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ACTA COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL 

 
Data:  09/02/18 
Hora:  12:30 h 
Durada: 2 hores 
Lloc:  c/ Escar, núm. 1 (sala de reunions de la 1a planta). 
 
Ordre del dia: 
 
 

1. Acta anterior. 
 

2. Pla de formació en prevenció de riscos laborals per 2018. 
 
3. Avaluació de riscos psicosocials: planificació per 2018. 
 
4. Planificació de l’activitat preventiva: mesures per a la millora de 

l’acompliment legal. 
 
5. Personal designat. 

 
6. Darrers informes d’avaluació de riscos Gerència de Recursos, entre 

d’altres: 
 

− Cases consistorials 
− Recursos Humans (Escar) 
− Avinyó 7 i 15 

 
7. Vigilància de la salut: 

 
− Personal especialment sensible a riscos químics 
− Informes d’avaluació mèdico – laboral i recomanacions 

preventives 
− Presentació nou tríptic de reconeixements mèdics 

 
8. Presentació nou Manual del Contractista: revisat i traduït al castellà i a 

l’anglès. 
 

9. Modificació IT1-PSSL-04 Document d’assessorament sobre condicions 
materials i ambientals en el projectes d’obra nova i reforma dels centres 
municipals. 

 
10. Torn obert de paraules. 
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ASSISTENTS: 

 
Representació de la Corporació 
Sra. Joana Soler Moya, Cap de Recursos Interns del Districte de Les Corts. 
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica de Prevenció i Riscos designada per la Gerència 
de Recursos, en representació de la Sra. Roser Crivellé Yuste. 
Sra. Aurèlia Escalante, cap de Recursos Interns del Districte de Ciutat Vella. 
Sr. Antonio Romero Barco, Director de Serveis d’Informació i Atenció Ciutadana. 
Sra. Francesca Otálora Sala, Cap del Departament de Personal de la Gerència de 
Recursos. 
Sr. Víctor Serrano Climent, Cap de Relacions Laborals de la Gerència Seguretat i 
Prevenció. 
Sra. Susana Lopez Puigrodon, Tècnica del Dept. de Prevenció de Riscos Laborals de 
l’I.M de Parcs i Jardins, en representació del Sr. Josep Oriol Salvat Devesa. 
 
Delegats/des de Prevenció 
Sr. Sebastián Laporta Falcó, delegat de prevenció de CCOO. 
Sr. Rafael Valenciano Guerrero, delegat de prevenció de CCOO. 
Sra. Mª Teresa Begué Menen, delegada de prevenció de CCOO. 
Sra. Juan Moreno, delegat de prevenció de CCOO. 
Sra. Itziar Rioja González, delegada de prevenció d’UGT. 
Sr. Santiago Sánchez Gil, delegat de prevenció d’UGT. 
Sr. Isidre Ramos, delegat de prevenció d’UGT. 
Sra. Mireia Sorribas, delegada de prevenció UGT. 
 
Altres Assistents 
Sr. Marc Balsebre, Gestor de Projectes del Dept. de Prevenció de Riscos Laborals. 
Sra. Eva Maria Herrero, Cap del Dept. de Desenvolupament. 
Sra. Eva Abelló, Tècnica del Dept. de Desenvolupament. 
 
Departament de Prevenció de Riscos Laborals 
Sr. Pere Luque Moreno, Cap del Departament de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Excusen la seva assistència: 
Sr. Ferran Daroca Esquirol, Gerent de la Gerència de Recursos Humans i 
Organització. 
Sra. Elena Pérez Fernández, Directora de Serveis de Gestió i Relacions Laborals de 
la Gerència de Recursos Humans i Organització. 
Sra. Pilar Solanes Salse, Cap de la Direcció de la Salut de la Gerència de Drets 
Socials. 
Sra. Mª Eugenia Valero Flores, delegada de prevenció de CCOO. 
Sr. Alberto Serrano, delegat de prevenció de CCOO. 
 
 
Secretària 
 
Sra. Carolina Cañete Artero, suport administratiu del Departament de Prevenció de 
Riscos Laborals. 
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Es fan les presentacions del sr. Marc Balsebre, Gestor de Projectes del DPRL, que 
porta el tema de Formació i Informació en Prevenció de Riscos Laborals, Protocol 
per la Dignitat i la No Discriminació en el Treball i Avaluacions de Riscos dels 
Factors Psicosocials. També es presenten a la sra. Eva Maria Herrero i Eva Abelló 
del Dept. de Desenvolupament. 
 
