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Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES 

 

Comitè de Seguretat i Salut Laboral 
16 de desembre de 2009 

 

 
Resum de l’acta de la reunió ordinària del Comitè de Seguretat i Salut del 
Departament de Governació i Administracions Públiques 
 
• Mesures correctores 

 
CCOO s’interessa per l’estat que es troba l’OAC Singuerlin, al respecte s’informa 
que manca la reposició de mobiliari i que aquest està supervisat pel servei de 
prevenció i les empreses que el proporcionen, homologades per Funció Pública. 

 
• Avaluació de riscos del nou edifici a Vic 

 
El nou edifici acull a personal de tres departaments i l’informe del servei de 
prevenció s’enviarà en breu. 
 
CCOO planteja si s’ha contemplat la coordinació dels diferents departaments 
quant a la prevenció i al pla d’autoprotecció, en aquest sentit es respon que no i 
que s’haurà de tenir en compte. 
 
S’expressa la queixa de la manca d’informació en relació a l’obertura dels nous 
centres, la part social no està informada a temps. Es proposa que s’avisarà amb 
suficient antelació així com les visites del servei de prevenció  

 
• Servei de mediació a la Secretaria d’Acció Ciutadana 
 

Davant dels problemes relacionals entre els treballadors/es i els/les usuaris/àries 
dels equipaments, la SAC demana assessorament extern per tal de solucionar-
los. La part social requereix més informació al respecte i CCOO indica que no 
seria necessari aquest servei, si en el seu moment s’haguessin elaborat uns 
estatuts més clarificadors. 
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• Accidentalitat 

 
L’índex d’accidentalitat continua sent baix 

 
• Qüestions plantejades por CCOO 
 

− CCOO demana que s’informi als delegats de prevenció de totes les visites 
programades pel servei, al respecte s’indica que és difícil perquè el dia a dia 
ho dificulta. 

 
− CCOO demana que es pengin totes les actes del Comitè a l’Intranet del 

Departament, es respon que no han d’estar penjades segons la consulta a 
tots els responsables dels serveis de prevenció de tots els departaments. 

 
− CCOO exposa que alguns treballadors/es han demanat el seu historial clínic i 

no se’ls ha facilitat cap còpia, es respon que s’exposarà la demanda al servei 
de vigilància de la salut. 

 
− CCOO vol saber com s’avança en l’aplicació de les mesures correctores de 

l’avaluació de riscos psicosocials, i sobre la flexibilització horària per la 
conciliació de la vida laboral i familiar, es respon que en el mes de gener 
estaran noves places convocades i iniciades i respecte a l’horari el 
Departament és flexible quant a la recuperació de les hores.  

 


