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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT SETEMBRE 
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RRII 

 
 
 
Aprovació nou reglament. 
Desprès de les darreres eleccions sindicals, el nombre de delegats de prevenció passa a ser de 
cinc. Un menys que abans. I cal modificar l’article que fa referència a la composició del CSS. 
CCOO demanem que el Plenari es pugui constituir amb 2/3 parts dels representants del personal 
o amb dues representacions sindicals. I ho argumentem en el sentit què no es perdi cap reunió 
com havia passat en alguna ocasió. Es donen per aprovats els canvis proposats. 
 
Informació de les avaluacions de riscos psicosocials. 
Es proposa fer les reunions semestrals de seguiment de les avaluacions que falten a finals del 
mes de novembre. CCOO preguntem si hi ha previsió en substituir els membres dels grups de 
treball que  siguin baixa. Ens responen que si. Els membres del CSS ratifiquem les avaluacions ja 
acabades. 
 
Seguiment del pla de treball de l’any 2015. 
S’ha fet l’avaluació de riscos de l’edifici de Rivadeneyra, 6 i ara s’està fent l’avaluació dels llocs de 
treball. S’ha finalitzat l’avaluació de riscos de l’EAPC  i de la Direcció General de Relacions 
Institucionals i amb el Parlament. Al pla de treball es recull que s’ha de comunicar semestral a la 
SGPSPSL els accidents. Ara les dades s’extreuen del programa Preven. 
CCOO preguntem si a l’avaluació de riscos de les oficines de Tapineria 10 hi ha algun fet 
remarcable. Ens informen que ja s’ha fet l’avaluació del personal de la cinquena planta i que 
també als de la tercera, però el personal de la tercera s’ha traslladat a la quarta i es tindrà que 
tornar a fer. 
 
Seguiment de l’auditoria. 
Tot el Departament està avaluat en seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia i 
psicosociologia. S’està fent control de les mesures correctores. Les destructores tenen un senyal 
amb mesures de seguretat. Actualment  s’ha començar a introduir el procediment  d’actuació en 
casos de treballadores embarassades i especial sensibilitat, que es feien i no quedava constància. 
 
Formació dels equips d’emergència: caps d’emergència, caps d’intervenció i centre de 
control. 
Acordades les reunions semestrals amb els caps d’emergència, caps d’intervenció i centre de 
control per reforçar les seves funcions. CCOO preguntem sobre la coordinació amb la propietat de 
les oficines de Tapineria 10. Ens responen que s’intenta. 
 

mailto:gene@ccoo.cat
http://www.ccoo.cat/fsc/generalitat
http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo
http://www.twitter.com/ccoogeneralitat


federació serveis a la ciutadania 

sector de la generalitat 
 

INFORMA 
 

 
Via Laietana 16, 4t - 08003-Barcelona ● Telèfon: 934 812 773 

C/ Joan Maragall 35, 5è - 17001-Girona ● Telèfon: 972 220 028 
Av. de Blondel 35, 7è - 25002-Lleida ● Telèfon: 973 281 235 

C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona ● Telèfon: 977 232 119 
gene@ccoo.cat – www.ccoo.cat/fsc/generalitat 
Facebook: http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo 

Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES     Twitter: www.twitter.com/ccoogeneralitat 

 
Informació espais del Departament. 
Moviments en relació a noves incorporacions pel canvi de consellera. Trasllat a Tapineria 10 del 
personal del Comissionat per a la Transparència i l’Accés a la Informació Pública i la Comissió de 
Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública. Aquests últims han canviat de planta. 
 
Accidentalitat 2015 
CCOO preguntem sobre la major accidentalitat del personal comprès en la franja d’edat de 46 a 
55 anys. Ens responen que és l’edat amb més treballadors de la Generalitat. Hi ha prevista una 
campanya sobre els accidents in itinere. El Departament està elaborant un pla de mobilitat que 
recollirà aspectes sobre accidentalitat. 
 
Qüestions plantejades per CCOO: 
 
Informació sobre el mal funcionament de l’aparell d’aire condicionat de Via Laietana 26. 
El problema es va detectar l’11 de juny i ja va quedar resolt el 22 de juliol.  
 
Campanya del Departament sobre recomanacions per evitar els accidents in itinere. 
Prevista per l’any vinent. 
 
Estat de la valoració del Departament de posar un desfibril·lador a les oficines del carrer 
Ribadeneyra 6. 
Ens responen que està pendent de l’aprovació de la direcció. CCOO preguntem la previsió i ens 
responen que no hi ha. 
 
Valoració actual de la proposta dels delegats de prevenció de CCOO de posar porta 
bicicletes a les oficines del carrer Rivadeneyra 6 i Via Laietana 26. 
El Departament va fer un escrit a l’Ajuntament de Barcelona sol·licitant un aparcament per a 
bicicletes a la plaça Ramón Amadeu. Sobre Via Laietana 26 no es contempla cap actuació. CCOO 
preguntem sobre el pla de mobilitat anterior i si es tracta el tema de les bicicletes. Ens responen 
que es faran enquestes per conèixer el personal que utilitzaria la bicicleta. CCOO argumentem 
que cada vegada més departaments tenen un espai segur per aparcar bicicletes i preguntant pel 
pla de mobilitat ens responen que està en fase inicial. 
 
Quan està previst posar veu als ascensors de Via Laietana 26 per evitar problemes al 
personal invident i visites? 
Ens responen que en la primera setmana d’octubre ja estarà instal·lat el sistema en els tres 
ascensors. 
 
Torn obert de paraules. 
CCOO comentem un possible risc psicosocial amb personal propi que no troba correcte fer menys 
hores de treball que la resta de treballadors i treballadores del Departament. 
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