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

 
  
Aprovem l’acta de la reunió anterior. A la pregunta de CCOO en relació a l’acord que les 
actes signades del 2012 i 2013 es penjaran a la intranet del Departament , ens responen 
que no s’ha pogut fer encara i que es començaran a penjar a principis d’octubre. 
 
 
Gestió d’espais. 
 
Properament es traslladarà el local sindical de Girona. 
La DG d’Afers Religiosos es traslladarà a final de setembre a la Pl. Catalunya 20. 
CCOO preguntem per el trasllat de 4 persones de les oficines del c/. Tapineria 10.  
 
 
Desconfort tèrmic i sorolls a les oficines. 
 
CCOO demanem explicacions de la situació del desconfort tèrmic localitzat a les oficines 
del C. Tapineria, 10 i sorolls als despatxos provocats per la màquina de refrigeració. Dels 
quals hem adreçat escrits al Departament veient la dilatació en el temps de l’aplicació de 
mesures correctores. 
 
Ens responen que hi ha problemes perquè la climatització només té possibilitat d’encès i 
apagat, sense regulació. Així mateix no hi havia llum a les 7.30 h. a les zones comuns. 
Ara s’han posat uns temporitzadors per la llum i la climatització en relació a les 
necessitats observades. Preveiem que a l’hivern podem tenir problemes a la inversa per 
ser les mateixes màquines les que donen calor a l’edifici. Tenim detectada una 
problemàtica amb les canalitzacions que estan obertes i tancades. Tant en aquest cas 
com amb la sonorització s’està en contacte amb la propietària per trobar solucions a curt 
termini. 
 
 
Seguiment del Pla de treball de l’any 2013 
 
Ens informen que estan previstes les campanyes de prevenció “Cuida l’Esquena”, curs de 
desfibril·ladors, curs de primers auxilis i campanya antigripal. 
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Seguiment auditoria. 
 
Ens faran arribar un esborrany per fer les aportacions oportunes en 15 dies. 
 
 
Avaluacions de riscos psicosocials: seguiment. 
 
Estan en marxa amb els diferents grups de treball en els quals hi ha dos delegats de 
prevenció de CCOO que estan a disposició de qualssevol aclariment que necessiti el 
personal del Departament. 
 
Els riscos psicosocials del Memorial Democràtic s’ha avançat al mes de juliol. CCOO 
preguntem el motiu i ens responen que a petició dels treballadors/es que el formen. 
 
 
Accidentalitat 2013. 
 
En el que va d’any tenim 34 accidents, 19 són in itinere i la resta han passat en el lloc de 
treball, amb un sol cas de baixa.  
 
CCOO preguntem sobre la petició feta en relació als informes de les investigacions dels 
accidents. La responsable del SPM explica que CCOO va fer un escrit demanant aquest 
fet i que en breu tots els delegats de prevenció de les diferents representacions al CSS 
tindran aquesta informació. 
 
 
Estudi ergonòmic de l’EAPC. 
 
Es va fer l’estudi el passat dia 5 de juny. El 23 de setembre es va rebre el document 
definitiu i el servei de prevenció comenta que no han tingut temps de revisar-lo. Ens 
enviaran una còpia. 
 
 
Torn obert de paraules. 
 
CCOO demanem que s’enviï a tots els delegats de prevenció tota la documentació 
relacionada amb el contracte de Vigilància de la Salut, per tal de tenir la garantia que 
anteriorment no es va deixar cap document per lliurar. 
 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


