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 DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA 
COMITÈ SEGURETAT I SALUT 

 
Al darrer Comitè de Seguretat i Salut del Departament de Benestar Social i Família i el Comitè de l’ICASS de 
l’any, es van plantejar, entre d’altres, els temes següents: 
 
 
1.- Presentació de la proposta del Pla de treball i Pla de Formació de l’any 2015 del SPRL 
 
El pla de treball contempla 18 objectius  a assolir. Us en fem un extracte i us detallem alguns d’ells: 

 Objectiu 1. Aplicació del Preven CS/32 a la gestió de la prevenció de riscos laborals en diferents 
mòduls. 
 

 Objectiu 2. Consolidació del mapa procedimental en matèria de prevenció, com és el Curs de gestió 
de la prevenció (una sessió de 5 hores) adreçat als càrrecs de comandament dels centres de la 
DGAIA i la SISPAP (ICASS) per parlar de la comunicació de l’accidentalitat, del control de la 
Coordinació d’Activitats Empresarials, dels plans d’emergència, simulacres, etc. 
També està prevista l’elaboració d’un procediment de prevenció i actuació davant de situacions de 
violència i agressions a la DGAIA (l’ICASS ja el té i ara el SPRL l’elaborarà per la DGAIA) i la revisió 
del Protocol d’actuació en situacions d’especial complexitat en relació als usuaris en dependències 
del Departament (PASEC). 
Així mateix, s’establiran actuacions de consolidació específiques, com són el seguiment del 
Procediment de gestió documental (procediment intern del SPRL) i el seguiment del Procediment 
d’intervenció davant situacions potencialment conflictives a les RGG i centres de discapacitats. 
Els delegats i delegades de CCOO valorem molt aquetes actuacions que ja hem demanat en 
reiterats comitès. 

 
 Objectiu 3. Avaluacions de riscos laborals, està prevista la revisió de l’avaluació de riscos laborals 

de 17 centres de la DGACC, la revisió de l’avaluació del CRAE Misericòrdia i la revisió de 
l’avaluació del CAD Infantil Calàbria. 
 

 Objectiu 4. Continuació de la implantació dels Plans d’autoprotecció dels centres del Departament. 
 

 Objectiu 5. Prioritari, disminuir l’accidentalitat i s’inclou com a novetat l’augment del percentatge 
d’investigació dels accidents, que passa d’un 60 a un 80 % dels accidents amb baixa i un 30 % 
d’investigació dels accidents sense baixa produïts per agressions. Des de CCOO ho valorem 
positivament tot i que ja l’any passat vam demanar que s’estudiessin el 100% dels accidents amb 
baixa. 
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I, com diu l’acta del Comitè: “A més, es durà a terme l’estudi de l’accidentalitat de l’any 2014 de les 
residències de gent gran i centre de disminuïts i dels centres de la DGAIA, que s’havia de lliurar en 
aquesta sessió del Comitè..” per donar resposta a una petició de CCOO atès l’alt increment 
d’accidents al nostre Departament.  
 

 Objectiu 6. Control de l’aplicació del protocol de plagues, es portarà el control de les aplicacions que 
es facin, es realitzarà la Coordinació d’activitats preventives dels tractaments que es facin a tots els 
centres, així com un recordatori del protocol als centres. Demanat també per CCOO des del gener 
de 2014. 
 

 Objectiu 7. Riscos ergonòmics: no es farà una intervenció global sinó que es valoraran les peticions 
concretes que arribin de les condicions del lloc de treball i es donaran consells individualitzats in 
situ. 

 
 Objectiu 8. Riscos psicosocials. Concretament, es realitzarà la revisió de l’avaluació de riscos 

psicosocials a: 11 Centres de la DGAIA, 41 Oficines de Benestar Social i Família, 14 Hotels 
d’Entitats, 6 Ludoteques, 37 Centres Cívics, 13 Cases del Mar, 83 Casals de Gent Gran. 40 
Equipaments Polivalents de la DGACC. Enguany, s’ha realitzat una prova on line per la revisió de 
l’avaluació de riscos psicosocials a 24 OBSF de la DGACC, on s’ha enviat un qüestionari de forma 
virtual als treballadors/ores que facilita la recollida de dades. 

 
 Objectiu 9. Campanyes de promoció de la salut. Destaquen com a novetats els quaderns informatius 

sobre la relació salut-alimentació que tractaran de diferents temàtiques com la menopausa, embaràs 
i lactància, HTA, colesterol, diabetis, alteracions del ritme intestinal i litiasis renal. També es farà una 
prova pilot a la RGG de Sant Roc. 

