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DEPARTAMENT DE CULTURA 
GRUP DE TREBALL D’AVALUACIÓ PSICOSOCIAL 

 
 
 
Us informem, pel vostre coneixement, de la reunió del Grup de Treball d’Avaluació 
Psicosocial del Servei de Biblioteques de la Direcció General de Cooperació Cultural del 
Departament de Cultura. 
 
El Servei de Prevenció del Departament presenta el calendari d’actuació per dur a terme 
el procés participatiu dels/les treballadors/es que portarà a detectar els riscos psicosocials 
per tal de fer un estudi amb l’objectiu d’implementar les mesures correctores. 
 
Hi haurà un qüestionari tancat per a cada treballador/a de les Biblioteques públiques de 
Catalunya; abans, el Servei de Prevenció celebrarà reunions explicatives per informar 
d’aquest qüestionari. 
  
El grup de treball obrirà el procés (la reunió que s’ha fet avui) i el tancarà fent una anàlisi 
dels resultats amb les possibles sortides. 
 
A nivell pràctic, es fan algunes rectificacions en el document que tenen d’omplir els 
treballadors i treballadores per tal de disposar (sempre des de l’anonimat) de dades com 
ara el sexe, tram d’edat, secció de treball i lloc de treball. 
 
També es fan algunes rectificacions en les seccions de treball, també en les categories i a 
proposta de CCOO s’augmenten els trams d’edat incloent-t’hi un que va dels 55 anys 
endavant. 
 
Tot aquest procés de qüestionaris de riscos psicosocials començarà el proper 7 de febrer 
a Lleida per finalitzar a principis de març a Lleida. El grup de treball tindrà els resultats al 
maig per tal d’elaborar unes conclusions 
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