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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
DEP. DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES 

 
Novetats del Pla de Treball i Pla de Formació de l’any 2016 
 
 Accidents de treball: s’ampliaran les investigacions a TOTS els accidents amb baixa. 

El que ha estat durant temps una reivindicació de CCOO durant anys, ha acabat sent 
un requeriment de la Inspecció de Treball. 

 Riscos psicosocials es contractarà un servei de mediació i resolució de conflictes entre 
 treballadors/es i, en concret a nivell de les OBF de la DGACC, s’oferirà un programa 

pilot virtual per oferir suport individual als treballadors/es. 
 Formació als auxiliars de geriatria i infermers/es en la mobilització segura de pacients 

amb els mitjans tècnics adequats. Es revisaran les grues, etc. per part d’una empresa 
externa per arreglar o substituir el material defectuós. 

 Es creen Grups de treball per tractar: 
a) Planificació preventiva de les mesures derivades de les avaluacions de riscos 

psicosocials a la DGAIA. Grup iniciat actualment en funcionament. 
b) Grup d’estudi de l’accidentalitat de les Residències de GG de la nova Direcció 

General de Protecció Social, DGPS(antiga SISPAP-ICASS), a petició de CCOO. 
c) El Protocol d’agressions per el centres de la DGAIA que queda pendent perquè es 

farà un protocol per a tota la Generalitat. 
 
Problemes ambientals Edifici Taulat 
 
CCOO tornem a insistir en els problemes en les condicions ambientals de la planta 5,7,6 i 
resta de l’edifici de Taulat ja que no disposa dels corresponents humidificadors. El Servei 
de Prevenció es compromet a revisar-los. 
 
Menjador a l’edifici de Paral·lel 
 
CCOO presentem les queixes rebudes dels treballadors/es de l’edifici de Paral·lel 
respecte a la necessitat de tenir un servei de menjador prop, i tenint en compte el nombre 
de treballadors afectats. El SPRL exposa que no hi ha espai físic per poder habilitar un 
menjador i que la llei (de l’any 1938) no obliga. A tal efecte CCOO insistim en la 
possibilitat d’habilitar un area de descans. El Servei de Prevenció respon que no hi ha 
espai i que ja existeixen neveres i microones. 
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CCOO creiem que si que la Llei obliga malgrat sigui antiga i que cal buscar la millor 
solució a les necessitats dels treballadors i treballadores d’aquest edifici. 
 
Legionel·la 
 
Davant dels casos de legionel·la detectats en dos Residències de la DGPS (SISPAP - 
ICASS), CCOO insistim en la importància que té que els directors i directores tinguin 
coneixements de l’existència del protocol. En aquest sentit, el Servei de Prevenció farà 
una reunió en breu amb totes les Direccions d’aquests centres. 
 
Sarna 
 
S’han produït casos de escabiosi a una Residència de GG de la DGPS (SISPAP-ICASS). 
S’encomana per contacte amb alguns residents que estaven afectats; s’ha fet el 
tractament a tots els treballadors/es del centre que van estar-hi en contacte, per indicació 
de la Mutua i l’Agencia Catalana de Salut. Els delegats i delegades de prevenció de 
CCOO hem seguit el cas. Demanarem a la nova DGPS, (SISPAP- ICASS); que es faci un 
protocol d’actuació conjunt en tots els casos de malalties transmissibles. 
 
Accidentalitat Departament 
 
Amb les dades finals encara per presentar pel Servei de Prevenció, ja s’observa que al 
Departament es manté un creixement de l’accidentalitat en relació a altres anys. 
Continuem amb un augment molt elevat a les Residències de gent gran i els centres 
d’Infància. Des de CCOO valorem positivament la creació dels grups de estudi de la 
accidentalitat tot i que demanarem es tingui especial atenció en evitar les carregues de 
treball i la manca de personal als centres. 
 
Protocol Agressions Residències DGPS (antic SISPAP-ICASS) 
 
CCOO hem demanat l’estudi de les agressions que han fet els grups de treball a cada 
centre. El Servei de Prevenció i la DGPS es comprometen a presentar les dades al pròxim 
Comitè. 
 
Els delegats i delegades de Prevenció, membres del Comitè de Salut Laboral per part de 
CCOO estem a la vostra disposició. Podeu contactar amb nosaltres a : 

Jesús Aneas Alcantara janeas@ccoo.cat 
Escude Massip, Nuria nescude@gencat.cat 
Sainz Terrones, Tina tsainz@gencat.cat 
 

 
Secció Sindical de CCOO al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


