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REUNIÓ COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT DEL 
SOC 

 
El passat 14 de març es va reunir el Comitè de Seguretat i Salut del Servei d’Ocupació de Catalunya a la seu dels 
Serveis Centrals per tractar el temes següents: 
 
1. Estudi de sinistralitat laboral del SOC 2012. 

L’anàlisi de les dades recollides als centres de treball corresponents al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOS) 
durant l’any 2012 mostren un augment considerable de la sinistralitat: 

 
 Augment del nombre total d’accidents  42,5 % 
Augment del nombre d’accidents amb baixa 47,0 % 
Augment del nombre d’accidents sense baixa 39,1 % 

 
Els càlculs s’han fet tenint en compte el nombre de treballadors de l’any 2012 quedant clara la pèrdua progressiva 
de treballadors, al gener 1900 i al desembre 1663. Així doncs: 
- L’índex de freqüència anual d’accidents amb baixa va augmentar un 224%, cal destacar la concentració en l’últim 

trimestre de l’any. CCOO apuntem la importància del reconeixement d’accident laboral sense cap penalització en 
nòmina que s’inicià el 15 d’octubre de 2012, envers la deducció econòmica dels 20 primers dies de les IT per 
malaltia comuna. 

- L’Índex d’incidència anual ha augmentat un 33,4% 
 
2. Memòria d’activitats 2012 

En les disciplines de seguretat i ergonomia s’han avaluat/revisat 246 llocs de treball (14%), que corresponen a 18 
centres de treball del SOC.  

De plans d’emergència s’han realitzat a 14 centres dels 88 que té el SOC. CCOO, varem preguntar per l’OT de Salt, 
una oficina que, al nostre parer, no reuneix les condicions necessàries per fer una evacuació en cas d’emergències. 
La resposta del serveis de prevenció va ser que hi ha un informe en què es proposa treure cadires de la sala 
d’espera i obrir les dues portes d’entrada/sortida, actualment és fixa una porta i queda només una sortida de 80 cm. 
Considerem que no és suficient, doncs, la porta dona directament al carrer i passa tot el fred a l’hivern.  

En quant a la vigilància de la salut, els reconeixements mèdics s’han ofert a tothom i s’han realitzat 450 (24,86%). 
Tot i que, se segueix la temporalització de les revisions d’acord al nivell de riscos. En aquest punt, es va demanar 
una resposta personalitzada als treballadors que sol·liciten la revisió mèdica per tal de saber si es realitzarà o no en 
aquell any la revisió per part del SOC. 

El Servei de prevenció ha realitzat 56 informes específics en diferents àmbits (Ergonòmic, Higiene industrial, 
Psicosocials...) CCOO vam demanar còpia i informació d’aquests. També, si s’ha tingut en compte el problema de 
coordinació d’atenció a l’usuari que ha suposat per a les OT’s la cita prèvia del SEPE. 

3. Planificació de l’activitat preventiva 2013 

Ens faciliten el calendari de planificació per aquest 2013 amb els objectius. Cal tenir em compte que setmanalment 
ens comuniquen per mail les actuacions que es preveuen fer amb data i hora. Des de CCOO us recordem que els 
delegats de salut laboral estem a disposició dels treballadors per acompanyar als tècnics de prevenció i fer incís en 
problemes concrets. 
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4. Comunicació d’accidents i incidents en els centr es de treball 

Les tipologies de les trucades rebudes al 112  des de telèfons fixos d’Oficines de Treball són la majoria de 
seguretat (56%)  seguides per incidències (17%). D’aquestes trucades 146 han estat per conflictes o desordres 
amb usuaris  i 29 per agressions entre persones.  

CCOO varem insistir en la importància de la denúncia en cas d’agressions verbals o físiques, i creiem que, donat 
que la situació es dóna en l’àmbit laboral, la denúncia l’ha de fer el SOC i no el treballador a títol personal. La gerent 
va informar que ja s’ha fet la consulta al Servei Jurídic del Departament (EMO) i la resposta és que la denuncia l’ha 
de fer el treballador. Des de CCOO seguirem insistint en aquest punt. 

Es va parlar que no tots els incidents/accidents es comuniquen, per això ens van mostrar uns diagrames de Gestió 
de conflictes en l’atenció al públic i d’Accidents de treball, també proposen nous models de Comunicats intern 
d’incident/accidents amb intenció de facilitar la comunicació.  

CCOO destaquem la importància de la comunicació dels incidents/accidents, doncs, allò que no es comunica, no 
queda constància i, per tant, no ha passat. També, del control final de l’actuació de la mútua en l’atenció als 
treballadors derivats. 

5. Seguiment d’actuacions psicosocials 2012 

Els conflictes amb usuaris d’Oficines de Treball durant el 2012 han estat 18. S’han investigat totes i les mesures 
preventives han estat reforçar la seguretat i informar i formar sobre l’actuació que cal dur en aquestes situacions, 
gestió de conflictes i coordinació amb el cos de mossos d’esquadra. 

CCOO informem la gerent que hem sol·licitat per escrit a la direcció del SOC una avaluació dels riscos 
psicosocials presents en els llocs de treball de to t el personal afectat per les retallades del Govern  de la 
Generalitat , això és, de tot el personal del Servei d’Ocupació de Catalunya, que a més ha vist reduïda la plantilla en 
gairebé un 16% i està patint un increment d’usuaris, la taxa d’atur del 4t trimestre de 2012 a Catalunya és del 23,9% 
segons IDESCAT. També demanem que es comuniqui i s’informi els representants dels treballadors de tot allò que 
tingui a veure amb el personal del SOC i que es deixi d’intimidar i desmotivar el personal a través de notícies que 
surten a la premsa.  

 
6. Obres  realitzades i en curs als centres de treb all del SOC 

S’informa de que l’obra de la porta de l’OT de Les Ceps ja està adjudicada, falta la llicència d’obra ja què 
l’Ajuntament ha establert un període d’al·legacions. Si no n’hi ha, d’al·legacions, les obres s’iniciaran en un mes. 
 

7. Torn obert de paraules 

CATAC presenta temes de la província de Girona i la gerent informa que: 
- Sobre dels diversos problemes del Servei Territorial del SOC a l’edifici de la Generalitat a Girona 

(problemes tèrmics, d’enlluernament, d’electricitat estàtica i sequedat de l’ambient, etc.) s’ha fet la consulta 
i s’està a l’espera de la resposta del gerent de l’edifici. 

- OT de Figueres: els problemes amb la calefacció són per la poca potència electrònica. 
- OT de Salt: la falta de personal, caldrà esperar a l’estructura per Decret del SOC. 

CCOO preguntem pels problemes de sala d’algunes OT’s com la de Mollet o el Vendrell per fer les sessions 
grupals. Resposta: s’està buscant sala alternativa. 

CCOO preguntem per l’actuació del Servei de prevenció a l’OT de Tàrrega. S’informa que s’ha ofert suport 
psicològic al personal. 

 
 
Recordeu que els/les vostres delegats/des de preven ció són: 
* Barcelona (DEMO): Miguel Àngel Merino 
* Barcelona (SOC): Isabel Duran (isabel.duran@gencat.cat) OTG Mollet del Vallès Tel. 935795127 
* Tarragona (SOC): Pietat Sánchez (piedad.sanchez@gencat.cat) ST SOC a Tarragona  Tel. 977251730 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


