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RESUM DEL DARRER CSSL DEL DEPARTAMENT 
D’AFERS I RELACIONS INSTITUCIONALS I 

EXTERIORS I TRANSPARÈNCIA 
 
Us expliquem alguns dels punts tractats en el darrer CSSL: 
 

 Ens confirmen que el Servei de Prevenció del Departament serà mancomunat amb 
l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) i el Memorial Democràtic.  

 
 El Departament té pressupostat un desfibril·lador automàtic i es donarà formació a 

una selecció de persones del departament per al seu ús. Tot i no ser obligatori en 
els centres de treball, s’està estenen la seva implantació. 

 
 Atès que les oficines del carrer Tapineria no tenen prou llum natural, el 

departament està pendent de l’adquisició d’un luxòmetre, que és l’aparell 
mesurador del nivell de llum, per assegurar que el personal treballa amb llum 
suficient, especialment per la tarda. CCOO demanem que es prioritzi tant el 
mesurament de la quantitat de llum que tenen les taules de treball com la compra 
de llums de sobretaula, si escau. 

 
 El Departament ens comenta que l’informe de sinistralitat s’ha fet a partir del mes 

de maig, ja que no hi ha dades anteriors per problemes amb el programa PREVEN 
que estan en via de resolució. Així doncs, tenen coneixement de 9 accidents de 
treball al 2016, 4 amb baixa mèdica i 5 sense, 3 dels accidents sense baixa han 
estat in itinere, és a dir, en el desplaçament del personal de casa a la feina i a la 
inversa.  

 
 CCOO volem incidir, per al vostre coneixement, que quan es tracta d’un accident 

de treball amb baixa laboral, la persona accidentada té dret a percebre el 100% del 
sou i no pateix cap retallada en la seva nòmina a causa de la seva absència a la 
feina. 
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