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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. 
Ens comenten els punts més importants del pla d’aquest trimestre: Procediments d’informació de 
l’avaluació de riscos al personal. Revisió de l’avaluació de riscos. Avaluació de riscos de la 
Secretaria d’Habitatge. Revisió de màquines i eines. Informació i formació als treballadors. Pla 
d’autoprotecció. I dades de vigilància de la salut. 
CCOO demanem que el Servei de prevenció faci una campanya sobre l’alimentació saludable i 
preguntem si se’ns facilitarà el document sobre el contracte de vigilància de la salut pel 2017. Ens 
responen que hi ha poc marge d’actuació. 
 
Informació dels espais del Departament. 
Trasllat dels treballadors dels treballadors dels Serveis Territorials de Barcelona, de les oficines de 
Rivadeneyra a Via Laietana 26.També, el personal de l’Oficina de Selecció de Personal, s’han 
traslladat d’Ausiàs Marc 35 a les oficines de Rivadeneyra 6. 
CCOO exposem que en les diverses visites al personal traslladat dels Serveis Territorials de 
Barcelona, hem detectat que una taula sobresurt a l’entrada de la porta d’un despatx i que hi ha un 
espai que no compleix la normativa d’evacuació. El representant de la DS comenta que van 
estudiar que es complissin els mínims, i que s’estudiarà una reubicació. 
CCOO agraïm la bona recepció que ha tingut la seva proposta al Director de l’EAPC, de la 
recuperació del menjador de la tercera planta de Girona 20. Així com l’esforç que s’ha fet per part 
del Secretari General i els demes implicats del Departament en la recurrent demanda de CCOO 
per dotar d’un desfibril·lador a les oficines del carrer Rivadeneyra 6. 
 
Accidentalitat 2016. 
Ens comenten les dades d’accidentalitat i per ara no ha hagut cap accident laboral amb baixa. La 
majoria són accidents in itinere i sense baixa. El representant de la DS ens informa que fan 
gestions per comprar cascs, guants i sabates de seguretat, per als treballadors que fan visites 
d’obres o treballen al magatzem. 
 
Qüestions plantejades per CCOO: 
Informació dels espais del Departament. 
CCOO preguntem sobre la noticia que la Generalitat està preparant un edifici per a acollir els seus 
funcionaris. Ens responen que no saben si en aquesta previsió estan els treballadors/res del 
Departament i que els contractes de lloguer estan vigents. 
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Estat del cas de lipoatròfia detectat al Departament. 
CCOO preguntem si hi ha més casos de lipoatròfia al Departament i si el cas detectat evoluciona 
amb normalitat. Ens responen que la persona afectada està millor i que la propietat ha de l’edifici 
ha proporcionat tres humidificadors que estan distribuïts per l’edifici. Però ens diuen que la humitat 
a l’estiu es alta. 
 
Situació dels equips d’emergència. 
CCOO comentem que cal actualitzar els equips d’emergència. Ens responen que en Via Laietana i 
Rivadeneyra estan actualitzats i falten les oficines del carrer Girona i Ausiàs Marc. CCOO 
manifestem el nostre desacord en la decisió presa pel Departament d’aprofitar un cas real 
d’emergència com a simulacre. Ja que d’aquesta manera els delegats de prevenció no podem 
participar en tot el procés ni controlar els temps d’evacuació.  
 
Neteja dels espais. Arxius. 
CCOO ens queixem de la falta de continuïtat en la neteja de l’Arxiu Central Administratiu. Ens 
responen que ha d’estar tot correcte. I responem que no hem tornat a veure al personal que feia la 
neteja dels armaris. El representant de la DS comprovarà els fets. 
CCOO presentem dos possibles casos de carregues de feina, un a l’Arxiu Central Administratiu i 
un altre a la Àrea de Selecció de la tercera planta de les oficines de Rivadeneyra 6. En el primer 
cas ens responen que s’ha de tractar a nivell d’unitat i en el segon que una persona ja s’ha 
incorporat i en breu un altre. 
CCOO comentem que es revisi la instrucció sobre el muntacàrregues de l’Arxiu Central i ens 
responen que no hi ha cap nova observació a fer i que tot esta igual. També exposem que es fa 
servir una rampa mòbil molt pesada per entrar i treure les capses i ens diuen que es canviarà per 
una rampa de menys pes. Així mateix que la destructora de paper està espatllada i ens diuen que 
també es canviarà. 
 
Avaluació del Departament sobre la campanya sobre el tabaquisme proposada a l’anterior 
CSS per CCOO. 
El representant de la DS informa que ja es va publicar a l’intranet i CCOO demanem insistir en la 
difusió al personal per la importància que creiem té en la salut dels treballadors/res. 
 
Mobilitat sostenible. Què es fa des de el Departament? 
El representant de la DS diu que està pendent el pla de mobilitat. CCOO insistim amb la sol·licitud 
perquè els treballadors/es que vulguin fer us de la bicicleta puguin aparcar les seves bicicletes de 
forma segura en llocs habilitats pel Departament. Tal com ja han fet altres departaments de la 
Generalitat. 
 
Torn obert de paraules. 
El representant de la DS volia informar en aquest apartat sobre la compra d’equips de protecció 
individual ja exposat en el tercer punt. 
 

 CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


