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DEPARTAMENT DE CULTURA 
COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 

 
 
Us informem, tot seguit, dels temes tractats en el Comitè de Seguretat i Salut que es va celebrar ahir 16 de 
març d’enguany. 
 
Com a prèvia, ens faciliten informació sobre el nou Acord de constitució d’un servei de prevenció 
mancomunat entre el Departament de Cultura, OSIC i CoNCA. Pel que respecta a la Memòria 2020 i 
Planificació 2021, atès que ha estat un any especial marcat per la pandèmia, Vigilància de la Salut ha 
realitzat més feina a causa de la ingent normativa generada (estudis de possibles casos de COVID, 
personal vulnerable, etc…). S’han detectat 68 casos possibles de COVID, dels quals 24 es van confirmar. 
S’han realitzat diverses avaluacions de riscos, controls de plagues, simulacres de centres i serveis d’obres 
per fer front a la COVID. També s’ha gestionat l’adquisició de tots els EPIs necessaris. 
 
A nivel de formació s’han realitzat molts cursos relacionats amb la COVID i  també d’altres relacionats amb 
el teletreball. 
 
La coordinació empresarial s’ha fet en 89 empreses i també es va veure incrementada per la pandèmia 
(sobretot quan s’han produït casos de COVID entre els/les treballadors/es). 
 
L’accidentalitat durant l’any 2020 ha disminuït a causa principalment del teletreball i també per la reducció 
de desplaçaments de tots tipus. Ens informen que no s’ha produït cap accident en el darrer trimestre. 
 
S’està estudiant el canvi de climatització a la Biblioteca de Catalunya ja que l’existent és de l’any 1998 i 
s’han fet millores a la Biblioteca de Tarragona; sobretot en façana, així com millores al dipòsit de 
l’Hospitalet on s’han canviat canonades del sistema de climatització (aquest mateix canvi està pendent a 
l’Arxiu Nacional de Catalunya). 
 
A proposta de CCOO, s’inclou a la reunió el punt de l’Informe valoració de les zones d'ús i descans dels 
xofers de representació al Departament de Cultura. CCOO exposem que s’han solucionat algunes 
deficiències que es relacionaven en aquest informe però que altres com l’accés a les dependències i la 
sortida d’emergències, així com el sistema de control d’humitat, no s’han solucionat. L’empresa comenta 
que les deficiències no solucionades entrarien en un paquet de canvis i obres  i que molt probablement 
passarien per un canvi de lloc del servei de xofers dintre del Departament. 
 
S’esmenta que s’està pendent de l’acció conjunta que durà a terme Funció Publica en el teletreball respecte 
de les eines que utilitzen els/les treballadors/es (sobretot pel que fa a ordinadors i complements). 
 
Finalment, s’informa que, de moment, no hi ha previsió de vacunació de la COVID al personal treballador 
del Departament. 
 
Manel Rodriguez. Delegat de Prevenció de CCOO al Departament de Cultura. manelrpoveda@ccoo.cat 
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