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

 
 
Seguiment del pla de treball de l’any 2015 
 
L’avaluació de riscos de Francesc Cambó ja s’ha enviat  i ja s’ha iniciat la de l’edifici de Rivadeneyra 6. 
L’avaluació de riscos psicosocials de l’EAPC i de la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el 
Parlament s’iniciaran properament. 
S’ha fet el simulacre d’emergència de l’edifici de Rivadeneyra 6. 
Han començat els reconeixements mèdics. 

 
 
Presentació del pla de formació de l’any 2015 
 
Es farà formació als membres dels equips d’emergència dels diferents centres de treball, manipulació de 
càrregues, prevenció de riscos en oficines i primers auxilis.  
 
Estan autoritzats els cursos de prevenció d'incendis i mesures d'emergència, formació d’utilització de 
desfibril·lador per equips de primers auxilis i muntatge i desmuntatge de bastides.  
 
El Departament ha posat en marxa la campanya “A la feina fem salut: pugem escales” promoguda pel 
Departament de Salut. També, es farà la campanya: “Cuida els teus ulls”.  
 
CCOO preguntem si s’ha inclòs alguna formació de la proposada per nosaltres. El representant de la 
Direcció de Serveis respon que van enviar enllaços a webs informatives sobre qüestions mediambientals i 
no cursos concrets. CCOO proposem que es faci un curs sobre conducció segura, tenint en compte l’alt 
volum d’accidents in itinere. Ens responen que aquesta formació ja s’ha fet anteriorment i que són pocs els 
treballadors que condueixen per feina i la majoria d’accidents són en desplaçaments caminant.  
 
 
Informació espais del Departament 
 
A l’EAPC hi ha hagut una redistribució de despatxos de la segona planta i està previst canviar el terra de la 
setena planta de Via Laietana 26 que està molt malmès. CCOO demanem que es faci la comunicació dels 
moviments de personal en el moment que es produeixin. CCOO preguntem si es tracta de tot el terra de la 
setena planta i així ens ho confirmen. 
 
CCOO preguntem sobre l’Oficina de Transparència. El representant de la DS informa que l’Institut d’Estudis 
Autonòmics (IEA) passa a dependre del Departament de la Presidència i que el Comissionat ha quedat 
adscrit al Departament de Governació i Relacions Institucionals, tot i que encara es troben al carrer St. 
Honorat. CCOO exposem que els delegats de prevenció hem fet una visita i hem vist problemes de cablejat 
amb risc de caigudes i demanem si es pot fer una valoració dels llocs de treball. Ens responen que estan 
pendents de buscar un altre lloc de treball per a aquestes sis persones. 
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A les oficines de Rivadeneyra 6, el representant de la DS comunica que hi ha problemes amb l’aire 
condicionat i s’estan intentant solucionar conjuntament amb la propietat. En alguns punts, els nivells de CO2  
són elevats. CCOO preguntem si els nivells superen el límit legal i el representant de la DS respon que en 
algun cas concret sí i que, en general, els nivells estan en la franja alta. CCOO tenim com a prioritat aquest 
cas per la salut dels companys/es a nivell respiratori, de cansament i de concentració en el lloc de feina. 
 
CCOO exposem que els treballadors/res demanen obrir les finestres per renovar l’aire. El representant de la 
DS explica la part negativa d’obrir les finestres i ens proposa esperar a tenir els resultats dels mesuraments 
de l’aire que es facin. 
 
CCOO manifestem la queixa dels treballadors perquè els lavabos de Rivadeneyra fan mala olor. El 
representant de la DS explica que hi ha una sola queixa i creu que es tracta d’una cosa puntual. 
 
 
Accidentalitat 2015  
 
CCOO preguntem si es farà la campanya per conscienciar dels accidents in itinere, com estava previst, i si 
s’ha tret alguna conclusió de les investigacions fetes. CCOO exposem que a la Mesa de la Paritària va sortir 
el tema i es va comentar la possibilitat que hi ha treballadors que van a treballar malalts per no patir 
descomptes a la nòmina i que això comporta un risc per a ells i per als companys/es. La tècnica de 
prevenció del SPM explica que  tots els accidents s’investiguen i no s’ha detectat que els accidents in itinere 
vinguin donats perquè els treballadors vagin malalts a la feina, sinó que anem molt accelerats.  
 
CCOO preguntem si els resultats dels reconeixements mèdics es posen al programa Preven. Ens diuen que 
sí, i que hi ha informació guardada que no està informada. CCOO exposem un cas en particular i 
demanarem que se li retorni la documentació. CCOO demanem la inclusió dels informes aportats pels 
treballadors i treballadores al programa Preven i que es decideixi que es fa amb la documentació una 
vegada introduïda. 
 
 
Bones pràctiques ambientals 
 
El representant de la DS informa que no hi ha cap novetat.  
 
CCOO demanem la substitució dels llums florescents per llums leds. El representant de la DS respon que es 
té en compte, però és una inversió costosa. 
 
 
Qüestions plantejades per CCOO: 
 
Situació de la petició de CCOO de canviar d’ubicació les fotocopiadores que estan al costat de 
treballadors i treballadores del Departament.  
 
En relació al cas concret de la petició de CCOO a les noves oficines del carrer Rivadeneyra 6, de separar 
dels treballadors i treballadores les fotocopiadores, el representant de la DS informa que s’ha intentat buscar 
altres ubicacions i no s’ha trobat un lloc millor i ens demana col·laboració a la part sindical per trobar un lloc 
alternatiu.  
 
