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Comitè de Seguretat i Salut Laboral 
3 de febrer de 2010 

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

 
Es fa una breu presentació del “estudi epidemiològic dels reconeixements” a 
partir dels resultats de les revisions mèdiques, del que els membres del Comitè 
en tenen una còpia. 

 
 
• Accidentalitat de l’any 2009 

 
S’explica que continua sent molt baixa. 
 
S’han pogut executar 2 canvis de lloc de treball per motius de salut. 

 
 
• Mesures correctores 
 

CCOO comenta que hi ha mesures amb prioritat molt alta i amb fàcil solució i 
encara estan per resoldre, al respecte es comenta que algunes ja estan fetes, 
però no dona temps a passar-les al quadre. 
 
CCOO indica que es comuniqui als equipaments que les portes d’emergència no 
es tanquin ja que en determinats casos no complirien la seva funció, en aquest 
sentit s’indica que es tindrà en compte a les properes formacions en prevenció 
d’incendis 
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• Pla de treball 
 

Es presenta el pla de treball previst pel 2010. S’explica que cada concepte té una 
temporalització per a fer el seguiment trimestral i que el servei vol que serveixi 
com a eina de treball, CCOO comenta que és ambiciós i qüestiona el fet de la 
manca de personal. 

 
 
• Torn obert de paraules 
 

- CCOO pregunta si sobre les altres mesures correctores previstes s’ha fet 
alguna cosa, es respon que s’està programant formació per a personal 
directiu i en relació a la conciliació del vida laboral i familiar, a Funció Pública 
s’ha creat un grup d e treball 

 
- CCOO reclama que la resposta dels seus escrits dirigits al Servei de 

Prevenció siguin més àgils, al respecte es contesta que les sol·licituds han 
estat ateses. 

 
- CCOO demana que en la propera reunió es faciliti més informació del trasllat 

de la Secretaria de Telecomunicacions, i en aquest sentit, s’informa del 
trasllat dels Serveis Territorials de Girona al nou edifici, que es farà en breu  

 
 

 


