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Seguiment del pla de treball de l’any 2017. 
Falta fer l’elaboració dels procediments, l’avaluació de riscos psicosocials de la Secretaria 
d’Habitatge i el simulacre de Via Laietana 26. 
Aquest any s’ha fet una avaluació de riscos psicosocials i s’ha participat en la investigació d’un 
presumpte cas d’assetjament laboral. 
 
Informació espais del Departament. 
Han canviat de planta a sis treballadors/ores de la Direcció General d’Administració Local. 
Un petit canvi a la vuitena planta de les oficines del carrer Rivadeneyra 6. 
A mitjans de novembre s’ha visitat el Centre de Formació i Estudis Agrorurals. El traspàs de les 
competències sobre el personal i la gestió de la prevenció de riscos laborals estan previstos a 
principis d’any. 
Esta previst fer l’avaluació de riscos i el simulacre. 
CCOO preguntem si tenen feta l’avaluació de riscos psicosocials i ens diuen que no. La 
representant de l’EAPC afegeix que s’hauria de fer conjuntament amb l’avaluació de l’EAPC. 
En relació a la reparació de la maquina d’aire condicionat del centre de treball d’Ausiàs Marc 35, 
per la que ens interessem CCOO, està previst que durant la setmana quedi definitivament 
reparada. 
CCOO comentem que hem pres mesures de temperatura i humitat, trobant uns resultats baixos. I 
que el personal es queixa de tenir fred. 
 
Accidentalitat 
En el darrer trimestre s’han produït quatre accidents, tres d’ells amb baixa. 
 
Pla de treball 
Ens relacionen el més destacable del pla de treball per l’any 2018: 

 Elaboració de procediments de permís de treball, gestió de mesures correctores, equips de 
protecció individual i actuació davant de situacions de violencia externa. 

 Simulacre de Via Laietana 26. 

 Revisió de les avaluacions de riscos dels centres que les tinguin caducades. 

 Avaluació de riscos psicosocials de la Secretaria d’Habitatge. 

 
Pla de formació 
El representant de la Direcció de Serveis ens comenta que, de moment, no ens poden lliurar el pla 
de formació de l’any 2018. 

mailto:gene@ccoo.cat
http://www.ccoo.cat/fsc/generalitat
http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo
http://www.twitter.com/ccoogeneralitat


 

sector de la generalitat 
 

INFORMA 

 

 
Via Laietana 16, 4t - 08003-Barcelona ● Telèfon: 934 812 773 

 C/ Jaume I, 9 3r - 17001-Girona ● Telèfon: 972 220 028 
Av. de Blondel 35, 7è - 25002-Lleida ● Telèfon: 973 281 235 

C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona ● Telèfon: 977 232 119 
gene@ccoo.cat – www.ccoo.cat/fsc/generalitat 
Facebook: http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo 

Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES     Twitter: www.twitter.com/ccoogeneralitat 

 
Ens informen que el contracte de lloguer dels dos desfibril·ladors s’ha adjudicat a una nova 
empresa i que el lloguer inclou la formació. 
CCOO proposem que es torni a fer la formació d’alimentació saludable que va tenir molt èxit en la 
campanya anterior. Ens responen que s’ha prioritzat sessions d’estiraments en el lloc de treball. 
CCOO demanem que es tingui en compte aquesta formació en properes edicions. També 
demanem que les màquines expenedores del Departament venguin aliments més sans, amb 
l’objectiu de reduir el consum de sucre. Ens responen que s’ha intentat en diverses ocasions, però 
com són productes de curta durada no surt a compte. 
 
Medicina del treball 2018 (personal sensible) 
Ens comenten que no tots els treballadors amb aptitud condicionada, com el personal DIL, fan la 
revisió anual. Medicament es considera útil fer-la. 
CCOO preguntem si el reconeixement seria voluntari o si es farà informant sobre les avantatges 
del fet. Ens responen que sempre són voluntaris però que volen animar a aquests col·lectius 
perquè es pugui fer un seguiment anual. També s’ofereix el reconeixement mèdic als 
treballadors/ores desprès d’una baixa de llarga durada. 
CCOO preguntem si els reconeixements mèdics seran cada dos anys i ens responen que sí. 
CCOO preguntem si es passarà informació telemàtica als/les treballadors/ores sobre els accidents 
in itinere i ens responen que ja s’ha fet una campanya de desplaçaments segurs. Demanem que 
es torni a repetir aquesta informació anualment. 
 
Qüestions plantejades previament a l’ordre del dia per CCOO: 
 
Informació sobre el nou contracte de vigilància de la salut. 
Comentat anteriorment. 
 
Informació sobre la redistribució de la segona planta de les oficines de Via Laietana 26. 
Ens informen que amb els canvis que s’han fet ja està solucionat, amb la retirada d’armaris i la 
taula que ocupava part de la porta d’accés a un despatx. 
 
Informació sobre el pla de mobilitat del departament. 
Ens responen que les propostes del pla han quedat aturades esperant estabilitat en la situació 
pressupostària. 
 
Informació sobre les instal.lacions i el Pla de prevenció al Centre de Formació i Estudis 
Agrorurals que passarà a dependre de l’EAPC al 2018. 
Comentat anteriorment. 
 
Informació sobre la reparació de la bomba de calor de la màquina de climatització de les 
oficines del carrer d’Ausiàs Marc 35. 
Comentat anteriorment. 

 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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