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Montserrat Jiménez Molina (1 de 5)
Tinenta d'Alcaldessa segona de l'Àrea d'Economia i Serveis
Centrals
Data Signatura: 04/06/2021
HASH: 63451b72833c7f3e76ca6baa44fa1407

PRE-ACTA DE REUNIÓ TELEMÀTICA DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT
Reunió TELEMÀTICA celebrada el dia 22/02/2021 – 11:00 hores

Assistents de ple dret:

Sra. Montserrat Jiménez Molina

Sra. Montserrat Sarrión Arquillo

Sra. Sandra Mota Nogales

Sra. Ana María Redondo
Martínez

Sra. Patricia Mateo Ferreira
Absències
Sra. Zaida García Santervás
treballat en el torn de nit.

(Secció Sindical SFP), per trobar-se indisposada per haver

Altres assistents
Sr. Andrés Blanco Morgado (Secció Sindical SFP)

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió del CSS del 27/02/2020.
2. Modificació de la composició del Comitè de Seguretat i Salut.
3. Varis.

Desenvolupament
1. Aprovació i signatura, si escau, de l’acta de la sessió del CSS 27/02/2020.
Sense cap al·legació es procedeix a l’aprovació de l’acta per part dels assistents, pendent de
formalitzar la signatura física de l’acta.

Sandra Mota Nogales (3 de 5)
Arquitecta técnica
Data Signatura: 10/06/2021
HASH: bcca1034a869f385a92ee6149ddbf65d

2. Modificació de la composició del Comitè de Seguretat i Salut.
S’informa que el delegat de prevenció del SFP Sr. Francisco Javier Rodríguez García està
gaudint actualment d’una llicència/excedència i per això, el sindicat SFP designa com a
delegada de prevenció a la Sra. Zaida García Santervás, del qual es formalitzarà amb l’acta i la
seva signatura electrònica dels assistents la renovació del Comitè de Seguretat i Salut.
3. Varis.


Per part del Departament d’Organització i Recursos Humans s’informa que per part de
la Regidoria de Feminisme vol portar a terme l’elaboració del Pla d’Igualtat de
l’Ajuntament de Badia del Vallès, de la qual ens aquest moment està en una situació
molt embrionària i en el moment que es disposi de més informació es farà trasllat el la
propera sessió del Comitè de Seguretat i Salut informació més concreta. Per part de de
la Delegada de Prevenció de IAC/CATAC pregunta si s’inclourà el “PROTOCOL DE
PREVENCIÓ I GESTIÓ D AGRESSIONS ALS PROFESSIONALS DE L AJUNTAMENT
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Montserrat Sarrión Arquillo (2 de 5)
Tècnica de Gestió de Recursos Humans
Data Signatura: 10/06/2021
HASH: 396b99d07193ba416ca6754dab8c9471

Ordre del dia:
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-

Per part del Departament d’Organització i Recursos Humans s’informa que es va licitar
l’adjudicació del Servei de Prevenció Aliè i ha estat adjudicada una nova empresa per a
realitzar les tasques de prevenció denominada MB PREVENT. Hi ha un tècnic assignat
a l’Ajuntament de Badia del Vallès que està presencialment tots el dijous a la 4a planta
de l’Ajuntament per si cal realitzar qualsevol consulta. El tècnic es diu Xavier Gómez.

-

Per part del Departament d’Organització i Recursos Humans, conjuntament amb els
delegats i delegades de prevenció, proposen les dates que es detallen per a la properes
sessions del Comitè de Seguretat i Salut:
o 27/05/2021 – 09:00 hores
o 23/09/2021 – 09:00 hores
o 16/12/2021 – 09:00 hores

-

Per part de la Delegada de Prevenció de IAC/CATAC informa que hi ha perill de
despreniments de la cornisa/rajoles de la façana a l’Edifici El Molí com també de l’Edifici
de l’Empordà. La Sra. Sandra Mota informa que en té coneixement de l’Edifici El Molí i
desconeix el cas de l’Edifici Empordà. Que s’han fet actuacions concretes però que s’ho
mirarà bé amb la brigada d’obres i informarà el més aviat possible.

-

Per part de la Delegada de Prevenció de IAC/CATAC informa que el gel desinfectant
que s’ha subministrat a l’Edifici El Molí no reuneix, segons informa una docent d’un curs
de formació ocupacional, les característiques tècniques i normes de la UE com a
desinfectant de les mans. Per part del Departament d’Organització i Recursos Humans
s’informa que aquest gel és desinfectant, segons el seu contingut d’etanol i ha estat
subministrat per la Diputació de Barcelona, no és “virucida”, però es recomana que la
millor opció per a una bona higiene és el rentat amb sabó i l’ús de mascareta. S’informa
que hi ha a disposició de garrafes de 5 litres de gel desinfectant per als equipaments
que no necessitin.

