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SECCIÓ SINDICAL DE CCOO AL DEPARTAMENT 
DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS 
 
Companys i companyes, 
 
Us recordem que la Secció Sindical de CCOO al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals continua treballant amb els vostres delegats de personal i delegats de 
prevenció en tots aquells temes que afecten la vostra salut laboral  i els vostres drets 
laborals. 
 
La feina duta a terme fins ara no ha estat fàcil i no hem trobat la rapida solució als 
problemes del dia a dia tal com voldríem, tot i que, en el temps hem pogut solucionar-los o 
minimitzar el seu resultat negatiu. 
 
La nostra participació en el Comitè Territorial del personal laboral, Comitè de Seguretat i 
Salut, haver participat en tots els grups de treball de les avaluacions de riscos psicosocials 
proposant mesures correctores, participant en els grups de treball de formació, lluitant  
perquè no causin perjudicis els expedients sancionadors als treballadors i treballadores, 
facilitant i trobant un lloc adequat en el retorn de les excedències, fer les accions per tal de 
solucionar els problemes de relacions tòxiques en el ambient de treball, presumptes 
assetjaments laborals, conciliació de la vida familiar i laboral, problemes de desconfort 
tèrmic, bestretes urgents per baixes d’IT, reubicacions per motius de salut, propostes de 
mesures correctores en càrregues de feina localitzades, propostes de teletreball, 
propostes de mobilitat sostenible, etc. 
 
Tot portat des de la discreció en el desenvolupament del deure de la confidencialitat i el 
respecte a l’anonimat dels companys i companyes afectats. 
 
Sempre des de la satisfacció d’haver estat útils als vostres interessos i dignes de la vostra 
confiança. 
 
Atentament, 
 
Secretari general de la Secció Sindical de CCOO del  
Departament de Governació i Relacions Institucionals 


