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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ 

 
Seguiment del pla de treball de l’any 2018  
 
Elaboració dels procediments de permís de treball, gestió de mesures correctores, equips de 
protecció individual i actuació davant de situacions de violència externa. Revisió de l’avaluació de 
riscos de l’EAPC i l’elaboració de l’avaluació de riscos dels locals sindicals. Valoració per fer 
l’avaluació de riscos psicosocials de la Secretaria d’Habitatge una vegada s’hagi constituït el nou 
Govern. I seguiment de l’avaluació de riscos psicosocials de la Subdirecció General d’Assistència 
Jurídica i Règim Local.  
El Comitè d’Autoprotecció (CAU) de l’edifici del carrer Girona 20 ja s’ha reunit i, en breu, es 
concretarà la data per a la reunió del CAU de l’edifici de Rivadeneyra 6. D’altra banda, s’està 
duent a terme la formació dels equips d’emergència. Coordinació d’activitats empresarials de totes 
les empreses contractades que el Servei de Contractació hagi comunicat. D’altra banda, s’han 
celebrat reunions amb els responsables de prevenció de les empreses de manteniment i neteja i 
resta pendent la reunió amb el CTTI. Aquestes reunions es fan amb les empreses que tenen 
majors riscos i de les què s’estén acta. CCOO preguntem si, a banda de fer aquestes reunions i 
estendre actes, també es demana la documentació. Ens responen que sí i que també es fan 
permisos de treball si fa falta.  
 
Pla de formació de l’any 2018  
 
Ens expliquen que s’ha diferenciat el que és la formació pròpia i la que es contracta a empreses. 
Hi ha part de la formació pròpia que s’ha de coordinar amb altres departaments, com és la 
formació a territori. Funció Pública té previst fer un curs on line de pantalles de visualització de 
dades.  
 
CCOO preguntem si la formació d’estiraments està prevista fer-la en el lloc de treball. Ens 
responen que en el lloc on es treballa. 
 
 
Informació d’espais del Departament  
 
Ens informen que durant aquest trimestre no s’han produït moviments de personal i que tant al 
Departament com a l’EAPC el concurs per al contracte de manteniment l’han guanyat empreses 
noves, en el cas del Departament, els/les treballadors/es també són nous/ves i es celebren 
reunions de seguiment d’actuacions. 
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Pel que fa a l’edifici de Via Laietana 26, el propietari canviarà la màquina de producció d’aire. Està 
previst que la substitució pugui durar un parell de mesos i durant aquest període no hi haurà aire 
condicionat. Els treballs començaran després de Setmana Santa. S’informarà els/les 
treballadors/es afectats/des. CCOO preguntem si és possible aconseguir temperatures de confort 
només amb la renovació d’aire sense obrir finestres. Ens responen que sí i que faran un 
seguiment de temperatures. 
 
CCOO informem que a Ausiàs Marc 35 les temperatures han arribat a 18 graus i han posat 
calefactors. Ens responen que ho han sabut abans de la reunió i que ho estan revisant perquè la 
màquina d’aire condicionat es va canviar fa poc. Està pendent una actuació per reduir el soroll de 
la màquina. 
 
 
Accidentalitat  
 
Ens comenten els tres accidents d’enguany. Ens mostren la infografia feta amb les dades 
d’accidentalitat de l’any 2017 que es publicarà a la intranet del Departament.  
 
 
Torn obert de paraules  
 
Ens presenten a la doctora i a la infermera de l’empresa Capresa y Asociados. Els 
reconeixements mèdics es van iniciar en el mes de febrer. Qui vulgui visitar-se s’ha d’adreçar al 
servei de prevenció per programar la visita.  
 
Ens comenten l’estudi epidemiològic de l’any passat elaborat per Icese Prevenció i possiblement 
es faci una campanya d’hàbits d’alimentació saludable. CCOO demanem que es facin campanyes 
per promocionar els hàbits saludables. 
 
CCOO preguntem sobre el pla de mobilitat i ens responen que està pendent de presentar les 
propostes a la Direcció en el moment en què el nou Govern estigui constituït. CCOO demanem 
que les propostes es presentin tan bon punt hi hagi nou Govern.  
 
CCOO transmetem la queixa dels treballadors de la Secretaria de l’Habitatge en relació al material 
informàtic que cal renovar. Ens responen que és una queixa de fa temps, però que el Departament 
no pot fer res perquè és una qüestió que depèn del CTTI. D’altra banda, CCOO demanem uns 
suports per als projectors de l’EAPC que els subjectin bé, atès que els que hi ha actualment no 
semblen prou fixats i podrien fer mal a algú. La representant de l’EAPC comenta que els 
subministren el CTTI i que ho demanarà. 
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