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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT JUNY
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RRII
Seguiment del pla de treball de l’any 2015
Ens fan entrega de la Memòria 2014 del SPM i de la Memòria de vigilància de la salut.
Sobre els problemes amb l’aire de l’edifici de Rivadeneyra 6, ens han tramès els mesuraments de nivell de
CO2 així com les mesures correctores aplicades.
S’han iniciat les avaluacions de riscos psicosocials de l’EAPC així com de la Direcció General de Relacions
Institucionals i amb el Parlament (DGRIP). El CSS s’encarrega de ratificar els resultats de les avaluacions
recollits en l’informe final. La informació als treballadors es farà després del lliurament dels informes finals.
S’han fet els simulacres d’emergència dels edificis de Via Laietana 26 i d’Ausiàs Marc 35.
En relació a la coordinació d’activitats empresarials el SPM s’ha reunit amb les dues empreses contractades
que realitzen activitats, en les nostres instal·lacions, amb més riscos. Pel que fa a l’empresa de neteja, en el
cas de l’EAPC, s’han establert protocols específics per a la neteja de vidres.
En la vigilància de la salut s’han realitzat cent reconeixements mèdics. Els dels serveis territorials s’oferiran
en el mes de setembre.
CCOO preguntem sobre la campanya de vacunació antigripal. La responsable del SPM explica que és un
oferiment que fa el Departament per als treballadors que hi estiguin interessats.

Informació espais del Departament
Ens informen que el Departament torna a tenir treballadors a l’edifici de Tapineria 10. S’ha ubicat el
Comissionat per a la Transparència i l'Accés a la Informació Pública i també s’instal·laran els treballadors de
la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, compartint espais amb l’Institut Català per
la Pau. CCOO preguntem quina relació tenen aquests treballadors amb el Departament. Ens responen que
són nomenats pel Parlament, tenen un reglament de funcionament específic, el Departament els donarà
cobertura i com a delegats els podem representar.
Sobre el clima de Tapineria 10, la propietat ha fet una sèrie de reparacions i millores climàtiques. També
s’han fet altres millores, com l’aïllament acústic d’alguns climatitzadors. CCOO preguntem si s’han
solucionat el problemes de climatització i si ens donen garanties, ens responen que sí. La responsable del
SPM informa que properament quan tots els treballadors estiguin instal·lats es farà l’avaluació de riscos amb
tots els mesuraments.
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Estudi de la sinistralitat laboral de l’any 2013
La Subdirecció general de Relacions Sindicals i Polítiques Socials de la Direcció General de Funció Pública
va sol·licitar que el CSS tractés i analitzés l’estudi de sinistralitat laboral de l’any 2013, perquè els faci arribar
un resum. Les conclusions són:
 L’índex d’incidència dels accidents en jornada laboral amb baixa del Departament és molt inferior al de
la Generalitat.
 L’índex d’incidència dels accidents sense baixa en jornada laboral són molt propers a la mitjana de la
Generalitat.
 L’índex d’incidència dels accidents in itinere amb baixa i sense baixa del Departament són molt
superiors a l’índex d’incidència de la Generalitat.
En relació amb els accidents in itinere, CCOO preguntem si una de les causes podria ser les aglomeracions
de persones i vehicles, ja que el Departament està situat al centre de la ciutat. La responsable del SPM
respon que els casos són molt variats. Explica que durant l’any 2013 va augmentar el nombre d’accidents i
que durant l’any 2014 les xifres es van normalitzar. La responsable del SPM comenta que, en les
estadístiques de la Generalitat, respecte al sexe, l’índex d’incidència dels accidents in itinere estan molt
anivellats entre homes i dones, en canvi, els accidents en el lloc de treball els homes tenen més accidents
que les dones. La causa podria ser que hi ha alguns departaments amb més homes que dones com és el
cas del Departament d’Interior. CCOO reiterem que en altres reunions del CSS hem demanat que es faci
una formació amb recomanacions per tal d’evitar els accidents in itinere. Ens responen que està previst fer
aquesta formació. La responsable del SPM proposa no fer una formació aïllada, sinó una campanya amb
diverses actuacions.

