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Resum de la reunió ordinària del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals: 
 
• Avaluacions de riscos i planificació de l’activitat preventiva 
 

El representant del Departament entrega als delegats de prevenció els esborranys de les 
avaluacions de riscos de: Via Laietana 26, Ausiàs Marc, EAPC, Serveis Territorials de 
Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, i Terres de l’Ebre. És un gran volum de 
documentació que nosaltres sol·licitem rebre amb temps per poder comentar-la en la 
reunió. 

 
• Dades de l’accidentalitat 
 

La responsable de prevenció del Departament informa que a la carpeta tenen les 
gràfiques de l’accidentalitat de l’any. CCOO demana poder participar de les 
investigacions dels accidents, a la qual cosa la representant del Departament ens diu 
que si comuniquem el nostre interès, en algun cas no hi haurà cap problema en la 
participació. 

 
CCOO demana informació sobre els darrers accidents. La responsable de prevenció ens 
explica que els dos últims casos han estat com a conseqüència de manipulació de 
carregues. Preguntem si els treballadors afectats tenen formació especifica sobre 
manipulació de carregues i ens contesten que sobre els treballadors de l'edifici de 
l'Avinguda Diagonal encara no disposen d'aquesta informació. Demanem que es tingui 
en compte per si fes falta aquesta formació. 

 
• Pla de treball 
 

Ens informen sobre el Pla de treball previst per al tercer trimestre, del qual el més 
remarcable és que s’ha posat en marxa la coordinació d’activitats empresarials, s’ha 
enviat un correu electrònic a les empreses que presten els seus serveis al Departament 
perquè enviïn una sèrie de documentació, segons el RD171/2004, de coordinació 
d’activitats empresarials, i per als contractes nous es fa en col·laboració del servei de 
Contractació.                         
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També ens informen que amb motiu de l’entrada en vigor del Decret 82/2010, hi ha dues 
tècniques del Servei que estan fent un curs per tal d’estar homologades i poder fer els 
plans d’autoprotecció sense haver d’encarregar-ho a una empresa externa. Hi ha tres 
edificis del Departament afectats per aquest Decret. 

 
En relació a les avaluacions de riscos psicosocials es duran a terme una vegada s’hagin 
acabat les avaluacions de riscos de treball. 
 
Ens expliquen que hi ha previst fer cursos de primers auxilis pels treballadors/res. Per 
últim, a Via Laietana 26 i l’EAPC està previst fer un curs d’utilització del desfibril·lador, 
per a un nombre reduït de treballadors. 

 
• Moviments de personal i adequació d’espais 
 

Ens informen que a Diagonal, entre els mesos de juliol i setembre s’ha redistribuït a 91 
treballadors i una vegada estigui tothom en el seu lloc de treball es començarà amb 
l’avaluació de riscos; s’ha habilitat una sala, a la primera planta, per als representants 
sindicals; s’adequarà l’espai destinat a Servei mèdic amb la intenció que la metgessa 
visiti tots els dimarts; a la primera planta s’ha habilitat, també, un únic vestidor amb 
pestell. 
 
Els Serveis Territorials de Barcelona i l’Àrea de Processos Electorals s’han traslladat a 
l’edifici de Diagonal, i per tant a Diputació 303 no queden treballadors del Departament. 
En total s’han traslladat 22 persones i més de 320 metres lineals de documentació. 
 
Pel que fa a Pl. Catalunya, durant el mes de juliol es van recol·locar 92 treballadors amb 
el conseqüent cablejat i adequació de la il·luminació. 
 
Quant al personal del Jurat d’Expropiació està previst què es traslladin a Via Laietana 14.  
 
A Vic s’ha incorporat el director i properament s’incorporarà un geògraf d’Administració 
Local. També es supervisaran canvis del lloc de treball a Ausias Marc. 

 
I per últim, el Servei de Règim Interior i de Prevenció de Riscos ha començat a fer visites 
conjuntes dels centres de treball amb personal de manteniment i tècniques de prevenció. 

 
• Estat de l’acord de creació del servei de prevenció mancomunat 
 

Ens informen que s’ha redactat l’acord de creació del servei de prevenció mancomunat 
entre el Departament, el Memorial Democràtic i l’Institut Català Internacional per la Pau 
(ICIP). Actualment es troba a Intervenció i prèviament ha passat pel servei de 
Contractació i l’Assessoria Jurídica. Una vegada Intervenció doni el vistiplau es trametrà, 
al Memorial Democràtic i a l’ICIP. 
 
Abans de la signatura es passarà als representants dels treballadors/res. El contracte de 
vigilància de la salut s’ha redactat comptant amb aquests treballadors/res. 
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• Estat de les revisions mèdiques 
 

Ens informen que ha canviat el metge del Departament, que hi ha uns dies al mes que 
canvia el seu horari d’atenció. D’aquests canvis s’informarà oportunament a la Intranet. 
 
CCOO pregunta si el Departament té alguna estadística simptomatològica i si és possible 
que se’ls doni una còpia, ens responen que Asepeyo ha facilitat un estudi epidemiològic 
dels sis primer mesos i que ja se’ns entregarà una còpia de l’informe. 

 
• Trasllat del monòlit de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 
 

Ens informen que amb motiu del centenari de l’Escola es traslladarà el monòlit que hi 
havia a l’antiga seu, a l’avinguda Pearson. Prèviament, s’ha fet un estudi de l’edifici per 
veure si l’estructura suportarà el pes i s’ha reforçat el lloc on s’ha de col·locar. És 
reforçarà tota la zona per on ha de passar el monòlit. 
 
CCOO pregunta si el lloc on es col·locarà és zona de pas i ens responen que no i que en 
cas d’emergència no afecta la via d’evacuació. 

 
• Bones pràctiques ambientals 
 

Ens informen d'actuacions a les oficines per reduir la despesa. A Diagonal es vol 
racionalitzar l’ús de l’ascensor, millorar l’aire condicionat i la il·luminació. A Via Laietana, 
26 s’ha pogut fer un estudi energètic i s’ha estalviat un 10% del consum d’energia 
respecte a l’any anterior. Actualment, s’està reduint el nombre d’impressores i es treballa 
conjuntament amb l’àrea TIC per tal que s’imprimeixi amb les màquines multifunció, a 
doble cara i per defecte en blanc i negre. També es farà un estudi d’il·luminació amb 
llums led. 

 
CCOO demana que es faci un estudi per a la col·locació de plaques solars als edificis de 
propietat. 
 
Ens contesten que tant a Ausiàs Marc com a Via Laietana 26 ja n’hi ha. Els edificis de 
Plaça Catalunya 20 i Diagonal no són de propietat. 

 
• Torn obert de paraules 
 

Ens expliquen que a la Intranet s’ha publicat que s'estan reparant les màquines d’aire 
condicionat a Via Laietana 26, la durada de la qual està prevista que sigui de quinze 
dies. Confirmen que la renovació d’aire seguirà funcionant normalment. 

 
CCOO agraeix la informació als treballadors mitjançant la Intranet. 

 
 
Secció Sindical de CCOO 
Departament de Governació i Relacions Institucionals 
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