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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT DEL 
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I 

FAMÍLIES 
 
 
Us resumim, tot seguit, els temes tractats al darrer Comitè de Seguretat i Salut del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies celebrat el 25 de setembre d’enguany. 
 
 
Implantació de l'acord sobre les malalties d'especial gravetat 
 
CCOO preguntem sobre les mesures que ha establert el Departament per a la 
reincorporació progressiva al lloc de treball després de l'alta mèdica, sense reducció 
salarial, per a persones amb malalties d'especial gravetat, així com la millora la flexibilitat 
horària (es passa a còmput horari quinzenal i es permet gaudir a temps parcial del 50% de 
les vacances) que van ser acordades a la Mesa General de Negociació. 
 
CCOO demanem que el Servei de Prevenció estableixi procediments d'adaptació 
progressiva a la jornada en supòsits de tractament oncològic i de malalties d'especial 
gravetat que concreti quines malalties tenen la consideració d'especial gravetat, quins son 
els criteris sanitaris i temporals que s'aplicaran i la confidencialitat de la informació mèdica 
facilitada. 
 
 
Problemàtica a les Residències de Gent Gran 
 
Els sistemes de climatització de les residències tenen avaries habituals i es proposa que, 
per evitar les incidències, es facin proves abans de l'inici de l'època estival i es prevegin 
mesures alternatives abans de l'estiu com ha passat aquest estiu a Puig d'en Roca i 
Gràcia. Se sol·licita un informe termohigròmetric de cada residència i el detall de les 
mesures alternatives per poder treballar a les temperatures adequades. 
 
Pel que fa a les qüestions ergonòmiques, es demana informació sobre les mesures 
pendents de l'adaptació funcional feta a una treballadora de la Mercè (carro, calandra i 
planxa), sobre els carros de roba neta espatllats a la Creu de Palau, i sobre els canvis de 
llits a Sant Llorenç Savall. 
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El Departament comenta que està en fase d'inici de concurs la macro compra de les 
ajudes tècniques i demanem fer un procediment de manteniment que garanteixi que les 
grues i els llits siguin arranjades o retirades per tal de disposar només del material que 
estigui en òptim funcionament. Tanmateix, s'avança la compra d'aquelles ajudes que 
requereixen un canvi urgent. 
 
Es comenta la inseguretat per intrusió nocturna a la RGG Gràcia durant, sobretot, la festa 
major i ens garanteixen que a partir de l'1 de gener de 2020 totes les residències tindran 
personal de seguretat durant la nit quedant garantida la vigilància les 24 hores. 
 
Sobre la problemàtica amb la filla d'un usuari de Feixa Llarga que ha generat atenció 
psicològica al personal pel maltractament i presumpte assetjament que pateixen, el 
Departament comunica que ho ha posat en mans de la fiscalia i està pendent de 
resolució. 
 
Demanem que es respecti el protocol de manipulació i administració de medicació als/a 
les usuaris/àries de les residències per garantir que les auxiliars d'infermeria no facin 
funcions que no les hi pertoquen. 
 
 
Càrregues de treball als administradors/es dels centres de DGAIA 
 
Com a efecte dels canvis introduïts en la gestió econòmica dels centres s'ha provocat una 
situació generalitzada d'un excés de càrregues de treball amb insuficient suport dels 
serveis centrals que provoca un increment del nivell d'estrès dins del col·lectiu. 
 
Sol·licitem una avaluació de les funcions, tasques i responsabilitats que estan assumint 
així com els mecanismes de comunicació i coordinació amb el Departament. 
 
 
Obres de reforma a l'EVAB Paral·lel 
 
Es pregunta sobre les obres de reforma i les deficiències detectades, sobre la manca de 
ventilació del nou despatx de treball a la planta 1a, sobre el taulell d'atenció a la sala 
d’espera planta 1a, i les dimensions insuficients al nou despatx planta baixa. Es demana 
que s'apliquin les mesures establertes a l'informe que s'ha realitzat. 
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