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COMITÈ SEGURETAT I SALUT 
DEPARTAMENT BENESTAR I FAMÍLIA 

 
El dia 16 de gener vam tenir la reunió dels Comitès de Salut Laborals del Departament de 
Benestar i Família i la del ICASS on es van tractar els temes següents: 
 
 
1.- PROPOSTA DE PLA DE TREBALL 
 
El Servei de Prevenció del nostre Departament ens va presentar la Proposta del PLA DE 
TREBALL del 2013 per part del Servei de Prevenció al Comitè de novembre i els sindicats vam 
quedar que faríem aportacions. L’únic sindicat que va fer propostes sobre el pla vam ser CCOO. 
 
El Pla contempla 17 objectius amb la intenció de desenvolupar les activitats relacionades amb el 
compliment de la normativa i la qualitat en material de prevenció. Aquestes actuacions engloben a 
nivell general i entre d’altres:  la revisió en l’avaluació de riscos psicosocials  dels centres, els 
plans d’autoprotecció, el control de l’aplicació del protocol de plagues, les  campanyes i vigilància 
de la salut, els serveis mèdics assistencials i la planificació  preventiva.  
 
CCOO hem demanat afegir al Pla de Treball els aspectes següents: 
- Investigació del 100% dels accidents de treball al Departament tal i com es demanava a 

l’auditoria de 2011 que va fer el Departament de treball al nostre Departament. 
- La formació i seguiment dels Riscos del lloc de treball de tots els treballadors que queden 

pendents i dintre de l’horari de treball. 
- Notificació als delegats de prevenció amb antel•lació de les actuacions de les empreses de 

control de plagues als nostres centres. 
 
 
2. – RELACIÓ D’ACCIDENTS DE TREBALL 
 
El Servei de Prevenció va presentar la relació dels accidents de treball de l’any 2012 al nostre 
Departament. CCOO ja vam demanar l’octubre l’estudi de l’accidentalitat donat que ja es podia 
observar que hi ha hagut un increment molt alt en relació a l’accidentalitat de 2011. El Servei de 
Prevenció s’ha compromès a presentar l’estudi al proper Comitè de Salut Laboral. 
 
 
3.- ADAPTACIONS DE LLOCS DE TREBALL 
 
També ens han presentat la relació de treballadors en procés d’estudi de l’adaptació del lloc de 
treball per motius de salut. 
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4.- CENTRES ICASS 
 

- Registres Accident accessibles: CCOO hem tornat a insistir que els registres dels accidents 
de treball han d’estar ubicats a les plantes assistides i ser de fàcil accés per a tots els 
treballadors ja que hi ha molts torns de treball que no registren els accidents si no són 
greus (tarda, nit, caps de setmana). El Servei de Prevenció diu que ja ha fet el recordatori 
als centres i a l’ICASS per a que es faciliti al màxim el registre dels fulls d’accidents als 
treballadors. 

 
- Accidentalitat Terrassa 2011: al setembre de 2011, CCOO vam demanat l’estudi de 

l’accidentalitat al període de l’estiu del centre RGG de Terrassa per la seva elevada 
incidència. El Servei de Prevenció va presentar els resultats  a l’octubre de 2012. Donats 
els resultats els delegats de prevenció de CCOO hem demanat l’estudi real de tota 
l’accidentalitat del Departament de l’any 2012 i que es doni la formació de prevenció de 
riscos a tots els accidentats que no l’han rebuda. 

 
- Producte Decapant Tòxic: Durant aquest mes CCOO hem evitat la utilització d’un producte 

tòxic per a la salut que havien de utilitzar el personal de neteja de la RGG de Santa 
Coloma. El Servei de Prevenció i el Director del centre van donar l’ordre de no utilització 
pel personal de neteja. 

 
 
5.- CENTRES DEPARTAMENT 
 

- Tancament Aura: CCOO ha demanat l’avaluació de riscos laborals  de les noves 
destinacions del personal  afectat pel tancament del centre de la DGAIA,  AURA, (Servei 
trasllat, Calamot, C/ Pujades, etc). 

 
- Electricitat estàtica a la Bugaderia de la Casa del Mar: CCOO ha demanat la resolució de 

la situació que pateixen les cambreres-netejadores de la Casa del Mar, d’acumulació 
d’energia estàtica. El SPRL ha fet un informe i cal procedir a la compra del producte 
recomanat, d’aplicació a les rentadores. La DGACC  informa que no s’ha resolt  per falta 
de pressupost i que de fet s’ha desbloquejat ja i procediran a la compra i instal·lació del 
producte. 

 
 
Per a qualsevol informació podeu contactar amb els vostres delegats de prevenció de CCOO 
presents als comitès que són: 
 
Comitè Salut Laboral Departament Benestar i Família: 
  nescude@gencat.cat              tsainz@gencat.cat 
    
Comitè Salut Laboral d’ICASS: 
 janeas@ccoo.cat     tarresmontse@hotmail.com 
  

Secció Sindical de CCOO 
al Departament de Benestar Social i Família- ICASS 


