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DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I 
RELACIONS INSTITUCIONALS 

RESUM DE LA REUNIÓ DEL COMITÈ DE SEG. I SALUT. DESE MBRE 2012 
 
Els responsables del Departament presenten el seguiment del Pla de Treball de l’any 2012 amb la seva 
evolució i el que resta pendent de portar a terme. També ens lliuren la proposta del Pla de Treball de l’any 
2013 que CCOO vam demanar a l’anterior reunió del CSSL. 
 
Respecte l’Auditoria que CCOO hem demanat en anteriors ocasions, ens diuen que no ens poden donar 
còpia perquè l’informe definitiu encara no ha arribat després de les al·legacions fetes pel Servei de 
prevenció. Ens proposen donar el resultat de l'auditoria a la propera reunió del CSSL, al març del 2013. 
 
La campanya d'informació de riscos cardiovasculars no va tenir la participació que esperava el 
Departament. Ens demanen col·laboració per motivar els treballadors/es per anar a aquestes sessions, a la 
qual cosa els hi manifestem que ja ho fem, però que cal esbrinar si els treballadors no poden anar per no 
poder deixar el lloc de feina o càrregues de treball. 
 
Sobre les darreres avaluacions de riscos de l’IEA, Av. Diagonal, ICIP i Memorial Democràtic, ens comenten 
que han fet actuacions sobre el cablejat amb perill de caiguda, distància d'evacuació entre llocs de treball i 
reposapeus. 
 
Ens comuniquen que s’han produït 19 accidents de treball. 
 
En el torn obert de paraules, CCOO vam exposar que ens trobem amb què treballadors/es que són 
hospitalitzats o han de patir una operació quirúrgica han de fer servir dies d'assumptes personals per a què 
no se'ls apliqui el descompte a la nòmina del 50% com si es tractés d’una malaltia comuna. CCOO 
proposem que el grup de treball que hi ha a Funció Publica tractant aquest tema apliqui un criteri diferent i 
aquest treballadors no pateixin el descompte de la nòmina en aquest casos. 
 
CCOO demanem que es tornin a fer les avaluacions de riscos psicosocials a tot el Departament, tal com 
vam dir a la reunió anterior del CSSL. Els representants del Departament ens comenten que aquesta 
proposta està recollida en el Pla de Treball del 2013. 
 
Comuniquem al Departament que en les visites als centres de treball els delegats de prevenció de CCOO 
hem detectat un gran desconfort tèrmic en els llocs de treball de l'accés del edificis de l'Av.Diagonal 409 i 
l'EAPC i que provoquen que els treballadors/es hagin de fer la seva feina amb roba de carrer i patir malalties 
derivades de la baixa temperatura en què treballen. Els representants del Departament es comprometen a 
donar una solució urgent.  
 
En una valoració de treball d'un treballador subaltern de l'EAPC, CCOO ha detectat un alt risc ergonòmic per 
la reiteració de moviments en la manipulació de taules i cadires i així fem l'observació oportuna a la 
metgessa i a les tècniques de prevenció. 
 
CCOO demanem les dades sobre l'absentisme de l'any 2012. 


