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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 

 
Us resumim a continuació els temes tractats en el darrer comitè de salut laboral del Departament que es va 
reunir dijous 15 de desembre d’enguany. 
 
1. L'acabament de les obres del sistema de climatització de Sant Honorat, el qual ja està en servei. 

 
2. Les diferents actuacions dutes a terme i a realitzar en la seu d'INEFC de La Seu d'Urgell. L’edifici és 

titularitat de l'Ajuntament, i com a tal responsable dels plans, simulacres i formació. Des del Servei de 
prevenció s'ha fet una formació al PAS. 
 

3. La nova organització dels Departaments de la Generalitat ha fet que el de la Presidència incrementi la 
seva plantilla en 450 persones (844 actuals), igual que augmenten el nombre edificis. S'absorbeixen 
unitats de Justícia, Economia, Territori i Exteriors. CCOO alertem que, si no hi ha un traspàs de 
tècnics cap al Servei de Prevenció, suposarà una sobrecàrrega de treball i mal funcionament del 
Servei. Demanem l'augment de la plantilla. La Subdirecció s'alinea amb la petició de CCOO. 
 

4. En el punt sobre la planificació per l'any vinent, la part social reclamem actuacions de caràcter 
psicosocial al Registre d'Entitats Esportives del Consell Català de l'Esport, ja que creiem que hi ha 
una càrrega excessiva de feina i els/les treballadors/es suporten violència externa, i que aquestes 
situacions han portat a problemes cardíacs a un treballador i a la marxa d'una treballadora. El servei de 
prevenció diu que es tractarà amb prioritat urgent per evitar riscos. CCOO considerem que hi ha un 
cúmul de circumstàncies negatives en el Registre: sobrecàrrega de feina, manca de personal, excés de 
burocràcia, un afer permanent de males olors per culpa dels desaigües i un arxiu amb mancances de 
llum, espai en passadissos, espais de suport al material, etc. I que s’ha d’intervenir de manera 
immediata amb més recursos, tant humans com economics. La subdirecció del Consell diu que hi ha 
una manca de personal generalitzada que es vol resoldre. 
 

5. CCOO denunciem l'incompliment del Decret 30/2015 segons el qual s’han de realitzar simulacres 
anuals en edificis com el Palau de la Generalitat. CCOO demanem que es realitzin aquests simulacres 
anuals a TOTS els edificis del departament. El Servei de Prevenció també està d'acord, així com el 
responsable d'obres, que informa que s’està actualitzant el sistema de detecció d’incendis a Palau. 
 

6. CCOO demanem la creació d'un protocol pel qual cada nova incorporació de personal al 
Departament tingui la formació genèrica i específica, si cal, de com actuar en el cas 
d'emergències al seu edifici. El Servei de riscos informa que actualment Recursos Humans els 
informa i que via E-valisa envia les consignes, encara que no es busca si les baixes i altes de la plantilla 
formen part dels plans, cosa que s'ha de millorar. CCOO exigim que els plans d’autoprotecció i els 
d’emergències estiguin permanentment actualitzats. 
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