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RESUM DE LA REUNIÓ DEL CSSL DE L'AGÈNCIA CATALANA DEL 
PATRIMONI CULTURAL (ACDPC), DEL PASSAT 17 DE SETEMBRE DE 2015 
 
 

1. Presentació del nou servei preventiu de l’Agència  
Ens presenten les tècniques de l'empresa de prevenció Prevencontrol i ens donen l’adreça 
on es poden consultar tots els temes vinculats a la seguretat, la salut i la prevenció a la 
feina : http://www.prevencontrol.com/  

 
2. Avaluació dels psicosocials 

Ja s’han presentat les proposta per escrit i demanem el mètode COPSOQ-
PSQCAT21 , ja estava acordat al darrer plenari del CSSL 02062015 també tenim els 
membres del grup de treball.) 
 

3. Propostes formatives en l’àmbit de PRL 
Hem demanat que es faci formació de treballs amb manipulació d’escales mecàniques, de 
carretons, de toros i altres vinculades amb l’estrès i l’organització del temps en el treball. 
També es revisarà i s’actualitzarà la formació del delegats de prevenció. Hi haurà oferta 
formativa on line, la part social demana, si es donaran facilitats per fer-ho als centres en 
hores de feina, i s’ acordat que si amb espai i temps.  
 

4. Condicionament al centre de restauració de Valldoreix 
Un cop desencallat el tema per part del la comissió retributiva, passem a la segona fase, 
on s’ha de formalitzarà el projecte. En principi el Departament de Cultura l’enllestirà. Per 
tant al 2016 hauria d’estar ja resolt. (no és pot treballar amb pols solida per tot l'espai de 
restauració cal condicionar-ho) 
 

5. Ca la Maria; terminis i calendari 
El projecte està a punt d'iniciar-se, sols manca un informe de patrimoni per la modificació 
de la porta i no hi ha concents sobre on s’encabirà al personal mentre es realitzen les 
obres, atès que la proposta que demana la part social, de fer servir la residencia no s'ha 
contemplat per part de la unitat. L’espai que s'ofereix per dinar podria ser els taller de 
restauració i com a vestidor l’antiga botiga. Aquesta s’hauria de condicionar, a 
més trencaríem el protocol d'emergències, ja que és la sortida d'emergències de la 
sala d'Esculapi. És un espai que s’habilitarà perfectament com vestidors dels treballador/es 
de l’ACdPC. En relació a l’ús sobretot del vestuari per part de les empreses externes caldrà 
guiar-se per la normativa R.D 486 de adequació de llocs de treball que ho regula. Ja hi ha 
previst condicionar uns espais nous per l’empresa de neteja i un altre per els vigilants. 
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6. Previsió de possibles mesures preventives de Sant Pere de Rodes 
1- Per part de l'agència no ens han informat i per això el hi demanem si tenen previst fer 
alguna cosa amb els desnivells mal senyalitzats i terres irregulars que hi ha al monestir , 
sobretot amb l'escala - rampa - tenim constància que hi ha hagut molts incidents 
i caigudes. Degut a l'accident recent i més greu de una visitant que és va trencar el genoll). 
Ens informen que ara ja ho està duent directament la direcció de Patrimoni del 
Departament de Cultura , que està mirant de quina manera enllestir i solucionar 
aquesta escala-rampa que causa tants entrebancs i de la resta.) 
2- A Santa Hel·lena no hi ha lavabo, proposem que sinó es pot fer d’obra, que sigui químic, 
l’ACdPC ho esposarà als serveis de Patrimoni i ens donarà una solució. 
3- També demanem que és revisin els espais de treball de l'atenció al públic , és molt 
estret, i atès que es disposa d'espai , estaria bé adaptar el taulell, la botiga i la resta de 
l'espai d'atenció al públic i al personal. Caldria fer participa als afectats en aquests canvi. 
4- Revisar el tema de plagues i tractament que es far actualment s’ha notat un increment 
d’insectes, ratolins i mussolets. (Aquest punt afecta a tots els centres). 
 

