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Resum de la darrera reunió del Comitè de Seguretat i Salut.
 
CCOO fem el seguiment de l’adequació dels espais del CRAE Calamot
propostes d’actuacions després d’estudiar les necessitats dels treballadors
les millores estructurals i el servei que 
pressupostàriament i CCOO defensem que aquesta sigui consensuada amb els treballadors/es del 
centre. 
 
CCOO demanem una valoració ambiental i un seguime
d’un cas de lipoatrofia semicircular
de risc habitual. 
 
Estadística d’accidentalitat : es lliura
en els centres, els accidents amb baixa ha
Segons una gràfica d’evolució de l’ac
prevalença en els centres de la DGAIA.
no s’ha registrat cap accident i deman
lesionada, etc , en aquest sentit el S
 
Informació sobre canv is de lloc de treball per motius de salut
El SPRL presenta 3 casos de risc en l’embaràs i 2 per altres raons de salut, de tots aquests casos 
es farà un seguiment de l’adaptació
 
CCOO exposem el cas d’una treballadora de la DG de Joventut sensible als 
que en el seu moment el SPRL ja havia detectat i del qual s’havia fet una modificació 
treball. Es demana valoració i seguiment mèdic amb una certa particularitat degut a la complicitat 
del cas    
 
S’ha pogut aconseguir més documentació en termes de prevenció per part de les empreses 
concessionàries que hi treballen en els centres del Departament com poden ser les de 
perruqueria, podologia, cafeteria etc.  ja que CC
suposat una millora d’ajust i de control     
 
 
Informació ICASS:  

Estadística d’accidentalitat: El departament presenta un informe de l'accidentalitat però enca
no es valoren els aspectes més precisos com l’edat,

serveis a la ciutadania  

sec

INFORMA

Via Laietana 16, 4t - 08003-Barcelona
C/ Joan Maragall 35, 5è - 17001-Girona

Av. de Catalunya 2, 7è - 25002-
C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona

gene@ccoo.cat 
Facebook: http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo

    Twitter: www.twitter.com/ccoogeneralitat

DEPARTAMENT DE BENESTAR I FAMÍLIA
COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT

Resum de la darrera reunió del Comitè de Seguretat i Salut. 

l’adequació dels espais del CRAE Calamot
propostes d’actuacions després d’estudiar les necessitats dels treballadors/es
les millores estructurals i el servei que es presta. S’aplicarà la més adequada i possible 

i CCOO defensem que aquesta sigui consensuada amb els treballadors/es del 

una valoració ambiental i un seguiment per part del SPRL  davant de la detecció 
cas de lipoatrofia semicircular  en un centre del Departament que no reuneix 

: es lliura el llistat del 2012 i dels primer mesos del 2013. En g
en els centres, els accidents amb baixa han disminuït i els accidents sense baixa ha
Segons una gràfica d’evolució de l’accidentalitat, des de l’any 2007 queda palès que es dona més 
prevalença en els centres de la DGAIA. CCOO exposem que hi ha uns centres on duran
no s’ha registrat cap accident i demanem un estudi en profunditat per grups d’edat, part dels cos 
lesionada, etc , en aquest sentit el SPRL  lliurarà la informació requerida el més aviat possible

is de lloc de treball per motius de salut : 
El SPRL presenta 3 casos de risc en l’embaràs i 2 per altres raons de salut, de tots aquests casos 

’adaptació.   

el cas d’una treballadora de la DG de Joventut sensible als 
que en el seu moment el SPRL ja havia detectat i del qual s’havia fet una modificació 
treball. Es demana valoració i seguiment mèdic amb una certa particularitat degut a la complicitat 

s documentació en termes de prevenció per part de les empreses 
concessionàries que hi treballen en els centres del Departament com poden ser les de 

ogia, cafeteria etc.  ja que CCOO hem posat èmfasi en aquest tema
ora d’ajust i de control      

El departament presenta un informe de l'accidentalitat però enca
s precisos com l’edat, temps treballat, etc. CCOO h

ector de la generalit at
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l’adequació dels espais del CRAE Calamot . Hi ha diferents 
/es per fer compatible 

aplicarà la més adequada i possible 
i CCOO defensem que aquesta sigui consensuada amb els treballadors/es del 

del SPRL  davant de la detecció 
en un centre del Departament que no reuneix les condicions 

el llistat del 2012 i dels primer mesos del 2013. En general 
disminuït i els accidents sense baixa han augmentat. 

queda palès que es dona més 
ha uns centres on durant dos anys 

un estudi en profunditat per grups d’edat, part dels cos 
RL  lliurarà la informació requerida el més aviat possible. 

El SPRL presenta 3 casos de risc en l’embaràs i 2 per altres raons de salut, de tots aquests casos 

el cas d’una treballadora de la DG de Joventut sensible als canvis tèrmics, cas 
que en el seu moment el SPRL ja havia detectat i del qual s’havia fet una modificació del lloc de 
treball. Es demana valoració i seguiment mèdic amb una certa particularitat degut a la complicitat 

s documentació en termes de prevenció per part de les empreses 
concessionàries que hi treballen en els centres del Departament com poden ser les de 

posat èmfasi en aquest tema, això ha 

El departament presenta un informe de l'accidentalitat però encara 
. CCOO hem demanat que 
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es faci un informe més acurat per poder posar mesures reals en relació a les dades reals. De 
moment us podem avançar que el 93% dels accidents amb baixa es produeixen als geriàtrics i que 
el 70,6% es produeix al personal auxil
demanar aquest estudi d’accidentalitat.

