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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT DE MARÇ 
DEL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ... 

 
Seguiment del pla de treball de l’any 2017 
Falta calibrar els aparells de mesurar i ens diuen que s’enviaran per a la seva revisió a l’endemà 
de la reunió. Sobre les avaluacions de riscos ens informen que s’envien les mesures correctores 
als responsables de la seva execució. S’han lliurat equips de protecció individual. 
S’ha enviat la fitxa informativa de l’avaluació de riscos als treballadors/ores dels serveis territorials 
de Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre. Pendent d’enviar l’estudi epidemiològic. 
S’ha enviat la informació sobre el pla de formació. 
 
Informació espais del Departament 
A l’EAPC i al Departament únicament s’ha fet algun canvi ocasional de lloc de treball. 
A Via Laietana s’ha fet una proposta de redistribució de la segona planta. CCOO preguntem sobre 
la data de la redistribució i l’aplicació de la mesura correctora demanada anteriorment per treure 
una taula que obstaculitza una entrada a un despatx. Ens responen que no perquè depèn de la 
DG d’Administració Local. Aquesta redistribució afecta a 20 o 25 treballadors/ores. 
 
Informació mútues 
Ens expliquen que la mútua Asepeyo ha comunicat que no es consideraran accident de treball els 
accidents que passin en la pausa del esmorzar. CCOO manifestem el nostre desacord i 
preguntem si la mútua Egarsat també ha comunicat aquest canvi i si els criteris de la mútua són 
els mateixos que abans en els accidents in itinere. Ens responen que s’entén que son les dues 
mútues. I sobre els accidents in itinere que hi ha matisos segons l’agent extern causant que 
consideren les mútues per considerar l’accident de treball. CCOO demanem que s’informi de 
manera immediata als treballadors i treballadores del Departament perquè siguin coneixedors 
d’aquests fets i ens responen que ha de ser Funció Pública qui informi a tota la Generalitat. 
 
Accidentalitat 2016 
Entre el 2015 i el 2016 ha baixat i en el darrer any és zero. 
 
Accidentalitat 2017 
Actualment tenim un accident amb baixa i és in itinere. CCOO observem que la part del cos més 
lesionada en els informes és el coll, incloent columna i cervicals i preguntem si és en el lloc de 
treball. Ens responen que si en un cas i a l’altre a un accident in itinere. En el primer cas han 
aplicat mesures correctores. 
 
Seguiment del cas de lipoatròfia del Departament 
La persona afectada ja està donada d’alta i es segueix fent control de la humitat i la temperatura 
del lloc de treball. 
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Seguiment de l’auditoria 
Les no conformitats que resten pendents estan programades per resoldre entre aquest any i el 
vinent. CCOO preguntem sobre el procediment d’actuació en cas de treballadores embarassades. 
Ens responen que a la treballadora se li recomana visitar al metge i altres mesures preventives 
relacionades amb la manipulació de pesos, conducció, etc. CCOO preguntem si es fa l’avaluació 
de riscos quan es fa un canvi de lloc de treball. Ens responen que sÍ. 
 
Resposta a les mesures correctores pendents (reunió extraordinària del CSS del 22/02) 
Ens informen de les mesures correctores pendents d’incorporar pel seguiment dels diferents grups 
de les avaluacions de riscos psicosocials. 
 
Qüestions plantejades per CCOO: 
 

 Aprovació procediments de prevenció i actuació davant situacions de violència 

externa. 

CCOO proposem aprovar el contingut mínim que hauria de tenir aquest procediment. Ens 

responen que el nostre departament  té poca atenció al públic i que això pot esperar. 

 Resposta a les propostes de CCOO sobre els nous llocs per aparcar bicicletes a les 

oficines del Departament. 

Ens responen que el volen tractar conjuntament amb el següent punt. 

 Accions del Departament sobre mobilitat sostenible i hàbits saludables. 

Ens comenten que els dies 27 i 28 es faran sessions informatives per presentar el Pla de 

mobilitat. Es presentarà una enquesta i es fomentarà els bons hàbits com anar a la feina 

en bicicleta, caminant, etc. I que s’hauria d’animar als treballadors a que vinguin caminant. 

El representant de la DS recorda que CCOO vam proposar amb unes fotografies uns llocs 

on es podrien aparcar bicicletes i informa que se segueixen valorant les propostes. Ens 

diuen que el lloc proposat per CCOO a l’EAPC no es pot considerar per ser un lloc 

sectoritzat. També ens expliquen que hi ha prevista una formació sobre alimentació 

saludable i dos tallers de tupper saludable. 

CCOO preguntem si a Rivadeneyra es té en compte l’aparcament de bicicletes proposat. 

Ens responen que s’ha acordat sol·licitar de nou  a l’Ajuntament que instal·lin a la plaça 

Santa Anna. CCOO presentem informació d’altres organismes de la Generalitat amb 

iniciatives per fomentar l’ús de la bicicleta per anar a la feina. 

 
Torn obert de paraules 
El representant de la DS comenta que s’han convocat els primers treballadors per fer l’entrevista 
de salut. Planteja canviar el sistema i enviar un correu a tots els treballadors que han de ser 
convocats i qui estigui interessat a fer l’entrevista que es posi en contacte amb el servei mèdic. 
CCOO comentem que hem detectat una treballadora amb problemes de salut i preguntem si 
s’està fent el seguiment de les condicions del seu lloc de feina. Ens responen que sí. 
Un delegat de prevenció comenta la seva jubilació i que el sindicat nomenarà a una altra persona 
com a delegat de prevenció. Agraeix la col·laboració d’aquests anys i el Comitè també a ell per la 
seva aportació. 
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