
   

 

 

 

De: Representants de l’empresa pel CSS 

Per a : Angels Ballius i Ana Pedrola 

Data: 24/10/2019 

En relació a l’escrit del dia 20 d’octubre,  

 

Benvolguts/des, 

Per part de la representació de l’empresa al CSS,  s’ha recollit i analitzat la sol·licitud de reunió 

extraordinària per part les delegades de prevenció de CCOO per, i al respecte hem de manifestar 

el següent: 

 

1. Procediments d'activació i actuació a zona calenta de disturbis i manifestacions. 

Instruccions que s'hagi fet arribar al personal assistencial de carrer o CeCos en els darrers dies.   

La part operativa d’actuació en zona calenta està coberta per la unitat UIS, que és personal amb 

formació, pràctica, entrenament  i EPI adequats per aquestes situacions.  Les instruccions que 

s’han fet arribar al personal assistencial de carrer i CECOS van en tot moment en direcció a 

garantir la seguretat dels treballadors de forma explicita i a extremar les precaucions de 

seguretat. Donat que son procediments operatius i que no s’ha tingut constància d’incidents o 

accidents de treballadors, no s’ha detectat la necessitat des del servei de prevenció per a la seva 

revisió. 

 

2. Períodes de descans del personal implicat en aquestes actuacions. 

 Dins de les competències i facultats del Comitè de Seguretat i Salut (en endavant CSS), d’acord 

amb l’article 39 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, no figura el 

contingut d’aquest punt. 

 

3. Relació d'actuacions dins zona calenta o relacionades amb els disturbis.  

Les actuacions en zona calenta son procediments operatius de UIS que estan fora de l’àmbit del 

servei de prevenció i de les competències del comitè de seguretat i salut. 

 

4. Entrega immediata d'EPI al personal amb possible implicació. 

Tots els treballadors tenen EPI a la seva disposició dins dels vehicles, per tant, no considerem 

necessari realitzar una reunió extraordinària per tractar aquest punt. Com sabeu en el decurs del 

mes de novembre es realitzarà  la distribució dels EPI personalitzats.  

 

5. Suport psicològic. 

SEM disposa d’un procediment d’activació de suport psicològic que inclou treballadors de SEM, 

que no ha estat necessari activar fins el moment amb cap cas relacionat amb els incidents del dia 

17 i 18 d’octubre. En cas necessari, SPP ho comunicaria al CSS. 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Per altra banda, aclarir que les reunions extraordinàries s’han de convocar davant de 

circumstàncies tals com: 

• accidents o danys greus 

• incidents amb risc greu 

• sancions per incompliments 

• denuncies per problemes ambientals 

• tasques puntuals especialment perilloses 

I, fins a la data, no se’ns ha comunicat cap incident com els definits anteriorment. 

 

A saber que les reunions extraordinàries s’han de convocar sempre que ho sol·licita alguna de les 

representacions del mateix, entenent d’acord amb el PP03_Reglament del Comitè de Seguretat i 

Salut, que les parts son la part social i la part empresa. S’ha de remetre la proposta al secretari i 

president,  per que convoquin en temps i forma adient, si procedeix.  

 

Les delegades de prevenció comuniqueu que, durant la setmana passada i en especial el passat 17 

i 18 d’octubre, vau detectar una situació de risc per la seguretat dels treballadors SEM, de la que 

no tampoc tenim constància.   

 

Demanar-vos que informeu al servei de prevenció de qualsevol situació de risc per analitzar-les de 

forma més concreta i actuar ràpidament. 

 

 

Cordialment,  

 

 

Representants de l’empresa en el CSS 


