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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT DEL DEPARTAMENT
D’AFERS I RELACIONS INSTITUCIONALS I EXTERIORS
I TRANSPARÈNCIA
En el darrer Comitè de Seguretat i Salut Laboral es van tractar els temes següents:
Sinistralitat- accidentalitat segon semestre 2017.
En general força baixa, només dos accidents in itinere que van causar baixa mèdica.
Exàmens de salut realitzats durant l’exercici 2017.
Van realitzar-se a partir del mes d’abril a un total de 90 persones. Els/Les treballadors/es de la Conselleria
que desenvolupen les seves funcions fora de la seu central varen fer-lo durant la Setmana Santa.
Formació en matèria de prevenció.
S’han realitzat tots els cursos previstos. Els responsables del Departament comenten la baixa participació i
demanen a la part social que intenti promocionar els cursos. CCOO intentarem que millori la participació.
Plans d’emergència
Actualitzats els plans d’emergència de l’edifici Princesa, manca per fer el simulacre.
Instal·lació DEA
Instal·lació nou DEA a l’edifici Princesa i a l’edifici Cases dels Canonges. CCOO comentem que cal tenir
suficients persones preparades per tal d’utilitzar-los en un moment concret. Des del Departament comenten
que hi ha 16 treballadors/es preparats/des per aquesta tasca.
Implementació del procediment de coordinació d’activitats empresarials
S’ha implementat i es revisarà la documentació. Es comenta que la idea és que les unitats funcionin
autònomament i el Servei de Prevenció del Departament supervisi l’actuació.
Planificació de l’activitat preventiva per a l’exercici 2018.
CCOO comentem que per elaborar el protocol d’actuació davant de situacions de violència externa seria bo
l’estudi d’altres protocols ja vigents en altres Departaments i en els quals hem participa CCOO en la seva
elaboració.

Per a més informació, per a qualsevol consulta o problema que tingueu relacionat amb salut laboral, us
podeu posar en contacte amb els vostre delegat de prevenció de CCOO al Departament d’Afers i Relacions
Institucionals i Exteriors i Transparència: Manel Rodríguez (manelrpoveda@gmail.com).
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