
federació serveis a la ciutadania 

sector de la generalitat
 

 

DEPARTAMENT DE CULTURA 

INFORMA 
26.07.11 075/11

 

Via  Laietana 16, 7è - 08003-Barcelona ● Telèfon: 934 812 773 
 C/ Joan Maragall 35, 5è - 17001-Girona ● Telèfon: 972 220 028 

Av. Catalunya 2, 7è - 25002-Lleida ● Telèfon: 973 281 235 
C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona ● Telèfon: 977 232 119 

gene@ccoo.cat - www.ccoo.cat/fsc/generalitat 
 

Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES 

 

Comitè de Seguretat i Salut Laboral 
16 de juny de 2011 

 
 
Resum de la reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del Departament de Cultura: 
 
• Pla de Prevenció del Departament: actualització a la nova estructura i organització 
 

De l’informe de l’auditoria del sistema de prevenció se’n deriva la necessitat d’actualitzar 
el Pla de Prevenció del Departament. S’ha adequat el capítol 3 a la nova organització del 
Departament. En el capítol 5 es distingeix entre la formació per donar compliment a 
l’article 19 i la d’aprofundiment i complementària. També s’esmenta la gestió mitjançant 
el programa informàtic de gestió de la prevenció i s’han actualitzat els protocols 
associats al Pla.  
 
El Pla s’aprovarà per Resolució del Secretari General i, posteriorment, es farà la difusió 
al personal del Departament i es publicarà a la Intranet. 

 
• Actuacions del darrer trimestre 
 

a) Avaluació de riscos laborals 
 

S’està fent a: 
 
− Serveis Territorials de Tarragona, inclosa la DGPL. 
− Arxiu Nacional de Catalunya. 
− Biblioteca Pública de Lleida. 
− Centre de Restauració de Béns Mobles. 

 
b) Avaluació de Riscos Psicosocials 

 
S’han fet les sessions de distribució i recollida de qüestionaris de l’avaluació dels 
Serveis Centrals del Departament i altres unitats de Barcelona. 
 
S’estan introduint les dades en el programa i encara no es disposa de percentatges 
de participació.  
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c) Serveis Territorials de Girona 
 

Casa Solterra continuarà sent la seu dels Serveis Territorials a Girona.  
 
L’avaluació de riscos ja es va fer a finals del 2010 i queda pendent implantar el Pla 
d’Autoprotecció. 
 
Ens informen que s’està fent un tractament pels tèrmits amb esquers, amb una 
durada de 5 anys. També que es faran unes obres de consolidació estructural des de 
la segona planta fins a les cobertes. Els llogaters estan allotjats en pisos provisionals 
per la qual cosa totes les plantes superiors estan buides. La primera planta és l’única 
on hi ha personal dels SSTT del Departament de Cultura. No hi ha obres en aquesta 
planta perquè el sostre té estructura de voltes, excepte en la zona del vestíbul i la 
sala d’actes, on no hi ha llocs de treball. 
 
Està previst l’inici de l’obra al mes d’octubre de 2011, amb una durada de 9 mesos, 
fins l’estiu del 2012. 

 
La causa de marxar no va ser per les incidències de l’edifici, sinó per concentració de 
dependències. Això s’explicarà al personal. 

 
d) Obres a l’Edifici del Palau Marc 

 
S’ha col·locat la bastida externa i en el pati interior. Fins que no comencin les obres 
no es podrà informar com funcionen les mesures correctores. 
 
S’iniciarà la neteja de dalt a baix, inclosa la restauració de les fusteries. Es farà la 
consolidació de la façana principal i del pati interior. S’aprofitarà per col·locar doble 
vidre per millorar l’aïllament tèrmic i acústic. Inici de l’obra: 1 de juny, amb una 
durada de 6 mesos. 

 
e) Redistribució d’espais a l’Edifici del Portal de Santa Madrona 

 
Està previst fer unes obres a la tercera planta d’aquest edifici que consisteixen en la 
redistribució interior de l’espai. Inici de l’obra el 17 de juny i durada d’1 mes. 
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