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Comitè de Seguretat i Salut Laboral 
de l’ICASS (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 de la reunió ordinària del Comitè de l’ICASS: 
  
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%. 
 
CCOO hem demanat al servei de prevenció l’estudi de tots els accidents in itinere per valorar 
l’estat i l’exposició del personal accidentat al mitja de transport, actualment 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. 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.  
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3. Informació de les actuacions realitzades en l’atenció a les persones beneficiàries de la 
RMI (SPRL) 

 
Ens expliquen la situació que es va produir al Departament a l’agost, el Servei de Prevenció 
comenta que es va valorar la situació i es va actuar quant es va poder donada la urgència del 
tema. Recursos Humans, comenta que es va fer una reubicació dels punts d’informació i una 
avaluació a posteriori. Es va tenir connexió amb els mossos d’esquadra. El Departament ha 
comentat que es va fer una valoració de les condicions de treball i que s’intentarà fer una 
reubicació d’algun dels punts d’informació al Dixit. 
 
CCOO comenta que aquesta valoració es va fer tard i sense tenir en compte la situació dels 
treballadors i les treballadores ni l’augment dels riscos per agressió i psicològics. 
 
El Departament en cap moment va fer referència a les millores a que es va comprometre en 
la reunió que vam tenir amb Funció Pública a petició de CCOO per tractar aquest tema. 
 
Com ja sabeu aquest tema ha estat portat per CCOO al Síndic de Greuges i s’ha presentat 
un recurs al TSJC en contra del Decret que modifica la Renda Mínima d’Inserció. 
 

4. 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 de treball amb baixa a la RGG Mossèn Homs 
de Terrassa, degut a que durant l’estiu més del 40% d’accidents s’han produït en aquest 
centre. 
 
El Departament es compromet a fer un estudi i valoració de tots els casos d’aquest centre. 
 

5. Grup de treball de les valoracions de Riscos Psicosocials de les RGG de l’ICASS 
 
Actualment el Departament està fent la valoració dels riscos psicosocials d’algunes RGG de 
l’ICASS i el proper any següent s’acabaran de valorar totes. Aquesta valoració es va fer els 
anys 2004-2005 a totes les residencies de l’ICASS. 
 
Per fer aquestes valoracions de riscos s’utilitza el mètode que estableix el PSQ CAT21 
CoPsoQ. Dins d’aquest procés hi ha un grup de treball al qual participem els delegats i les 
delegades de prevenció dels respectius sindicats, el Departament, el Servei de Prevenció i 
els tècnics de prevenció de les empreses subcontractades per fer la valoració.  

 
6. 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 a l’ICASS. 
 
Barcelona: Montse Tarres (tarresmontse@hotmail.com) Jesús Aneas (janeas@ccoo.cat) 
Girona: César Hergueta (chergueta@ccoo.cat) 
Lleida: Xavi Manero (xmanero@ccoo.cat) 
Tarragona: Aleix Gual (agual@ccoo.cat) 


