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

 
Us resumim, tot seguit, els temes tractats a la reunió de juny d’enguany. 
 
Seguiment del pla de treball de l’any 2019. 
• El pla de prevenció estava pendent de la publicació del Decret de reestructuració del departament. 
• S’està elaborant l’informe de l’avaluació de riscos del CFEA de Reus. 
• S’ha realitzat el simulacre d’emergència a Girona 20. 
• Campanya d’estiraments amb alta participació i es continua amb la difusió informativa sobre 

emergències mèdiques. 
• A Via Laietana 26 s’ha implantat el control d’accessos per detectar si els contractistes tenen la 

documentació preventiva presentada. 
• CCOO preguntem si les empreses subcontractades tenen formació en prevenció i ens responen que sí. 

Informació d’espais del Departament i Districte Administratiu. 
• S’han realitzat reunions amb l’Oficina de Selecció per conèixer les seves necessitats per a l’edifici del 

Districte Administratiu. Fins llavors tenen habilitat un espai a les oficines d’Ausiàs Marc 35. 
• El representant de la Direcció de Serveis informa que s’està participant en molts grups de treball 

relacionats amb el trasllat. 
• S’ha d’inventariar tot el material per saber que es trasllada i què es cedeix a altres departaments. 
• El Departament assignarà a cada persona un lloc de treball, amb portàtil, pantalla, teclat i ratolí. 
• CCOO preguntem si hi haurà un complement d’atenció al públic i ens responen que s’està estudiant. 
• CCOO preguntem si les dates del trasllat seran les previstes fins ara i ens diuen que s’ajustaran bastant. 

Accidentalitat. 
• La responsable del Servei de Prevenció ens diu que hem tingut 6 accidents in itinere (4 amb baixa). 

 
Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament 
psicològic laboral i altres discriminacions a la feina. 
• Ens diuen que no s’ha produït cap cas. 

 
Qüestions plantejades per CCOO: Pla de mobilitat. 
• Ens comenten que el pla de mobilitat està aturat perquè s’està preparant el del Districte Administratiu. 

CCOO preguntem si amb les dades recollides tindrem informació abans de l’estiu. El representant de la 
DS ens diu que no ho sap. 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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