1. Acta anterior. 
 
Es procedeix a la signatura de l’acta del dia 10/11/2017. 
 
2. Pla de formació en prevenció de riscos laborals per 2018. 
 
El Dept. Desenvolupament passa a explicar el pla de formació en prevenció de 
riscos laborals per 2018. (ANNEX I) 
Explica el balanç de la formació en PRL durant l’any 2017 on hi ha hagut un 
augment d’assistència respecte l’any 2016 donat a la flexibilitat d’alguns cursos en 
modalitat virtual. S’ha dut a terme el seguiment entre les persones convocades i els 
assistents, tant de la formació presencial com de la virtual amb el seu percentatge 
de participació. 
 
Explica el calendari previst per la formació en PRL durant l’any 2018 i destaca 
alguns canvis en referencia a la modalitat formativa de l’any 2017, com es el cas de 
la formació en seguretat en desplaçaments i dels riscos derivats de l’ús d’arnès, que 
enguany es faran de forma conjunta.  
 
D’altra banda, afegeix que durant l’any 2018 hi hauran 2 noves edicions formatives 
com és la formació en violència ocupacional externa i l’accés a espais insalubres. 
Aquestes edicions, bàsicament, estan dirigides a treballadors dels Departaments 
d’inspeccions i llicències. La formació en violència ocupacional externa està en fase 
de disseny i la formació en l’accés a espais insalubres està prevista pel 2on 
semestre de 2018. 
 
El sr. Marc Balsebre, en relació a la planificació formativa de l’any 2018 comenta 
que enguany es faran edicions formatives durant tot l’any com ara, plans 
d’emergència, prevenció de riscos laborals a les oficines i desplaçaments segurs, ja 
que, entre d’altres, una de les accions recomanades de l’informe transversal 
d’auditories constava agilitzar la planificació en formació donat que no es disposen 
de cursos oberts i  no es poden realitzar fins que els treballadors no siguin 
convocats. 
 
UGT pregunta si la formació en plans d’emergència es obert a tots els treballadors o 
només al personal que forma part de l’equip del pla d’emergència. 
 
El sr. Marc Balsebre respon que aquesta acció formativa està pensada només pel 
personal que forma part de l’equip d’emergència, encara que hi han col·lectius com 
és el de GUB que si que es obert a tot el personal. 
 
UGT comenta que una opció seria que fos obert a tots els treballadors i afegeix que 
la participació en formació de plans d’emergència es la més baixa i pregunta si hi 
ha manera de millorar-ne aquesta situació. 
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El DPRL respon que per tal de donar suport a l’acció formativa online en plans 
d’emergència , també assisteix personal de SPEIS per donar una sessió informativa 
quan es realitzen els simulacres d’evacuació als centres de treball. 
 
El Dept. de Desenvolupament en referència a que l’acció formativa en plans 
d’emergència sigui obert a tots els treballadors, comenta que aquesta opció pot 
crear confusió al personal a l’hora de desenvolupar les funcions detallades al pla 
d’emergència. Comenta que es podria tractar de fer aquesta formació més 
comunicativa, com per exemple penjar vídeos informatius setmanalment a la 
intranet, etc. Afegeix que actualment es disposa de la traçabilitat de les 
convocatòries per saber quantes vegades s’ha convocat al treballador i si ha assistit 
o ha rebutjat. 
 
UGT proposa que l’acció formativa en plans d’emergència es tingui en compte a 
l’hora de promocionar ja que seria una manera de motivar als treballadors. 
 
El DPRL pren nota i comenta que la formació en plans d’emergència es obligatòria i 
que a les reunions periòdiques per parlar temes de formació ja s’està tractant el 
tema de la puntuació com a mèrits. 
 
UGT comenta que quan es fan els simulacres d’evacuació, de vegades apareixen 
errors. Pregunta com es solucionen aquest errors que sorgeixen. 
 
