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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT DEL 
DEPARTAMENT 

 
En el Plenari del Comitè de Seguretat i Salut del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies es van tractar els temes següents: 
 
 
1.- Aprovació del reglament de funcionament del Comitè. (SGRHA). 
 
Després de la creació del nou Departament, el Comitè ha augmentat en un membre més 
per part de l’Administració i per la part social. Per això s’ha constituït el nou Comitè i 
s’aprovat el reglament. CCOO vam ser els únics que vam proposar modificacions al 
reglament que van ser acceptades per a tots els membres: 
• El Servei de Prevenció assistirà com assessor i donarà suport tècnic a les parts. 
• Per facilitar l’accés a la informació s’habilitarà un portal a e-Catalunya. 
• A partir de la signatura dels documents es lliurarà còpia d’aquests. 
• Convocatòria extraordinària del Plenari en cas d’accident greu o mortal, incident amb 

risc greu i imminent i/o requeriment de la Inspecció de Treball de Catalunya o altre 
organisme. 

• Les actes del CSS es publicaran via intranet. 
• En cas de la impossibilitat d'arribar a acords podrà mediar el Tribunal Laboral de 

Conciliació, Mediació i Arbitratge de Catalunya. 
• A petició de la part social, podrà assistir un assessor/a si es delegat/da de prevenció, a 

tot el Comitè 
 
 
2.- Creació del grup de treball per a revisar i adaptar el Protocol d'actuació en 
situacions d'especial complexitat en relació a demandes d'usuaris/àries en 
dependències del Departament-PASEC (SPRL). 
 
Es revisarà el protocol i s’adaptarà a les aportacions que ha fet Funció Publica. El PASEC 
afecta, sobretot, a les oficines, CADs  i centres d’atenció al usuaris. S’adaptarà i es farà 
difusió per a que els treballadors/es coneguin què han de fer en cas d’agressió. CCOO ja 
vam participar en la creació i implantació d’aquest protocol, l’any 2008. 
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3.- Informació sobre els informes realitzats arran de les peticions a l'Inforisc. 
 
Tot el personal del Departament pot demanar una valoració de les seves condicions 
laborals a traves de l’aplicatiu de Salut Laboral de l’intranet i el Servei de Prevenció ens 
informarà d’aquests casos. Des de CCOO valorem molt positivament aquesta eina que 
pot fer més fàcil i efectiva la prevenció. 
 
 
3.- Informació relativa a canvis de lloc de treball per motius de salut.  Informació 
dels nous casos d'assetjament del Departament. 
 
Cada Comitè informa els/les delegats/des de prevenció dels casos d’assetjament i dels 
canvis de lloc de treball. Si necessiteu alguna informació d’algun cas que us afecti, poseu-
vos en contacte amb els/les delegats/des de prevenció de CCOO. 
 
 
4.- Accidents laborals al CRAE Can Rubió en relació amb les seves finestres.  
 
Ja estan revisant i valorant quin tipus de finestra és la més adequada per aquest centre i 
les canviaran. 
 
 
 
 
Per a qualsevol tema o aclariment us podeu posar en contacte amb els delegats/des de 
prevenció de CCOO. 
 
Jesús Aneas    janeas@ccoo.cat  (Departament - DGPS) 
Miguel Angel Merino  mamerinos@gmail.com   (Treball) 
Nuria Escudé   nescude@gencat.cat  (Departament) 
  
 
   
 
 
 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


