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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT DEL DEP. DE 
CULTURA - SERVEI DE BIBLIOTEQUES 

 
Us resumim, tot seguit, els aspectes més rellevants tractats a les reunions del Comitè de 
Seguretat i Salut del Departament de Cultura dels dies 15 de maig i 4 de juny d’enguany on es van 
presentar els resultats de l’enquesta de riscos psicosocials efectuada al Servei de Biblioteques. 
 
• La participació dels treballadors i treballadores en l’enquesta ha estat d’un 83%. 

• En general, els resultats mostren una tendència negativa en el ritme de treball (intensitat de 
treball), en les exigències quantitatives (més feina de la que pot assumir-se), i també amb les 
exigències emocionals (situació emocional que es deriva de les relacions interpersonals). 

• D’altra banda, els treballadors i treballadores de les Biblioteques de Catalunya donen bona 
nota a la justícia a la feina (tractament amb equitat a la feina), el reconeixement (tracte just a la 
feina per part de la direcció), la confiança vertical (aquesta gairebé amb un 100% de suport) i 
també el suport social als superiors jeràrquics. 

• Les mesures correctores indiquen que hi ha problemes en relació amb les tasques realitzades 
que corresponen a categories superiors (sobretot entre el col·lectiu de subaltern/es) i amb les 
diferències horàries malgrat tenir el mateix sou i categoria (treball els dissabtes i divendres 
tarda). És per això que CCOO hem demanat una relació de llocs de treball de les biblioteques 
actualitzada i realitzar un estudi de les plantilles i de les necessitats del serveis.  

• També es detecta el progressiu augment d’agressions per part d’alguns/es usuaris/àries, amb 
la qual cosa caldrà incloure les mesures correctores en la revisió del protocol existent. 

• Finalment, hi ha problemes amb algun servei que no depèn de les biblioteques, com és la 
qüestió informàtica (problemes amb ordinadors, programes, etc.) ja que molts cops es difícil 
l’adaptació a les necessitats de les biblioteques incidint directament en el ritme de treball. 

• Totes les propostes de mesures correctores seran comunicades als serveis implicats i també 
al Director General per trobar solucions. 

 
• Per a qualsevol qüestió relacionada amb la salut laboral del Departament, podeu posar-vos en 

contacte directament amb el delegat de prevenció de CCOO manelrpoveda@gmail.com 
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