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DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA 
DARRERS COMITÈS DE SEGURETAT I SALUT

 
Reestructuració del Comitè de Seguretat i Salut del Dep. de Benestar Social i Família              
 
Després dels processos d’eleccions del personal funcionari i laboral, cal modificar la composició del Comitè 
de Seguretat i Salut. Segons Funció Publica, han de ser 11 membres per part de l’Administració i 11 per la 
part social. En aquest sentit es modifica el reglament de funcionament. També s’acorda crear una comissió 
per aprovar canvis de lloc de treball per motius de salut quan tinguin caràcter urgent. CCOO proposem que, 
com a mínim, el nombre de representants per a poder aprovar decisions sigui de 4.  
 
 
Valoració de la proposta del Pla de Treball i la de Formació de l’any 2015 del SPRL 
 
Aquest Pla es va presentar al novembre del 2014 i en l’actualitat s’han incorporat millores com l’avaluació 
dels riscos específics del personal de torn de matins que fa serveis de trasllats de la UDEPMI i s’ha afegit 
edicions del Curs de gestió de la prevenció adreçat als responsables de centres de la DGACC, que  ja s’han 
fet a la SISPAP pels directors de centres, a petició de CCOO.  
 
 
Presentació de resultats i mesures de les avaluacions de riscos psicosocials de tres residencies de 
la SISPAP i 24 OBSF de la DGACC  
 
Es valora molt positivament el nivell de participació i CCOO destaquem la feina feta dins el grup de treball i 
la millora dels temes psicosocials detectats. En la comparativa de l’any 2006 destaca l’empitjorament en els 
ítems de doble presència (i que tenen a veure amb la conciliació) i el de les exigències psicològiques 
cognitives. Per altra part, han millorat en els ítems de l’estima, el conflicte i claredat de rol. Tanmateix hi ha 
factors que consten sempre en vermell i com a contrapartida indicar que s’han produït canvis en les 
condicions de treball i en la disposició dels horaris. 
 
 
Composició de la roba de treball del personal d’atenció directa de les RGG de la SISPAP. 
 
A petició de CCOO, des del Servei de Prevenció es recomanarà que es subministri roba de treball amb un 
percentatge de 50% cotó 50% polièster. Actualment la majoria de treballadors/es porten roba amb una 
proporció de 35% de cotó i 65% de fibra.  
 
 
Formació en prevenció de riscos laborals 
 
Dins el pla de treball del 2015 es contempla l’objectiu de disminuir l’alta accidentalitat. Per tant, es proposa 
que s’obligui a assistir a la formació de riscos propis del lloc de treball  on corresponguin. 
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Informació sobre el nou Protocol per a la prevenció, la detecció i la resolució de situacions 
d’assetjament psicològic i altres discriminacions a la feina 
 
Els casos d’assetjament s’aglutinaran a Funció publica qui estudiarà i analitzarà tots els casos amb la 
participació de Servei de Prevenció i serà un punt en l’ordre del dia dels plenaris.  
 
 
Informació sobre la caiguda sobtada d’aigua calenta del sostre de la planta 6, sector A. I planta 5 ( 
Edifici Taulat). 
 
El SPRL ens informa que ha estat un problema a les canonades i que es solucionarà el més aviat possible. 
 
 
Condicions ambientals plantes 4, 5, 6 i 7 edifici Taulat. 
 
Després de mesos insistint i reclamant per part dels delegats/des de CCOO respecte del problema de les 
condicions ambientals i mal olors, sembla ser que ja estan fets els estudis i els olors es solucionaran amb la 
col·locació d’uns aparells humidificadors externs. Estan buscant  aparells més estètics ja que la majoria són 
de grans dimensions i pensats per situar-los en cavitats tancades.. 
 
 
Adaptacions/Canvis de lloc de treball per motius de salut. 
 
Presenten les adaptacions, els nous casos i també els canvis de lloc de treball per motius de salut. 
 
 
Estadística d’accidentalitat. 
 
L’accidentalitat ha tornat a pujar l’any 2014. El SPRL està estudiant l’accidentalitat per fer un informe de les 
causes reals i trobar solucions tal i com hem demanar en reiterats comitès els delegats/des de prevenció de 
CCOO. 
 
Torn obert de paraules: 
 
La part social insistim en la necessitat de mantenir el mobiliari en bones condicions com les grues, llits, etc.. 
als centres de la SISPAP. 
 
CCOO preguntem per la situacions relacionades amb les condicions de treball dels centres de la RGG la 
Mercè. 
 
CCOO preguntem pel tema de l’electricitat estàtica de les bugaderes de la Casa del Mar de Barcelona i el 
SPRL respon que ja s’ha fet la visita i resta pendent d’enviar l’informe corresponent. 
 
CCOO preguntem pel sanejament i reorganització de l’espai de neteja i altres espais al CGG de Bac de 
Roda i el SPRL respon que aquest tema encara no s’ha revisat  i pren nota. 
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