 Segueixen objectius referits al personal especialment sensible, a la Coordinació d’activitats 
empresarials, on es preveu realitzar la coordinació en 73 centres del Departament (CCOO ja van 
insistir amb la coordinació de les activitats empresarials al gener 2014), també els que contemplen 
el seguiment d’obres. En aquest punt i tenint en compte que no hi ha previstes obres majors al 
Departament, es destinaran els recursos econòmics d’aquest capítol a la investigació dels accidents 
de treball. 

 
 Objectiu 16. Pla de Formació del Servei de Prevenció de Riscos Laborals per l’any 2015, que podeu 

trobar publicat a l’ intranet. 
 
CCOO vigilarem pel compliment i l’execució de les propostes presentades. 
 
2.- Nova mútua dels treballadors/ores de la SISPAP ( anterior ICASS) 
 
Asepeyo és la nova mútua que dóna cobertura a tots els departaments de la Generalitat.  CCOO fem la 
petició que es tingui en compte el grau de perillositat i risc pel personal d’atenció directa de l’ICASS en el 
cas d’embaràs, i que es faci l’aplicació de protecció de la dona embarassada des del primer moment. 
Asepeyo es compromet  a valorar cada cas però segons les seves dades no són un personal amb risc 
elevat, i comenten que volen adaptar la normativa vigent a les necessitats especifiques i donar resposta a 
totes les consultes i que es faran reunions periòdiques per definir els protocols. 
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Els delegats/des de prevenció de CCOO us tornem a insistir a tots i totes, que feu el màxim esforç en la 
recollida de tots els accidents/incidents relacionats amb les agressions (cops, empentes, esgarrapades, 
etc.,) i la comunicació a la Direcció del vostre centre. 
 
3.- Estadística d’accidentalitat 
 
Es lliura, com en cada Plenari, l’estadística d’accidentalitat que es tramet periòdicament a Funció Pública i el 
detall dels accidents comunicats des de l’1/09/2014 al 14/11/2014 en els centres del nostre Departament. Es 
torna a evidenciar l’augment en relació a l’any passat. CCOO tornem a insistir que el Departament presenti 
un estudi de l’accidentalitat en profunditat. El SPRL comenta que ja queda inclòs en l’objectiu 5.  
 
Es demana que l’Administració faci un recordatori per tal que els/les treballadors/es realitzin els comunicats 
quan es produeixin incidències com amenaces, empentes, etc.   moltes vegades queden indicades en els 
registres al centre però no es notifica com accident al departament. 
 
4.- Informació relativa als canvis de lloc. 
 
Es notifiquen els canvis de lloc de treball per  motius de salut que durant aquests últims mesos han estat 7 
al Departament i 5 a l’ICASS. En alguns casos es recomana que es pugui realitzar una adaptació funcional. 
 
5.- Manca de notificació al CSS de la constitució del grup de treball d'agressions als centres de 
l'ICASS (Demanat per CCOO). 
 
El SPRL lliura en aquesta sessió el quadre resum de la informació facilitada per les Residències de Gent 
Gran quant a la constitució dels grups de treball per l’estudi de les agressions als centres, amb el detall del 
personal que forma part de l’equip interdisciplinari, la freqüència de les reunions i els casos registrats l’any 
2014. Fa mes d’un any que CCOO hem demanat aquesta relació per l’incompliment que des de l’ICASS 
s’ha estat fent del protocol de les agressions als centres. Es dóna la paradoxa de centres que tenen 1 
agressió i d’altres fins a 100. CCOO demanem al SPRL que ens informi dels casos registrats, per centres, 
que han estat notificats al Departament com a accident/incident. 
  
6.- Composició de la roba de treball del personal d'atenció directa de la RGG de la Mercè ( Presentat 
per CCOO). 
 
CCOO demanem que es defineixin quines són les característiques que ha de complir la roba de treball en 
relació a les proporcions en % de fibra i cotó, ja que el personal de la RGG de la Mercè s’ha queixat per 
aquest fet a la Direcció del centre.  El SPRL respon que si es detecten incidències en aquest sentit, es faci 
arribar la informació al Servei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
L’ICASS comenta que pot revisar quina proporció tenen els uniformes de treball de la resta de residències. 
 

La Secció Sindical de CCOO al Departament de 
Benestar Social i Família us continuarà informant 

 
Per qualsevol consulta o aclariment podeu posar-vos en contacte amb nosaltres: janeas@ccoo.cat,  
mjgomez@ccoo.cat, icaire@ccoo.cat 