El DPRL contesta que a l’hora de realitzar els simulacres d’evacuació poden haver-hi 
errors de tipus materials que això ens permet millorar-ne de cara a la realització del 
proper simulacre. Afegeix que de l’informe resultant, es fa el lliurament als 
responsables de l’edifici. 
 
CCOO comenta que quan es planifiqui qualsevol simulacre d’evacuació, el personal 
de l’edifici no ha d’estar notificat d’aquesta planificació perquè sinó no s’ho pren en 
serio. 
 
El DPRL respon que quan es planifica la data per fer el simulacre d’evacuació, 
s’avisa al interlocutor i al personal designat de cada àmbit i se’ls comunica que no 
han d’avisar als treballadors d’aquest fet. 
 
CCOO proposa una formació i/o informació als Caps de Departaments de com es 
deteriora la columna vertebral i així establir-ne fer exercicis cada cert temps per 
millorar i/o corregir l’estat de la columna. 
 
El DPRL pren nota. 
 
El Dept. de Desenvolupament comenta que l’acció formativa de Prevenció de Riscos 
Laborals a l’oficina ja inclou informació sobre postures de l’esquena. 
 
CCOO proposa que es facin xerrades a banda. 
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3. Avaluació de riscos psicosocials: planificació per 2018. 
 
El sr. Marc Balsebre explica que, en relació a les Avaluacions de riscos psicosocials 
ja realitzades, s’està revisant per fer-ne el seguiment de les mesures preventives 
que estan pendents. 
 
Actualment s’està revisant l’ Avaluació de riscos psicosocials de l’IMPUQV i les dates 
fixades per fer una reunió informativa son els dies 27 de febrer i 1 de març. 
 
UGT pregunta si també s’està revisant l’Avaluació de riscos de l’OAC. 
 
El DPRL respon que l’OAC està pendent de revisar per fer-ne el seguiment i encara 
no tenim dates fixades de les reunions. 
 
CCOO comenta que no va ser notificat per assistir-hi a la darrera reunió amb 
l’IMPUQV. 
 
El sr. Marc Balsebre respon que va parlar amb la persona responsable de fer la 
convocatòria d’aquesta reunió i n’informen que si que el van convocar des de 
l’IMPUQV. 
 
CCOO pregunta per quan estarà enllestida la revisió de l’Avaluació de riscos de 
l’IMPUQV. 
 
EL DPRL respon que aproximadament d’aquí 2-3 mesos. 
 
D’altra banda, s’acorda que durant el 2018 es realitzaran les avaluacions 
psicosocials, amb el mètode ISTAS, de SARA, PIAD i Gerència de Recursos. 
 
UGT comenta que en alguns casos hi havien factors de risc alt, pregunta si hi ha un 
termini per solucionar-los. 
 
CCOO afegeix que donat a que el lloc de treball del sr. Marc Balsebre ha estat 
vacant durant mesos, s’ha endarrerit aquest tema i que ara s’ha d’agilitzar aquells 
centres de treball que siguin mes prioritaris. 
 
El sr. Marc Balsebre comenta que la idea es treballar juntament amb els Delegats 
de Prevenció i mantenir-los informats a cada moment, així com intentar d’acotar les 
Avaluacions de riscos psicosocials per aquest 2018 ja que, en el cas de la Gerència 
de Recursos es molt extensa.  
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4. Planificació de l’activitat preventiva: mesures per a la millora de 

l’acompliment legal. 
 
El DPRL comenta que en relació a la Inspecció de Treball del mes de juliol de 2017 
on es requeria un procediment eficaç per la revisió i el control del compliment de la 
planificació de l’activitat preventiva, es va revisar i modificar el Sistema de Gestió 
de Seguretat i Salut Laboral per tal de millorar-ne l’acompliment legal. 
 
Explica que el darrer mes de desembre va tenir lloc la reunió de la Taula de Gerents 
de Districtes (ANNEX II) i la Taula de Gerents de Sectors, en les que van intervenir 
el sr. Ferran Daroca, Gerent de la Gerència de RHiO i el sr. Pere Luque, Cap de 
Dept. de Prevenció de Riscos Laborals, per fer un recordatori sobre els  drets, 
deures i responsabilitats que operen en matèria de prevenció de riscos laborals 
d’acord amb la normativa legal en vigor.  
 
