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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL 
DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ (DEMO)  

 
Reunió del tercer trimestre del Comitè SSL del DEMO: 
 
CCOO aporta observacions al Pla de Prevenció de Riscos Laborals presentat que 
finalment són introduïdes en el document:  
- Organització: descriure els recursos del Servei de Prevenció i les seves instal·lacions. 
- Avaluació: recollir la identificació durant realització d’activitats perilloses. 
- Planificació: incorporar l'obligació d'actualitzar l'avaluació de riscos.  
- Informació i formació: efectuar-les prèvia a la incorporació al lloc de treball. 
 
CCOO sol·licita un enllaç a la Intranet on hi hagi la documentació preventiva accessible 
per als delegats i delegades de prevenció. 
 
S’acorda la metodologia PSQCAT 21 COPSOQ i la creació del grup de treball per avaluar 
els riscos psicosocials de la DGEMSI i l’ACC durant el segon semestre de l’any. 
 
CCOO sol·licita que el personal de l’Agència Catalana del Consum (ACC), que ha 
d’atendre trucades i alhora consultar dades a l’ordinador, disposi dels auriculars i micròfon 
pertinents per tal de poder realitzar de manera més còmoda la seva feina. 
 
CCOO recorda que quan s’instal·li un nou programari cal que s’apliqui correctament el 
protocol de Pantalles de Visualització de Dades.  
 
CCOO planteja diverses qüestions sobre: 
- La coordinació d’activitats empresarials amb els titulars amb els quals compartim 

centres de treball. 
- L’obligació d’oferir els reconeixements mèdics de Vigilància de la Salut a tot el 

personal durant el segon semestre. 
- L’acabament dels treballs de condicionament tèrmic de Torre Muñoz arran de la 

denúncia interposada per CCOO a la Inspecció de Treball. 
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