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COMITÈ SEGURETAT I SALUT DEPARTAMENT 
 
En el darrer Comitè de Salut Laboral es van tractar els temes següents: 
 
1.-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 per l’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,... 

 
2.- Informació sobre casos de tuberculosi a centres de DGAIA (SPRL). 
 
El dia del Comitè ens van notificar que s’havien produït dos casos de Tuberculosi.  
CCOO tornem a insistir i demanar com ja hem fet directament a la DGAIA i Recursos Humans del 
Departament, un protocol sanitari d'acollida dels menors  i reforçar el control preventiu per tal d'evitar 
contagis de tuberculosi i d'altres malalties a altres menors i als treballadors/es. 
 
La situació actual en la que es troba la DGAIA està permetent que els ingressos i els trasllats de menors  
(on també tornem a demanar que existeixi un protocol de trasllats) es realitzin sense l'adequat control per 
part del servei mèdic i no es puguin diagnosticar malalties infeccioses. 
 
Per això, CCOO demanem la revisió de l'actual protocol sanitari d'acollida de menors, per a que es puguin 
detectar eficaçment les malalties infeccioses i així diagnosticar i prendre ràpidament les mesures que 
pertoquin  vers els menors i el personal. 
 
A més, CCOO sol·licitem un programa específic per aquestes malalties a través de la Vigilància de la salut, 
definit per a cada lloc de treball, que inclogui una VS Inicial, quan s'incorpora el treballador/a, i una 
altra periòdica en funció de l'avaluació del risc, identificant el personal especialment sensible. 
 
 
3.- Informació sobre els informes realitzats arran de les peticions a l’Inforisc (SPRL). 
 
El SPRL ens fa un llistat dels informes que s’han fet a petició dels/les treballadors/es al Departament.  
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4.- 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 aquest 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.   

 
5.-  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. 
 
 
6.- Aplicació del Decret 30/2015 de mesures de protecció als centres de la Direcció General de 
Protecció Social en relació amb 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.  
 
 
7.- 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 més informació, per a qualsevol consulta o problema que tingueu relacionat amb salut laboral, us 
podeu posar en contacte amb els vostres delegats/des de prevenció  de CCOO al Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies. 
  Miguel Ángel Merino:  mamerinos@ccoo.cat  Jesús Aneas: janeas@ccoo.cat      Aleix Gual: agual@ccoo.cat 
 
  

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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