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Comitè de Seguretat i Salut Laboral 
14 de juliol de 2011 

 
 
Resum de la reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral (CSSL) del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals: 
 
Es constitueix el nou Comitè de Seguretat i Salut Laboral amb 6 persones per part de l'Administració, i 
6 dels representants dels treballadors/res, 2 de CCOO, 2 d'UGT, 1 de CATAC-IAC i 1 del SAC. 
 
Es lliura el nou reglament del CSSL. 
 
• Reestructuració del Departament  

 
La representant del Departament ens explica que hi ha hagut una gran disminució en el número 
de centres de treball i de les persones que l’integren. 

 
El canvi que més pot afectar al CSSL és el de la Subdirecció General de Personal que integrava 
el Servei de Recursos Humans i el Servei de Prevenció de Riscos i Relacions Laborals (servei 
que s’ha suprimit), i ara passa a denominar-se Subdirecció General de Recursos Humans i Règim 
Interior,  quedant dividit en dos serveis:  
− El Servei de Recursos Humans (assumeix les tasques de Relacions Laborals) i 
− el Servei de Règim Interior i Prevenció de Riscos.  

 
La directora de Serveis informa que en relació amb la reestructuració del Departament i la 
disminució de personal, properament, començaran una redistribució d’espais en els edificis de la 
DG de la Funció Pública (Pça. Catalunya, 20) i la DG de Relacions Institucionals i amb el 
Parlament (Diagonal, 409). 

 
• CCOO pregunta a la directora de Serveis si l’edifici de Av. Diagonal, 409 és de lloguer 

 
Ens respon que sí. És de lloguer igual que l’edifici de Diputació, 303, però que en l’edifici del 
carrer Diputació el personal esta distribuït en dues plantes i desprès de fer l’estudi pertinent es pot 
ubicar, per espai, a l’edifici d’Avinguda Diagonal, 409, ja que aquest personal és mínim. 
 

• CCOO també pregunta a la directora com està l’edifici de Via Laietana, 69 
 
Explica que s’ha fet un estudi i la conclusió és que la estructura està malament. S’hauria de fer 
una inversió de diners molt alta i s’estan valorant les diferents opcions per ubicar el Memorial 
Democràtic. 
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Es pregunta quants treballadors i treballadores han quedat del Memorial Democràtic i com es 
tractaran els temes de prevenció amb aquest col·lectiu. La directora respon que han quedat unes 
35 persones i han estat ubicades a l’edifici de Diagonal, 409.  
 
El Departament confirma que tenen tot el suport i cobertura en quan a prevenció es refereix.  

 
• Dades de l’accidentalitat 
 

CCOO insisteix que en les comunicacions dels accidents hi ha poques dades. Demana que se’ns 
doni còpia del comunicat d’accident. 
 
El representant del Departament informa que el número d’accidents és mínim, i que es 
comuniquen per prevenció de riscos. També explica que no es poden facilitar més dades 
personals, que les que s’indiquen, ja que s’ha de tenir en compte la Llei de Protecció de Dades 
personals. 
 
La tècnica de prevenció diu que s’envia la comunicació de l’accident amb les dades que es van 
acordar en reunions anteriors. CCOO insisteix en la necessitat d’un protocol de com s’ha d’actuar 
des del primer moment que es té l’accident. La tècnica de prevenció respon que a cada 
treballador, quan comença a treballar al Departament, se li dóna el dossier explicatiu “Més a prop 
de la prevenció”. 

 
• Pla de treball de prevenció per l’any 2011  
 

Es lliura, als membres del CSSL, el Pla de treball de prevenció per a l’any 2011. 
 
La tècnica de prevenció explica que algunes informacions no han pogut ser traslladades als 
delegats de prevenció atès que han tingut un problema tècnic amb l’aplicatiu PREVEN i a més 
s’han produït els canvis de personal en relació a la nova reestructuració del Departament. 
 
CCOO demana, en relació a les mesures correctores, se’ns facin arribar les dades de l’aplicatiu 
PREVEN abans d’una nova reunió del CSSL, així com, que es comuniquin les visites als centres 
per poder anar-hi. En aquest sentit, el representant del Departament informa que ja no es fan 
tantes sortides des de la reestructuració del Departament, la baixada de personal i de centres de 
treball. 

 
• Qüestions plantejades per CCOO 
 

− Resultats de la sol·licitud de l’estudi psicosocial de l’impacte que pot produir la 
instrucció 1/2011 sobre la salut del personal del Departament  
Informació adjuntada a la carpeta lliurada a cada membre del CSSL. El representant del 
Departament comenta que l’impacte és mínim i per tant no és necessari cap estudi de riscos 
psicosocials. 
 

− Resultats sobre la sol·licitud d’un informe de resposta a l’escrit presentat per CCOO el 
26 de gener en relació al desconfort tèrmic de les oficines de Via Laietana 26 i del 
c/Ausiàs Marc 35, i l’estudi sol·licitat de vigilància de la salut sobre com ha afectat a la 
salut dels treballadors/res 
El representant del Departament informa que aquest escrit ja s’ha contestat en data 17 de 
febrer de 2011.                
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CCOO exposa que hi ha queixes del personal en relació al desconfort tèrmic i volem saber els 
resultats de l’estudi per part de vigilància de la salut. El representant del Departament 
contesta que s’ha reclamat els resultats per treure conclusions i fer front a la segona part de 
l’any, així com, fer les corresponents correccions per a l’any vinent. 
 