-

Per part de la Delegada de Prevenció de IAC/CATAC demana informació en relació al
“PROTOCOL DE PREVENCIÓ I GESTIÓ D AGRESSIONS ALS PROFESSIONALS DE
L AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS”. Per part del Departament d’Organització i
Recursos Humans informa que està pendent de rebre les esmenes per part de les
delegades de prevenció a fi de portar-ho a la seva aprovació. Les delegades de
prevenció es comprometen a fer arribar les emenes en un termini màxim d’un mes.

-

Per part de la Delegada de Prevenció de IAC/CATAC demana informació envers a les
consultes que va realitzar el darrer 27/02/2020 s’hi s’han fet arribar als departaments
corresponents. Per part del Departament d’Organització i Recursos Humans informa
que es va enviar les consultes que es va realitzar mitjançant mail el 10/03/2021 als
responsables de l’Àrea d’Entorn Urbà i Dret a la Ciutat i al responsable d’Esports. Que
també trasllada que va ser en un moment molt complexa atenent a la situació de
confinament per la pandèmia. La Sra. Sandra Mota informa que traslladarà durant
aquest mateix dia la informació de la que disposi.

-

Per part de la Delegada de Prevenció de IAC/CATAC demana informació envers la
planificació de les mesures a portar a terme fruit de l’estudi psicosocial de la Policia
Local. Per part del Departament d’Organització i Recursos Humans informa que encara
no s’ha elaborat la planificació ja que s’anava a realitzar i per la qüestió de la pandèmia
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ANA REDONDO MARTINEZ (5 de 5)
Tècnica
Data Signatura: 16/07/2021
HASH: 40fbdaadb11317266fe2722cadb9b9df

MATEO FERREIRA, PATRICIA (4 de 5)
Tercer
Data Signatura: 16/07/2021
HASH: d735ce80f686ef17595317bbbca06e6a

DE BADIA DEL VALLÈS”. Per part del Departament d’Organització i Recursos Humans
desconeix aquesta informació i es compromet a traslladar tota la informació una vegada
es tingui de primera ma.
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i el canvi del Servei de Prevenció Aliè no s’ha pogut portar a terme. Enguany amb el
nou tècnic de prevenció es realitzarà aquesta planificació.


Per part de la Delegada de Prevenció d’UGT-FeSP demana la substitució dels “pavés”
al nou complex esportiu, ja que li informa que són un perill imminent per als
treballadors/res i usuaris/àries. Per part del Departament d’Organització i Recursos
Humans informa que es va fer trasllat d’aquesta circumstància a l’Àrea d’Entorn Urbà i
Dret a la Ciutat i al Servei d’Esports. La Sra. Sandra Mota informa que es varen
substituir una part a càrrec d’una assegurança però traslladarà durant aquest mateix dia
la informació de la que disposi sobre aquest tema.



Per part de la Delegada de Prevenció d’UGT-FeSP planteja que hi ha deficiències en el
reglament d’ús de les instal·lacions esportives pel que fa a la protecció dels treballadors
i de les treballadores en els casos d’assetjament. Planteja que hi ha una mancança
d’eines i de capacitat per sancionar als usuaris/àries per actituds injurioses (amenaces,
assetjament...) que pateixen els/les treballadores/ras, etc. Per part de la Tinenta
d’Alcaldessa Segona de l’Àrea de d’Economia i Serveis Centrals, Sra. Montserrat
Jiménez Molina, demana que es concreti i s’especifiqui la petició a fi de poder analitzar
l’actualització, si procedeix, del reglament d’us dels usuaris/àries de les instal·lacions
esportives.

Es dona per finalitzada la reunió del CSS essent les 12:05 hores.
Badia del Vallès, document signat electrònicament.
Representants de l’empresa:
Sra. Montserrat Jiménez
Molina

Sra. Montserrat Sarrión
Aquillo

Sra. Sandra Mota Nogales

Sra. Patricia Mateo Ferreira
En representació d’UGTFeSP

Sra. Ana María Redondo
Martínez
En
representació
d’IAC/CATAC

Sra. Zaida García Santervás
En representació de SFP
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Delegats/Delegades de Prevenció:

