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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL SOC  
 
El passat 4 d’octubre es va desenvolupar la reunió ordinària del Comitè de Salut Laboral del SOC en la què 
es van tractar els temes següents: 
 
Estudi de sinistralitat laboral, actuacions del PRL  i obres realitzades:  
 
Aquest estudi es basa en dades de gener a setembre i reflexa que l’índex de sinistralitat respecte del mateix 
període de l’any anterior ha crescut en un 5’9%. Han augmentat els accidents dins de la jornada laboral, la 
meitat durant els mesos d’estiu i la majoria relacionats amb caigudes, mentre que els in itínere han estat 
menys.  
 
A la comparativa d’incidències entre DEMO i SOC es veu com, mentre al DEMO s’ha produït una disminució 
del 16%, al SOC s’han incrementat els accidents en un 39% . 
 
CCOO hem demanat de cara a la memòria final, la comparativa entre la resta de la Funció Pública catalana 
i altres administracions públiques. 
 
Us recordem la importància del reconeixement de l’accident laboral per tal que, en l’aplicació del nou Acord 
de millora de les IT’s del Govern de la Generalitat (que CCOO varem signar i que va entrar en vigor ahir 15 
d’octubre), es pugui percebre el 100% del salari des del primer dia de baixa. 
 
Se’ns comunicà el trasllat de l’OT de Cornellà a la nova seu . Des de CCOO hem demanat per la connexió 
amb transport públic per tal d’evitar possibles conflictes en el trasllat, tot sembla indicar que és una millora 
en espai, tecnològica i tot i estar als afores, ben connectada. 
 
Pel que fa a l’adequació de les instal·lacions al CNR amb la col·locació d’un ascensor per donar accés al 
CIFO de l’Hospitalet ens informen que ja tenen la llicència concedida i està prevista la seva execució per 
aquest últim trimestre de l’any. 
 
Donat l’estrès que es pateix a les OT’s per l’augment d’usuaris, la pèrdua de personal (finalització dels plans 
d’ocupació, reducció jornada i sou dels interins,...), els canvis i incerteses en l’estructura del SOC i 
l’ampliació d’horari d’atenció al públic, CCOO demanem: 

- Estudi previ a la implantació dels nous horaris 
- Tractament dels conflictes amb la cita prèvia del SEPE. 
- Informació de la nova estructura del SOC, possible tancament d’oficines... 

 
La resposta de la Gerent del SOC va ser literalment que “de moment, seguim sent organisme autònom”. 
Haurem, doncs, de deixar passar les eleccions, tot i que, estem segurs que l’estudi està fet i guardat en un 
calaix. 
 

Recordeu que els vostres delegats de prevenció de CCOO al SOC som:  
Barcelona:  miguelangel.merino@gencat.cat, jrelimpio@gencat.cat 
Girona:   chergueta@sindicat.ccoo.cat 
Lleida:   joan.llamas@gencat.cat  
Tarragona:  piedad.sanchez@gencat.cat 


