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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT  
GOVERNACIÓ I RRII 

 
Us resumim, tot seguit, la darrera reunió del Comitè de Seguretat i Salut del llavors Departament 
de Governació i Relacions Institucionals. 
 
Seguiment del pla de treball de l’any 2015. 
 
S’està acabant de revisar el pla i posteriorment es passarà als membres del CSS per les 
aportacions oportunes. Tindrà vigència del 2016 al 2018. A les noves avaluacions de riscos es 
tindran en compte els riscos per a personal especialment sensible i embarassades, així com 
avaluacions de màquines i eines. Al gener està previst lliurar les avaluacions de riscos de l’edifici 
de Tapineria 10 i Rivadeneyra 6. I donar als treballadors i treballadores la fitxa informativa amb 
l’avaluació de riscos.  
 
També se’ns informa dels simulacres del darrer trimestre. 
 
Presentació del pla de treball i del pla de formaci ó de prevenció de riscos laborals 2016. 
 
Ens lliuren la proposta per l’any 2016 i ens donen termini per presentar aportacions. CCOO 
proposem que es faci formació sobre l’alimentació equilibrada i foment de l’exercici. També 
proposem fer formació sobre com cuidar la esquena. Ens responen que aquestes propostes 
corresponen a vigilància de la salut i que el plec pel concurs ja s’ha fet i la contractació està en 
marxa. Sí que s’ha demanat la petició anterior de formació en primers auxilis i cura dels ulls. 
CCOO demanem una campanya informativa a través de la Intranet sobre aquests temes. Ens 
responen que ja es fa la campanya “Pujar per les escales” i que a les noves incorporacions se’ls 
dona informació de webs amb exemples d’exercicis d’estiraments. CCOO demanem que es 
tinguin en compte les propostes per a l’any 2017, ja Ja que molts treballadors i treballadores es 
queden a dinar de carmanyola, es poden suggerir menús adients. 
 
Accidentalitat 2015 
 
Es registra una estadística a la baixa en els accidents i aquests son majoritàriament in itinere. 
 
Vigilància de la salut 2015. 
 
Ens comenten els reconeixements mèdics d’aquest any. S’ha fet una revisió del 48.46% del 
personal. CCOO preguntem si s’han fet més revisions que l’any passat i ens diuen que si. 
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Informació espais del Departament. 
 
A l’edifici de l’EAPC s’han fets un canvis per ubicar al nou subdirector. A l’edifici de Ribadeneyra 6, 
s’han millorat els accessos a les màquines d’aire condicionat i s’han solucionat els problemes 
detectats  en el funcionament de l’aire condicionat. També s’ha millorat el sistema d’extracció dels 
lavabos. I s’està treballant per solucionar un mal funcionament de la centraleta d’incendis. S’ha 
instal·lat una alarma en la sortida d’emergència. 
 
CCOO insistim en les queixes dels treballadors i treballadores per la mala olor dels sanitaris i 
esperem que es resolgui aviat amb els treballs que s’estan fent. CCOO preguntem si la propietat 
assumeix els costos de totes les actuacions de manteniment generades i ens responen que les 
que les pertoquen si. 
 
Per a l’any 2016 s’ha contractat el lloguer d’un aparell desfibril·lador (DEA). Amb el contracte entra 
el manteniment i la formació especifica. CCOO agraïm i ens felicitem per aquesta millora 
preventiva la qual hem reivindicat durant tot l’any 2015. 
 
S’ha demanat a l’ajuntament de Barcelona que instal·li un aparca bicicletes a la plaça interior i han 
respost que faran una valoració de la proposta de la que encara no tenim noticia. Es va fer una 
neteja i desinfecció de la entrada a les oficines. S’està treballant en un Pla de mobilitat dels edificis 
de Via Laietana 26 i Ribadeneyra 6 amb una enquesta que està previst passar als treballadors i 
treballadores en el primer trimestre de 2016. 
 
Coordinació d’activitats empresarials. 
 
Ens comenten les dades de la CAE. Per  part de l’EAPC per evitar que les empreses no enviïn la 
documentació sol·licitada, s’informarà periòdicament de la coordinació perquè facin un seguiment i 
reclamar el que calgui. El Departament ha arribat a un acord amb la propietat de Via Laietana 26 i 
Rivadeneyra 6 perquè siguin ells qui demanin i revisin la documentació de les empreses que facin 
el manteniment necessari. 
 
Qüestions plantejades per CCOO: 
 
Informació sobre la qualitat de l’aire de les oficines del Departament. 
 
CCOO preguntem si el problema de les dades sobre CO2 de Rivadeneyra 6 ja està resolt i 
preguntem també sobre els mesuraments dels altres edificis. També demanem que s’informi als 
treballadors i treballadores sobre les actuacions i resultats obtinguts. Ens responen que 
periòdicament es fan mesuraments però que no s’informa dels resultats. Però que si ho 
considerem, a partir del 2016 s’enviaran les dades. 
 
Petició de CCOO de fer una campanya per deixar de fumar als treballadors/res que ho sol·licitin. 
 
Ens responen que no està prevista perquè la Seguretat Social ja dóna aquest suport. I que ja va 
sortir aquest tema en la Paritària de salut i es va acordar que si el Departament de Salut fa una 
campanya la secundarem. 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


