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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT DEL DEPARTAMENT 
DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS  

 
 
Dades de l’accidentalitat de l’any 2011 i 2012 
 
A l’any 2012 hi ha hagut 11 accidents. Dels produïts in itinere, la majoria són ensopegades en el 
transport públic 
 
Pla de treball dels anys 2011 i 2012 
 
Ens donen detall de les activitats efectuades i de les previstes per a l’any 2012. 
 
Acord de creació del servei de prevenció mancomunat  
 
El representant del departament informa que ja s’ha fet la primera reunió del servei de prevenció 
mancomunat amb el Memorial Democràtic i l’ICIP. En aquesta reunió es va acordar reunir-se dos 
vegades a l’any, i de manera extraordinària les vegades que sigui necessari. 
 
Estat de les revisions mèdiques de l’any 2011 i 201 2 
 
Durant l’any 2012 s’han fet 151reconeixements i s’han rebut 53 renúncies d’un total de 435 
correus enviats. Pel que fa als serveis territorials, tant a Girona com a Lleida estan fets; Tarragona 
estan programats per a finals del mes de Juliol; Terres de l’Ebre es faran al mes de setembre atès 
que s’ha d’enviar una unitat mòbil i a Vic i Manresa s’estan organitzant. Hi ha molts treballadors 
que no es fan el reconeixement i a partir de l’any 2013 els reconeixements s’oferiran bianuals. 
 
Auditoria 
 
CCOO estem a l’espera de que l’auditoria que s’ha fet al Departament lliuri l’informe. 
 
Lipoatrofia a l’edifici de Plaça Catalunya, 20 
 
El representant del departament informa que s’ha detectat un nou cas de lipoatròfia a les plantes 
ocupades pel Departament d’Economia i Coneixement. Amb motiu d’aquest nou cas, s’ha parlat 
amb el servei mèdic perquè quan faci els reconeixements mèdics dels treballadors/es, sobretot 
treballadors/es de Plaça Catalunya, ho tingui en compte i faci seguiments. 
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Moviments de personal i adequació d’espais 
 
El representant del departament informa que s’ha habilitat un nou lloc per al servei mèdic, a la 
primera planta, i com a conseqüència s’ha mogut a treballadors i armaris. Es trasllada la queixa de 
la unitat de formació perquè es troben enmig d’un passadís a un espai obert i demanen solucions. 
 
El representant del departament explica que a les oficines del carrer Ausiàs Marc hi havia queixes 
de temperatures i era perquè l’aparell de l’aire condicionat està espatllat. La comanda del nou 
aparell ja està feta i s’espera que aviat estigui solucionat.  
 
CCOO pregunta per les màquines d’aire condicionat de Via Laietana 26, ja que les temperatures 
de les sondes no són les mateixes que les de sensació del treballador. El representant del 
departament explica que els aparells estan funcionant en un 75% ja que un compressor no 
funciona, tot i que s’està esperant a que reparin aquest quart compressor, aclareix, que és més 
que suficient. 
 
CCOO pregunta si hi ha algun problema de temperatures a Diagonal 409. El representant del 
departament respon que hi havia un termòstat que es desprogramava però ja està solucionat. 
 
Bones pràctiques ambientals 
 
La representant del departament informa que atesa la situació econòmica no es pot fer gaire 
coses. La proposta és sectoritzar l’enllumenat. Informa, també, que periòdicament es reuneixen 
amb Funció Pública i l’ICAEN per tractar temes sobre consum energètic. 
 
La representant del departament informa que s’ha fet una presentació per tal de mostrar com es 
porta a terme el control de la despesa energètica en el Departament i proposa presentar-la a la 
propera reunió ordinària del Comitè. Informa que s’han retirat impressores amb la intenció que 
s’imprimeixi amb les impressores multifunció. 
 
CCOO informa que a les oficines del carrer d’Ausiàs Marc els llums s’encenen tots alhora i són 
fluorescents. El representant del departament explica que ho tindran en compte i informa que 
s’estan substituint llums per leds, que consumeixen menys, sobretot als ascensors, ja que estan 
encesos les 24 hores del dia. 
 
CCOO pregunta per les plaques solars instal·lades a Via Laietana, el representant del 
departament diu que serveixen per donar aigua calenta en els lavabos. 
 
Altres temes 
 
CCOO demana resposta sobre el cas de motius de salut de l’EAPC relacionat amb un permís per 
poder aparcar el vehicle propi quan el treballador/ora tingui una necessitat justificada, el 
representant del departament informa que han fet tot el que havia de fer, ja que ha enviat una 
carta, signada per la Secretària General, a la direcció de l’EAPC exposant el cas; considera que 
no és un tema que hagi de solucionar el Comitè i insta als representants dels treballadors a que 
s’adrecin a la directora de l’EAPC. CCOO insisteix que sí és un tema del Comitè, perquè la seva 
funció és vetllar per la salut dels treballadors. El representant del departament diu que sí però que 
s’ha fet tot el possible i que ja no és competència del Departament, sinó que es tracta d’una 
qüestió de la direcció de l’EAPC, i per tant, s’han d’adreçar a la Directora. 


