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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT DEL 
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 

 
El passat dijous 16 de juny es va celebrar la reunió del Comitè de Seguretat i Salut del 
Departament de la Presidència en la qual es van tractar alguns assumptes rellevants que us 
resumim a continuació.  
 
• Les obres del Palau Centelles estan acabades i el personal ubicat provisionalment a Aragó, 

232 ja torna. 
 
• Davant la mala praxi per part de la Mútua ASEPEYO, CCOO deixem clar que és intolerable 

que els que vetllen per la salut tractin de manera no adequada els seus usuaris, sent un servei 
privat pagat per l'empresa. Es trasllada la qüestió a Funció Pública com a part contractant. 

 
• Hi ha un possible cas d'assetjament psíquic al qual es fa seguiment, i cap de caràcter sexual 

per investigar i no es dóna cap cas en aquests moments de lipoatròfia semicircular. 
 
• CCOO demanem que es garanteixi la dotació de mascaretes FPP2 a tota persona que estigui 

infectada de COVID o qualsevol altra malaltia respiratòria contagiosa que no requereixi baixa. 
Mesura que demanem que es faci extensible a totes les persones que treballin al seu mateix 
espai de treball. Se'ns contesta que hi ha prou estoc de mascaretes i que en la majoria de 
casos es pot desenvolupar l'activitat en mode de teletreball. 

 
• CCOO demanem les estadístiques de l'afectació de COVID al Departament. Se'ns fa arribar al 

dia següent. Com a resum dir que hi ha hagut 198 casos confirmats. Amb la variant Omnicrón 
es va disparar la incidència. També demanem quin és l'estat actual dels reconeixements 
mèdics. Sembla que ja funcionen a nivell prepandèmia. 

 
• Posem èmfasi en els plans d'autoprotecció d'incendis. Destaquem que cal actualitzar-los, ja 

que amb la introducció del teletreball s'han alterat les plantilles que són presents als centres. A 
més, aquesta plantilla és canviant segons el dia de la setmana. Mostrem la nostra preocupació 
per la situació en què es poden trobar els companys i companyes davant una emergència en 
què no es poden aplicar els plans. Se’ns confirma que els plans d'autoprotecció seran nous i 
que s'estan redactant. 
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