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

 
Resum de la reunió celebrada el 24 d’octubre de 2017. 
 
 
Informació del pla d'autoprotecció i simulacre de l'edifici de Sepúlveda 148 
 
Es demana l'actualització de la informació existent sobre les mesures a adoptar en cas 
d'emergència i que s'adeqüin el pla d'emergència, els equips d'intervenció i la formació de 
tot el personal, tenint en compte els problemes sorgits amb els telèfons. 
Tanmateix, un cop implantat s'haurà d'efectuar el corresponent simulacre. 
 
 
Evolució de les deficiències identificades als SSTT de Treball a BCN 
 
Ara fa un any que es van comunicar una sèrie de deficiències, que han estat eliminades, 
relacionades amb la manca d'actualització dels Plans d'Evacuació i Emergència i lavabos 
de la planta baixa i que s'estan adoptant mesures com el tancament de la porta 
d'emergència OAC, escàners de control, alçada del taulell d'atenció al públic i els torns 
d'accés entrada. Resta pendent la millora del funcionament de les làmines regulables de 
les finestres per evitar la calor produïda per la radiació solar intensa i s’estan adoptant 
mesures per al control d'insectes a la catifa del terra incrementant la seva neteja. 
 
CCOO seguirem l'evolució de les deficiències. 
 
 
Informes d'auditoria dels ajuts tècnics de les RGG 
 
Després de demanar-ho en repetides ocasions, s'ha analitzat l'estat dels equips d'elevació 
(Grues) de les residències on s'ha conclòs que hi ha risc de bolcada i parts estructurals 
modificades per soldadura, amb peces trencades i en mal estat. 
 
CCOO sol·licitem una actuació integral perquè es comprin equips de fabricants de 
reconegut prestigi, que es limiti la vida útil de les grues, que s'utilitzin recanvis originals i 
que es mantinguin el sistema de frenada i la resta de components per mitjà d'una empresa 
mantenidora. 
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Informació sobre les obres de la RGG de Mataró 
 
CCOO formulem la petició què en aquesta primera fase de les obres es tinguin en compte 
les deficiències que hem detectat i que es tingui en compte per a continuar a la resta de 
les plantes que s'han de rehabilitar. Hem detectat: manca de separadors per respectar 
intimitat d’usuaris durant els àpats; la separació entre el box d'infermeria amb la medicació 
i material de cures de la zona administrativa amb ordinador; situació del menjador (sense 
espai tancat per donar intimitat); situació del WC de personal a la sala menjador de les 
persones usuàries; queixes dels/les treballadors/es. CCOO demanem que s'estableixin els 
mecanismes de participació del personal treballador. 
 
Seguiment d'obres a la RGG de Mossèn Homs 
 
CCOO recordem la necessitat de seguir el protocol de coordinació existent de manera 
efectiva entre el Servei de Prevenció, la direcció del Centre, Servei d’Obres i l'empresa 
constructora.  Demanem comunicació entre l'empresa que realitza l'obra amb el centre, 
per tal que no es produeixin molèsties i riscos per al personal treballador i usuaris durant 
el desenvolupament de les obres que van provocar sorolls, pols, inhalació de pintures i la 
retirada de canonades de fibrociment (amiant) que no havien estat detectades. CCOO 
demanem que es creï la figura del responsable de l’obra dintre del centre, que es qui 
mantindrà informada a la direcció i treballadors del centre de l’evolució de l’obra. 
 
Estadística d'accidentalitat 
 
Us informem que, des del grup de treball de l’accidentalitat de la DGPS, s’ha decidit 
utilitzar un qüestionari individual que omplirà el treballador o treballadora afectada en cas 
d’agressió i l’entregarà al superior. Ha d’estar accessible a tothom i en horaris del centre, 
preferiblement a les plantes assistides. CCOO valorem positivament aquesta mesura per 
fer visible l’accidentalitat i agressions als centres. 
 
Campanya de vacunació 
 
Es durà a terme la campanya de vacunació contra la grip 2017-2018 als centres de la 
DGPS i DGAIA per part del Servei de Prevenció Aliè. El Servei de Prevenció i CCOO 
recomanem la vacunació activa del personal d’aquests centres com a grup específic 
d’atenció directe a personal usuari que poden contagiar i transmetre la grip estacional. 
 
Per a qualsevol tema o aclariment us podeu posar en contacte amb els vostres delegats 
de prevenció al DTSF: 

• Jesús Aneas  janeas@ccoo.cat 
• Aleix Gual   agual@ccoo.cat 
• Miguel A. Merino  mamerinos@ccoo.cat 

 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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