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DARRERA REUNIÓ DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT DEL 
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, ADM. PÚBLIQUES I HABITATGE 

 
Us fem un resum dels temes tractats en la darrera reunió del CSS. 

 
CCOO sol·licitem fer una prèvia per què se’ns informi sobre les competències de la Secretaria i 
l’Agència de l’Habitatge en temes de prevenció. La subdirectora general de Recursos Humans i 
Règim Interior informa que l’Agència de l’Habitatge ja té Comitè de Seguretat i Salut i els temes de 
prevenció han d’anar al seu comitè. Respecte a la Secretaria de l’Habitatge, el Departament 
inclourà un representant sense afectar el nombre de membres. 
 
 
Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior. 
 
S’aprova l’acta anterior i a partir d’ara s’enviarà l’esborrany als membres de CSS per fer esmenes i 
al cap de quinze dies es donarà per aprovada. CCOO comentem que això s’ha de traduir en una 
major rapidesa en penjar l’acta a la intranet. 
 
 
Seguiment del pla de treball de l’any 2016. 
 
Se’ns lliura el pla de treball i se’ns diu que tota la previsió del primer trimestre s’ha pogut fer tret de 
l’elaboració de diversos procediments. CCOO preguntem si en aquests procediments participa el 
Gabinet Tècnic. Ens expliquen que se’ls farà una proposta per finalitzar-los conjuntament. 
 
 
Pla de formació de l’any 2016. 
 
El representant de la Direcció de Serveis explica les activitats del primer trimestre i que hi ha llista 
d’espera en el curs de primers auxilis. CCOO preguntem si el personal que no ha pogut fer aquest 
curs el podrà fer més endavant i ens responen que sí. 
 
 
Informació espais del Departament. 
 
Ens informen que en relació amb la Secretaria d’Habitatge hi ha treballadors/res als carrers 
Diputació 92 i Aragó 244, s’han fet reunions de prevenció i arxiu. 
 
La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, el Comissionat per a la 
Transparència i la Accés a la Informació Pública i la Direcció General de Relacions Institucionals i 
amb el Parlament han passat a dependre del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i 
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Exteriors i Transparència. Des del Departament tindran servei de prevenció i manteniment. CCOO 
preguntem si els delegats de prevenció hem de donar suport i el representant de la DS ens respon 
que no ho sap. 
 
La DGRIP segueix ocupant dues plantes al carrer Rivadeneyra 6. 
 
CCOO demanem un llistat dels treballadors i treballadores de la Secretaria d’Habitatge i 
preguntem si tenen previst un trasllat. Ens responen que de moment no. 
 
El Jurat d’Expropiació  s’ha traslladat de la Via Laietana 14 al carrer Rivadeneyra 6. 
 
 
Informació dels seguiment de les avaluacions de riscos psicosocials 
 
Els delegats de prevenció formem part de molts dels grups de treball. S’han fet les reunions de 
seguiment dels grups de la Secretaria d’Administració  i Funció Pública i dels Serveis Territorials. 
S’ha finalitzat l’avaluació del Servei de Formació Continua i Suport a la Selecció. Resta la 
convocatòria pel grup de treball de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i de finalitzar els 
grups de la DGRIP, el Memorial Democràtic i l’ICIP. 
 
 
Accidentalitat 2016 
 
Ens informen d’un únic accident amb baixa i que ha sigut in itinere. De la resta d’accidents no hi 
ha dades a destacar. 
 
 
Lipoatròfia 
 
Ens informen d’un cas de lipoatròfia confirmat per la mútua i que s’ha activat el protocol. S’ha 
donat formació als treballadors i treballadores, informat als delegats de prevenció i a l’autoritat 
laboral de l’accident laboral i estem a la espera de l’informe de la investigació de l’accident. 
 
CCOO preguntem si tenim les mesures de la humitat i ens responen que per aquesta i altres 
valoracions vindrà un tècnic de la mútua d’accidents. 
 
