
federació serveis a la ciutadania  

sector de la generalit at

INFORMA 
29.04.2013 068/13
 

 
Via Laietana 16, 4t - 08003-Barcelona  ● Telèfon: 934 812 773 

C/ Joan Maragall 35, 5è - 17001-Girona  ● Telèfon: 972 220 028 
Av. de Catalunya 2, 7è - 25002-Lleida  ● Telèfon: 973 281 235 

C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona  ● Telèfon: 977 232 119 
gene@ccoo.cat – www.ccoo.cat/fsc/generalitat 
Facebook: http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo 

Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES     Twitter: www.twitter.com/ccoogeneralitat 

DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I R.I.  
COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT ABRIL 2013 

 
CCOO proposem fer una prèvia per canviar el reglament del CSS  en relació a l’article 
sobre la representació sindical mínima per poder fer les reunions del Comitè, ja que 
essent tres delegats de prevenció assistents hem tingut que anul·lar la reunió per falta de 
quòrum. 
 
Els sindicats presents, CCOO, CATAC i SAC estem d’acord amb la mesura proposada, i 
farem una proposta que el Departament trametrà a Funció Pública. 
 
Pla de treball 2013 . Dintre del pla de treball es posara en marxa la organització de la 
avaluació de riscos psicosocials del personal del Departament. 
 
El Departament ens informa que ja esta conclòs l’informe de la auditoria  feta al servei de 
prevenció propi. CCOO presentem una queixa formal per la falta de participació en aquest 
procés d’auditoria. 
 
CCOO demanem que a les avaluacions de riscos , dins l’apartat de mesures correctores, 
consti el pressupost per fer les correccions oportunes. Ens proposen donar primer la 
documentació i posteriorment informar del pressupost. CCOO demanem un termini fixat 
entre una cosa i l’altra. 
 
CCOO demanem quina és la resposta als escrits presentats sobre mancances 
preventives i incompliments de terminis de mesures correctores  i el Departament ens 
respon que està pendent de contestació escrita en breu. 
 
CCOO preguntem en relació al risc ergonòmic detectat a l’EAPC , el Departament ens 
respon que està en procés de contractació un estudi per avaluar el risc. CCOO demanem 
quin mètode es fara servir i el pressupost que encara no han donat. CCOO proposem fer 
servir el mètode ERGO-IBV.  CCOO preguntem si es prendrà alguna mesura provisional 
fins que es faci l’estudi; ens contesten que no. CCOO demanem que consti en acta que el 
tema és urgent. CCOO ens queixem de la falta de participació en el procés de 
contractació i amb el dret dels delegats en fer propostes i ser consultats. 
 
El Departament ens informa que està previst fer el trasllat  de totes les unitats que hi ha a 
l’edifici de l’Avda. Diagonal 409. 
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El Departament ens informa que han fet un nou contracte per fer la vigilància de la 
salut  que serà de menys hores i es dedicarà preferentment a les revisions mediques. 
CCOO  demanem la còpia del contracte nou i també tenir un contacte amb les mútues. 
 
CCOO demanem que a les comunicacions de les dades dels accidents laborals  consti el 
nom del treballador i la lesió que s’ha fet i que ens informin del dia i hora en que es fa la 
investigació de l’accident. El Departament ens diu que no poden fer constar el nom per la 
llei de protecció de dades i que faran una consulta a qui és competent. CCOO proposem 
que a la graella d’accidents hi consti la unitat, centre de treball i part del cos lesionada. 
 
Com a mesura per reduir el consum elèctric  ens comuniquen que al Departament 
tanquen la il·luminació abans. 
 
CCOO demanem si estan fetes totes les mesures correctores o resten pendents. Ens 
responen que falta completar planificacions i tancar mesures correctores fetes. 
 
CCOO proposem que quan es contractin nous vehicles  es tingui en compte que tinguin 
el distintiu de qualitat mediambiental. Ens responen que estan d’acord. 
 
CCOO demanem que es facin cursos sobre ergonomia per al personal subaltern . Així 
mateix farem altres propostes quan tinguem el pla de formació. 
 
CCOO demanem les dates previstes dels simulacres . 
 
CCOO preguntem si el problema amb els compressors de l’aire condicionat de Via 
Laietana 26  està solucionat. Ens responen que estan en contacte amb els propietaris per 
resoldre, al igual que passa amb la detecció feta per CCOO a Funció Pública amb la baixa 
humitat del aire, i que ha de resoldre el mateix propietari. 
 
CCOO demanem el motiu del tancament de la setena planta de Via Laie tana 26 , i ens 
responen que és a petició del Gabinet de la Vicepresidenta. 
 
 

Us recordem que els  vostres delegats de prevenció per CCOO són: 
 

Lluís Esteve Serrat Garcia  llserratg@gencat.cat 
 

Isidro Sánchez Ruiz  isanchezr@gencat.cat 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


