
federació serveis a la ciutadania 

sector generalitat 
secció sindical del departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies 
 
 

INFORMA 
  
24.04.2017   053/2017 

 
Via Laietana 16, 4t - 08003-Barcelona ● Telèfon: 934 812 773 

Gran Via de Jaume I, 9 3r - 17001-Girona ● Telèfon: 972 220 028 
C/ Enric Granados, 5 - 25006-Lleida ● Telèfon: 973 263 666 

C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona ● Telèfon: 977 232 119 
gene@ccoo.cat – www.ccoo.cat/fsc/generalitat 
Facebook: http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo 

Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES     Twitter: www.twitter.com/ccoogeneralitat 

COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 05.04.2017 
 
 
 
Actuacions preventives realitzades l'any 2016 pel Servei de Prevenció de Riscos 
Laborals 
 
CCOO us informen que l'accidentalitat el 2016 ha pujat un 20% en relació a 2015. Un 
15,25% en el cas dels accidents amb baixa i un 23,18% respecte dels sense baixa. El 
Servei de Prevenció ha presentat a Funció Pública una accidentalitat total de 664 casos i 
segons l'estadística presentada al Comitè surten 697. Tant a les RGG com a 
la DGAIA han augmentat considerablement els casos d'agressió. 
 
CCOO demanem investigar el 100% dels accidents que es produeixin i de coordinar 
el 100% d'activitats empresarials realitzades als centres del Departament per al 2017. 
 
Cal realitzar les avaluacions de risc psicosocial a l'àmbit territorial de treball i adequar el 
sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies arran de la fusió dues estructures departamentals en un únic sistema de 
gestió. 
 
Respecte a la integració la prevenció en l'empresa, CCOO recordem que aquesta és clau 
per incrementar l'eficàcia de l'acció preventiva i que les actuacions dels responsables de 
les diferents unitats hauran d'integrar-se en el conjunt de les seves activitats i decisions; 
cal un canvi de visió perquè les persones responsables de les unitats considerin que 
qualsevol acció o decisió, no només les seves conseqüències a l’activitat administrativa 
sinó també a les preventives. 
 
CCOO sol·licitem recollir a la memòria d'activitats les mesures preventives a adoptar arran 
de qualsevol informació sobre accident ocorregut i que siguin implantades per les unitats a 
què afecti atès que es constata que en alguns casos no són implantades. 
 
Com a objectiu de la vigilància de la salut col·lectiva, CCOO volem que s'analitzin i 
interpretin els resultats obtinguts en els reconeixements mèdics del personal per valorar 
l'estat de salut del departament. 
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Amenaces als treballadors de la RGG Mossèn Homs 
 
La part social demana nova formació sobre contenció de les agressions per part de 
les persones usuàries i familiars per tal de reforçar les actuacions a fer en cas 
d'amenaces. 
 
 
Mesures derivades de l'avaluació de riscos psicosocials a la DGAIA 
 
La part social sol·licita una calenderització de les mesures preventives a adoptar en 
relació amb les propostes del document del grup de treball creat arran la moció del 
Parlament sobre les noves mesures per garantir la protecció dels menors en l'àmbit 
educatiu i altres espais formatius. 
 
El DTSF proposa que abans de l'estiu es concretaran aquestes mesures i la part social ho 
acceptem. 
 
 
Queixa ambient tèrmic a la Inspecció Territorial de Treball de Barcelona 
 
CCOO demanem la implantació de les mesures per garantir el benestar tèrmic de les 
diferents sales de l'edifici, resultants de l'estudi efectuat arran de la queixa formulada 
per la incomoditat tèrmica deguda a un deficient funcionament del sistema de ventilació i 
condicionament de l'aire que es repeteix periòdicament, tant a l'època d'estiu com 
d'hivern, en les sales de les diferents plantes, i tant al costat de l'edifici de la façana 
interior com a l'exterior. 
 
 
Per a qualsevol altra informació us podeu posar en contacte amb els/les vostres 
delegats/es de CCOO al Departament:  
 

• Jesús Aneas: janeas@ccoo.cat  
• M. Àngel Merino: mamerinos@gmail.com  
• Aleix Gual:  agual@ccoo.cat  

 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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