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RESUM DEL DARRER COMITÈ DE SEGURETAT I 
SALUT EXTRAORDINARI DEL DEPARTAMENT DE 
GOVERNACIÓ, ADM. PÚBLIQUES I HABITATGE  

 
Explicació, per part del metge de Vigilància de la Salut, del funcionament de les entrevistes de salut. 
 
Ens informa que des de l’any 2013 hi ha un 23% de la plantilla de la qual es desconeix el seu estat de salut i 
proposa fer entrevistes individuals per tenir una informació dirigida a millorar la salut col·lectiva i també per 
saber si es poden millorar els reconeixements (tot reconeixent que la llei no obliga a passar el 
reconeixement mèdic). Proposa fer entrevistes de 15 minuts als treballadors dels què no es té cap dada des 
de l’any 2013. La responsable del Servei de Prevenció exposa que es va proposar als membres del Comitè 
de Seguretat i Salut que les entrevistes fossin obligatòries per tenir la màxima informació. 
 
CCOO, com ja vam manifestar i en consonància amb els altres delegats de prevenció del Departament, 
estem d’acord en fomentar les accions per cuidar la salut dels treballadors i treballadores, però sense que 
això tingui el caràcter d’obligatori.  
 
 
Seguiment de les avaluacions de riscos psicosocials dels grups de: 
 
• Via Laietana 26, Institut d’Estudis Autonòmics, Direcció General d’Afers Religiosos, Jurat d’Expropiació 

de Barcelona, Oficina Tècnica de Suport en Matèria de Traspassos i Cooperació Institucional i Arxiu 
(Ausiàs Marc, 35) 

• Secretaria d’Administració i Funció Pública 
• Serveis Territorials 

El seguiment de les mesures correctores de tots aquests grups s’exposa, comenta, i recull en les matrius de 
planificació de mesures preventives. 
 
 
Qüestions plantejades per CCOO: 
 
Argumentari del motiu de desacord de CCOO amb les entrevistes i enquestes obligatòries pel 
personal proposades pel Departament. 
 
CCOO exposem que l’art. 22 de la Llei de Prevenció de Riscos especifica que els reconeixements mèdics 
no poden ser obligatoris. I ens remetem als arguments que prèviament hem tramès al Servei de Prevenció 
per correu electrònic.  
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