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SITUACIÓ ACTUAL DE LA PLAÇA VACANT DE RESPONSABLE DE PREVENCIÓ A L’ATC: 
 
Continuem sense Responsable. Funció Pública NO permet que un nivell 24 pugui ocupar aquest lloc però obre la porta 
a un nivell 23 per ocupar una plaça de reforç al Servei de Prevenció amb nivell 23. Tot plegat és difícil que abans 
d’octubre s’oferti aquesta plaça a l’Atri.  
 
També es planteja la contractació d’un Servei de Prevenció Aliè per fer l’avaluació de riscos laborals i psicosocials de 
totes les Delegacions.  
 
 
PLÀ D’EMERGÈNCIA DE L’EDIFI T A LA ZONA FRANCA: 
 
Encara no tenim Pla, però la Sra. M. Àngels Guàrdia (cap del Servei de Règim Interior i Seguretat) s’està encarregant de 
la seva elaboració, a la reunió vàrem quedar d’acord que tots els sindicats ajudaríem per poder crear els grups. 
 
La responsable de Prevenció de la FSC de CCOO i un company bomber van visitar l’Edifici T per tal de detectar 
problemes d’evacuació. 

 El primer que es detecta és que les barreres d’entrada no són les més adients per no tenir problemes en una 
possible evacuació. Les barreres per poder entrar les persones amb problemes de mobilitat serien les mes 
adequades ja que, en cas d’emergència, s’obririen automàticament. En canvi, amb les altres sempre et veus 
obligat a rotar i poden causar que quedi gent atrapada. 

 L’escala d’evacuació de l’edifici pintada de color fosc i la barana del mateix color no és el més recomanable per 
poder fer una bona evacuació en cas de fum, la barana hauria de ser més clara o una retolació fluorescent a la 
paret. 

 Manquen rètols a les portes que no porten en lloc i les portes que sí que porten haurien d’indicar a on. A la 
reunió es diu que ja ho tenien present. 

 Manquen baranes als costats de les rampes de sortides de les zones d’atenció presencial. 
 Manca tenir controlat el personal que baixa al soterrani on tenim un petit arxiu. 
 Portes als pàrquings que tenen manetes que no funcionen i tenen perill de que la gent quedi atrapada. 

 
ATC DE GIRONA: 
 
Està prevista la col·locació de la barana que es va demanar a l’anterior reunió. 
 
MESURES JA IMPLEMENTADES: 
 

 Les llums als lavabos de la planta baixa. 
 Cortina aire a l’entrada de l’edifici. 
 Rotlles de paper per les mans als lavabos. 

SECCIÓ SINDICAL DE CCOO A L’ATC 
Si teniu suggeriments, propostes, consultes, que afectin la salut laboral del nostre  

departament, ens les podeu fer arribar a: pdominguezd@atc.cat 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


