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DEPARTAMENT DE BENESTAR I FAMÍLIA 
RESUM COMITÈS SEGURETAT I SALUT GENER 2014 

 
 
 
TEMES TRACTATS CONJUNTAMENT:  
 
-   Valoració de la proposta del Pla de Treball i Pla de Formació de l’any 2014 del Servei de 

prevenció de Riscos Laborals (SPRL) 
 

En general es dóna per vàlida la proposta del Departament, però CCOO demanem que 
s’incorpori el protocol de plagues al protocol d’actuació específic del Departament. En general, 
els centres que depenen de la DGACC es gestionen des del SPRL, el qual contacta amb 
GESTIOR QUÍMICS. En la resta de centres, ICASS, DGAIA, Serveis Territorials i resta 
Departament, és l’empresa la que fa la proposta i l l’ha de validar el SPRL.  
 
CCOO demanem també que s’informi els Delegats/des de Prevenció al respecte de les 
intervencions que es realitzin tal com contempla la Llei. Igualment, i en relació a la proposta del 
Pla de Treball, es demana més coordinació entre les mútues i el SPRL. 
 
CCOO proposem que es modifiquin els percentatges a estudiar dels accidents a fi que 
s’investiguin més els casos produïts als centres de treball i no tant els accidents in itinere, on el 
marge d’actuació del Departament en les mesures correctores és pràcticament nul. Es proposa 
investigar el 60 % dels accidents amb baixa i el 30 % dels accidents sense baixa (proposta del 
Departament). Tot i que sempre CCOO hem demanat que s’estudiïn el 100% dels accidents, 
segons les auditories fetes al Departament. 
 

- Estadística d’accidentalitat.  
 

Ens han presentat la relació dels accidents i CCOO hem demanat l’estudi estadístic de les 
dades per a poder fer una valoració real. 

 
- Canvis de lloc de treball per motius de salut.  
 

Han presentat els casos que estan actualment en estudi i els que han estat adaptats o han 
sigut avaluats i precisen un canvi de lloc de treball per motius de salut. 
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COMITÈ DEPARTAMENT: 
 
CCOO demanem que es faci la revisió de l’avaluació ergonòmica de l’EVAB Paral·lel. Tenim 
constància que la majoria de personal no disposa de cadires ergonòmiques: són velles i 
incòmodes. En la planta baixa, la zona de recepció és una cabina de vidre compacte amb un espai 
molt reduït, que dificulta la comunicació entre l’usuari i el personal que atén les consultes. Aquest 
espai no disposa de llum suficient i els endolls estan en contacte directament amb la cadira. 
Igualment la recepció del primer pis no disposa d’un espai adequat en relació a l’ergonomia i a la 
il·luminació per atendre les demandes dels usuaris. 
 
COMITÈ   ICASS: 
 
- Modificació del Protocol d’intervenció davant de situacions potencialment conflictives a 

les Residències de Gent Gran i de Discapacitats. 
 
 L’ICASS no compleix el protocol, aprovat el 2009, i CCOO hem demanat tant la modificació 

del protocol com el compliment i seguiment en els centres de treball. És d’aplicació a tot el 
personal dels centres. 

 
 Us recordem que cada agressió que es produeixi s’ha de notificar al SPRL com a accident i 

també s’ha d’estudiar dins el grup de treball de cada centre. 
 
 Una agressió no és quelcom inherent a la nostra feina ni que haguem de viure amb 

normalitat! 
 
 
- GRIP A:   

 
CCOO vam demanar que es tornessin a implantar les mesures protectores a les RGG per 
evitar el contagi als usuaris i treballadors atès el gran nombre de casos que es produeixen. 

 
 
- Mútues. 

 
CCOO hem plantejat que en moltes ocasions les mútues deriven els treballadors/es al metge 
de capçalera tot i que els fan el diagnòstic i/o el tractament. CCOO us recomanem que truqueu 
els delegats/des de prevenció si us trobeu en aquesta situació i que feu una reclamació al 
mateix metge de la Seguretat Social, de la qual us en quedeu còpia. Si ens la feu arribar 
(cuidant tota la privacitat) podrem també treballar-ho a nivell del Departament. 

 
 
- Control de Plagues:  
 

CCOO hem demanat que el control de plagues es faci notificant-lo als delegats/des de 
Prevenció tal com contempla la llei. 

 
 
Per a qualsevol consulta podeu contactar amb els vostres delegats i delegades de 

prevenció de CCOO. 


