
 

Secció Sindical del Departament de                                  
Treball, Afers Socials i Famílies 

 
 

INFORMA 
  
04.01.2018   1/2018 

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

Gran Via de Jaume I, 9 3r - 17001-Girona ● Telèfon: 972 224 070 
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 SEGURETAT I SALUT RESIDÈNCIES 
 
En el darrer Comitè de Salut Laboral es van tractar els temes següents: 
 
1.- Queixes de diversos treballadors/ores que han estat visitats per la Mútua Asepeyo (CCOO). 
 
CCOO posem en coneixement del Comitè de Salut Laboral, el criteri adoptat per la Mútua ASEPEYO de no 
considerar accidents de treball (contingència professional) els casos de contractures o tendinitis soferts pels 
treballadors/es i derivar-lo, després de la primera atenció, al metge de família del CAP per a que ho trameti 
com a comunicat de baixa mèdica per contingències comuns. 
 
CCOO considerem que qualsevol lesió d'una persona per conseqüència del treball és un accident de 
treball i és la Mútua qui l'ha d'atendre, per això, recomanem al personal que es trobi en aquesta situació 
que sol·liciti al metge del CAP que realitzi el tràmit de determinació de contingència i el remeti la Inspecció 
Mèdica i, al mateix temps, facin una reclamació a la Mútua per no estar d'acord amb la seva actuació 
mèdica. També existeix la reclamació electrònica a través del web del ministeri d'ocupació i seguretat social. 
Per a qualsevol problema o dubte us podeu posar en contacte amb els vostres delegats/des de prevenció 
de CCOO. 
 
2.- Condicions ambientals del vestuari de dones de la RGG Santa Coloma (CCOO). 
 
El vestuari de dones de la RGG de Santa Coloma no té les sortides d’aire necessàries per a tota la plantilla. 
CCOO hem demanat que es faci un estudi ambiental amb les solucions més adients.  
També hem demanat que es faci la mateixa intervenció als WC geriàtrics del centre de dia; no tenen sortida 
d’aires a l’exterior. 
 
3.- RGG de Mossèn Homs (CCOO).  
 
CCOO hem demanat la presentació dels resultats de l’estudi de clima laboral de la RGG de Terrassa. Es 
farà la presentació de resultats al centre de treball al febrer. 
Les dimensions del vestuari d’homes són molt reduïdes i passarà el personal sanitari a una altra ubicació.  
 
CCOO hem parlat amb el servei d’obres i la direcció del centre per tal que es tingui en compte al remodelar 
el centre. 
 
CCOO també ha demanat una actuació a l’entrada del centre pel risc de caiguda a la rampa de sortida. 
 
4.- Petició dels resultats de l’estudi del mètode MAPO (CCOO). 
 
CCOO hem demanat la temporalització del procés i informació en la presentació del resultats del Mètode 
MAPO que s’ha fet a les Residències de Gent Gran.  
El Servei de Prevenció de Riscos Laborals( SPRL) ens informa que es farà la presentació dels resultats del 
mètode MAPO durant la segona quinzena de gener i centre per centre. 
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5.-Presentació i valoració de la proposta del Pla de Treball i Pla de Formació de l’any 2018 del Servei 
de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL).  
 
Es va presentar la proposta de treball  i de formació del Servei de Prevenció pel any 2018.  
 
Al Pla de Treball CCOO vam demanar :  

- La implantació dels protocols de TBC al centres de DGAIA a propòsit d’un cas. 
- Realització de les valoracions de riscos psicosocials a les Residències de Gent Gran, als centres 

que fa més temps que s`ha fet l’anterior.  
Al pla de Formació CCOO vam demanar: 

- Curs sobre mobilitzacions: que es faci a tots els centres i per a tot el personal. 
- Curs de coaching de mobilitzacions: també a tots els centres i per a tot el personal. 
- Curs de Gestió i actuació davant dels símptomes conductuals a les demències: que es faci un 

adaptat per a tot el personal que atén a pacients psiquiàtrics, per a totes les Residències. 
Especialment per a centres amb gran problemàtica com la de Terrassa, Creu de Palau,... 

 
6.- Estadística d’accidentalitat 
 
Ens presenten l’estadística d’accidentalitat fins a novembre.  
• Accidents amb baixa: es mantenen com l’any passat.  

La Direcció General amb més accidentalitat amb baixa és la de Protecció Social. Concretament, a les 
Residències és on es produeixen més del 70% dels accidents amb baixa del Departament, la segueix 
amb el 18% la DGAIA i amb el 12% tasques administratives. 
La categoria professional més afectada és el personal auxiliar de clínica-geriatria de les RGG. Les 
lesions com els esquinços, les torçades, i les ferides són les més freqüents. Les parts del cos més 
lesionada són l’esquena, la part superior dels braços i les cames. 

• Accidents sense baixa: es produeix un augment de quasi el 50%, en relació a l’any passat; passem de 
425 casos l’any passat a més de 630 aquest any. De tots aquests casos, el 43% són cops, puntades de 
peu, cops de cap i estrangulacions. El 19% són sobreesforços físics. 
CCOO ja vam plantejar la necessitat de crear un grup de treball per a l’estudi de l’accidentalitat.   

7.- Aplicació del Decret 30/2015 de mesures de protecció als centres de la Direcció General de 
Protecció Social en relació a l’obligatorietat de disposar de desfibril·ladors-DEA (CCOO). 
 
CCOO hem demanat a la DGPS i al Departament que apliqui les mesures que estableix el decret i instal·li a 
cada centre un DEA. Aquests equips estaran, als centres grans, en un lloc accessible i el contracte 
comporta també una formació que es farà als/les professionals del pla d’emergència. CCOO hem demanat 
que es faci també als professionals d’infermeria dels centres ja que són els que garanteixen la presència 
sanitària  les 24h al dia. La DGPS s’ha compromès a comprar els DEA pels centres a primers de 2018.  
 
8.-  Informació relativa a canvis de lloc de treball per motius de salut. 
 
El Departament ens presenta els casos d’adaptacions del lloc de treball per motius de salut als nostres 
centres. 
 
Per a més informació, per a qualsevol consulta o problema que tingueu relacionat amb salut laboral, us 
podeu posar en contacte amb els vostres delegats de prevenció de CCOO a la DGPS. 

Jesús Aneas:   janeas@ccoo.cat  Aleix Gual:      agual@ccoo.cat 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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