Segons l’aplicació informàtica GESPRE, un 25% de les mesures preventives estan 
planificades. Les mesures de millora que s’han realitzat fins ara han estat: 
 

- Millores a l’informe d’avaluacions de riscos, separant l’avaluació de la 
planificació, per millorar-ne la comprensió i el seguiment 

- Seguiment de la planificació mitjançant reunions i visites per part del 
personal tècnic del DPRL i els delegats de prevenció 

- Responsabilitat a les gerències per assegurar la suficiència de recursos 
 
D’altra banda, també comenta que se’ls farà arribar als gerents en la propera 
setmana i en compliment dels acords presos a l’esmentada reunió, la relació de 
mesures preventives derivades de les avaluacions de riscos corresponents al 
període 2013-2017 (ambdós inclosos), que, dins l’àmbit de la seva gerència 
consten pendents de planificar, segons l’aplicació GESPRE, a l’objecte que siguin 
planificades i se n’informi al DPRL. 
 
CCOO pregunta quina responsabilitat tindria el responsable corresponent en el cas 
de no complir amb les seves obligacions de planificar l’activitat preventiva. 
 
El DPRL respon que els drets i deures dels empresaris i treballadors en matèria de 
seguretat i salut laboral estan establerts legalment a la Llei 31/95, de 8 de 
novembre on preveu: “l’incompliment pels empresaris de les seves obligacions en 
matèria de prevenció de riscos laborals donarà lloc a responsabilitats 
administratives, així com, en el seu cas, a responsabilitats penals i a les civils pels 
danys i perjudicis que se’n puguin derivar.” 
 
CCOO demana que els responsables prenguin més consciencia del perill que pot 
suposar no complir amb les seves obligacions. 
 
El DPRL comenta que s’ha enviat un correu electrònic als Caps de Departaments de 
Recursos Humans i/o Interns, al personal designat i a la Direcció de Serveis 
Generals de cada àmbit, informant-los de la millora en el Sistema de Seguretat i 
Salut Laboral. (ANNEX III) 
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L’administració comenta que tenen avaluacions de riscos antigues amb factors de 
risc pendents de resoldre i d’altra banda, tenen un informe d’avaluació de riscos 
posterior també amb més factors de risc no resolts. Proposa que només es tinguin 
en compte els factors de risc contemplats a l’últim informe d’avaluació de riscos.  
 
DPRL pren nota de la proposta, tot i que entén que s’ha d’estudiar cas per cas. 
 
L’administració proposa que hi hagi una partida al pressupost de cada gerència 
destinada a PRL per tal de corregir-ne els factors de risc derivats de les avaluacions 
de riscos. 
 
CCOO i UGT recolzen la proposta. 
 
UGT comenta que a l’hora de realitzar l’avaluació de riscos i fer els mesuraments 
corresponents, aquests no s’haurien de prendre a les 8.00h del matí. 
L’administració respon que no té constància que s’hagin pres mesuraments en 
aquesta hora del matí. 
 
5. Personal designat. 
 
L’administració comenta que ara que s’està revisant la nova Relació de Llocs de 
Treball, seria adient que es faci una valoració dels llocs de treball amb tasques de 
PRL i es reconegui la feina desenvolupada. 
 
CCOO hi està d’acord i afegeix que els caps directes de les persones amb tasques 
en PRL han de saber que és una tasca extra a les seves tasques específiques del 
seu lloc de treball i que, per tant, necessiten unes hores determinades per poder 
desenvolupar-les. 
 
L’Administració comenta que pot ser les actuacions preventives no estan integrades 
en el conjunt de les activitats de l’organització i en tots els seus nivells jeràrquics i 
que una opció seria que els comandaments fessin una acció formativa basada en la 
integració de la PRL. 
 
CCOO demana un llistat amb el personal designat dels àmbits mancomunats al 
DPRL. DPRL pren nota. 
 
6. Darrers informes d’avaluació de riscos Gerència de Recursos, entre 

d’altres: 
- Cases consistorials 
- Recursos Humans (Escar) 
- Avinyó 7 i 15 

 
El DPRL comenta que ja estan finalitzats alguns informes d’avaluacions de riscos 
laborals de la Gerència de Recursos i que quan es faci la distribució de l’informe a la 
Gerència, també se’ls farà arribar les fitxes de riscos dels llocs de treball perquè les 
lliurin als treballadors corresponents i les tornin signades.  
 
