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 COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT DEL DEPARTAMENT DE 
GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS 

 
Seguiment del Pla de treball de l’any 2014 
 
S’han de calibrar els aparells de mesura per poder valorar el estat de les noves oficines i el seguiment de la 
resta. Falta la revisió final de l’avaluació de riscos de Francesc Cambó. L’avaluació de riscos de l’EAPC i de 
la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament es farà aquest 2015. Els/les delegats/des 
de prevenció de CCOO oferirem la nostra participació als grups de treball d’aquestes avaluacions tal com 
hem participat en els grups de totes les altres fetes fins ara. També ens informen dels plans d’autoprotecció i 
de les formacions de prevenció facilitades. A l’EAPC s’han instal·lat uns punts d’ancoratge sobre els quals 
no ens han informat prèviament i CCOO manifesta el seu desacord. Es dóna per finalitzat el trasllat a les 
noves dependències del C. Ribadeneyra, 6 de Barcelona. CCOO demanem que se’ns comuniquin quins 
treballadors i treballadores no han estat traslladats. 
 
 
Accidentalitat 2014 
 
Ens informen de la disminució d’accidents respecte a l’any 2013. CCOO sol·licitem que a les estadístiques 
s’inclogui la descripció de l’accident quan és amb baixa. També demanem saber quan es farà la campanya 
per informar sobre els accidents in itinere. Ens informen que es farà en aquest 2015. 
 
 
Coordinació d’activitats empresarials 
 
Ens informen sobre les dades facilitades i CCOO preguntem sobre les responsabilitats en cas d’accident i la 
falta de documentació aportada per l’empresa. Ens presenten diverses situacions possibles sobre el 
funcionament actual en aquest aspecte i l’esforç que representa. 
 
 
Vigilància de la salut 2014. 
 
Ens informen sobre les dades del reconeixements mèdics, vacunes antigripals i la campanya de donació de 
sang. CCOO demanem que aquestes dades siguin facilitades per correu electrònic. 
 
 
Presentació de la programació de l’any 2015 
 
Ens presenten la proposta amb la inclusió de les indicacions de l’auditoria.  
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Seguiment de la auditoria 
 
Ens informen que s’està treballant per corregir les no conformitats. S’han facilitat guants per als subalterns 
que manipulen el tòner de les fotocopiadores i també als arxivers. CCOO demanem que a l’arxiu es facin 
neteges a fons per evitar les molèsties com picor de coll, de ulls i de pell. En relació amb les fotocopiadores, 
CCOO manifestem que haurien d’estar ubicades en llocs mes ventilats i demanem que es lliurin guants al 
personal d’Ausiàs Marc, 35; on no hi ha subalterns i el personal manipula el tòner. Acordem fer una nota 
informativa. 
 
 
Bones pràctiques ambientals 
 
Ens expliquen que en el trimestre no s’ha fet res perquè ha estat complicat i s’ha prioritzat el trasllat a 
Ribadeneyra 6. El cas és que a les noves oficines no hi ha espai per posar separadors i han hagut queixes 
perquè treballadors/es demanaven treballar per sobre de 25 graus. També demanaven baldes pels lavabos. 
Prioritzen problemes de risc com els cables pel mig. 
 
CCOO demanem que s’estudiï la possibilitat de posar les fotocopiadores en una altra ubicació com pot ser a 
l’entrada de planta davant dels ascensors. Tenint en compte que els/les treballadors/es que estan a prop 
pateixen el soroll i la falta de concentració conseqüent. 
 
CCOO demanem, a petició dels treballadors/es i dintre de la campanya de mobilitat sostenible de la 
Generalitat, que es creï un espai on deixar les bicicletes d’una manera segura. Ens responen que faran 
l’estudi. CCOO insistirem en aquest tema. 
 
 
Qüestions plantejades per CCOO 
 
1.- Informe de càrregues de treball detectades al Departament. 
 
Ens informen que les detectades al Jurat d’Expropiació ja estan en vies de solució. En aquest cas concret 
hem fet el seguiment i esperem que es cobreixin les necessitats reals detectades a les visites fetes i a les 
avaluacions de riscos. També s’ha fet quan l’Àrea de Processos Electorals ha tingut necessitat. Ens 
pregunten si coneixem algun cas més i responem que en cas de detecció avisarem al Departament com ja 
fem normalment. 
 
2.- Previsió de l’avaluació dels nous llocs de treball. 
 
Es farà en el primer trimestre de 2015. 
 
3.- Actualització dels equips d’emergència de les oficines. 
 
S’ha parlat amb els treballadors/es i la formació es farà en el primer trimestre de 2015. 
 
4.- Petició de tramesa de les actes del Comitè de Seguretat i Salut en 15 dies. 
 
Ens diuen que s’intentarà. 
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5.- Pressupost econòmic destinat a prevenció en l’any 2015. 
 
No ens el poden facilitar, entrarà el contracte de vigilància de la salut, calibratge d’aparells, formació i control 
de plagues. Sobre la formació ens sol·liciten que, abans del 15 de gener, fem les aportacions. CCOO ja les 
vam fer arribar dins el termini indicat. 
 
6.- Desfibril·lador a les oficines del carrer Rivadeneyra 6. 
 
CCOO demanem que el Departament disposi d’un desfibril·lador a les noves oficines, com ja vam fer 
anteriorment per escrit. Ens responen que no ens poden dir més que la resposta que ja ens van enviar i que 
es plantejarà de nou durant el 2015. CCOO insistirem en aquest tema. 
 
7.- Que s’inclogui l’edifici saludable com a condició per a qualsevol trasllat de personal. 
 
Cal incloure en tots els plecs de contractes de compres l’eliminació de l’ús de disruptors endocrins. Informar 
el Comitè de Seguretat Salut sobre si les empreses de neteja utilitzen productes sense parabens. Us 
demanem el vostre recolzament a la campanya següent: http://www.no2hormonedisruptingchemicals.org/es. 
Cal fer cursos de formació de Medi Ambient i Salut. Cal informar el personal sobre riscos ambientals. 
 
CCOO expliquem que aquesta petició va relacionada amb la campanya europea sobre la utilització de 
productes que no incloguin parabens ni disruptors endocrins. Ja que estan considerats perillosos. 
 
CCOO traslladem la petició de treballadors i treballadores en relació amb la possibilitat de poder obrir les 
finestres quan es neteja. Ens contesten que per seguretat ho ha de fer el personal de manteniment. 
 
Torn obert de paraules 
 
Ens enumeren diversos temes de manteniment. 
 
Ens manifesten contradicció amb algun punt del resum anterior. CCOO demanem que ens facilitin les 
concrecions per contrastar la informació i fer si cal, la fe d’errates pertinent. 
 
Es pregunta sobre rumors de trasllats futurs del Departament. Ens responen que no tenen cap informació i 
CCOO afegim que s’ha de tenir en compte el servei a la ciutadania en la facilitat de comunicació i transport. 
 
CCOO demanem que en els reconeixements mèdics entrin les audiometries. I ens contesten que les proves 
mèdiques van en relació amb el risc del lloc de treball o bé és el metge qui valora la necessitat. 
 
CCOO demanem que consti en acta que retornem la documentació controlada de l’avaluació de riscos 
psicosocials de l’EAPC per tal de garantir la confidencialitat de les dades. 
 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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