
federació serveis a la ciutadania 

sector de la generalitat 
 
 
 
 

INFORMA 
  
24.10.2014   101/14 

 
Via Laietana 16, 7è - 08003-Barcelona ● Telèfon: 934 812 765 
Gran Via Jaume I, 9 3r - 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 

COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT SETEMBRE 
GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS 

 
Seguiment del Pla de treball de l’any 2014. 
 
En relació amb l’avaluació de riscos psicosocials s’han realitzat les de la Secretaria 
d’Administració i Funció Pública, de l’EAPC (tret d’un servei), i de la Direcció General de Relacions 
Institucionals i amb el Parlament es proposa fer l’estudi a l’any 2015. També s’està fent l’avaluació 
de riscos psicosocials de l’ICIP. 
 
S’ha impartit formació de manipulació de càrregues a l’EAPC. I al personal del Departament que 
necessita aquesta formació se li farà properament. 
 
CCOO preguntem sobre la formació en rescat de persones dels ascensors. Ens informen que la 
empresa amb la què treballa el Departament ha fet aquesta formació alguna vegada. I ens 
aclareixen que només poden manipular les màquines dels ascensors els tècnics especialitzats de 
l’empresa. 
 
Seguiment del casos de riscos psicosocials. 
 
A petició de CCOO ens informen, dintre de la confidencialitat implícita, sobre els casos detectats 
de riscos psicosocials i del seu seguiment per totes les parts implicades. 
 
Accidentalitat 2014. 
 
Ens faciliten les dades de l’accidentalitat de l’any en las quals veiem menys accidents que en l’any 
anterior i on la majoria són in itinere. CCOO pregunta sobre aquest fet i si de la jornada per a 
tècnics de prevenció que es va fer a l’EAPC van treure conclusions per minimitzar aquests 
accidents. Ens responen que les tasques del nostre personal comporta un baix risc d’accidents i 
que en els desplaçaments és on hi ha més risc. I sobre la documentació que tenen de la jornada 
estan estudiant per fer alguna campanya informativa. 
 
Informació als delegats de prevenció dels accidents de treball. 
 
CCOO vam demanar tota la informació sobre els accidents de treball i a la major brevetat de quan 
es produeixen. Davant algunes discrepàncies generades ens remeten a la resposta de la Direcció 
General de Relacions Laborals i Qualitat del Treball, del Departament d’Empresa i Ocupació. 
Tornem a manifestar el nostre interès en poder  participar de forma activa des del moment en què 
es té comunicació al Departament de l’accident produït. 
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Moviments de personal i espais 
 
Ens comenten els canvis de lloc de treball. També que continua la problemàtica amb la 
climatització de les oficines del c. Tapineria, 10 i que el Departament enviarà un informe a la 
Direcció General de Patrimoni explicant els greus problemes que han patit els treballadors i 
treballadores del Departament. 
 
En aquest punt, CCOO hem fet totes les actuacions possibles, som conscients de tot el que han 
patit els nostres companys i companyes,  i si bé no s’ha pogut més que minimitzar els problemes, 
desitgem que ara que es deixa l’edifici ningú més pateixi els problemes de climatització per falta 
d’informació.  
 
CCOO, conjuntament amb els treballadors/ores afectats, també vam demanar una actuació per 
desconfort tèrmic a la planta baixa de les oficines de Via Laietana 26, què s’ha pogut solucionar. 
 
Informació sobre el trasllat al Carrer Rivadeneyra 6. 
 
Ens informen que tot va segons el pla previst i que el trasllat de les unitats afectades es farà entre 
el 15 de novembre i el 15 de desembre. 
 
Els delegats de prevenció de CCOO farem una visita al nou centre a finals d’octubre, així mateix, 
hem demanat per escrit que es disposi d’un desfibril·lador i que el Departament formi a 
treballadors/ores en el seu us. El Departament respon que per normativa no hi ha el nombre 
mínim de persones per a la seva instal·lació. No obstant insistirem en aquest fet, igual que vam fer 
en Via Laietana 26, ja que considerem que es de suma importància. 
 
Altres temes d’interès. 
 
El representant del Departament explica que els delegats de CCOO han demanat si Vigilància de 
la Salut ha activat un protocol per actuar contra el virus de l’ebola.  Ens expliquen que, segons el 
metge, el protocol està adreçat a personal sanitari i fronterer.  CCOO comentem que si el metge 
coneix el protocol pot conèixer l’afectació pels símptomes. La responsable del Departament ens 
comenta que un dels símptomes és la grip i que quan la tens ja no vas a treballar. CCOO 
manifestem la nostra discrepància, perquè a causa de les retallades per les baixes per IT els 
companys/es es poden veure obligats a anar a treballar. CCOO insistim que un protocol és 
necessari igual que es va fer amb la grip A. Ens contesten que es va activar perquè havia casos al 
país, ara no obstant, l’ebola està centrat a l’Àfrica. A la nostra insistència ens responen que el 
Departament activarà un protocol quan el Departament de Salut ho especifiqui. 
 
CCOO preguntem si en les noves oficines del c. Rivadeneyra, 6 en els vestidors està previst 
instal·lar escalfadors d’aigua per les dutxes. El representant del Departament ens contesta que no 
pot confirmar aquest fet i que ens contestarà per correu quan s’assabenti. 
Aquest fet ens ha estat confirmat recentment. 
 
CCOO demanem una actualització de les dades de la coordinació d’activitats empresarials tant del 
Departament com de l’EAPC. 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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