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REUNIÓ DEL COMITÈ DE SEGURETAT I 
SALUT DEL CONSORCI DE SERVEIS 

SOCIALS DE BARCELONA 
 
Us resumim, tot seguit, la reunió del Comitè de Seguretat i Salut (CSS) del Consorci de Serveis Socials de 
Barcelona (CSSBCN) celebrada el 8 de maig de 2018. 

 1.- Per part de la direcció de l’empresa es presenta l’informe d’accidentalitat en el CSSBCN durant el 
2017. Només son estadístiques de la mútua, és a dir, recompte dels accidents que els/les 
treballadors/es han patit i dels quals ha tingut coneixement a la mútua. Sols apareixen 6 agressions, 
quan tenim coneixement que s’han produït moltes més que no han estat comptabilitzades. 

2.- Respecte el protocol davant les situacions de violència es deixa clar (per part de tots els sindicats 
del Comitè: CCOO, UGT i CSIF) que el protocol presentat als centres no ha estat aprovat pel CSS. Que 
l’única cosa que es va aprovar fou el mode de registrar els incidents i accidents que es produeixen. 
CCOO demanem l’aplicació del protocol que hi ha vigent a DGAIA als centres d’infància (Sant Andreu, 
Llimoners i Toni Julià), així com aplicar el protocol que és vigent al Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies per a centres de discapacitats; en aquest cas, Oralia i Valldaura. Per als serveis més 
administratius de cara al públic podria aplicar-se un protocol similar al del SOC de la Generalitat. Per a 
casa de la Dona caldria l’adaptació d’un protocol vigent en algun servei igual o similar dintre de 
l’Administració. La direcció té la intenció de fer canvis en el protocol presentat; amb la qual cosa la part 
social no estem d’acord. 

3.- Després de molt de temps sembla que, al final, es durà a terme per part d’una empresa externa 
especialitzada una avaluació de riscos psicosocials. 

4.- Pel que respecta a la formació, sembla que s’inicien cursos específics sobre Salut Laboral. CCOO 
demanem cursos de Coaching sobre tècniques de mobilització de persones i prevenció de les 
contractures musculars, també el d’autoprotecció i contenció física i el de reducció de l’estrès. La 
direcció ens comunica que properament realitzaran un d’autoprotecció adreçat al personal de centres 
d’infància. CCOO sol·licitem una planificació de cursos durant tot l’any presentada CSS, la direcció es 
compromet a dur-ho a terme a partir de 2019. 

5.- Sobre Plans d’Emergència, la direcció exposa que es desenvoluparan als centres de Sant Andreu, de 
Bruc i d’Aragó. CCOO demanem revisar i actualitzar el de tots els centres, sobretot el de Llimoners per 
la seva població i localització, i també el de Valldaura, pel tipus d’usuaris i les característiques del 
centre. 
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