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Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES 

 

Comitè de Seguretat i Salut Laboral 
maig de 2010 

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

 
S’explica les mesures correctores de la Secretaria d’Acció Ciutadana (SAC), s’ha prioritzat amb 
les mesures molt altes i altes, i han augmentat a causa de la implantació dels nous plans 
d’autoprotecció, tot i que segons CCOO algunes tenen caràcter de manteniment 

 
• Visita al nou centre de treball de Girona, l’antic Hospital de Santa Caterina 

 
S’ha fet una visita oficial al nou centre de treball de Girona, com a conseqüència de la petició de 
la part social, assisteix com a representant únicament el sindicat de CCOO. El departament de 
Vicepresidència s’encarregarà de l’avaluació de riscos general, i cada departament s’encarregarà 
de l’avaluació de riscos específics. 
 
CCOO pregunta com estarà organitzada la vigilància de la salut en aquest sentit, al respecte, 
cada departament s’encarregarà de la vigilància de la salut dels treballadors. 

 
• Plans d’autoprotecció dels centres de la Secretaria d’Acció Ciutadana 

 
Actualment està pendents de resoldre l’adjudicació d’un contracte per a l’elaboració de plans 
d’autoprotecció de 40 centres de la SAC. 

 
• Implantació del programa Preven 

 
S’està treballant per implantar un nou programa informàtic per a la gestió de la prevenció a tots 
els departaments de la Generalitat. Actualment, s’utilitza per a les avaluacions de riscos, la 
formació, la vigilància de la salut i l’accidentalitat. 

 
• Actuacions sobre la detecció i el control de la legionel·losi 

 
Una tècnica del Departament explica que s’ha reunit el Servei de Prevenció, Règim Interior i la 
SAC per tal de posar en marxa el protocol de Funció Pública sobre la legionel·losi.  
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• Actuacions relacionades amb la detecció de la lipoatròfia semicircular en el Departament 
 
S’han fet unes xerrades informatives a l’edifici de Plaça Catalunya, 20, perquè els treballadors 
sàpiguen com detectar la lipoatròfia. De moment tot i que no s’ha detectat cap cas en el 
Departament però si en l’edifici, s’està treballant perquè Núñez i Navarro adeqüi la humitat de 
l’aire condicionat amb la normativa vigent. 
 
CCOO comenta que la qualitat de l’aire a l’edifici de Funció Pública no és bona, i pregunta si 
s’actuarà. En aquest sentit, Núñez i Navarro te en previsió canviar tot el sistema de l’aire 
condicionat abans del mes de novembre i de moment, han canviat els filtres.  

 
• Simulacre a l’edifici de Funció Pública (plaça Catalunya, 20) 

 
S’informa del correcte funcionament en el simulacre fet a Plaça Catalunya 20, l’edifici es va 
evacuar ràpidament, sense observacions importants. 

 
• Accidentalitat 

 
L’accidentalitat al Departament es pot considerar que és baixa, i la majoria d’accidents es 
produeixen in itinere. CCOO pregunta si s’aplica el pla de mobilitat.  

 
• Qüestions plantejades per CCOO: 
 

- CCOO demana que s’incorpori un/a tècnic/a més a l’OAC de St. Boi, atès que el volum 
d’usuaris és molt gran i que ja hi ha un lloc habilitat, s’explica que en el mes de juny es 
produirà una permuta que solucionarà la situació. 

 
- Desprès d’haver transcorregut un any, sol·licitem informe sobre els 50 centres revisats pel 

Servei de Prevenció. CCOO es queixa que hi ha pendent la resposta de molts informes 
reclamats, al respecte es comenta que la implantació del programa Preven, està donant molts 
problemes i endarrereix la resposta a molts informes, a més a més la feina s’ha centrat en els 
centres que no tenen les avaluacions de riscos fetes.  
 
CCOO defensa que si un delegat de prevenció fa un informe acompanyat de fotografies s’ha 
de donar per bo, i així facilitar la feina a les tècniques de prevenció. 
 

- CCOO pregunta per l’oficina de Vic, la qual té un requeriment de la Inspecció de Treball. 
S’explica que s’ha llogat un local nou i aviat es produeixi el trasllat. 

 
- CCOO en relació a la flexibilitat de l’horari d’estiu, sol·licita que es modifiqui el decret d’horaris 

per tal de fer efectiva la flexibilitat de ½ hora en la entrada de l’horari d’estiu. 
 

- CCOO insisteix que moltes portes tallafocs estan obertes i falcades o que fallen les molles. 
S’apunta la possibilitat que es faci difusió mitjançant tríptics o la intranet de la funció que 
tenen aquestes portes així mateix, la possibilitat d’incloure un punt en el Manual d’acollida. 
S’indica, d’altra banda que moltes molles ja s’han pogut reparar. 

 
- CCOO trasllada la queixa de molts treballadors sobre la temperatura de l’aire condicionat, ja 

que passen fred o fins i tot arriben a refredar-se. Al respecte, influeixen molts factors i 
s’intenta mantenir les temperatures entre 22 i 24 graus. CCOO comenta que veu una solució 
difícil i que aniran fent un seguiment. 


