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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT DEL DEPARTAMENT 
D’AFERS I RELACIONS INSTITUCIONALS I EXTERIORS 

I TRANSPARÈNCIA 
 

Accidentalitat primer semestre 2017 
 
CCOO proposem que es tingui en compte la variable mobilitat en les avaluacions de 
riscos i als informes d'investigació d'accidents i que es facin accions de sensibilització 
sobre les mesures correctores al personal en relació a la mobilitat. 
 
Formació en matèria de prevenció de riscos laborals 
 
Els dels cursos que s'han impartit en matèria de prevenció de riscos laborals han estat de 
pantalles de visualització de dades, suport vital bàsic i ús del DEA (desfibril·lador extern 
semiautomàtic) i les sessions informatives sobre el risc cardiovascular i de Primers Auxilis. 
 
Estan previstos per al segon semestre els cursos de primers auxilis, higiene postural 
amb PVD i manipulació manual de càrregues, formació al personal dels equips 
d'emergència, Pla d'Emergència. 
 
CCOO recordem la necessitat d'efectuar els corresponents simulacres a cada edifici arran 
de la formació en situacions d'emergència del personal. 
 
Exàmens de salut 
 
S'ha iniciat la realització dels exàmens de salut del personal treballador i s'han donat 
facilitats les persones desplaçades l'estranger perquè puguin fer-se l'examen de salut 
quan estiguin a Barcelona. 
 
CCOO comentem que s'hauria de fer també vigilància de la salut col·lectiva i la promoció 
d'activitats adreçades a hàbits saludables i accions de sensibilització. 
 
Plans de Prevenció de Riscos Laborals 
 
Es presenten els plans del Departament, del Memorial Democràtic i de l'Institut Català 
Internacional per la Pau (ICIP). 
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CCOO preguntem sobre com es realitza la coordinació amb el Memorial Democràtic 
i ICIP i proposa la creació de la figura del treballador designat per a la coordinació el 
servei de prevenció propi. També es pregunta sobre com s'ha produït el traspàs de la 
documentació i funcions dels serveis de prevenció dels departaments de Presidència i 
Governació i com s'està portant a terme la prevenció de riscos laborals en relació al 
personal desplaçat a l'estranger. 
 
Memòria d'Activitats 2016 i planificació de l'activitat preventiva 2017 
 
CCOO demanem que s'avanci la planificació de l'activitat preventiva per a l'exercici 2018 a 
l'última sessió del comitè per tal de poder prioritzar amb antelació les accions preventives 
de proper any. 
 
 
Procediment d'Actuació de Coordinació d'Activitats Empresarials 
 
És similar al elaborat per la resta de Departaments i inclou les declaracions jurades del 
responsable de les empreses licitadores i adjudicatàries sobre els compromisos adquirits 
en matèria de prevenció de riscos laborals sobre el compliment de la normativa, la 
informació dels accidents que tinguin lloc, riscos derivats de la seva activitat, informar del 
personal que vindrà als centres de treball, personal dels riscos i de l'actuació a tenir en 
compte en cas d'emergència als centres de treball informar el personal del Departament 
on els treballadors de les empreses externes contractades estiguin treballant. 
 
En el cas dels contractes menors, la documentació que han de presentar les empreses 
adjudicatàries se simplifica a la declaració responsable. 
 
CCOO exposem la necessitat de disposar dels recursos administratius necessaris en el 
servei de prevenció per poder dur a terme el control de la documentació que es generi. 
 
Documentació PRL 
 
CCOO proposem penjar a la intranet les actes de les reunions del comitè, sense que hi 
consti informació confidencial, i incloure un apartat on consti el nom dels delegats de 
prevenció perquè el personal pugui contactar, així com penjar tota la documentació 
relativa a prevenció de riscos laborals al portal e-Catalunya. 
 
 
 
 

Delegat de prevenció: Miguel Ángel Merino (mamerinos@ccoo.cat) 
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