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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT ÀMBIT 
DGPS (RESIDÈNCIES GENT GRAN) 

 
Us informem que al darrer Comitè de Salut Laboral hem tractat els següents temes 
relacionats amb les Residències de Gent Gran (RGG) de la Direcció General de Protecció 
Social (DGPS): 
 
 
1.- Augment de temperatures a les RGG  
 
Alguns centres de treball han tingut problemes amb el manteniment i neteja de l’aire 
condicionat. CCOO hem demanat es revisin tots els contractes de manteniment i que es 
compleixin a tots els centres. En alguns, per problemes amb la climatització i/o davant la 
previsió de les elevades temperatures d’aquest estiu, vam acordar al Comitè de SL tornar 
a aplicar les següents mesures que han estat notificades a les Direccions dels centres: 
• Autoritzar que els treballadors/es que ho sol·licitin, puguin dur roba més fresca 

(samarreta i pantalons fins de cotó blanc) 
• Les climatitzacions comencin a funcionar a les 07.00, mentre duri l’onada de calor. 

 
2 - Durant l’estiu es faran obres de millora a tots els centres de la DGPS 
 
RGG Terrassa: Obres de millora de la depuradora i ampliació dels menjadors de les 
plantes 1 i 2. 
RGG Mataró: Redistribució dels espais interiors comuns.  
RGG Feixa Llarga: Adequació de la instal·lació elèctrica. 
RGG Gràcia: Redistribució d’espais de la planta baixa. 
 
 
3.- Estudi del clima laboral a la RGG de Gràcia 
 
Ja han estat elaborades les conclusions de l’estudi de clima laboral a la RGG de Gràcia 
amb el resultat d’un nivell alt de problemàtica a la categoria d’auxiliar de geriatria/clínica. 
Pròximament es presentaran els resultats i les mesures a implementar al centre. Està 
pendent de fer l’estudi de clima laboral a cinc centres més. 
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4.- Auditoria ajuts tècnics a la RGG DE GRÀCIA 
 
El Servei de Prevenció propi ha fet una auditoria de les grues del centre. D’aquesta 
auditoria es desprèn que, de 14 grues de diferents tipus:  
• 9 tenen més de deu anys d’antiguitat.  
• 2 de les grues d’elevació tenen risc de bolcatge i les altres dues pesen molt i no 

passen quasi per les portes, amb el corresponent sobreesforç físic pel personal 
auxiliar.  

• les 3 grues de bipedestació tenen risc de bolcatge i sobreesforç físic a la mobilització.  
• En general falten anelles de seguretat, les rodes esquerdades o trencades, òxid amb 

risc de trencament de les estructures, proteccions amb cinta americana, 
comandaments esquerdats, etc. 

 
CCOO hem demanat a la DGPS que es comprin urgentment tres grues per substituir-ne 
les que tenen risc més elevat de bolcatge i estan en molt mal estat.  
 
CCOO hem demanat que es faci un contracte de manteniment amb les empreses 
subministradores de recanvi de les peces en mal estat per a tots els centres. ( En general, 
no es disposa d’aquest servei). 
 
Les auditories es faran a tots els centres i CCOO estem segurs que a totes les RGG ens 
trobem a la mateixa situació. La manca de manteniment d’aquests elements és causa 
directa de l’augment de les carregues de treball i sobreesforç físic i fa temps que es 
demanava aquesta revisió. 
 
 
5.- L’accidentalitat.  
 
Continua al mateix ritme que l’any anterior. Els delegats i delegades de CCOO us animem 
a notificar totes les agressions als vostres superiors i que es registrin.  
 
 
Per a qualsevol tema o aclariment us podeu posar en contacte amb els vostres delegats i 
delegades de prevenció al DTSF: 
 
Jesús Aneas    janeas@ccoo.cat 
Miguel A. Merino   mamerinos@ccoo.com 
Aleix Gual    agual@ccoo.cat 
 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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