7. Informació de l'avaluació del nou centre de visitants d'Empúries 
S’ha programat la segona avaluació al nou centre de visitants, (22/09/2015) és varen 
mesurar els paràmetres de camps magnètics, elèctric, d'aire i de llum, també es varen 
revisar els espais de magatzem i de lavabos. De moment no tenim l'informe, però si que es 
varen proposar millores: neteja i endreça dels espais , sota i sobre taulell de cablejat, i fer 
les fixació de les lleixes i d'armaris, instal·lar làmpades extensibles petites sobre taulell, fer 
una revisió més acurada dels plaguicides, instal·lar la línia de vida per les tasques 
de jardineria sobre taulada . Del tema lavabos del treballador, que estan amb els dels 
públic visitant, al l'aire lliure, hi ha discrepància , si es obligatori o no que sigui un espai de 
confort i compartien els productes i material de neteja. 
 

8. Obres de condicionament del Museu Nacional de Arqueologia de Tarragona 
Al vestidor dels lavabos hi ha un desnivells que provoca caigudes. No hi ha acord de com 
s'ha de fer l'obra, no està en les prioritats de l'empresa, la part social discrepa de com 
s'estan duent a terme aquest tema i atès que s'està allargant massa, es planteja portar-
ho a inspecció de treball si en breu no es fa efectiva una solució. 
 

9. Torn obert de paraules 
 
‐ Control i renovació d’aire Palau Moja. Les mesures obligatòries i preventives s’han 

fet i no hi ha problemes de Co2. L’altre tema de confort de temperatures és molt més 
car de solucionar i canviar el equips aires condicionat del edifici, es d’un cost que no és 
competència de l’ACdPC , soms llogaters, això ho porta el propi Departament. 

‐ Demanem roba de treball. La resposta d’aquesta petició: La gerència no ha rebut mai 
una sol·licitud de diners, per poder cobri les necessitats de vestuari, amb els que es 
sobreentén que tothom té roba. Tots els coordinadors tenen la potestat de solucionar 
aquestes mancances. L’ACdPC, ens demana que si falla aquest protocol podem fer de 
mediadors i que els hi comuniquem les sol·licituds. Concretarem i recollírem les 
necessitats, d’aquesta manera podrem comprar anoracs i sabates per aquell personal 
que ho necessiti. Ens demanen que fem la tramesa de les mancances que hi ha. 
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‐ Manteniment conductiu dels purificadors-humificadors. Es revisarà i és demanarà 
que EMTE revisió d’aquesta feina i la part social demana que qui te la obligació de fer 
aquesta feina? 

 
‐ Problemes o incidents de saluts laboral produïts a la feina - adaptació del espai 

de treball. La empresa ens diu que no te coneixement d’aquest incidents i a RRHH no 
els hi ha transcendit en cap cas, la part social exposa, que hi ha constància d’incidents 
per moviments repetitius o per manipulació de cargues i han passat per la mútua i 
també han fet recuperació i no és normal que la mútua no informi a la empresa. Amb 
això podrem tramitar o fer investigació per evitar altres casos .Demanem que sigui 
específica segons l’avaluació de riscos de cada lloc de treball, incloent-hi les tasques 
que es pugin fer i no pertoquin .  

 
 

‐ Documentació pendent:  
1. Coordinació de les activitats empresarials. ( Es comprometen a donar-nos més 

informació tant punt Prevercontrol tingui totes les dades ). 
2. Avaluacions realitzades. ( S'està en procés de que totes igual que ja tenia el 

Departament de Cultura es puguin consultar a les carpetes compartides de Intranet del 
Departament). 

3. Plans de prevenció actualitzats. ( a partir d'ara amb el nou servei Prevercontrol ens 
demanen temps domen temps ). 

4. Vigilància de la Salut :(Revisions mediques No s'han fet i no disposem de cap 
aportació més). 

5. Copia del reglament del Comitè de Salut Laboral Signat. ( No ens han fet entrega 
no saben on el tenen). 

6. Sol·licitem l’estudi de temperatura o relació de temperatures de Ullastret i Sant Pere de 
Rodes.  

 

Propostes i acords :  

Establir uns protocols de seguiment i actuació en els casos d’incidents i/o accident, que es 
produeixen a la feina, tant si comporten baixa com sinó en comporten. 

Proposem fer xerrades informatives als centres sobre quins són els procediment a seguir en cas 
en cas d’incidents o accident a la feina per tal que les baixes per accident laboral o per malaltia 
professional, no afectin les contingències comuns . 

Establir un mecanisme de comunicació i de seguiment, de quina forma seria la més correcta: 1r a 
cada centre hi hagués un responsable de prevenció quan es detecta un incident o accident aquest 
ho comunica a RRHH i aquest al CSSL. 

Passar sol·licitud de totes les mancances de roba que no es puguin cobrir per les unitats. 

 

 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


