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COMITÈ SEGURETAT I SALUT DEPARTAMENT CULTURA 
 
 
 
 
Us relacionem tot seguit alguns dels punts que es van tractar en el darrer Comitè de 
Seguretat i Salut del Departament de Cultura i de l’Agència Catalana del Patrimoni 
Cultural (ACPC). El Comitè de Seguretat i Salut Laboral (CSSL) hauria de ser una porta 
per al diàleg per millorar i prevenir molts mals que poden esdevenir en els nostres llocs de 
treball i on els seus membres representants sindicals poden aportar propostes, per això 
les vostres aportacions són un gran ajut i us animen a que ens les feu arribar.  
 
- Se’ns facilita un resum de la Memòria 2013 del Servei de Prevenció i la Planificació per 

al 2014 del Servei de Prevenció i l’ACPC i un resum de les activitats preventives.  
 
- L’Administració té la intenció de començar a fer les avaluacions de riscos psicosocials 

el tercer trimestre d’aquest any, CCOO demanem que no s’esperin i que es prioritzin 
les unitats on hi han hagut canvis organitzatius importants com al Palau Moja així com 
que se’ns lliuri un calendari de les avaluacions.  

 
- CCOO sol·licitem que a la Intranet del departament estiguin disponibles per a consulta 

les avaluacions de riscos psicosocials i les mesures correctores, de la mateixa manera 
que hi són les avaluacions específiques i inespecífiques dels llocs de treball. 
L’Administració hi accedeix.   

 
- Se’ns lliura el llistat d’accidentalitat on consta que hi ha hagut un descens en els 

accidents in itinere.  
 
- Ens comuniquen que l’empresa encarregada de fer les revisions mèdiques a 

comarques és Laborsalus i que aviat s’iniciaran les d’enguany. 
 
- Pel que fa a l’edifici Hospitalet, els Serveis d’Obres del Departament, durant aquest any 

intentaran solucionar tot el referent al tema de climatització dels magatzems i realitzarà 
els canvis que siguin necessaris. 

 
- Arran la creació de l’ACPC es manté un comitè mancomunat amb els mateixos 

representant fins que no se celebrin eleccions sindicals. 
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- Reclamem  una resposta resolutiva urgent a la sol·licitud de trasllat que ha presentat 

una persona funcionària per raons de salut i per recomanació mèdica. Recursos 
Humans del Departament de Cultura es compromet a revisar el cas i ha informat a 
l’ACPC  per tal que pugui fer el més convenient. Exigim que es tingui en compte l’article 
25 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. L’Administració és compromet a donar 
una resposta en breu. 

 
Torn obert de paraules 
 
-  Al torn obert de paraules CCOO demanem la revisió del PAS per a les actuacions a 

l’exterior d’Empúries. 
 
- CCOO reclamem la informació de les mútues i ens responen que la tenen els 

coordinadors. 
 
- CCOO demanem informació sobre el control de plagues i ens informen que cada centre 

es responsabilitzarà de fer-ho. 
 
- CCOO reclamem que es duguin a terme les millores que s’aconsellaven en les  

darreres avaluacions (cada centre és responsable de portar-les a terme ). 
 
- CCOO reclama la roba i els EPIS de tots els llocs que no s’han reposat el darrer any. 

L’Administració en dóna fe i en breu espera haver-ho solucionat. 
 
- CCOO demanem que ens facin arribar els protocols de coordinació amb les empreses 

contractades. 
 
 
Finalment, us recordem les dades dels vostre personal delegat de prevenció per a 
qualsevol consulta que ens vulgueu fer: 
 
Ma Gracia Morillas, mgmorillas@sindicat.ccoo.cat i mgmorillas@gencat.cat, telèfons 
675782826 // 610221983  MAC - Empúries 972775972 
 
Jordi Mayas Heras, jmayas@ccoo.cat i jmayas@gencat.cat, telèfons: 677084969 / 
934232149 
 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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