 
Qüestions plantejades per CCOO: 
 
1.Situació de la sol·licitud de CCOO perquè els treballadors/res puguin deixar les seves 
bicicletes de forma segura a les oficines. 
El representant de la DS ens respon, com en anteriors ocasions, que s’ha fet una petició a 
l’Ajuntament de la que no tenen resposta. CCOO insistim en què la petició inicial era poder 
aparcar les bicicletes dins dels edificis en llocs recomanats. I que altres Departaments han fet un 
pas que va més enllà i que fins i tot deixen bicicletes al seu personal. Ens responen que, com ja 
ens van dir, la proposta és inviable. CCOO diem que informarem als treballadors/res interessats 
en què no hi ha possibilitat  de què puguin aparcar les bicicletes de forma segura. 
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2.Situació sobre la col·locació i formació als treballadors/res d’un desfibril·lador per les 
oficines del carrer Rivadeneyra 6. 
El representant de la DS ens informa de la col·locació del desfibril·lador el dia 9 de febrer i de la 
formació a 8 treballadors de l’edifici el mateix dia. CCOO preguntem si tothom sap què fer en cas 
de ser necessari el seu ús. Ens responen que hi ha un protocol establert. CCOO demanem que 
aquesta formació es faci extensiva al major nombre de treballadors/res de les oficines on hi ha 
desfibril·ladors. 
 
3.Demanem al Departament que elabori un protocol per prevenir el possible impacte del 
virus ZIKA entre el nostre personal. 
El representant de la DS ens facilita un document amb un recull d’informació elaborat  pel metge 
de vigilància de la salut que passa a comentar. I ens adreça a diverses pàgines web de la 
Generalitat per ampliar la informació. 
 
4.Informació als treballadors/res de les dades del CO2 a les oficines en el 1r trim. de 2016. 
Ens comenten que el tests de CO2 fets a Rivadeneyra surten bé tret d’una planta on els resultats 
són una mica elevats: es farà un seguiment. A l’edifici de Girona 20 tot està correcte. 
 
5. Actuacions per millorar la ventilació dels serveis de les oficines del carrer Rivadeneyra 6. 
El dia 3 de febrer la propietat va finalitzar els treballs de millora del sistema de ventilació en els 
lavabos de l’edifici, i ens expliquen els detalls per corregir la insuficiència anterior. 
 
6.Petició perquè no es faci servir cromat de plom en les pintures. 
El representant de la DS ens explica que abans de qualsevol actuació al Departament es fa la 
coordinació d’empreses, amb la documentació que es demana i les fitxes de seguretat. Les 
tècniques de prevenció les revisen i les feines no s’inicien fins que donen el vist-i-plau. 
 
Torn obert de paraules 
 
CCOO preguntem sobre els vuit reconeixements mèdics de retorn que hi ha en l’estudi 
epidemiològic. El representant de la DS explica que s’ofereixen al personal que ha estat de baixa 
mèdica més de tres mesos. Li comentem que tenim detectat un cas on no se li ha ofert aquesta 
possibilitat. 
 
CCOO demanem que se’ns convoqui a les reunions dels Comitès d’Autoprotecció i simulacres en 
lloc de ser una informació, per no quedar limitats per les hores sindicals. 
 
CCOO demanem informació sobre la neteja extraordinària de l’entrada a l’edifici de Rivadeneyra 6 
per solucionar el problema que ocasiona que les persones que dormen al carrer facin les seves 
necessitats al davant de les oficines. El representant de la DS en informa que l’Ajuntament està al 
cas i que fan les actuacions pertinents. Amb trucades del vigilant de seguretat a la Guàrdia Urbana 
quan és necessari. 
 
CCOO comentem que fa dies que vam passar una incidència sobre una porta tallafocs que no 
tanca a la escala de les oficines de Rivadeneyra 6, i demanem agilitzar el desperfecte i posar un 
cartell perquè entretant es deixi tancada. 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