L’administració proposa que se’n deixi constància al SAP del lliurament que es fa a 
cada treballador d’aquestes fitxes ja que contínuament hi han canvis de lloc de 
treball. 
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7. Vigilància de la salut: 
 

- Personal especialment sensible a riscos químics 
 
El DPRL comenta que s’ha actualitzat el fitxer dels treballadors especialment 
sensibles a l’exposició de riscos químics (ANNEX IV) on es detalla la dependència, la 
unitat organitzativa, l’adreça del lloc de treball i el tipus de factor de risc. 
 
Afegeix que s’ha enviat als caps de recursos humans i/o interns amb còpia als 
responsables de Serveis Tècnics de cada dependència, una carta (ANNEX V) 
informant-los dels treballadors als que cal considerar especialment sensibles, així 
com també, si fos el cas, comunicar al servei mèdic i/o tècnic de referència del 
DPRL dels canvis de lloc de treball dels treballadors per tal de dur a terme quan 
abans el conjunt d’accions necessàries. 
 

- Informes d’avaluació mèdico – laboral i recomanacions preventives 
 
El DPRL explica les accions relatives a les persones que accedeixen a l’Ajuntament 
pel torn de reserva, és a dir, amb algun grau de discapacitat reconegut.  
 
Comenta que l’Oficina d’Atenció a les Gerències de la GRHiO avisa al servei mèdic 
del personal que s’incorporarà provinent del torn de reserva. El servei mèdic els 
visita i n’emet el corresponent informe d’avaluació i recomanacions dirigides a 
orientar a l'OAG sobre les característiques del lloc/s de treball que poden resultar 
més adients pel treballador/a, així com, d'aquells llocs de treball o d'aquelles 
tasques concretes que convindria evitar.   
 
Informa que durant el mes de gener s’han incorporat 28 persones pel torn de 
reserva. 
 

- Presentació nou tríptic de reconeixements mèdics 
 
El DPRL presenta el nou tríptic de reconeixements mèdics (ANNEX VI), que ha 
canviat el format però manté el mateix redactat que l’anterior. Recorda que es 
obligatori oferir el RM però opcional per als treballadors fer-se’l. 
 
Comenta que quan es va començar a treballar amb Fremap a l’any 2012 hi havia un 
percentatge alt de RM realitzats però en els darrers anys la participació dels 
treballadors ha baixat. 
 
L’Administració comenta que la mitjana d’edat dels treballadors es bastant alta i pot 
ser la poca participació es donat a que ja es fan els seus RM periòdics al seu metge 
habitual. 
 
CCOO proposa que se n’informi als treballadors, mitjançant entre d’altres, una 
comunicació dirigida a cadascun d’ells, de la possibilitat que tenen de fer-se el RM 
específic d’acord amb les tasques del lloc de treball que desenvolupen. 
 
UGT comenta que seria convenient que s’enviessin missatges al mòbil com a 
recordatori 2-3 dies abans del dia de la visita del RM. 
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El DPRL hi està d’acord en fer recordatoris per cobrir així les absències de les cites 
reservades i donarà trasllat de la proposta al servei contractat 
(QUIRONPREVENCION). 
 
8. Presentació nou Manual del Contractista: revisat i traduït al castellà i a 

l’anglès. 
 
El DPRL comenta que el Manual de Prevenció de riscos laborals per empreses 
externes s’ha elaborat en 3 idiomes diferents, català, castellà i l’anglès. La versió 
en català es pot trobar penjat a la pagina web de l’ajuntament de Barcelona a 
l’apartat del perfil del contractant, properament estaran disponibles també, la resta 
de versions. 
 
Explica que el procediment garanteix que tota empresa contractada per 
l’Ajuntament de Barcelona passa a ser responsable d’un seguit d’actuacions, entre 
d’altres, disposar d’un Pla de Prevenció, complir les instruccions rebudes per 
l’Ajuntament, etc. i assumir i distribuir aquest Manual entre el personal extern que 
prestarà el servei. La raó de la traducció a l’anglès ha estat la contractació 
d’empreses de fóra de l’estat espanyol, especialment a l’ICUB. 
 
