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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT DEL 
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 

 
El passat dijous 29 de setembre 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.  
 
En quant al seguiment de l'actuació de la Mutua ASEPEYO en un accident concret al 
Departament, s'ha creat una Comissió de Seguiment amb Funció Pública per analitzar el seu 
comportament i decisions. 
 
En relació amb l'aplicació del Reial Decret Llei 14/2022 sobre mesures d'estalvi energètic, CCOO 
fem constar la nostra preocupació cara a l'hivern, ja que el decret fixa com a temperatura màxima 
19º. Es deixa clar que són 19º al lloc de treball, no de termòstat ni pres de manera genèrica. Posar 
èmfasi, sobretot, en aquells espais que donen a les portes d'entrada (consergeries) on cal anar 
pensant com s'ha d'aconseguir que la temperatura no sigui més baixa de 19º. 
 
Per altra banda, parlem de la importància de la retirada controlada de l'amiant. Sembla ser que el 
Departament d'Economia posa en marxa un aplicatiu per detectar amiant. 
 
En el torn de paraules, sorgeixen diferents temes presentats per CCOO. 
• CCOO demanem que es facin avaluacions de riscos psicosocials dels llocs de treball afectats 

pel teletreball, ja que entenem aquest com una variable que mai s'ha contemplat. Es reconeix 
que encara no s'ha abordat el tema per manca d'un qüestionari adequat. 

• Demanem la posada el dia dels diferents Plans d'Evacuació, ja que les disponibilitats de 
personal dels diferents equips, així com la presencialitat de comandaments varia constantment 
pel teletreball. Cal adequar-los a la nova realitat. Ens diuen que si que ho faran. Exigim, tal i 
com marca la normativa, que es tornin a realitzar simulacres als edificis que van quedar en 
suspens per causa del Covid19. Es té previst tornar a engegar la realització de simulacres. 
Se'ns comunica que s'han de fer nous plans i que, per exemple, al Cosell Català de l'Esport 
estaran fets els nous entre octubre i novembre. 

• Posem en coneixement del comitè la invasió de paneroles que es pateix a INEFC, per la qual 
cosa no rebem una reacció massa positiva, ja que des de INEFC se'ns comenta que paneroles 
hi han a tota la ciutat. La resposta no és la correcta quan el que cal fer es valorar i actuar. 
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