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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT DEL 
DEP. DE VICEPRESIDÈNCIA, 

POLITIQUES DIGITALS I TERRITORI 
 
 
Us resumim a continuació els temes tractats en el darrer comitè de seguretat i salut laboral del Departament 
de VPDiT que es va reunir el 29 de setembre d’enguany amb presència de representants del Departament i 
els/les delegats/des de prevenció, on CCOO vam ser l’únic sindicat que va aportar punts a l’ordre del dia. 
 
Plans d’Autoprotecció (PAU). CCOO manifestem que la introducció del teletreball al nostre departament 
afecta a la composició dels diferents equips designats en els diferents PAU dels edificis del departament. 
Demanem l’actualització dels mateixos, tenint en compte la realitat del teletreball, augmentant el nombre de 
personal amb la formació necessària per poder garantir la correcta aplicació dels diferents PAU. 
L’Administració manifesta que ja està treballant en l’actualització dels PAU i elaborant les fitxes necessàries 
per la seva correcta implantació. 
 
Simulacres als edificis. CCOO manifestem que s’han de realitzar simulacres anuals a tots els centres de 
treball i demanem una planificació pel 2023 per la realització dels mateixos. L’Administració informa que 
abans de fi d’any es realitzaran simulacres a la seu central i a SSTT de Barcelona. CCOO demanem que no 
s’oblidin del centres de treball petits. 
 
Avaluacions psicosocials. Davant la implantació del teletreball als nostres centres de treball, CCOO 
demanem que s’actualitzin totes les avaluacions de riscos psicosocials tenint en compte les noves maneres 
d’organització i prestació de serveis que comporta el teletreball. Davant aquesta petició, l’Administració ens 
informa que tenen la voluntat d’abordar aquest tema i iniciaran els tràmits pertinents per començar 
l’actualització de les avaluacions psicosocials al 2023. 
 
Condicions ambientals i reial decret d’estalvi energètic. Davant l’aplicació del Reial Decret d’estalvi 
energètic, CCOO informem a l’Administració de la necessitat de prendre les mesures necessàries per tal de 
garantir les temperatures de l’aire indicades al Decret a l’inici de la jornada laboral. Aquest Decret impedeix 
refredar l’aire per sota de 27 graus i escalfar-lo per sobre de 19 graus. Això implica, des del nostre punt de 
vista, que el personal de manteniment tindrà que comprovar que els termòstats i sondes de temperatura de 
TOTS els edificis estan correctament calibrades i que s’han de fer les inspeccions indicades en la Instrucció 
Tècnica a que fa referència el Decret. L’Administració manifesta que ho tenen en compte i que les diferents 
empreses de manteniment ja estan treballant per tal que els equips de climatització funcionin correctament i 
garanteixin els mínims indicats al Reial Decret. 
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