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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT DEL DEPARTAMENT 
ÀMBIT SECTORIAL DE TREBALL 

 
 
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 
hagut també de constituir el nou Comitè i aprovar 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 
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2.- Informació sobre el traspàs dels temes pendents de l'àmbit sectorial 
de Treball.  Informació sobre el sistema de gestió de la prevenció de 
riscos laborals del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
 
CCOO demanem que, arran de la fusió de les estructures organitzatives 
provinents de diferents departaments en l’actual Departament, s’elabori un 
nou Pla de Prevenció amb l’actual l’estructura organitzativa, les 
responsabilitats, les funcions, les pràctiques, els procediments i els 
processos necessaris per a realitzar l’acció preventiva segons el model de la 
norma ISO 45.001. 
 
 
3.- Accions pendents de l’anterior Comitè de Seguretat i Salut de EMO 
 
Ha passat un semestre per a la coordinació i traspàs dels temes pendents 
entre els Serveis de Prevenció de cadascun dels anteriors departaments, per 
la qual cosa CCOO demanem tractar els temes de prevenció de riscos 
laborals pendents d’executar de l’Àmbit Sectorial de Treball: 
 Creació del Servei Mancomunat del Departament. 
 Participació dels delegats i delegades de prevenció en la selecció d’EPI’s. 
 Implantar un sistema de control de canvis. 
 Crear la figura del treballador/a designat/da en centres de treball de més 

de 50 persones. 
 Redactar el Pla de mobilitat. 
 Realització de simulacres. 
 Revisar les avaluacions de riscos i vigilància de la salut del personal de la 

ITC i de l’Institut Català de Seguretat i Salut que a les seves avaluacions 
només consten els riscs relatius a l’activitat administrativa. 

 
  
 
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 


