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COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ, 
TÈCNIC I LABORAL DEL DEPARTAMENT D’INTERIOR 

(CSS PALT – 62 ) 
 
 
Dimecres, 21 de juny de 2018, a les 10:30 hores, s’ha dut a terme la reunió del CSS PALT del 
Departament d’Interior on s’han tractat els següents punts a l’ordre del dia: 
 
1. Activitats i actuacions realitzades en matèria de Prevenció de Riscos i Salut Laboral 

 
a) Lipoatròfia Semicircular: 

L’Administració ens informa que continuen 5 casos actius: 2 al Palauet, 1 al Departament 
d’Interior, 1 al Complex Central i 1 a ABP Horta -Guinardó.  
Arran de 2 casos que en el seu moment no es van considerar lipoatròfia, s’han comprovat 
les infraestructures de sengles llocs de treball, cablejat, maquinari, etc. L’objectiu és 
examinar lloc per lloc i avaluar amb el màxim detall tots els possibles factors que puguin 
ser, suposadament, causants de la lipoatròfia, per tal de procedir posteriorment a la seva 
correcció, mitjançant les mesures adients. 

b) Les sol·licituds per les revisions mèdiques es poden fer del 31/05/2018 al 31/12/2018 via 
telemàtica. Cosa que ha causat molts problemes i raó per la qual s’estan fent millores. El 
programa actual permet fer reserva de dates per tongades i no estan oberts tots els 
mesos disponibles. És a dir, l’agenda s’obre per degoteig i s’ha de estar contínuament 
mirant disponibilitat. Ja s’han fet 77 revisions fins a 21/06/2018. 

c) Ens informen que estan previstes per aquest darrer semestre de 2018 fer les avaluacions 
de Riscos Psicosocials del SAUC (setembre) i Terres del Ebre (darrer trimestre). 

d) En relació amb l’avaluació dels Riscos Psicosocials de la RPMS en la qual hem estat 
presents formant part del grup de treball presentem els resultats i les mesures preventives 
amb un calendari detallat per actuacions i temporalitat. S’informa que aquests resultats es 
presentaran els dies 27/06/2018 i 04/07/2018 a la RPMS i que les mesures començaran a 
partir de setembre 2018. Entre els resultats més adients apareixen con a punts de millora: 
 La valoració de la necessitat de fer tardes 
 El neguit per l’estabilització de la plantilla  
 La manca de comunicació de les novetats i sentit de la redistribució de les tasques 

i llocs de treball 
 La manca d’informació i definició de les tasques 
 Necessitats formatives 

e) En quant el cas de possible assetjament laboral, ens informen que no s’ha trobat objecte 
d’aplicació en els 2 cassos on s’ha establert el protocol d’actuació 

f) Del resultat de la sinistralitat del 1er trimestre del 2018 es desprèn que continuen sent els 
sobreesforços les lesions més habituals amb un total de 22 casos.  
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2. Infraestructures i estat dels edificis, equipaments i materials. 
 
a) Demanat l’informe de valoració del simulacre d’evacuació del CIVICAT, ens comuniquen 

que encara no està disponible, però que han quedat recollides les següents incidències i/o 
deficiències observades en el simulacre per part de CCOO: 

- Comprovar que no quedi cap persona a la sala, concretament comprovar lavabos, 
sala cafeteria i altres espais. 

- Cal que el cap de sala comuniqui al vigilant de seguretat de l’edifici que no queda cap 
persona a l’interior de la sala. Se’n farà la formació oportuna (PowerPoint). 

- Cal que les sortides d’emergència previstes restin lliures de mobiliari i obstacles.  
- Cal que els equips d’emergència (hi ha una persona amb aquestes funcions) portin 

l’armilla reflectant per tal que el personal pugui seguir les seves indicacions 
d’evacuació. S’ha de comprar l’armilla, i facilitar-la al/a la treballador/a.  

- Es completarà la formació de tot el personal, reforçant la dels caps de sala per tal que 
vigilin totes les dependències. 

- Es proporcionaran els telèfons per contactar amb el cap d’emergències. 
- Es comprovarà que l’ascensor quedi bloquejat, atès que en el simulacre això no va 

ser així. 
- Informació sobre la previsió d’inici d’actuacions per a la millora del sistema 

d’humidificació de la sala. 
b) Els resultats del simulacre a Terres del Ebre han estat correctes. 
c) S’estan pintant les dependencies de Santa Caterina. 
d) Ens informen que no hi ha afectacions dels equips per les goteres de CECAT. Les 

actuacions per part dels paletes del veí estan pendents. 
 

 
3. Servei Territorial de Trànsit de Barcelona: 

 
a) CCOO proposem la realització d’un altre tipus d’obres, si és possible, per solucionar els 

problemes amb els bassals d’aigua que es continuen generant a l’accés de l’edifici de 
Plaça Espanya.  

b) CCOO demanem la instal·lació d’un DEA a l’edifici de Plaça Espanya. 

 
4. Torn obert de paraules. 

 
a) CCOO demanem una valoració del clima laboral del CECAT de Barcelona i de l’ABP 

d’Horta-Guinardó. 
b) CCOO demanem resolució en quant al tema, ja etern, d’aportar unes sabates adequades 

per als conductors. Aportem fins i tot articles on queda reflectit que s’està multant els 
conductors per l’ús d’unes sabates que no són les adients. 

c) CCOO demanem un calendari amb les actuacions de les obres als diferents centres de 
treball arran que aquests dies s’han fet actuacions sense el coneixement dels Delegats i 
Delegades de Prevenció. 
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