Canvis de lloc de treball:   S'estan fent varis estudis d'adaptació del lloc de treball per motius de 
salut. Totes les que estan en curs só
s'han produït tres adaptacions del lloc de treball amb disminució de les c
treball; CCOO hem demanat a ICASS que es tingui en compte que la resta de personal ha de fer 
les tasques que no es puguin fer i l'ICASS ha comentat que ja ho tenen en pe
possiblement demanaran substitució.

Varis: 

• CCOO vam demanar una actuació a la cuina de RGG de Santa Coloma i el SP ha explicat 
les actuacions dutes a terme.

• CCOO hem presentat el cas d’una treballadora agredida per un usuari a la RGG de 
Mossèn Homs; CCOO h
seguiment i l’estudi dels anteriors casos d’agressió produïts al centre.

• CCOO també hem demanat que el protocol d'agressió s'apliqui a tot el personal del centres 
d'ICASS no solament al pe

• CCOO reiterem la petició feta a l’anterior Plenari, que es lliuri
que complien amb la llei de Prevenció (CAE). Donat que actualme
compleixen. L’ICASS s’hi ha compromès, així com a fe

 
Visita delegats/des a l’edifici del Passeig Taulat
 
Els delegats/des de prevenció de CCOO vam anar a la visita del nou centre  del Departament de 
Benestar Social al Passeig Taulat.

Es va fer una visita general a algunes de les pla
moment. 

La nostra impressió és que sembla que l'estructur
escales d'evacuació independents, sistema d'extinció d'incendis a totes les plantes, terres 
antilliscants, bona il·luminació, lavabos per a person
ventilació, etc. Respecte a  l'estructura
podran fer les avaluacions dels lloc

Els delegats de CCOO hem demanat les especificacions espa
preveure possibles insuficiències.
valoracions in situ desprès del trasllat. 

 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT
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s acurat per poder posar mesures reals en relació a les dades reals. De 
moment us podem avançar que el 93% dels accidents amb baixa es produeixen als geriàtrics i que 
el 70,6% es produeix al personal auxiliar de clínica o de geriatria. És per aix
demanar aquest estudi d’accidentalitat. 

S'estan fent varis estudis d'adaptació del lloc de treball per motius de 
. Totes les que estan en curs són de personal auxiliar de geriatria. A la RGG de Sant Roc 

ït tres adaptacions del lloc de treball amb disminució de les càrregues i els temps de 
treball; CCOO hem demanat a ICASS que es tingui en compte que la resta de personal ha de fer 
les tasques que no es puguin fer i l'ICASS ha comentat que ja ho tenen en pe
possiblement demanaran substitució. 

am demanar una actuació a la cuina de RGG de Santa Coloma i el SP ha explicat 
les actuacions dutes a terme.  

presentat el cas d’una treballadora agredida per un usuari a la RGG de 
oms; CCOO hem demanat modificacions al protocol d’agressions, el seu 
i l’estudi dels anteriors casos d’agressió produïts al centre.

demanat que el protocol d'agressió s'apliqui a tot el personal del centres 
l personal d'atenció directa. 

reiterem la petició feta a l’anterior Plenari, que es lliuri un llistat de les empreses 
que complien amb la llei de Prevenció (CAE). Donat que actualme
compleixen. L’ICASS s’hi ha compromès, així com a fer-ne el seguiment.

a l’edifici del Passeig Taulat -Forum 

de prevenció de CCOO vam anar a la visita del nou centre  del Departament de 
Benestar Social al Passeig Taulat. 

Es va fer una visita general a algunes de les plantes, no totes estaven accessibles en aquell 

La nostra impressió és que sembla que l'estructura compleix amb els paràmetres de Prevenció: 
escales d'evacuació independents, sistema d'extinció d'incendis a totes les plantes, terres 

lavabos per a persones amb disminució a cada planta
Respecte a  l'estructura, fins que tot el personal i mobiliari no estigui al centre no es 

llocs de treball, riscos ambientals, etc. 

hem demanat les especificacions espacials de les plantes 4
preveure possibles insuficiències.  Restem a l'espera de les dades del Departament i 
valoracions in situ desprès del trasllat.  

US CONTINUAREM INFORMANT

tor de la generalitat
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s acurat per poder posar mesures reals en relació a les dades reals. De 
moment us podem avançar que el 93% dels accidents amb baixa es produeixen als geriàtrics i que 

s per això que CCOO vam 

S'estan fent varis estudis d'adaptació del lloc de treball per motius de 
n de personal auxiliar de geriatria. A la RGG de Sant Roc 

rregues i els temps de 
treball; CCOO hem demanat a ICASS que es tingui en compte que la resta de personal ha de fer 
les tasques que no es puguin fer i l'ICASS ha comentat que ja ho tenen en pensament i 

am demanar una actuació a la cuina de RGG de Santa Coloma i el SP ha explicat 

presentat el cas d’una treballadora agredida per un usuari a la RGG de 
demanat modificacions al protocol d’agressions, el seu 

i l’estudi dels anteriors casos d’agressió produïts al centre. 
demanat que el protocol d'agressió s'apliqui a tot el personal del centres 

un llistat de les empreses 
que complien amb la llei de Prevenció (CAE). Donat que actualment la majoria no el 

ne el seguiment. 

de prevenció de CCOO vam anar a la visita del nou centre  del Departament de 

ntes, no totes estaven accessibles en aquell 

amb els paràmetres de Prevenció: 2 
escales d'evacuació independents, sistema d'extinció d'incendis a totes les plantes, terres 

es amb disminució a cada planta, sistemes de 
fins que tot el personal i mobiliari no estigui al centre no es 

plantes 4 a i 5a per a 
Restem a l'espera de les dades del Departament i 

US CONTINUAREM INFORMANT 


