delegats de CGT al Comitè de Salut del Baix Llobregat. 

 
 
 

Cal un nou sindicalisme, ajuda’ns a construir-lo. 
 


