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REUNIÓ DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
DEL DEPARTAMENT  

 
 
 
Us resumim tot seguit la darrera reunió del Comitè de Seguretat i Salut del Departament de 
Governació i Relacions institucionals. 
 
 
Presentació del Sistema d’Estalvi Energètic a l’edi fici de Via Laietana, 26.  
 
La seu del Departament a Via Laietana 26 es tracta d’un edifici de gran superfície amb un consum elèctric 
elevat i de molt difícil control amb el comptador de la companyia. Amb les actuacions realitzades, s’ha 
aconseguit un estalvi del 20% del total de la despesa (aquest estalvi és acumulat des dels anys 2009-2012). 
 
CCOO preguntem si aquesta actuació es podria fer als altres edificis del Departament. Ens responen que la 
instal·lació d’aquests aparells en altres espais del Departament no serien amortitzables, ja que és necessari 
un gran consum i una instal·lació completa. 
 
CCOO demana fer alguna actuació a l’edifici de Via Laietana 26 per evitar el desconfort tèrmic que pateixen 
els treballadors i treballadores. Ens responen que la construcció i orientació de l’edifici fa que la seva inèrcia 
tèrmica sigui dolenta i provoqui dificultats a l’hora de tenir una temperatura homogènia de confort. 
 
 
Seguiment del Pla de treball de l’any 2012.  
 
Conjuntament amb el Gabinet Tècnic s’estan redactant els procediments. 
 
S’ha portat a terme la Campanya de Risc Cardiovascular als serveis territorials i a l’octubre es farà a 
Barcelona. 
 
Respecte a les avaluacions de riscos, ja s’han fet a l’Institut d’Estudis Autonòmics i falta enllestir les de les 
oficines de l’Avgda. Diagonal, 409. 
 
Falta homologar els Plans d’Autoprotecció de l’EAPC i de Via Laietana 26. CCOO demanem que se'ns 
informi del moviments de despatxos que es produeixin. 
 
En relació a les dades d’accidentalitat, del 16 accidents registrats en els tres primers trimestres de l’any, 8 
són en el lloc de treball i tots sense baixa, i els altres 8  són in itinere: 2 amb baixa i 6 sense baixa. 
 
Sobre formació, s’ha format en riscos al lloc de treball als treballadors i treballadores de l’IEA i també de 
l’Av. Diagonal 409. 
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Informe de l’auditoria.  
 
El Departament ha rebut un informe sobre l’auditoria del sistema de gestió de la prevenció dels riscos 
laborals, ha fet unes al•legacions i resta a la espera de la resposta. 
 
 
Incidències alarmes contra incendis de Pl. Cataluny a 20 i Av. Diagonal 409.  
 
En aquests dos edificis s’han disparat les alarmes de forma accidental i s’han fet els seguiments oportuns. 
 
 
Substitució màquina d’aire condicionat d’Ausiàs Mar c 35. 
 
El responsable del Departament ens informa que s’ha substituït la màquina d’aire condicionat que no anava 
bé de l’oficina del Carrer Ausiàs Marc 35. CCOO confirmem que l’aparell està funcionant correctament. 
 
 
Comunicació sobre la prescripció de receptes mediqu es. 
 
El Departament ha rebut un escrit del Servei Català de Salut on es comunica que degut a la implantació del 
sistema de gestió de receptes mèdiques electròniques, els metges d’empresa no podran prescriure receptes 
de la Seguretat Social. CCOO pregunta si la metgessa seguirà atenent les visites de malalties comunes i el 
representant del Departament contesta que si. Tot i això, la metgessa facilitarà receptes fins a l’1 de 
desembre. CCOO manifesta que el personal perdrà molt temps de treball en anar a buscar la recepta. 
 
 
Bones practiques ambientals.  
 
El representant del Departament explica que totes les propostes fetes queden aturades per manca de 
pressupost, encara que les inversions petites s’amortitzin a curt termini. 
 
CCOO preguntem pel projecte de sectoritzar l’enllumenat a l’Avda. Diagonal 409. Ens responen que no hi 
ha pressupost. CCOO també preguntem si es vigila que les farmacioles dels centres tinguin el contingut 
correcte i ens responen que a cada lloc de treball hi ha un encarregat. 
 
 
Torn obert de paraules.  
 
Ens informen que tota l’atenció telefònica del Departament està centralitzada a la Via Laietana 26. 
 
CCOO preguntem si hi ha nous casos de lipoatròfia a Pl. Catalunya 20, ens responen que apart dels casos 
del Departament d Economia no hi ha cap més. 
 
CCOO preguntem si hi ha solució prevista a la queixa de la Unitat de formació sobre la nova ubicació. El 
representant del Departament ens contesta que no. Sobre aquest tema continuarem insistint. 
 
CCOO preguntem respecte a la reparació del compressor de l‘aparell d aire condicionat de Via Laietana 26. 
El representant del Departament respon que està pendent de la resposta del propietari. 
 
CCOO pregunta en relació a accidentalitat, si els treballadors que tenen un accident in itinere poden ser 
atesos per la mútua sense portar el volant d assistència. El representant del Departament diu que sí i que 
posteriorment la mútua es posa en contacte amb el Servei de Prevenció per tal que els enviïn el volant 
d’assistència emplenat, tant el treballador/treballadora, com el Departament. 
 


