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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT DEL DEPARTAMENT 
ÀMBIT DGPS (ANTIC ICASS) 

 
En el Plenari del Comitè de Seguretat i Salut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
es van tractar els temes següents: 
 
1.- Aprovació del reglament de funcionament del Comitè. 
 
Després de la creació del nou Departament, el Comitè ha augmentat en un membre més per part 
de l’Administració i per la part social. Per això s’ha hagut també de constituir el nou Comitè i 
aprovar el reglament. CCOO vam ser els únics que vam proposar modificacions al reglament que 
van ser acceptades per a tots els membres. 
 
 
2.- Electricitat estàtica a les bugaderies de la RGG Mossèn Homs I la RGG Mataró. 
 
La bugaderia de Terrassa és un tema que ja s’havia tractat a l’anterior Comitè de juny i ja s’havien 
pres les mesures escaients per evitar el risc de descarregues d’electricitat estàtica de les 
secadores als treballadors/ores.  

 
A la RGG de Mataró també es va demanar una valoració per part de CCOO i es va presentar 
l’informe fet pel tècnic de prevenció de Departament on es recomana utilitzar o aplicar les mesures 
correctores. Es tornarà a fer seguiment al hivern. 

 
 

3.- Cadira de recepció de la RGG de Jaume I. 
 
També és un tema tractat a l’anterior Comitè que s’ha solucionat comprant una cadira nova. 
 
 
4.- Condicions ambientals a la RGG de Sant Llorenç Savall.  
 
La RGG Sant Llorenç Savall ha estat més de dues setmanes a l’agost sense aire condicionat, a 
una planta, perquè el servei tècnic estava de vacances.  
 
CCOO vam fer seguiment del cas fins a la seva resolució i hem demanat a la DGPS que revisi tots 
els contractes de manteniment de les RGG per a que no es torni a donar aquesta situació, tant per 
l’afectació que té pels treballadors/es com pels usuaris. 
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5.- Devolució de la prova pilot duta a terme a la RGG de Santa Coloma. 
 
Es va fer un informe de recollida de necesitats i identificació del risc a una planta de  la RGG de 
Santa Coloma.  
 
De les deficiencies dels productes de suport que es van trobar, l’informe recull: “Productes en 
mal estat: La bateria de la grua d’elevació no estava a la grua ni a la planta....La grua d’elevació 
està formada per peces de quatre fabricants diferents...l’arnés que s’utilitza per aquesta grua és 
de dos punts d’elevació quant la grua és de quatre i, a més, és l’únic arnés que hi ha....els 
comandaments d’alguns llits no funcionen, el que dificulta la realització de les tasques...” 
 
CCOO hem demanat a la DGPS la reparació de les grues elèctriques de la RGG de Santa 
Coloma.  

 

6.- Informació relativa a canvis de lloc de treball per motius de salut.  Informació dels nous 
casos d'assetjament del Departament. 
 
Cada Comite informa als delegats/des de prevenció dels casos d’assetjament i dels canvis de lloc 
de treball. Si necessiteu alguna informació d’algun cas que us afecti, poseu-vos en contacte amb 
els delegats/des de prevenció de CCOO. 

 

7.- Temes actuals.  
 

- Continua el grup de treball de l’accidentalitat de les Residències de Gent Gran. Està previst 
que els resultats es presentin a final d’any. 

- Està previst un estudi, per part del Servei de Prevenció, de les condicions de treball a la RRG 
Mil·lenari.  

- CCOO hem demanat a la DGPS la compra de trànsferts per a totes les habitacions a totes les 
Residències de Gent Gran. 

- CCOO ha demanat la revisió de tots els contractes de grues (Neteja de rodes i manteniment) a 
totes les Residències de Gent Gran. 

 

 
 
Per a qualsevol tema o aclariment us podeu posar en contacte amb els vostres delegats/des de 
prevenció de CCOO. 
 
Jesús Aneas   janeas@ccoo.cat  (Departament- DGPS) 
Miguel Angel Merino  mamerinos@gmail.com   (Treball) 
Nuria Escudé   nescude@gencat.cat  (Departament) 
 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


