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ACCIDENTALITAT A L’ICASS 
 
 
Us informem que els delegats/des de prevenció de CCOO hem denunciat, en la Paritària 
de Salut Laboral de Funció Publica, l’alt índex d’accidentalitat que tenim als centres 
d’ICASS i, també, que aquest incompleix els Protocols d’Agressions.  
 
CCOO hem demanat la creació d’un grup de treball per a fer propostes i demanar 
solucions reals i efectives per tal d’evitar l’alta accidentalitat al nostres centres.  
 
L’accidentalitat als centres d’ICASS ha crescut més d’un 70 % en els últims tres anys. És 
per això que, als delegats/des de CCOO no ens serveix només la descripció de les 
causes, sinó que exigim solucions reals i efectives per evitar-ne els accidents. 
 
CCOO hem tornat a insistir en la creació del Grup de treball, al Servei de Prevenció i a la 
Cap de la Subdirecció General de Recursos Humans i Administració per tal que aquest 
grup es constitueixi el més aviat possible. 
 
També hem reiterat que es faci un seguiment i compliment del protocol d’agressions a tots 
els centres. 
 
Els delegats i delegades de Prevenció de CCOO us recordem que s’han d’enregistrar tots 
els accidents, cops, agressions, etc., que es produeixin en el centre de treball perquè sinó, 
no es posa de manifest l’accidentalitat, i més en concret, la problemàtica de les 
agressions, com passa en altres col·lectius. I, per tant, per l’administració no existeix. 
 
Per a més informació i assessorament us podeu posar en contacte amb els vostres 
delegats i delegades de Prevenció de CCOO a l’ICASS. 
 
                  Jesús Aneas   janeas@sindicat.ccoo.cat 

Montse Tarrés   tarresmontse@hotmail.com 
Aleix Gual                                   agual@sindicat.ccoo.cat 
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