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DEPARTAMENT DE BENESTAR I FAMÍLIA 
SALUT LABORAL I TRASLLAT PALAU MAR 

 
SALUT LABORAL 
 
Encara hi ha treballadors/es que quant es troben malament al centre de treball acudeixen 
a la seguretat social: RECORDEU que heu de anar al metge de la Mutua de treball... 
 
• Alguns companys ens comenten que van a la Mutua de Treball i que el metge de la 

Mutua els diu que facin dos o tres dies de repòs o que marxin a la Seguretat Social a 
agafar la baixa; si teniu coneixement d'alguna d'aquestes actuacions ens ho feu saber. 

 
• Demaneu sempre per escrit aquesta actuació del metge de la Mútua.... Si us diu que 

heu de fer repòs dos o tres dies aprofitant que teniu festa, li demaneu per escrit que us 
doni el justificant o que us doni la baixa per dos o tres dies per descans. 

 
La baixa de la Mutua es cobra el 100%... Si feu descans, el Departament diu que al segon 
dia has de presentar la baixa o que l'has de tornar dels teus AP. També  poden obrir un 
expedient disciplinari si no existeix justificant, podent arribar al punt de ser motiu de 
acomiadament.... és més greu del que sembla. Demaneu sempre el justificant per escrit si 
no us volen donar la baixa en aquests casos i parleu amb el vostre delegat de prevenció o 
amb el vostre delegat de centre. 
 
* Recordeu que qualsevol agressió per part d'un usuari/resident s'ha de notificar com a 
accident laboral, i heu de demanar que es registri per escrit. 
 
 
TRASLLAT PALAU DE MAR 
 
Després de l'estiu la Conselleria es trasllada a un edifici del Fòrum. Si voleu més 
informació podeu consultar la intranet del Departament o la nota informativa que CCOO 
vam elaborar el 7 de maig. 
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