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

 
 
TEMA TRACTAT CONJUNTAMENT:  
 
-   Presentació de les actuacions preventives realitzades l’any 2013 
 
Es presenta un resum de totes les actuacions relacionades durant l’any 2013 per part del SPRL. 
D’entre totes signifiquem algunes com les avaluacions de riscos laborals a centres de la DGACC, 
seu central del Departament i centres de la DGAIA i d’ICASS, i els plans d’autoprotecció, tot 
recordant la periodicitat i els llocs on s’han realitzat. A proposta de CCOO, es detallen també les 
empreses contractades durant l’any 2013, com a serveis de prevenció aliens en matèria de 
prevenció de riscos laborals.  
 
Igualment, es continuen fent els controls de plagues necessaris i també tots els informes tècnics 
necessaris. En relació a la Planificació preventiva a centres, així com la coordinació d’Activitats 
Empresarials, s’ha realitzat de forma continuada. També s’han dut a terme  les actuacions en salut 
laboral i també les adaptacions funcionals precises.  
 
CCOO manifestem els problemes que els treballadors i treballadores tenen amb les mútues ja que 
sovint determinades patologies es deriven a la Seguretat Social. Segons el SPRL, ja han informat 
d’aquesta incidència i han sol·licitat dades en aquest sentit. Demanem, també, que  les 
campanyes de salut siguin rotatòries per a totes les demarcacions territorials i centres grans degut 
a la importància del seu efecte. 
 
Es presenta l’Accidentalitat anual i es constata un increment dels accidents per sobre del 
20%. CCOO ja havíem demanat al setembre que es presentés, per part del Servei de 
Prevenció, un estudi detallat de les causes. El Servei de Prevenció es compromet a lliurar-
lo en el proper comitè. 
 
 
COMITÈ DEPARTAMENT: 
 
- Condicions de treball a l’EVAB Paral·lel. 
 
CCOO estem fent un seguiment exhaustiu sobre diferents incidències detectades en el servei de 
l’EVAB Paral·lel. Algunes s’han pogut solucionar ràpidament i d’altres estan encara pendents, per 
la qual cosa insistim al respecte i continuarem  valorant els canvis i millores practicades.    
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- Millora en el sistema de climatització de l’edifici Taulat. 
 
Després d’alguns dies amb problemes de climatització en diferents espais el SPRL comenta que 
era perquè s’estaven fent proves i actuacions de millora i que això ha comportat diferents 
desajustos ambientals, per la qual cosa la gent ha expressat el seu desconfort. CCOO exposem 
que els canals de comunicació han fallat i que per a properes actuacions s’ampliïn els mitjans 
d’informació. El SPRL ens informa que està previst fer una nova actuació de millora de la 
climatització a principis de l’estiu.  
 
 
COMITÈ   ICASS: 
 
-Protocol d’agressions: 
 
El Departament, a petició de CCOO, ens lliura el llistat de centres d’ICASS que han instaurat i fan 
el seguiment del protocol d’agressions. Com ja era d’esperar, de 17 centres de Residències de 
Gent Gran de Catalunya, solament 9 han presentat el seguiment i 2 centres adaptat pel seu 
compte... 
 
CCOO seguirem insistint als centres, direccions i allà on calgui, donat que tot i tenir l’ordre per part 
de Direcció de Serveis i el Servei de Prevenció, alguns centres continuen incomplint aquest 
protocol que data de 2009 i que fins el 2013 ningú no complia. Aquest incompliment afecta tant a 
la notificació, seguiment i estudi  de les agressions i constitueix ocultació de sinistralitat. Però 
també té les seves conseqüències, com ho demostra el fet que, per exemple, a centres de DGAIA, 
l’estudi de les dades hagi portat a que les treballadores que sol·liciten protecció de l’embaràs, 
via adaptació o baixa  per la Mutua, se’ls contempli ràpidament i que, en els cas dels centres 
d’ICASS no es consideri fins a les 18 setmanes. 
 
 
- Estadística accidentalitat: 
 
El SPRL presenta l’accidentalitat sense fer un estudi detallat, que és el que els delegats/des de 
prevenció de CCOO vam demanar al Comitè de setembre. Es torna a constatar que al 2013 ha 
augmentat fins a un 20% l’accidentalitat en relació a l’any anterior. Es constata que el perfil 
d’empleat/da accidentat és: “auxiliars de geriatria, que suposen un 75 % dels accidents del 
Departament, dels quals gairebé el 100 % són dones, amb una edat de 50 anys o més, amb 
més de 5 anys al Departament, que encara que tinguin mitjans tècnics, poden haver de fer 
un sobreesforç en un moment determinat de la seva jornada laboral”. 
 
CCOO hem demanat a l’ICASS l’augment de les ràtios mínimes diàries dels centres, donat que es 
constata freqüentment als comunicats d’accident, que les auxiliars, en el moment de l’accident, 
estan soles atenent l’usuari. 
 
El Servei de Prevenció ens informa dels canvis de llocs de treball per motius de salut d’aquest any 
i que el 93% dels canvis duts a terme l’any passat van ser de centres d’ICASS. 
 
CCOO us continuem insistint en la necessitat de notificar tots els accidents, incidents i les 
agressions per part dels usuaris, causin o no baixa i/o visita a la Mutua de treball.  
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