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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT DEL DEPARTAMENT 
DE GOVERNACIÓ, AP I HABITATGE 

 
 
 
Seguiment del pla de treball de l’any 2016  
 
Abans d’iniciar la reunió, CCOO demanem informació sobre la petició de mesures correctores del 
passat dia 23 de juny de desconfort tèrmic a les oficines d’Ausiàs Marc 35. El representant de la 
DS informa que ja s’han posat en contacte amb l’empresa que ha de fer la reparació. 
Provisionalment, se’ls ha proporcionat ventiladors de l’EAPC. CCOO demanem informar als 
treballadors/res.  
 
Ens comenten que ara que estan calibrats els aparells de mesura s’han reiniciat els mesuraments.  
Està previst iniciar la revisió de les avaluacions de riscos durant el tercer trimestre. La primera es 
farà a Ausiàs Marc 35. A més a més, s’haurà de revisar la de la Secretaria d’Habitatge que està 
feta pel Departament de Territori i Sostenibilitat.  
 

S’ha fet la campanya “Desplaçaments segurs”; es va iniciar amb un curs virtual d’”Accidents de 
trànsit in itinere” i periòdicament es publicarà, a la intranet i a la pantalla de la planta baixa de via 
Laietana 26, consells per tal d’evitar accidents. El curs virtual ha tingut una participació del 10% de 
l’oferta. CCOO preguntem si es pot reforçar la informació d’aquest curs i la responsable del SPM 
explica que la informació es va enviar per correu electrònic a tots els treballadors del Departament. 
Pel que fa a la informació de riscos als treballadors, s’està treballant amb el programa Preven per 
poder lliurar la fitxa informativa dels riscos del lloc de treball a tot el personal. La previsió és 
començar a enviar-ho durant el tercer trimestre i s’iniciarà per Rivadeneyra 6. Tota la 
documentació s’enviarà per e-valisa.  

 

La responsable del SPM explica que els centres de treball de Tapineria 10, Memorial Democràtic i 
ICIP depenen del Departament d'Afers i Relacions Institucionals, Exteriors i Transparència i 
recentment s’ha publicat la plaça de responsable de prevenció de riscos laborals. Quan es cobreixi 
la plaça s’acordarà com fer el traspàs de tota la informació. En relació als plans d’autoprotecció, la 
Direcció ha demanat fer més endavant el simulacre de Via Laietana 26, igual que Ausiàs Marc 35. 
A Girona 20 s’han d’actualitzar els equips d’emergència i la formació a tots els membres. S’haurà 
d’ajornar ja que falten voluntaris. CCOO preguntem quan està previst tenir els equips 
d’emergència completats, la responsable del SPM respon que falta cobrir tres zones per falta dels 
voluntaris. CCOO preguntem què passa en el cas que no es presentin voluntaris, el representant 
de la DS comenta que, de normal, sempre acaba oferint-se algú.  
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Pla de prevenció  
 
Respecte al Pla de prevenció 2016-2018, la responsable del SPM informa que el passat dia 30 es 
va enviar l’esborrany i s’ha donat de termini fins el dia 20 de juliol per si algú vol fer alguna 
aportació. CCOO preguntem si té relació amb el darrer i la responsable del SPM respon que sí, 
però més simplificat.  
 
 
Informació espais del Departament  
 
El representant de la DS informa dels moviments de treballadors: dos treballadors dels serveis 
territorials de Barcelona s’han traslladat de Rivadeneyra 6 a Via Laietana 26, i queda pendent d’un 
tercer que s’incorporarà aviat. Pel que fa a l’EAPC, s’ha canviat a 49 treballadors entre plantes, i 5 
se’ls ha traslladat a Ausiàs Marc 35.  CCOO preguntem si els treballadors de la Direcció General 
de Relacions Institucionals i amb el Parlament es quedaran a Rivadeneyra 6 i el representant de la 
DS respon que, en principi, sí.  
 
 
Informació del seguiment de les avaluacions de riscos psicosocials  
 

Grup de treball de l’EAPC: aquest any s’ha fet la reunió de seguiment. En aquest grup s’ha 
substituït la subdirectora general pel nou subdirector, a qui, prèviament, se’l va informar de tot el 
procés.  

Grup de treball de la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament: s’ha fet la 
consulta al Departament d'Afers i Relacions Institucionals, Exteriors i Transparència i es farà el 
traspàs juntament amb la resta de informació en el moment que es cobreixi la plaça de 
responsable de prevenció.  

