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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT MAIG 2014 

 
 
 
Presentació del Resum de les actuacions preventives l’any 2013. 
 
El Servei de Prevenció (SPRL) presenta el resum de totes les actuacions realitzades el 2013 a 
nivell de totes les actuacions que ha fet el Departament amb mitjans propis i aliens. 
 
 
Informació sobre un cas de lipoatròfia (SSCC). 
 
Aquesta malaltia ja s’ha manifestat en una treballadora del nou edifici del Pg. Taulat. Segons el 

SPRL, s’ha seguit el protocol indicat, tots els controls s’han fet i, en principi, l’edifici es troba en 

condicions idònies. Igualment, es farà el seguiment del cas fins que els símptomes de la malaltia 

desapareguin.  CCOO demanem que es vigilin les condicions ambientals i s’informi d’aquest 

seguiment al Comitè els pròxims mesos. 

 

Estadística d’accidentalitat Departament. 

 

Es lliura l’estudi d’accidentalitat del 2013. Segons les dades, han augmentat els accidents un 25% 

en relació a 2012. Els centres que registren més accidents són els de la DGAIA i el col·lectiu més 

afectat els educadors i educadores. L’Administració expressa la seva preocupació al respecte 

comentant que tot i que les causes poden ser multifactorials es revisaran els informes i 

s’adoptaran les mesures necessàries. CCOO indiquem que les dades són objectives i posem de 

manifest que s’han d’invertir els recursos pertinents per reduir la sinistralitat.  
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La part social té constància de l’estudi realitzat i critica que fins el moment actual no s’ha millorat la 

situació dels centres, al contrari, s’ha produït una davallada de les substitucions en alguns trams 

horaris o si el període a cobrir és curt, provocant l’augment del nombre d’accidents i entre aquests, 

alguns de caràcter greu. 

 

Estadística d’accidentalitat centres ICASS. 

 

L’accidentalitat de 2013 a l’ICASS ha augmentat un 42’22% en relació amb la de l’any 2012. 

L’estudi que presenta el SPRL, que CCOO vam demanar ja al setembre de 2013, exposa que ha 

augmentat molt el nombre d’accidents amb baixa (72%), i que el personal més afectat és el 

d’atenció directa, i la forma més freqüent d’accident són els “sobreesforços físics”. CCOO hem 

demanat al SPRL que es faci un estudi amb mesures d’actuació que siguin eficaces per reduir 

l’accidentalitat en aquest col·lectius d’atenció directa. 

 

Protocol d’agressions a centres ICASS. 

 

També CCOO hem demanat que es faci seguiment dels centres que encara no han notificat qui 

forma part del grup de treball de seguiment de les agressions a les Residencies i centres d’ICASS. 

Encara són més de la meitat ! 

 

Comissió Permanent Paritària de Salut,  a Funció Publica (BSF-ICASS). 

 

Al final de maig el Departament feia la presentació a Funció Publica de les actuacions realitzades 

al llarg de l’any per part del Servei de Prevenció al Departament. Durant la presentació, els 

delegats de prevenció de CCOO vam demanar que es faci un grup de treball al Departament per 

l’estudi específic de l’accidentalitat a l’ICASS i als centres de la DGAIA.  Amb resultats i propostes 

de millora i mesures per evitar la gran accidentalitat al nostre Departament. 

 

També vam demanar el compliment per part dels centres d’ICASS del protocol d’agressions i el 

seu compliment als centres residencials d’ICASS. 
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