Accidentalitat 2015
La responsable del SPM comenta les dades d’accidentalitat. Explica que des de que es van enviar les
dades s’han produït tres accidents més, dels que estem a l’espera del comunicat que fa la mútua.
CCOO preguntem si hi ha casos en els que la mútua els ha derivat a la seguretat social. La responsable del
SPM respon que sí, en concret tres casos. CCOO preguntem si aquests tres casos han “derivat” en baixa de
la seguretat social. La responsable del SPM ho desconeix i comenta que demanarà al servei de Recursos
Humans que n’informi. D’altra banda, la responsable del SPM comenta que un treballador va patir un
accident in itinere, la mútua no el va considerar accident i el va derivar a la seguretat social. La Subdirecció
General de Recursos Humans i Règim Interior coneixedora que va ser un accident en tornar de la feina, i
que el treballador es volia agafar vacances perquè tenia dolor, va fer les gestions oportunes perquè la
mútua reconegués l’accident i tramités la baixa temporal. Els delegats de CCOO manifestem la nostra
preocupació en conèixer aquests casos i recordem als treballadors i treballadores que ens tenen a la seva
disposició quan vegin que la mútua no els dona el tracte al que tenen dret.

Qüestions plantejades per CCOO


Desfibril·lador i espai per a bicicletes a les oficines del carrer Rivadeneyra 6.
CCOO insistim en aquestes dues qüestions. En aquest sentit hem consultat a altres departaments i
informem sobre un que ha instal·lat i altre que instal·larà properament desfibril·ladors, tenint en compte
la seva utilitat. Ens informen que en aquests moments el Departament ho està valorant.
CCOO tornem a demanar l’espai sol•licitat anteriorment d’ancoratge de forma segura per a les
bicicletes. CCOO creiem que la Generalitat ha de donar exemple sobre la mobilitat sostenible i no
contaminant. Es tracta d’un petit esforç de col·locar un ancoratge en el lloc suggerit.
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També hem fet la consulta a altres departaments i com exemple, el departament de Territori i
Sostenibilitat ha habilitat ancoratges en el soterrani perquè tant els treballadors com els visitants
aparquin les seves bicicletes, també disposen de bicicletes pròpies perquè els treballadors les utilitzin
en els seus desplaçaments durant la jornada laboral. Ens responen que estan treballant en el cas.


Posar veu als ascensors del Departament on treballa personal invident i tenir cura de l'espai de trànsit
habitual.
CCOO demanem que es posi veu en els ascensors anunciant el pis en el que s’està, perquè els
Delegats de prevenció hem detectat que per falta d’aquest mecanisme d’avís, els treballadors/ores
invidents del Departament es troben sovint fora de l’ascensor en pisos que no és el que ells volen, amb
la conseqüent desorientació. Ens informen que el servei de prevenció de riscos del Departament ja ho
va proposar fa temps i s’estan fent les gestions oportunes per fer aquesta actuació. CCOO demanem
que l’espai de trànsit d’aquests treballadors no estigui ocupat per carros ni caixes. La responsable del
SPM indica que el subaltern de la planta on ells estan és molt curós i, en aquest aspecte, està molt
pendent. La subdirectora general de Recursos Humans i Règim Interior diu que es tindrà en compte.



Concretar en el CSS quins delegats de prevenció formen part dels grups de treball de les avaluacions
de riscos psicosocials.
CCOO proposem concretar en el CSS els delegats de prevenció que participaran en els grups de treball
de les avaluacions de riscos psicosocials. Ens responen que es tindrà en compte per al proper cicle
d’avaluacions de riscos psicosocials. La responsable del SPM comenta que s’haurà d’especificar en
l’acord que es signa. Tothom hi està d’acord.
Desprès de les últimes eleccions de personal funcionari, hi ha canvis en els delegats de prevenció que
formen part del CSS del Departament de Governació i Relacions Institucionals? Ens contesten que
Funció Pública ha informat que hi ha tres delegats de prevenció representants del personal funcionari:
o 1 CATAC-IAC
o 1 CCOO
o 1 CSIF
Pel que fa als representants del personal laboral segueixen dos delegats de prevenció:
o 1 CCOO
o 1 SAC
Properament es modificarà el reglament del Comitè de Seguretat i Salut, així com el nomenament dels
nous membres.

Torn obert de paraules
CCOO demanem que s’enviï als delegats de prevenció, abans de la propera reunió de la Comissió paritària
general de prevenció de riscos laborals, el document de seguiment de les mesures correctores dels
resultats de l’auditoria.
La fotocopiadora de la novena planta de Rivadeneyra 6 s’ha canviat de lloc per les molèsties que causaven
als treballadors i treballadores. La representant l’EAPC informa que s’està fent les gestions per contractar la
col·locació a les cadires de la sala d’actes de tauletes per poder escriure. Aquestes tauletes, en cas
d’emergència, es plegarien automàticament per facilitar l’evacuació. CCOO ens queixem perquè no tenim la
comunicació per participar en les gestions prèvies a la contractació.
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