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Comitè de Seguretat i Salut Laboral 
(octubre de 2011) 

 
 
Com tots i totes sabeu existeixen dos Comitès de Seguretat i Salut Laboral al 
Departament de Benestar Social i Família, el del Departament i el de l‘ICASS. 
 
Resum dels temes tractats al plenari del Comitè del Departament: 
  
1. Auditoria del sistema de gestió de la prevenció del Departament 
 

Els resultats de l’auditoria del sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals del 
Departament de Benestar Social i Família, realitzat en els diferents centres han estat 
positius en línies generals, però existeixen tota una sèrie de recomanacions en les 
actuacions preocupants per a CCOO i que cal posar en marxa per part del Departament 
per aconseguir millorar el sistema de gestió de la prevenció, aquestes consideracions i 
propostes d’actuacions es plantejaran a la reunió paritària. 
 
CCOO indica que cal millorar la difusió entre el personal del coneixement del Pla de 
Prevenció; l’auditoria fa notori que només un 6,8% del personal coneix l’existència del 
pla i en canvi el 71,4% dels càrrecs de comandament coneixen el Pla de Prevenció. 
Insistim en que cal millorar els canals d’informació i difusió i trobar els mecanismes més 
adequats en cada situació. 
 
Respecte de l’accidentalitat, l’auditoria recomana la investigació total de tots els 
accidents, actualment només s’investiguen un 31%. D’aquests, en un 100%, si 
descomptem els accidents in itinere, podem concloure que no disposem de dades 
precises per analitzar causa-efecte en els accidents ja que l’estadística no reflecteix el 
context de les lesions. 

  
2. Informe d’avaluació dels CADs territorials 
 

Referent a l’avaluació de riscos psicosocials dels CADs, que en l’actualitat s’estan 
realitzant, es recomana que hi hagi un seguiment de les mesures i que els resultats dels 
estudis estiguin accessibles a tot el personal.  
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CCOO recollirà totes les propostes dels treballadors i treballadores en les sessions 
informatives de presentació de l’informe que estan programades. 
 

3. Manual de prevenció de Riscos laborals pel personal de Ludoteques de la DGACC 
 

Es valora de manera positiva el contingut del manual de prevenció de riscos del personal 
educatiu de les ludoteques de la DGACC. CCOO indica que entra en temes 
d’organització del treball per evitar l’estrès, quan el que es constata és una precària 
dotació de personal que dificulta la seva aplicació i el personal existent difícilment poden 
fer la seva tasca educativa. 
 
Els responsables de RRHH comenten que aquesta situació es dóna en algun cas però 
que estan intentant buscar solucions. 

 
4. Contractacions externes realitzades des del SPRL durant el 2011 
 

Tot i que la Llei de prevenció diu que els Serveis de Prevenció han de gestionar la 
vigilància de la salut, la planificació preventiva, l’avaluació de riscos, investigació 
d’accidents, etc. a la pràctica el nostre Servei de Prevenció (també per manca de 
personal, factor que surt a l’auditoria practicada al Departament) subcontracta molts 
serveis a empreses externes de prevenció.  

 
5. Informació de les actuacions realitzades en l’incendi produït a l’edifici de Santa 

Madrona da l’Avinguda Paral·lel, 52 (Presentat per CCOO) 
 

El Servei de Prevenció informa de les actuacions fetes al respecte, encara no està clara 
la causa d’inici de l‘incendi, pot ser elèctrica o per fuita d’aigua. Sembla ser que la causa 
de l’incendi més probable va ser un curtcircuit elèctric, tot i així el Departament considera 
que les actuacions preses són les correctes 

 
CCOO reclama una neteja a fons de la part afectada per l’incendi del dia 2 de setembre, 
en l’edifici Santa Madrona de l’avinguda del Paral·lel, en que va quedar afectada la 
primera planta i el hall. Hi havia partícules de pols i cendra per tot el mobiliari i parets 
susceptibles d’inhalació per part del personal de la DGAIA. Es demana tornar a revisar 
les actuacions realitzades. 

 
CCOO va demanar que tal con diu la Llei de prevenció i com preveu la normativa es 
notifiqui als delegats de Prevenció aquests fets perquè puguin fer la seva feina degut que 
molts ens vam assabentar pels treballadors. El servei de prevenció no va avisar als 
delegats fins que va fer l’informe del succés i reconeix que no es va actuar correctament, 
cosa que rectificarà en situacions futures.  
 

6. Lipoatròfia semicircular 
 

S’ha fet una avaluació del lloc de treball sobre un cas de lipoatròfia semicircular, 
detectant dues possibles causes i en l’actualitat la situació es troba en regressió. 
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CCOO indica que en general cal tenir en compte el material del mobiliari i les 
instal·lacions elèctriques per evitar riscos d’aquest tipus en persones d’especial 
sensibilitat. Hem demanat que se’ns informi de l’evolució d’aquest cas al pròxim plenari. 
 
L’auditoria recomana la valoració de les condicions de treball del personal sensible a 
determinats riscos.  

 
7. Estadística d’accidentalitat 

 
El Departament lliura l’estadística d’accidentalitat des de gener fins a setembre del 2011. 

 
CCOO demana l’estudi dels casos d’accident sense baixa al centre de Can Rubio, degut 
a que durant l’estiu s’han produït més del 40% d’accidents, de tots els casos que hi ha 
hagut, en aquest centre.  
 
El Departament es compromet a fer un estudi i valoració de tots els casos d’aquest 
centre. 

  
8. Informació relativa als canvis de lloc de treball per motius de salut. 
 

El Departament ens informa dels casos actualment valorats i pendents de fer valoració. 
 
 
Per a qualsevol consulta us podeu posar en contacte amb els delegats i les delegades 
de Prevenció de CCOO al Departament: 
 
Barcelona 
− Tina Sanz (tsainz@gencat.cat) 
− Nuria Escuder (nescuder@gencat.cat) 
Girona 
− César Hergueta (chergueta@ccoo.cat) 
 
 
 
Secció Sindical de CCOO 
Departament de Benestar Social i Família 
 
 
 

CCoommpprroommeessooss  aammbb  ttuu  
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