Grup de treball dels serveis territorials: s’ha de decidir com seguir o tancar el procés atès que els 
directors dels serveis territorials són nous.  
 
 
Accidentalitat 2016  
 
La responsable del SPM comenta les dades d’accidentalitat. Enguany no s’ha produït cap accident 
amb baixa durant la jornada laboral i la majoria segueixen sent accidents in itinere.  CCOO 
preguntem si les dades que es donen són números absoluts o són índexs. La responsable del 
SPM explica que són números absoluts. Sobre els accidents in itinere, la responsable del SPM 
respon que la moto i bicicleta són els mitjà de transport utilitzat.  
 
 
Lipoatròfia  
 
El representant de la DS comenta que, amb motiu del cas declarat a Via Laietana 26, es va posar 
en coneixement de la propietat l’informe elaborat per la mútua de treball Asepeyo, i ara hi ha tres 
humidificadors per tal d’augmentar els nivells d’humitat en l’ambient. La responsable del SPM 
afegeix que l’informe recomanava fer un seguiment dels nivells d’humitat, actualment estan sobre 
el 60%, i que els nivells més baixos els trobem a l’hivern. CCOO preguntem si el servei mèdic fa el 
seguiment i la responsable del SPM explica que el seguiment l’ha de fer la mútua Asepeyo.  
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Qüestions plantejades per CCOO:  
 
1. Demanem informació sobre l'estat dels canvis dels equips d'emergència a les diferents 
oficines del Departament. Tractat anteriorment. 
 
2. Demanem informació sobre l'estat de les centraletes d'alarma de les oficines del 
Departament.  
El representant de la DS informa que es van detectar algunes problemes, però ja s’han solucionat. 
CCOO preguntem si a Rivadeneyra 6 també i el representant respon que tot funciona bé.  
 
3. Sol·licitem informació sobre mesures adoptades per evitar possibles casos de 
lipoatròfia. Tractat anteriorment. 
 
4. Sol·licitem informació sobre la possibilitat d'aparcament de bicicletes de forma segura 
dels treballadors/res del Departament.  
El representant de la DS informa que no hi ha novetats, pel que fa a Rivadeneyra 6 l’Ajuntament 
encara no ha contestat la petició, i respecte a altres possibilitats, no s’ha canviat d’opinió.  CCOO 
comentem que seguirem insistint perquè hi ha treballadors/es interessats/des a poder anar a 
treballar amb bicicleta i poder-la aparcar de manera segura. CCOO reiterem el seu interès en 
defensar el facilitar l’aparcament i l’ús de bicicletes per tal d’evitar en el possible les emissions de 
CO2, així com incentivar la mobilitat sostenible i el foment de l’exercici físic dels treballadors i 
treballadores del Departament. 
 
 5. Demanem engegar una campanya conjunta de sensibilització perquè el personal del 
Departament pugui deixar de fumar de manera voluntària.  
El representant de la DS proposa deixar-ho pel mes de desembre, quan es faci la planificació de la 
formació pel 2017 perquè les campanyes d’enguany ja estan planificades. De totes maneres, 
tenint en compte l’estudi epidemiològic, cal analitzar si és més convenient fer una campanya per 
deixar de fumar de manera voluntària, o potser, una campanya per tal d’evitar el sobrepès, millorar 
la tensió arterial o l’agudesa visual. CCOO trobem molt interessant la proposta i que també 
s’hauria de tenir en compte la diabetis. La responsable del SPM comenta que en l’estudi 
epidemiològic del Departament l’índex d’aquesta malaltia és relativament baix, i en quant hi ha un 
resultat de l’analítica alterat, al treballador se’l deriva al metge de capçalera. CCOO demanem 
facilitar enllaços del Departament de Salut sobre el tabaquisme que facilitarem per fer arribar 
als/les treballadors/res i recordem que el passat dia 31 de maig va ser el dia mundial sense tabac.  
 
 
Torn obert de paraules  
 
CCOO exposem que a l’arxiu central, s’ha deixat de fer una neteja que va costar molt d’aconseguir 
fer, s’ha fet 1/3 part només, i preguntem quan es farà la resta perquè està molt brut. El 
representant comenta que ho trasllada a la persona responsable perquè els informi i es solucioni.  
 
CCOO informem que a Ausiàs Marc 35, on està ubicat el RAC, hi ha molt material acumulat 
susceptible d’incendi, el representant diu que ho comentarà a manteniment perquè ho retiri.  
 

 CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


