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CONSORCI SERVEIS SOCIALS BARCELONA
REUNIÓ DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT
Us resumim, tot seguit, els temes tractats a la reunió del 6 d’abril d’enguany del Comitè de
Seguretat i Salut del Consorci de Serveis Socials de Barcelona (CSSB).
Ens lliuren l’Informe de sinistralitat als centres de treball del CSSB. Pel que respecta als
accidents de treball, durant el 2020 s’han produït 4 agressions a educadors/es amb una
baixa. CCOO esmentem les agressions i l’actuació de la policia al CRAE de Sant Andreu;
els representants del CSSB argumenten desconèixer el que va passar i CCOO tornem a
insistir un cop més que no es comuniquen la gran majoria de les incidències que es
produeixen respecte la prevenció de riscos laborals.
CCOO reclamem reformes a fons en el Centre d’Acolliment Llimoners; ja fa temps que
CCOO vàrem comunicar al Comitè de Seguretat i Salut les deficiències estructurals
existents. Els delegats de CCOO ens reunirem properament amb la direcció del centre i
elaborarem un llistat de deficiències.
COVID-19 al CSSB: ens presenten les baixes per COVID-19 al CSSB (les baixes no
especifiquen si son per contactes estrets, contagis o personal vulnerable): 1 persona a la
casa d’Acollida de la Dona, 2 a estructura, 48 al CA Llimoners, 7 a Oralia, 14 a Sant
Andreu, 14 a Toni Julià i 7 a Valldaura. CCOO manifestem que són unes xifres molt altes i
que caldria un estudi a fons del que ha passat.
Durant aquest 2021 s’ha produït un brot a Valldaura (en usuaris), un brot a Llimoners
(amb quatre infants i 2 treballadors amb 12 baixes mèdiques) i un a Sant Andreu (amb un
usuari positiu amb set baixes mèdiques de treballadors/es).
CCOO seguim fent palès la manca de comunicació per part de l’empresa de totes les
mesures que s’han aplicat sobre la COVID-19 en el CSSB, els delegats han de conèixer
en tot moment tot allò que pugui afectar la prevenció i la salut dels/de les treballadors/es.
Vacunacions: la representació del CSSB comenta que darrerament s’han vacunat els/les
majors de 60 anys dels centres d’infància.
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