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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT DEL DEPARTAMENT 
DE POLÍTIQUES DIGITALS I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

 
Seguiment del pla de treball de l’any 2018. 

 S’està treballant en l’elaboració de diversos procediments, un d’ells és l’actuació davant de situacions de 

violència externa. Quan estigui acabat es publicarà a la intranet del Departament. 

 La revisió de l’avaluació de riscos de l’EAPC s’està fent.  

 L’avaluació de riscos psicosocials de la Secretaria d’Habitatge no s’ha pogut fer i ara ja no depèn del 

Departament. CCOO preguntem si tota la informació es pot traspassar al nou Departament (Territori i 

Sostenibilitat); el representant de la Direcció de Serveis (DS) explica que estan mirant amb altres 

departaments com compartir la informació. 

 Al manual d’acollida “Més a prop de la prevenció” s’han introduït infografies informatives que en cap cas 

substitueixen la formació. 

 S’han fet les reunions dels Comitès d’Autoprotecció dels centres ubicats a Rivadeneyra 6, Ausiàs Marc 35 i 

Via Laietana 26. 

 Funció Pública ha recomanat que en els CSS s’informi de les causes dels accidents de treball. La 

responsable del Servei de Prevenció (SP) proposa fer-ho només dels accidents amb baixa i estem d’acord. 

 En aquest trimestre només s’ha produït un accident amb baixa, a la escala de recepció de Via Laietana 26. 

 CCOO preguntem si el Servei Mèdic ha visitat la persona accidentada i ens responen que no, que ha estat 

menys de tres mesos de baixa i el seguiment el fa la mútua de treball. 

 El control de plagues es fa trimestralment. 

 La coordinació d’activitats empresarials es fa amb les empreses comunicades pel servei de contractació. 

 
Informació d’espais del Departament 

 El representant de la DS explica que amb la nova estructura ja no depenen del Departament la Secretaria 

d’Administracions Locals i els seus Serveis Territorials, la Secretaria d’Habitatge, el Jurat d’Expropiació i la 

Direcció General d’Afers Religiosos. S’incorporen al Departament la Secretaria de Telecomunicacions, 

Ciberseguretat i Societat Digital, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la 

Generalitat de Catalunya (CTTI) i el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT). 

 A l’edifici de Rivadeneyra, 6 també hi ha treballadors dels departaments de Presidència, Justícia i Acció 

Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. 

 Actualment el Departament compta amb tres-cents treballadors/ores aproximadament més els/las que 

treballen a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 

 CCOO preguntem si els/les delegats/des de prevenció del Departament hem de donar cobertura als/les 

treballadors/ores d’altres departaments que estan en edificis del Departament. El representant de la DS 

ens explica que hem de diferenciar entre espais compartits i treballadors/es i que si hi ha algun problema 

amb els espais és el que s’ha de comunicar. 
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Avaluació de riscos psicosocials de la Subdirecció General d’Assistència Jurídica i Règim Local. 
El grup de treball la va donar per tancada i queda ratificada en aquesta reunió. 
 
Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament 
psicològic laboral i altres discriminacions a la feina. 
Funció Pública ha comunicat que aquest punt ha de ser a totes les reunions del Comitè de Seguretat i Salut. 
El representant de la DS informa que el Departament ha tingut dos casos però sense indicis d’assetjament 
segons la investigació de Funció Pública. En ambdós casos se’ls ha canviat de lloc de treball. 
 
 
Questions plantejades per CCOO: 
 
 Informació sobre el pla de mobilitat del Departament. 

Ens informen que no hi ha canvis i que la proposta s’ha de presentar a la nova Directora de Serveis. Es 
vol promocionar l’ús de la bicicleta, incentivar l’ús segur de bicicleta i moto, fomentar el transport públic i 
valorar fer esport i anar caminant a la feina. 

 
 Alimentació sana a la feina. Aportem una proposta per a la seva valoració pel Servei de 

prevenció: (http://verdvending.com/) 
El representant de la DS agraeix la informació i ens explica que amb el canvi de màquines de vending 
des de començament d’any s’està treballant per oferir productes més sans i que està pendent una 
xerrada informativa entre prevenció, sostenibilitat i l’empresa de vending, amb degustació de productes 
més saludables que poden oferir a les màquines. Amb la màquina de cafè hi ha l’opció de no dispensar 
el got de plàstic. 
CCOO expliquem que amb aquesta proposta orientativa busquem la possibilitat de trobar a les 
màquines productes més saludables. La responsable del SP informa que segons les estadístiques 
recollides els usuaris d’aquestes màquines no busquen habitualment productes sans sinó tot el contrari.  

 
 Llistat actualitzat de centres i personal del Departament 

Comentat anteriorment. El representant de la DS informa que a partir del mes de juliol el Centre de 
Formació i Estudis Agrorurals dependrà del Departament i es compromet a enviar el llistat sol·licitat. 

 
 
Torn obert de paraules 
 
El representant de la DS ens informa sobre: 
 La reunió amb la Directora de Serveis i la responsable del Servei de Prevenció per parlar de 

l’organització de la prevenció al Departament. 

 Al mes de maig els Mossos d’Esquadra van fer una xerrada al Comitè d’Autoprotecció de l’edifici de 

Rivadeneyra, 6 per donar consells sobre com actuar en cas d’atemptat. 

 S’han dut a terme sessions d’estiraments per part d’un fisioterapeuta a Laietana 26, Rivadeneyra 6 i a 

l’EAPC. CCOO preguntem si el fisioterapeuta va fer algun comentari per potenciar hàbits i demanem 

que aquesta actuació es repeteixi altres anys. El representant de la DS ens explica que el fisioterapeuta 

anava corregint persona per persona la manera dels exercicis. 

 

 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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