
 
 

 

 

 

COMITÈ  D’ EMPRESA PCB 

Data últimes eleccions: 18/11/2021 

Data constitució: 18/10/2016 

Nombre membres:  cinc membres 

Atribucions: totes aquelles reconegudes per la normativa que l’és d’aplicació 

 

COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT (CSS) 

Data de constitució: 27/11/2003 

Nombre de membres: òrgan paritari constituït per dos membres de cada part representada, 
Representació dels treballadors i treballadores i Direcció PCB 

Finalitats (fonament jurídic llei 31/1995 de 8 de novembre, art 38 i 39):  

- Participar en l’elaboració, seguiment i avaluació dels plans, programes i actuacions en 
matèria de seguretat, higiene i salut laboral del PCB 

- Informar i assessorar en aspectes relacionats amb la prevenció de riscos, la salut i 
seguretat laboral així com en el desenvolupament d’activitats de protecció i emergència 
del PCB 

- Promoure iniciatives i accions per fer efectiva la protecció de la salut i la seguretat laboral 
del personal i proposar, si escau, la millora de les condicions o correccions en 
deficiències existents 

- Impulsar activitats formatives i d’informació relatives a la salut i la seguretat laboral en 
l’àmbit del PCB 

- Participar en el desenvolupament i posterior aplicació del deure de cooperació en l’àmbit 
de la salut i seguretat entre totes les empreses i institucions que comparteixen espais i 
serveis del PCB 

 
COMISSIÓ MIXTA D’INTERPRETACIÓ I VIGILÀNCIA DEL CONVENI COL·LECTIU 

Data constitució: 11/03/2019 

Nombre membres: òrgan paritari constituït per tres membres de cada part representada, 
Representació dels treballadors i treballadores i Direcció PCB. 

Finalitats: 

- La interpretació d’allò contingut al CC-PCB davant divergències entre les parts 
- La vigilància i seguiment del compliment  d’allò pactat al CC-PCB 
- La mediació davant les divergències que es puguin plantejar, tant a nivell individual com 

col·lectiu, tot intentant conciliar les parts platejant propostes 
- L’actualització del contingut normatiu del conveni vigent en matèria de millores laborals i 

econòmiques pels treballadors si les modificacions de la legislació laboral o de qualsevol 
altra disposició d’aplicació així ho requereix 
 
 



COMISSIÓ D’IGUALTAT 

Data constitució: 10/04/2019 

Nombre membres: òrgan paritari constituït per dos membres de cada part representada, 
Representació dels treballadors i treballadores i Direcció PCB. 

Finalitats: 

- Supervisar i fer seguiment del Pla d’Igualtat vigent  del PCB  
- Contribuir a la igualtat entre homes i dones en l’àmbit laboral, tant en tracte com en 

oportunitats. 
- Aconseguir que la perspectiva de gènere s’integri dins del PCB. 
- Garantir la igualtat salarial de dones i homes i eliminar la feminització o masculinització 

que existeixen en determinats llocs o categories professionals. 
- Afavorir i potenciar la corresponsabilitat entre dones i homes envers les responsabilitats 

familiars. 
- Adoptar mètodes de comunicació interna que no incorrin en terminologia sexista. 
- Promoure una cultura dins de l’empresa que respecti i difongui els valors de la igualtat 

de gènere. 
- Formar els professionals de l’empresa en matèria de sensibilització de gènere. 
- Prevenir l’assetjament sexual o per raó de sexe. 
- Difondre una imatge de l’empresa de respecte a homes i dones i la seva igualtat 

d’oportunitat. 


