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REUNIÓ DEL COMITÈ DE SEGURETAT I 
SALUT LABORAL DEL DEP. DE CULTURA 

 

Us resumim, tot seguit, els temes tractats a la reunió del 22 de novembre d’enguany del 
Comitè de Seguretat i Salut del Departament de Cultura. 
 
Auditoria: L’auditoria al Departament s’inicià el  24 de novembre en Palau Marc, 
posteriorment es realitzaran auditories a diversos serveis del Departament de Cultura. 
 
Formació: Es presenta el Pla de Formació pel 2023 al Departament de Cultura. 
Respecte la salut i la prevenció es comenten els cursos d’extinció d’incendis i de primers 
auxilis. 
 
Fuita d'aigua a l’Arxiu Històric de Girona: Va rebentar-se una canonada d'aigua del 
tercer pis durant un cap de setmana just a la planta on s'estaven executant obres. L'aigua 
va impregnar parets de dalt a baix, la fuita va ser descoberta el dilluns pel matí. El 
Departament està duent a terme les actuacions pertinents (entre d'altres, tractaments 
contra els fongs) i per tal d'arreglar la situació s'han reubicat els treballadors i 
treballadores en una sala dels Serveis Territorials.  
El servei de l'arxiu resta tancat, s'informa que la zona de treball estarà en condicions en 
dues o tres setmanes. Tres treballadors de l'arxiu, per motius de salut i per la feina que 
feien, han passat a fer teletreball; la resta treballa en la nova ubicació provisional.  
CCOO preguntem si el Departament té previst instal·lar mecanismes de prevenció per les 
fuites d'aigua, ens contesten que estan buscant una solució però que és complicada. 
 
Climatització: Per tal de garantir els 19 graus de temperatura en els indrets de treball 
(per complir el què disposa el Real Decreto 486/1997), el Departament aplicarà a tots els 
llocs de treball aquests 19 graus com a situació més desfavorable. 
 
Accidentalitat trimestral: S'han produït dos accidents al departament de Cultura; 
els dos in itinere, un amb baixa. 
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