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DEPARTAMENT DE BENESTAR I FAMÍLIA 
COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 

 
1.- Presentació de les actuacions preventives reali tzades durant l’any 2012  
 
Entre totes les actuacions es destaquen les que fan referència als plans d’autoprotecció, informes de 
plagues, seguiment d’obres, actuacions per conflictes psicosocials, planificacions preventives, avaluacions 
de riscos laborals, implementació de mesures correctores, així com les empreses de serveis de prevenció 
alienes contractades.  
 
En relació als contractes amb les empreses alienes, CCOO demanem que es faci un seguiment de les que 
no faciliten les dades,  així com  tenir coneixement de les que són. En aquests casos, els/les responsables, 
per exemple, dels equipaments en coordinació amb la DGACC podríem solucionar determinades situacions 
si tinguessin coneixement al respecte, cosa que actualment no es produeix.  
 
S’indica que hi ha hagut un augment de les revisions mèdiques i de les adaptacions funcionals respecte a 
les dades de l’any anterior. També aquest augment s’ha donat en les campanyes de vacunació i de 
promoció de la salut, en general.   
 
S’informa del nombre d’accidents de treball amb baixa. Suposa una disminució respecte als anys anteriors 
però, en canvi, un augment dels accidents sense baixa. CCOO indiquem que manca afegir els accidents “in 
itinere” amb i sense baixa, això fa que les dades s’hagin de modificar i que els resultats en realitat són pitjors 
que els anys anteriors. 
CCOO, pel que fa a l’accidentalitat, ja vam demanar un estudi al novembre de 2012 donat que ja eren molt 
elevats els resultats de l’accidentalitat en aquell moment en aquest Departament i restem a l’espera de la 
presentació d’aquest l’estudi d’accidentalitat. 
 
En l’apartat de formació, es destaca el nombre de treballadores i treballadores que han realitzar la formació 
segons el programa de formació del Departament. 
 
 
A)TEMES DEL DEPARTAMENT 
 
2.- Valoració dels riscos inicials a la llar Infant il Misericòrdia 
Es comenta que la visita i la valoració que es va fer per la part tècnica va ser molt superficial.  Demanem  
que es torni a revisar el local i les instal·lacions en relació als riscos inespecífics, per tal de millorar la 
seguretat dels treballadors i treballadores en el seu lloc de treball. 
 
3.-  En l’apartat de varis: 
CCOO posem en coneixement al Servei de Prevenció que s’està donant certs problemes de manteniment, 
conservació de mobiliari i adequació d’espai en l’arxiu del Departament,  la qual cosa suposa un risc pel 
personal que manipula la documentació. El SPRL reconeix la realitat i comenta que ja està contemplat en el 
Pla d’autoprotecció d’enguany i que s’està actuant per minimitzar els efectes 
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CCOO exposem que el CRAE Calamot , disposa d’un despatx que no compleix la normativa ni és adequat 
a la seves activitats per les dimensions i condicions que presenta  i es demana que el SPRL estudiï la 
situació en funció del informe que s’ha elaborat per part de CCOO. El SPRL i la DGAIA es comprometen a 
fer les modificacions pertinents.       
 
CCOO torna a recordar el problema d’electricitat estàtica que presenten l es netejadores de la Casa del 
Mar, ja que fins el moment encara no està solucionat. El Departament argumenta que, per diverses raons 
no s’ha pogut actuar i insistim en la seva urgència.        
 
 
B) TEMES DE L’ICASS 
 
1.- Presentació de les actuacions preventives reali tzades l'any 2012 (SPRL). 
El SPRL presenta les actuacions fetes als centres d’ICASS en relació a plagues, informes de seguretat, 
ergonomia, Plans d’autoprotecció, seguiment d’obres, planificació preventiva, reconeixements mèdics, 
adaptacions del lloc de treball, etc. 
El SPRL exposa la presentació de les actuacions preventives realitzades l’any 2012.  S’informa que no es 
poden facilitar en aquesta sessió les dades sobre l’accidentalitat ja que es van detectar problemes amb 
l’aplicatiu informàtic el mes de gener i progressivament ha anat perdent algunes de les seves funcions fins 
que finalment ha deixat de funcionar. 
Pel que fa a la coordinació de les empreses subcontractades pels centres (manteniment, cuines, neteja...), 
segons la Llei de Prevenció, el Departament és el responsable del compliment de la normativa en quant a la 
protecció dels seus treballadors/es. 
CCOO demanem que es faci un estudi pel proper Comitè de les empreses que han de presentar la 
documentació a la Llar Sant Josep i a la RGG Creu de Palau, que són els centres on s’evidencia que hi ha 
més incompliments. 
 
 
2.-Estadística d'accidentalitat. 
Tal com s’ha explicat en el punt 1, el SPRL comenta que no es disposa de les dades de l’accidentalitat com 
a conseqüència d’un problema informàtic i que es farà arribar l’estudi de l’accidentalitat al de tall tal com 
va demanar CCOO a l’anterior comitè , dels accidents produïts l’any 2012 en quant es resolgui la 
incidència amb l’aplicatiu.  
 
3.- Es presenta la Informació relativa a canvis de lloc de treball per motius de salut.  
 
4.-Varis   
CCOO demanem que es faci un recordatori pels centres d’ICASS, en relació al registre de les agressions 
que pateixen els treballadors/es per part dels residents amb demència,  ja que moltes vegades no es 
registren com a agressió donat que hi ha treballadors/es i caps que ho consideren com a normal i no com a 
una agressió. 
 
 
 
Per a qualsevol consulta pots contactar amb els teu s delegats/des CCOO de prevenció del 
Departament de Benestar Social i Familia-ICASS 
 
Centres d’ICASS:                 Resta de centres de Benestar Social  i Família:  
tarresmontse@hotmail.com  cgg.barceloneta@gencat.cat 
janeas@ccoo.cat   nescude@gencat.cat 
 

 
CCOO US SEGUIREM INFORMANT 


