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

 
Seguiment del pla de treball de l’any 2017. 
S’han lliurat les fitxes informatives de l’avaluació de riscos als/les treballadors/res dels 
serveis territorials (Tarragona, Terres de l’Ebre , Lleida i Vic). S’ha fet la formació i els 
simulacres de tots els edificis tret de Via Laietana 26. 
 
 
Informació espais del Departament.  
Resta pendent la redistribució de la segona planta de Via Laietana 26. CCOO comentem 
que hem vist una redistribució en el registre de Via Laietana 26 i ens contesten que ha 
estat a petició de les treballadores. 
 
 
Accidentalitat.  
Ens informen que s’han registrat cinc accidents més que durant el trimestre anterior. 
CCOO preguntem si s’ha fet alguna gestió perquè les mútues de treball reconsiderin els 
criteris dels accidents en el moment de l’esmorzar i ens diuen que això el té que fer 
Funció Pública.  
 
 
Seguiment mesures correctores avaluacions riscos psicosocials de la DG Funció 
Pública i l’EAPC. 
Les mesures correctores de riscos psicosocials de l’Oficina de Processos i Administració 
Electrònica estan fets. Les mesures correctores de l’EAPC també estan aplicades. 
 
 
Confidencialitat dels temes tractats a les reunions del CSS.  
Ens recorden el deure de confidencialitat atès que en un altre departament han tingut un 
conflicte.  
 
D’altra banda, CCOO demanem que s’actualitzin les actes del CSS a la intranet. Ens 
informen que el Gabinet Tècnic va demanar publicar les dues d’enguany a la nova 
intranet. 
 
Protocol d’assetjament. 
Ens informen que es va iniciar el protocol d’assetjament per una denuncia rebuda. 
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Qüestions plantejades per CCOO:  
 
 
1.Sol.licitem informació actualitzada de les condicions ambientals de les oficines 
del Departament. 
Ens responen que periòdicament es fan mesuraments. Últimament han fet un seguiment 
especial els mesos de maig i juny a les oficines de Rivadeneyra. S’enviarà aquesta 
informació per correu electrònic. Les dades resultants són correctes. 
 
CCOO preguntem si han cessat les molèsties manifestades per treballadors/res. Ens 
responen que hi ha un treballador que té picor d’ulls i que ha demanat informació fent una 
reunió. 
  
Ens informen que al vespre s’han trobat finestres obertes. 
 
També ens informen que hi ha queixes de treballadors/res sobre els inconvenients que 
provoca una obra social de l’església de repartiment d’aliments. Ja que hi ha brutícia, 
baralles, sensació d’inseguretat, etc. Ens diuen que es faran gestions per minvar els 
efectes negatius sense deixar de fer l’obra social. 
 
CCOO manifestem que en aquest sector hem vist grups de turistes fent pícnic i preguntem 
si l’Ajuntament segueix fent la neteja diària amb aigua. Ens responen que si i que la porta 
d’emergència s’ha pintat amb pintura hidròfuga perquè reboti si algú orina. 
 
CCOO volem saber les condicions climàtiques de temperatura, humitat i CO2 de les 
oficines. Ens responen que es prenen periòdicament i que les dades son correctes. 
 
 
2.Demanem que el Departament promogui un servei de préstecs de bicicletes entre 
els treballadors i treballadores similar al que fan a altres departaments de la 
Generalitat de Catalunya. 
Ens responen que això està relacionat amb el Pla de Mobilitat. Es va fer una sessió 
informativa i una enquesta. Sobre els resultats es podran fer propostes. 
 
CCOO preguntem si hi ha previsió de termini del Pla de Mobilitat. Ens diuen que no 
perquè hi ha moltes dades a tractar. Quan es finalitzin es farà una sessió informativa.  
 
CCOO hem presentat al departament informació d’altres departaments sobre com han 
posat en marxa accions de forment de l’ús de la bicicleta. Creiem que les administracions 
han de donar exemple a la ciutadania. 
 
  

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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