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Comitè de Seguretat i Salut Laboral 
desembre de 2010 

 
 
Resum de la reunió ordinària del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del Departament de Governació 
i Administracions Públiques: 
 
• Resultat de la intervenció psicosocial a les Oficines d’Acció Ciutadana 
 

S’explica la documentació de l’estudi de la tercera fase de la intervenció psicosocial a les Oficines 
d’Acció Ciutadana, sobre les actuacions fetes en els resultats de les dues fases anteriors. 
 
CCOO preguntem quines mesures es faran per solucionar aquests casos, i ens responen que en el pla 
de treball està prevista formació més especialitzada en el nivell avançat de gestió de l’estrès. 
 
Ens comenten que no hi ha hagut temps de valorar l’estudi i que s’hauria de parlar amb el psicòleg per 
aprofundir sobre les incidències detectades. Es farà una primera formació del nivell avançat de gestió de 
l’estrès, al qual ja han confirmat l’assistència onze persones. 
 
Pel que fa a aquesta formació s’informa que la gent quan fa el curs està molt contenta i nota els 
resultats. També s’explica que a les oficines de La Florida i Can Guardiola s’ha reforçat el personal i les 
cues s’han minimitzat, a Mataró es vol canviar de local, a Can Guardiola s’acaba d’iniciar un estudi per 
saber les actuacions necessàries. 
 
CCOO demana que s’actuï amb celeritat ja que hi ha informes i fins i tot Inspeccions de Treball 
presentades. 

 
• Cursos de Pantalles de Visualització de Dades i de Manipulació de Càrregues 
 

S’ofereix informació al respecte: 
 
− Curs de pantalles de visualització de dades. L’han iniciat i finalitzat el 80% del personal a qui anava 

adreçat i s’ha ampliat el termini fins el proper dia 23.  
 
− Curs de manipulació de càrregues, adreçat a personal subaltern i de consergeria dels casals de 

gent gran. La participació ha estat del 90% del personal a qui anava adreçat, també s’ha ampliat el 
termini fins el proper dia 23. 

 
CCOO demana que es faci un tríptic divulgatiu, que arribi a tothom, amb la informació necessària sobre 
manipulació de càrregues i pantalles de visualització de dades. Ens responen que està previst editar-ho 
amb el manual d’acollida. 
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• Seguiment de l’execució del pla de treball 
 
S’explica que l’aplicació informàtica Preven, en un futur serà un programa que substituirà tots els 
documents en format word, excel, acces i d’altres, i recull tant les avaluacions de riscos, com la 
formació, els accidents, els reconeixements mèdics, etc. Afegeix que s’enviarà als delegats de prevenció 
les avaluacions de riscos dels edificis dels carrers Ausiàs Marc 35 i Girona 20, el més aviat possible. 
 
CCOO reclama que a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya fa dos anys que no es fa el 
simulacre d’emergència. La resposta és que està previst fer-lo aviat. 

 
• Temes plantejats per CCOO 

 
a) CCOO exposa que no s’ha cobert el lloc de treball de la persona jubilada de l’OAC del Raval. 

S’explica que el dia 1 de juny es va publicar un decret que deia que s’havia d’amortitzar totes les 
places dels treballadors que es jubilessin, per aquesta raó, no es va cobrir el lloc de treball.  
 
No obstant, hi ha una persona de reforç i s’ha demanat a les treballadores perquè avisin, amb 
suficient antelació, de les possibles absències per tal de gestionar eficaçment les substitucions. 
CCOO no comparteix el plantejament que s’hagi de comunicar amb antelació les absències i 
pregunta si tenen guarda de seguretat, afegeix que hi ha dues treballadores, quan en altres 
oficines n’hi ha quatre. La resposta és que el guarda de seguretat té contracte fins el dia 31 de 
desembre i que l’oficina està coberta amb les dues treballadores i s’augmentaria si calgués 
 
CCOO insisteix que si només hi ha dues treballadores, en poc temps hi haurà problemes.  

 
b) CCOO sol·licita un informe sobre les conclusions de les necessitats detectades a les avaluacions 

de riscos que s’han fet a les oficines de Palau de Mar i a la resta d’equipaments visitats amb 
aquesta finalitat. 
 
Ens expliquen que ja s’han fet les visites i s’ha aprofitat per fer formació “in situ” pel que fa a 
pantalles de visualització de dades i correccions posturals, reposapeus i ajustament de la cadira. 
De moment no es pot fer entrega de l’informe 

 
c) CCOO pregunta com progressen els grups de treball per aplicar les mesures correctores per 

arreglar les deficiències detectades a les avaluacions de riscos psicosocials del Departament, i ens 
diuen que respecte a convocatòries queden molt poques per fer i quant a formació de 
comandaments s’emplaça per l’any que ve fer una altra edició. 

 
d) CCOO sol·licita informació sobre els plans pilot de teletreball realitzats pel Departament i la seva 

continuïtat. Ens responen que Funció Pública és la responsable de dur a terme els plans de 
teletreball i són els departaments qui s’acullen si hi estan interessats. S’indica que ja no hi ha més 
plans pilot de teletreball i CCOO demana que es segueixin fent.  

 
e) CCOO pregunta per l’estat de les obres de l’OAC de Vic. Al respecte, si no hi ha cap imprevist, el 

trasllat està previst per a finals d’any o començament de l’any que ve. 
 
• Altres temes 

 
Es comenten les actuacions fetes, pel servei de Règim Interior, en relació a les bones pràctiques ambientals. 
Es un pla pilot amb col·laboració de l’Agència de Residus de Catalunya, en concret, s’ha fet 8 sessions de 
formació a Via Laietana, i 3 a Plaça Catalunya. Properament es faran a l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya i a Diputació, 303.  
 
En relació a la lipoatròfia, s’han fet els mesuraments oportuns d’electricitat estàtica i humitat, i a més, es fa un 
seguiment mèdic de la persona afectada. S’aprofita per informar que hi ha indicis d’un possible cas a l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya que encara no es pot confirmar perquè és molt recent. 


