
 
federació serveis a la ciutadania 

sector generalitat

 
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS 

 

INFORMA 
16.03.11 032/11
 

Via  Laietana 16, 7è - 08003-Barcelona ● Telèfon: 934 812 773 
C/ Joan Maragall 35, 5è - 17001-Girona ● Telèfon: 972 220 028 

Av. Catalunya 2, 7è - 25002-Lleida ● Telèfon: 973 281 235 
C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona ● Telèfon: 977 232 119 

gene@ccoo.cat - www.ccoo.cat/fsc/generalitat 
 

Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES 

 

Resultats de l’informe sobre les oficines de plaça 
Catalunya 20, presentat pels delegats de prevenció de 

CCOO el 9 d’abril del 2010 
 

 
ESCALA PRINCIPAL 
• L’escala principal té més d’1,20 m. d’amplada i té una sola 

barana, per la qual cosa cal instal·lar una altra barana tal 
com marca la normativa.  

Ja està instal·lada la nova 
barana 

 
TERCERA PLANTA 
Zona del magatzem de neteja, FAS i lavabos 
• Hi ha un repartidor amb cablejat elèctric envoltat de caixes 

de paper, humitat al sostre i la zona d’evacuació és inferior 
als 0,80 m. Ja està reparat 

• Hi ha una senyalització d’extintor però l’extintor està 
amagat darrera d’una mampara.  Ja està reparat 

• Acumulació excessiva de paper, material de neteja i 
vestidor del personal de la neteja tot junt.  Ja està reparat 

 
QUARTA PLANTA 
• L’extintor de la entrada està tapat per una taula i material 

amb un ferro al costat que pot produir danys al personal. 
També la manega d’incendis resta tapada per la taula.  Ja està reparat 

• El registre té un espai d’evacuació inferior als 0,80 m. Ja està reparat 
 

SETENA PLANTA 
• El vestidor del subaltern està situat davant del lavabos, 

fora de tot decòrum que marca la normativa.  Ja està reparat 
Provisió de Llocs de Treball 
• Tenen un extintor sense penjar al terra i sense senyalitzar. Ja està reparat 
Subdirecció de Recursos Humans 
• Tenen un soroll excessiu degut a l’aparell d’aire que 

molesta al personal, cal fer una revisió urgent de l’aparell.  Encara està pendent 
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DESENA PLANTA 
• A la entrada hi ha una senyalització d’extintor però no 

hi és.  Ja està reparat 
Lavabos 
• Tenen un extintor sense senyalitzar.  Ja està reparat 
Area del programa ATRI 
• Tenen un extintor sense senyalitzar.  Ja està reparat 
  
PROBLEMÀTICA GENERALITZADA  
• El personal té un alt risc de caigudes per cablejats sense 

organitzar a les taules de treball. 
Encara hi ha llocs de treball de 
l’edifici per resoldre 

• El personal es queixa de la mala renovació de l’aire i dels 
problemes derivats, per la qual cosa cal fer una actuació 
urgent sobre la qualitat de l’aire i aplicar les mesures 
correctores necessàries per a la seva adequació. 

Encara està pendent d’aplicar 
noves mesures correctores 

 
 
Per a qualsevol dubte o aclariment que tingueu podeu contactar amb nosaltres. 
 
Secció Sindical de CCOO  
Departament de Governació i Relacions Institucionals 
 

 


