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Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES 

 

Comitè de Seguretat i Salut Laboral 
setembre de 2010 

 
 
Resum de la reunió ordinària del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del Departament de 
Governació i Administracions Públiques: 
 
• Nous plans d’autoprotecció dels centres de la Secretaria d’Acció Ciutadana 
 

S’està duent a terme un nou contracte d’elaboració de plans d’autoprotecció de quaranta centres 
de la Secretaria d’Acció Ciutadana (SAC), al respecte s’ha anat informant periòdicament. 

 
• Accidentalitat 
 

S’explica que el nombre d’accidents laborals, continua sent molt baix. Com normalment són in 
itinere, CCOO vol saber si el servei de prevenció de riscos té previst fer algun estudi. Al respecte 
Funció Pública té un que intentarà aconseguir 

 
• Benestar tèrmic, edifici Accés Ausiàs Marc, 35 
 

CCOO informa que els treballadors es queixaven que tenien fred i que mancava renovació d’aire. 
Al respecte es diu que es van fer les mesures adients i totes eren correctes, i es demana als 
delegats de prevenció que recordin als treballadors que els sistemes de ventilació són bons i els 
filtres es netegen cada tres mesos. CCOO demana que es torni a mesurar les temperatures. Es 
va concretar que s’augmentaria la temperatura de la zona de recepció. 

 
• Pla de treball 
 

S’està fent la implantació del programa Preven, a tots els nivells: formació, accidentalitat, servei 
mèdic, etc. pel que fa als edificis grans, s’ha contractat una empresa externa. Per ara estan fetes 
les d’Ausiàs Marc, Escola d’Administració Pública de Catalunya, i els Serveis Territorials de 
Girona, en el termini d’un mes, es podrà entregar una còpia  

 
Pel que fa a la formació, el curs de conducció segura l’ha ofert Funció Pública, adreçat a tots els 
qui agafin vehicles, igualment està previst fer una sessió de Gestió de l’estrès, i un curs on-line, 
obligatori, per a usuaris de Pantalles de Visualització de Dades (PVD). 

 

ara, més que mai, 
cal ser forts! 

VVOOTTAA  CCCCOOOO  
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Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES 

Temes plantejats per CCOO 
 

a. Comentem que el trasllat dels treballadors i treballadores de la Secretaria de 
Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) a les noves dependències s’ha fet molt 
ràpid i que s’han detectat mancances per als treballadors, s’explica que ja se’ls ha informat i 
que s’està treballant per solucionar totes les mancances detectades. 

 
b. Sol·licitem un informe sobre les actuacions d’estudi de resultats realitzat a les OAC com a 

darrera fase de la intervenció psicosocial. Així mateix sol·licitem un informe amb la relació de 
les OAC tancades i una comparativa d’increment de registres en la resta d’OAC obertes des 
que es van tancar les OAC. En aquest sentit s’explica que s’ha detectat un augment en el 
volum de tramitacions de les oficines properes a les que s’ha tancat, que en alguns casos 
s’ha incrementat el nombre de treballadors, i de moment no s’han rebut queixes per part dels 
treballadors afectats, es preveu que a finals d’any, es disposi de l’informe de la intervenció 
psicosocial. 

 
c. Demanem que es facin les intervencions sol·licitades en alguns informes que tenen data de 

l’any passat i que cal prioritzar, ja que es tracta de riscos que afecten els treballadors. 
 

S’explica que s’intenta donar resposta i prioritzar i que es valora els informes fets per CCOO  
 

d. Demanem un informe de les actuacions realitzades en relació a les mesures correctores a 
aplicar a l’edifici de Plaça Catalunya, 20. Es comenta que moltes coses ja s’han arreglat, i 
d’altres estan pendents. Sobre la barana de l’escala comenta que és una qüestió a parlar amb 
Núñez i Navarro, i s’afegeix que el quadre de mesures correctores es va actualitzant a mida 
que es va fent actuacions. 

 
e. Incidim en la necessitat de la conciliació i sol·licitem informe sobre com avancen les mesures 

correctores detectades als riscos psicosocials de les oficines del Departament. 
 
S’explica que s’està convocant totes les places, ja hi ha 183 persones fixes i queden 19 
places per convocar. Es recorda en relació a la conciliació que aquest assumpte depèn de 
Funció Pública i que el Departament és flexible dins de les possibilitats 

 
f. Preguntem quines mesures s’han pres sobre l’incident que es va patir a l’oficina de Can 

Oriach, en el mes de juliol, al respecte es diu que es va contractar un vigilant de seguretat per 
tot el mes de setembre i també s’ha tramitat la denúncia corresponent. Al respecte 
l’administració afegeix que estan molt pendents dels treballadors afectats. 

 
• Altres temes 
 

CCOO exposa la problemàtica a l’OAC de La Florida, de la qual es comenta que, de cara a l’any 
que ve, tenen previst posar un gestor de cues i que a més s’ha incorporat una treballadora més, 
actualment són dues tècniques i la responsable. 

 
Està previst fer xerrades per informar i sensibilitzar als treballadors del Departament sobre la 
lipoatrofia, actualment s’ha detectat un cas.  

 
Recentment s’ha instal·lat una pantalla a la planta baixa, amb l’objectiu de difondre missatges 
relacionats amb la protecció del medi ambient, igualment es pot utilitzar per la difusió d’altres 
missatges i també s’ha col·locat filtres solars i temporitzadors ens els lavabos. 

 

VVOOTTAA  CCCCOOOO  