 
9. Modificació IT1-PSSL-04 Document d’assessorament sobre condicions 

materials i ambientals en el projectes d’obra nova i reforma dels 
centres municipals. 

 
El DPRL comenta que s’ha modificat la IT1-PSSL-04 (ANNEX VII), a través 
d’aquesta instrucció s’estableixen els criteris legals i funcionals bàsics en matèria de 
seguretat i salut laboral a tenir en compte a l’hora de redactar els projectes d’obra 
nova i/o reforma de centres de treball municipals. Alguns d’aquests criteris fan 
referència a la situació dels equips de protecció contra incendis: extintors i 
polsadors. 
 
10. Torn obert de paraules. 
 
10.1 UGT sol·licita que es faci en breu la reunió de Comissió de prevenció de riscos 
laborals de les OACs. L’Administració puntualitza que el comitè de seguretat i salut 
de les OAC és aquest. 
 
UGT demana que a l’OAC de Gràcia es tornin a realitzar els mesuraments 
corresponents ja que a la darrera visita es van prendre, a primera hora del matí. 
 
Referent a l’OAC de Nou Barris comenta que s’identifiquin les mesures preventives 
derivades de l’avaluació de riscos i es tinguin en compte abans d’executar les 
obres. 
 
10.2 CCOO proposa ampliar el ventall dels aspectes que es consideren a l’hora de 
realitzar els mesuraments i que es realitzin, per exemple, els mesuraments de 
riscos derivats de l’exposició a antenes de telefonia. Demana fer un protocol per 
ampliar aquests aspectes a considerar. 
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UGT comenta que l’empresa Lean Focus no ha estat al nivell que esperava. Afegeix 
que coneix d’una persona externa assessora en aspectes de mesuraments als llocs 
de treball i pot facilitar-ne informació. 
 
El DPRL respon que s’està treballant amb vàries empreses encarregades de fer 
mesuraments de camps electromagnètics, com ara, SGS que va ser l’encarregada 
de fer els mesuraments al IMPUQV. Tot i això, es poden estudiar altres propostes. 
 
CCOO proposa fer una reunió per tractar aquest tema dels mesuraments. 
 
CCOO i UGT proposen que es considerin tots els aspectes possibles a l’hora de 
realitzar els mesuraments. DPRL no té inconvenient a tractar el tema, tot tenint 
present el marc legal en matèria d’exposició a camps electromagnètics. 
 
10.3 CCOO pregunta si hi ha nova informació referent als nous aparells de 
mesuraments que va proposar a la darrera reunió de CSSL del passat 10/11/2017. 
 
El DPRL respon que s’han demanat pressupostos i que s’està estudiant la proposta. 
 
Sense més intervencions s’aixeca la sessió a les 14:15 hores, i per què quedi 
constància del que s’ha acordat, s’estén la present acta. 
 
 
Per l’Administració: 
 

Victor Serrano 
Cap de Relacions Laborals 

de la Gerència de Seguretat 
i Prevenció 

 

Aurèlia Escalante 
Cap de Recursos Interns del 

Districte de Ciutat Vella 

Sònia Lobaco 
Tècnica de Prevenció i Riscos 
designada per la Gerència de 

Recursos 

Antonio Romero Barcos 
Director de Serveis 

d’Informació i Atenció 
Ciutadana 

Susanna López 
Tècnica del Dept. de Prevenció 
de Riscos Laborals de l’I.M de 

Parcs i Jardins 

Francesca Otálora 
Cap del Departament de Personal 

de la Gerència de Recursos. 
 

Joana Soler 
Cap de Recursos Interns del 

Districte de Les Corts 
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Delegats i Delegades 
de Prevenció: 
 
 

Rafael Valenciano 
CCOO 

Sebastián Laporta Falcó 
CCOO 

Juan Moreno 
CCOO 

Mª Teresa Begué Menen 
CCOO 

 

 Santiago Sánchez 
UGT 

Itziar Rioja González 
UGT 

Isidre Ramos 
UGT 

Mireia Sorribas 
UGT 

 
 
Departament de Prevenció de Riscos Laborals: 
 

Pere Luque Moreno 
Cap del Departament de 

Prevenció de Riscos 
Laborals 

 


