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

 
Seguiment del pla de treball de l’any 2017. 
Ens comenten els punts pendents en aquest trimestre. Elaboració dels procediments de 
treball, gestió de mesures correctores, equips de protecció individual i actuació davant de 
situacions de violència externa. Revisió de les avaluacions de riscos dels ST Girona, de 
Via Laietana 26 i EAPC. Revisió de les màquines i eines de l’EAPC. 
 
Informació espais del Departament.  
S’han canviat les finestres de les oficines del carrer Aragó 244. 
S’ha gestionat el trasllat dels/les treballadors/ores de l’Àrea de Processos Electorals i 
Consultes Populars al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. 
S’han pintat espais de les oficines de Via Laietana 26 i Girona 20. 
S’ha millorat la il·luminació del registre de Via Laietana 26. 
CCOO preguntem sobre el tancament d’algunes de les reixes que donen accés a les 
oficines de Rivadeneyra, 6. Ens informen que està tancada però que es pot obrir. 
Ens informen que s’ha parlat amb el responsable de l’arquebisbat sobre les molèsties 
ocasionades en relació als indigents presents. Ara aquests fets són menors. 
També en informen que desprès de l’atemptat de les Rambles es creu necessari que el 
vigilant tingui la clau de la porta del carrer Santa Anna i així s’ha demanat a l’arquebisbat. 
 
Accidentalitat.  
Ens informen que un operari de manteniment va patir un accident laboral en l’edifici de Via 
Laietana 26 i que la investigació de l’accident es fa conjuntament amb el Servei de 
prevenció de la seva empresa. 
CCOO preguntem si hem tingut algun accident greu i ens responen que no. 
 
Actuacions sobre les condicions ambientals a Rivadeneyra, 6. 
S’ha netejat i desinfectat el sistema de ventilació i climatització, així com un estudi 
bacteriològic amb resultats favorables. També es va mesurar el CO2 i humitat. Es 
comunicaran les dades. 
Aquestes actuacions s’han fet per donar compliment a una previsió anterior i per 
problemes detectats a les màquines i rebre queixes de treballadors i treballadores. 
CCOO preguntem si també s’ha fet la neteja dels conductes de la tercera planta per 
resoldre els problemes del personal afectat, comunicats anteriorment. Ens responen que 
la neteja ha estat a totes les plantes. 
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Qüestions plantejades per CCOO:  
 
 
1. Actuacions de neteja dels conductes d’aire de les oficines del Departament. I 
informació referent a la neteja feta a les oficines de Rivadeneyra, 6. 
Ens informen que desprès de revisar els conductes es farà la neteja de l’aire condicionat 
de Via Laietana 26. 
CCOO demanem que es faci també aquesta neteja a les oficines d’Ausiàs Marc 35 i 
preguntem si periòdicament es canvien els filtres de les oficines. Ens responen que en 
aquesta oficina s’ha de substituir la bomba de calor espatllada. Sobre el canvi de filtre es 
fa segons el protocol. 
 
2. Informació sobre la redistribució de la segona planta de les oficines de Via 
Laietana 26. 
Ens diuen que hi ha una proposta i esperen la desposta de la Direcció General 
d’Administració Local. 
 
3. Informació sobre el Pla de Mobilitat del Departament. 
Ens informa el representant de la DS que properament presentaran propostes a Direcció. 
CCOO manifestem estar d’acord amb l’estudi presentat en la darrera reunió i ens oferim a 
col·laborar, tal com hem fet fins ara, aportant propostes i animant el Departament a fer les 
accions que ja han fet altres departaments. 
 
 
Torn obert de paraules. 
 
La Comissió Paritària Sectorial de PRL ha demanat que s’inclogui a l’ordre del dia de les 
reunions del CSS el procediment de prevenció i actuació davant de situacions de violència 
externa. Proposa incloure aquest punt quan hi hagi alguna novetat i estem tots d’acord. 
 
S’està preparant el contracte de vigilància de la salut pel proper any, amb les directrius de 
l’Acord Marc. CCOO demanem que  no es rebaixin les condicions respecte al contracte 
actual. Ens diuen que en relació al nombre de reconeixements mèdics es manté. 
 
Per finalitzar, ens informen que el personal del Centre de Formació i Estudis Agrorurals 
passarà a dependre de l’EAPC el 2018 i l’edifici el 2019. 
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