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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT DEL 
DEPARTAMENT DE CULTURA 

 
 
Us resumim, tot seguit, els aspectes més rellevants tractats a la darrera reunió del Comitè 
de Seguretat i Salut del Departament de Cultura. 
 
 

• L’Administració fa un resum del seguiment de l’activitat preventiva del 
Departament. S’ ha fet una avaluació de riscos de la Biblioteca de Girona i CCOO 
tornem a comentar les deficiències sempre esmentades de la pròpia edificació. 
També s’entrega l’accidentalitat trimestral, la qual es força baixa respecte altres 
departaments. 

• En relació amb uns treballs a la teulada realitzat per personal laboral de 
manteniment de la Biblioteca Catalunya es planteja la necessitat de percebre un 
complement de perillositat. No obstant, l’Administració no vol assumir que hi hagi 
risc. CCOO comentem que la seguretat zero no existeix i que les mesures 
preventives son per a prevenir riscos i no per fer-los nuls. CCOO insistim en el fet 
que treballar en una teulada és una feina de risc, que el treballador va fer la feina a 
requeriment d’un superior i que, per tant, té dret a la compensació econòmica 
adient. El tema es denunciarà a la Inspecció de Treball. 

• Finalment, CCOO demanem informació sobre l’estudi de les mesures correctores 
dels riscos psicosocials a les biblioteques, ja que fa gairebé un any que es va 
endegar i encara no s’ha convocat una reunió per a parlar-ne. 

 
Per a qualsevol qüestió relacionada amb la salut laboral podeu posar-vos en contacte 
directament amb el vostre delegat de prevenció de CCOO manelrpoveda@gmail.com 
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