− Informació sobre els simulacres previstos 
CCOO demana que la comunicació de la data dels simulacres es faci abans. Els 
representants del Departament responen que aquestes dates no es poden programar amb 
molta antelació i que les acorda el Comitè d’Autoprotecció. 
 

− Previsió sobre quan faran les avaluacions mèdiques del 2011 
El representant del Departament informa que les revisions mèdiques es venen fent des del 
mes de gener. CCOO demana dades numèriques de l’estat de les revisions mèdiques. 

 
− Sol·licitud de les còpies dels contractes amb les mútues ASEPEYO i EGARA 

Aquestes còpies ja s’havien demanat en reunions anteriors per part de CCOO. El 
representant del Departament informa que l’Acord per la contractació de les Mútues 
d’accidents és un tema que gestiona directament la DG de la Funció Pública, i puntualitza que 
una cosa és la contractació de les Mútues d’accidents i una altra la Vigilància de la Salut. 
 

− Motius de l’anul·lació de les activitats formatives als treballadors/res sobre el protocol 
d’intervenció en casos d’assetjament laboral a l'Administració 
CCOO ha detectat que aquesta formació prevista ha estat anul·lada i volem saber el motiu pel 
qual no es farà. La directora informa que és una activitat formativa gestionada directament per 
l’EAPC. 
 
CCOO insistim en saber-ne els motius i demanem que encara que no sigui competència del 
Departament, aquest faci alguna gestió per informar-nos. 

 
− Falta de comunicació en la evacuació per inundació de les oficines dels 

treballadors/res del Jurat d'Expropiació 
CCOO comenta que sobre l’evacuació per inundació que es va produir el passat 15.03.2011, 
a les oficines del Jurat d’Expropiació, es varem assabentar pels treballadors i no pas pel propi 
Departament. La Directora puntualitza que el centre de treball no depèn del Departament, 
sinó del departament de Presidència i el representant del Departament també comenta que el 
nostre Departament es va assabentar una vegada estava tot fet, i que va ser una decisió 
ràpida. Afegeix que ho tindran en compte per una altra ocasió. 
 
CCOO diu que hauria d’haver una coordinació interdepartamental perquè aquestes coses no 
passessin. 
 

− Reciclatge de vidre al Departament 
El representant del Departament informa que les màquines dispensadores del menjador no 
generen vidre i que la majoria dels treballadors/res porten el menjar en carmanyoles de 
plàstic. Per aquest motiu, juntament en que l’espai del menjador és reduït, es va considerar 
que no era necessari el contenidor de vidre. 
 
CCOO demana que, ja que els treballadors estan molt sensibilitzats amb el tema del 
reciclatge si en algun moment hi ha la possibilitat d’incorporar aquest contenidor es posi. 
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− Informe sobre els avanços en relació a les mesures correctores detectades dels riscos 
psicosocials 
La representant del Departament informa que en aquest informe han sortit mesures generals 
com la flexibilitat horària que depèn de la DG de la Funció Pública i que com a Departament 
no es pot fer més que traslladar aquestes mesures correctores per tal que ho tinguin en 
compte en una possible modificació de la normativa. Afegeix que l’objectiu per aquest darrer 
trimestre de l’any serà la planificació de la formació dels llocs de comandament. 
 
CCOO demana que el grup de treball d’horaris torni a posar-se en marxa. Comentem que no 
s’entén com durant tot l’any es pot entrar fins a les 8h 30 minuts i durant el període d’estiu és 
obligatòria l’entrada a les 8.00 hores, si no tens infants menors de 12 anys. Demana l’esforç 
de tirar endavant la iniciativa de la modificació d’horaris. 
 

− Aplicació de l’art. 25 de la LPRL (Protecció de treballadors i treballadores especialment 
sensible) 
CCOO comenta que el Departament hauria de fer a les dones embarassades una avaluació 
del lloc de treball assessorant del que els hi és convenient fer en la seva tasca quotidiana i el 
que no. 
 
La tècnica de prevenció comenta que ells no tenen la informació de les dones embarassades 
si les interessades no ho comuniquen o fins que és obvi. També afirma que és una bona idea 
el fer un full d’informació per a les dones embarassades i fer-ne difusió. 

 
• Torn obert de paraules  
 

El representant del Departament, en relació a les bones pràctiques ambientals, comenta que està 
una mica aturat com a conseqüència de la reestructuració del Departament, i espera que en breu 
es reactivi per tal de millorar el rendiment dels edificis. Ens faciliten la informació demanada en 
reunions anteriors. CCOO respon que el tema energètic està més valorat que abans però que 
encara es podrien fer més coses, com per exemple, a l’EAPC estalviar energia amb plaques 
solars. Per últim, sol·licita si les actes de les reunions es poden rebre molt abans que fins ara. El 
representant del Departament manifesta que s’intentarà enviar l’esborrany el més aviat possible. 
 
 

Us seguirem informant de com es van desenvolupant el temes. 
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