CCOO reiterem la nostra petició d’ubicar-les en els vestíbuls dels ascensors i la tècnica de prevenció del 
SMP explica que són vestíbuls d’independència i que no es pot col·locar res. CCOO manifestem que hi ha 
uns sofàs. La tècnica de prevenció del SPM afegeix que sortirà a l’avaluació de riscos que s’està elaborant.  
 
CCOO recordem que trobar les millors ubicacions de les fotocopiadores depèn dels responsables del 
Departament. I no ens expliquen perquè no es retiren els sofàs. 
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Situació de la petició de CCOO sobre la petició dels treballadors i treballadores de les oficines del 
carrer Rivadeneyra 6 de crear un espai on deixar les bicicletes d’una manera segura. 

 
El representant de la DS informa que no s’ha trobat cap solució. Només hi ha una ubicació possible per a sis 
bicicletes però el problema és que no saben com adjudicar les places al personal del Departament per no 
generar conflictes entre els treballadors/res. CCOO mostrem una fotografia on es veu que s’ha omplert 
l’espai demanat amb papereres i una fotocopiadora per tal de no concedir la petició de CCOO. El 
representant de la DS replica que si s’han posat papereres és perquè són necessàries i en cap cas per no 
atendre la nostra petició. S’han col·locat al lloc inicialment previst. Si no s’ha fet abans és perquè no hi havia 
instal·lació elèctrica. Afegeix que, si com diu CCOO, s’ha fet per justificar no habilitar un espai per bicicletes, 
s’haurien posat elements fixos, no elements mòbils com la fotocopiadora o les papereres, que es poden 
retirar en qualsevol moment.  
 
CCOO demanem de nou l’espai per poder aparcar bicicletes i aportem una fotografia del pàrquing de les 
oficines de la Via Laietana 26 on es veuen uns mobles d’oficina que els consta que porten més de dues 
setmanes i demanem que en el seu lloc es posi un aparcament de bicicletes. CCOO proposem fer un 
sorteig per determinar a qui li toca la plaça de bicicleta, tant en el cas d’un edifici com en un altre, si es dóna 
el cas de tenir més demandes que bicicletes. El representant de la DS, com a responsable de vigilància, 
respon que no es pot donar accés a l’aparcament a tothom. 

 
 

Previsió de càrregues de feina a la oficina de convocatòries del carrer Ausiàs Marc 35. 
 

CCOO presentem aquest punt en referència a l’Oficina de Convocatòries i els processos selectius que hi ha 
en marxa. La subdirectora general de Recursos Humans i Règim Interior diu que actualment hi ha un procés 
selectiu d’un volum molt baix d’una promoció interna. 

 
 

Avaluació de riscos dels nous llocs de treball. 
 
Ens reiteren la informació donada en punts anteriors. 

 
 

Actualització dels equips d’emergència a les oficines. 
 

El directori dels equips d’emergència de l’edifici de Rivadeneyra 6 ja està publicat a la intranet del 
Departament. 
 
 
Pressupost econòmic destinat a prevenció en l’any 2015. 

 
El representant de la DS informa que prevenció no té un pressupost concret. CCOO volem saber si es 
disposa de pressupost en cas que tinguem un imprevist. El representant de la DS respon que, en casos 
imprevistos, les reparacions van a càrrec de la partida d’obres i adequació d’espais. 

 
 

Situació de la petició de posar un desfibril·lador a les oficines del carrer Rivadeneyra 6. 
 

El representant de la DS informa que la Direcció no ho considera adient perquè la normativa no obliga i 
l’edifici està en un lloc cèntric. Tot i així, se li tornarà a proposar. La tècnica de prevenció del SMP explica 
que en els cursos de primers auxilis s’ensenya com s’ha d’actuar i fer les compressions mentre s’espera que 
arribi l’ambulància. CCOO reiterem la petició i no ens quedem gens tranquils amb aquesta explicació.  
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Situació de la petició dels treballadors i treballadores de poder obrir les finestres de les oficines un 
temps prudencial. 

 
Ens reiteren la informació donada en punts anteriors. 
 
 
CCOO demanem que en les proves mèdiques s’incloguin les audiometries, sobretot amb personal 
que treballa amb telèfons. 
 
CCOO reiterem la petició feta en el darrer CSS sobre les proves mèdiques i les audiometries. La tècnica de 
prevenció del SMP explica que existeix un protocol segons el tipus de tasques que es fan i, per tant, si no es 
fan audiometries és perquè el metge no ho considera oportú. Tot i així, en algun cas, en el que han estat 
necessàries proves complementàries, el treballador s’ha derivat a algun centre mèdic d’Icese Prevenció en 
funció del criteri del metge. Recordem que en temps passats les audiometries estaven incloses en la revisió 
mèdica. 

 
 

Torn obert de paraules 
 
El representant de la DS informa que  enviarà per correu electrònic la memòria del Servei. 
 
CCOO demanem que quan es comuniqui la realització d’un simulacre en el mateix correu s’informi de la 
hora. 
 
CCOO demanem canviar la data de la propera reunió del CSS. S’acorda fer el canvi. 
 
Us recordem que podeu consultar les actes signades a l’enllaç següent:  
http://governacio.intranet/index.php?page=comsegsalut 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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