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RESUM DEL DARRER CSS DEL DEPARTAMENT 
DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS 

PÚBLIQUES I HABITATGE  
 
Seguiment del pla de treball de l’any 2016  
 
Es donen per finalitzats els procediments d’informació de l’avaluació de riscos al personal i avaluació de les 
màquines i eines.  
Es deixa de donar servei al Memorial Democràtic i ICIP. 
Sobre la revisió de l’avaluació de riscos ens expliquen quines estan fetes i quines pendents de finalitzar. 
I de les revisions de màquines i eines dels edificis de Via Laietana 26 i Ausiàs Marc 35 enviaran els informes 
quan estiguin finalitzats.  
Sobre les avaluacions de riscos psicosocials, ens proposen convocar una reunió extraordinària del CSS al 
mes de febrer per fer les reunions de seguiment i tots estem d’acord. 
 
CCOO preguntem quan es farà l’actualització de les dades dels mesuraments. Ens expliquen que 
l’avaluació de riscos i els mesuraments d’il·luminació es faran cada 3-4 anys, pel que fa a la resta de 
mesuraments, està previst actualitzar anualment. CCOO preguntem com s’actua en cas que algun 
treballador/a tingui queixes de temperatura i ens contesten que es van a fer les mesures pertinents, tot i que 
aquestes no es publiquen a la intranet. S’ha fet formació de manipulació de càrregues, adreçada a personal 
subaltern i de l’arxiu; formació de primers auxilis nivell bàsic i prevenció de riscos en les oficines.  
 
 
Informació espais del Departament .  
 
A Vic s’ha fet una actuació per reduir vibracions i ampliació del clima a dos despatxos.  
A l’EAPC s’està pintant. Han traslladat personal de l’EAPC a l’edifici d’Ausiàs Marc 35.  
Han traslladat a dos treballadors dels serveis territorials de Barcelona, del carrer Rivadeneyra a la segona 
planta de via Laietana 26.  
CCOO preguntem si s’ha solucionat la taula que ocupava part de la via de pas a un despatx de la segona 
planta de Via Laietana 26. Ens diuen que no i que es farà una actuació al gener. 
 
 
Accidentalitat 2016  
 
Ens informen que en aquest darrer trimestre de l’any no ha hagut cap accident.  
 
 
Seguiment cas lipoatrofia  
 
Ens diuen que la persona afectada s’ha traslladat provisionalment de planta i que l’humidificador s’ha 
traslladat també. I que es farà el seguiment necessari. CCOO preguntem si la persona afectada ha notat 
milloria i ens responen que sí.  
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Vigilància de la salut 2016  
 
Es vol que el metge destini més temps a participar en les avaluacions de riscos i altres tasques, segons el 
requeriment de l’auditoria. Està previst oferir els reconeixements mèdics periòdics a la meitat de la plantilla, 
ja que segons el protocol de pantalles de visualització de dades, és obligatori oferir el reconeixement mèdic 
a les persones que fan aquestes tasques cada tres anys. Es pretén que el temps que no es dediqui a la 
realització de reconeixements mèdics el metge pugui fer tasques de promoció de la salut, participar en les 
avaluacions de riscos i també es vol fer seguiment dels treballadors que no es fan el reconeixement mèdic 
mitjançant entrevistes. CCOO preguntem com està previst organitzar-ho. Ens responen que de moment no 
s’ha planificat.  
 
 
Estat de la coordinació d’activitats empresarials  
 
Ens informen sobre les dades de la coordinació d’activitats empresarials feta en aquest any, tant del 
Departament com de l’EAPC. CCOO preguntem si encara hi ha empreses que no presenten la 
documentació sol·licitada. Ens diuen que són molt poques. Les empreses contractades per fer tasques amb 
riscos més elevats, com pot ser pintura, obres, manteniment, etc. comencen les tasques en el moment en 
què prevenció dona el vist-i-plau de la documentació enviada.  
 
 
Qüestions plantejades per CCOO:  
 
1.Aprovació dels procediments de prevenció i actuació davant de situacions de violència externa.  
CCOO presentem un document de la Direcció General de Funció Pública perquè l’aprovi el CSS i així tenir 
uns mínims d’actuació en cas de violència externa. Davant del desconeixement general d’aquest document, 
s’ajorna l’aprovació fins que la resta de membres hagin pogut llegir el document.  
 
2.Promoció de campanyes de mobilitat sostenible, alimentació sana i deixar de fumar voluntàriament 
durant l'any 2017.  
CCOO insistim en aquestes campanyes d’hàbits saludables per tal que els treballadors gaudeixin d’una 
millor salut. Ens diuen que sobre mobilitat sostenible ja s’ha publicat a la Intranet unes infografies i que es 
vol elaborar el Pla de Mobilitat. Pel que fa a l’alimentació sana, està prevista una formació dins el plec de 
condicions tècniques del contracte de Medicina del Treball. Respecte a la campanya de deixar de fumar no 
està previst fer res i es podria fer algun recordatori mitjançant la Intranet. CCOO estem d’acord amb els 
recordatoris periòdics.  
 
3.Noves propostes per aparcar les bicicletes de forma segura als llocs de treball.  
CCOO insistim en les propostes per poder aparcar de manera segura les bicicletes dels treballadors que 
volen desplaçar-se d’una manera sostenible. Presenten fotografies amb propostes de llocs idonis on poder 
aparcar les bicicletes en els edificis de Rivadeneyra, Via Laietana i l’EAPC. També ens comenten un espai 
on es veuen cadires que ocupen part de la via d’evacuació de la planta baixa de Rivadeneyra 6. Ens diuen 
que es revisarà.  
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