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Resum de la reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del SOC:
•

Plans d’autoprotecció als centres del SOC
El representant del Servei de Prevenció ens explica que s’estan revisant els plans
d’autoprotecció dels centres del SOC per adequar-los al nou Decret 82/2010, on es regulen
els plans d’autoprotecció. S’han hagut de fer millores, com ara incorporar formació en la
utilització de desfibril·ladors, preveient que en el futur sigui obligatori, també ens explica que
el decret és més exigent en centres amb més de 1000 treballadors, i amb aquesta premissa
s’està treballant per actualitzar-los. S’han fet simulacres d’evacuació en la majoria del centres
del SOC, malgrat les reticències d’alguns responsables.
CCOO sempre ens hem mostrat a favor que els simulacres es facin anualment i en horari de
treball, per tal que siguin efectius.

•

Atenció de les mútues en cas d’agressions verbals
Sembla ser que en alguns casos d’agressions verbals, la mútua és reticent a acollir a les
persones afectades. Aquest supòsit es contempla en el Protocol de situacions de violència
procedent de l’exterior, i la mútua sempre hauria d’atendre al personal afectat. CCOO
rebutgem aquest poc rigor professional i demanem que la mútua canviï aquesta manera
d’actuar. Malgrat tot, us recordem que en aquest cas sempre podeu cursar una reclamació
oficial en la mateixa mútua, i que a la mútua tenen la obligació de lliurar-vos el full de
reclamacions. En cas que no us el volgués lliurar, una trucada al 092 sol ser suficient per a
que la mútua lliuri el full de reclamacions a l’usuari. També és important que comuniqueu al
Departament aquesta mala praxis, de cara a properes contractacions.

•

Antena de telefonia a Santa Caterina
Tornem a demanar els mesuraments i ens tornen a dir que des de Presidència no els hi han
passat. Lamentem que no hi hagi cap manera de fer pressió per a que el Govern de la
Generalitat faciliti als Serveis de Prevenció dels Departaments poder fer la seva tasca
preventiva. CCOO insistim en la necessitat que ens lliurin els mesuraments de les radiacions
i demanem que es tornin a demanar.
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Aquests mesuraments haurien de ser lliurades automàticament als Serveis de Prevenció,
sense necessitat que aquests hagin d’anar “al darrere” demanant-les.

•

Accidentalitat en el SOC
Surt un índex baix de freqüència, una baixa accidentalitat i d’aquests accidents la major part
són in itínere. Arrel d’aquests resultats, CCOO fa temps que demanem de revisar els plans
de mobilitat dels centres, ja que són la pedra angular per reduir aquests tipus d’accidents.

•

Informació accidents laborals
Aquests accidents laborals que es relacionen, han ocasionat que les persones afectades
hagin hagut d’anar a la mútua, per aquest motiu CCOO volem fer un seguiment de les
mesures correctores que es desprenen de la investigació de l’accident efectuada pel Servei
de Prevenció.
−

Accident laboral del dia 15/3/11, SSCC
Demanem informació sobre l’accident si ja s’ha reparat el llum al magatzem, on una
persona va lesionar-se en ensopegar amb unes caixes de material.
El Servei de Prevenció ens respon que ja s’ha reparat tota la lluminària i que ja han donat
les instruccions per a que s’ordeni i netegi tot el recinte, cosa que encara resta pendent.

−

Accident laboral del dia 28/2/11, OTG Barri Gòtic
Demanem informació sobre si s’ha fet alguna actuació en referència a l’accident laboral
en què una persona es va contusionar amb una porta de ferro. Ens responen que no hi
ha cap condició insegura ni material defectuós, que la porta està senyalitzada i que
l’accident va ser fortuït.

−

Accident laboral del dia 3/3/11, OTG El Prat
Demanem informació sobre si ja s’ha instal·lat la catifa per als dies de pluja, per evitar
que torni a caure alguna persona quan el paviment estigui mullat.
Ens responen que ja s’ha aplicat la mesura correctora.

−

Accident laboral del dia 15/3/11, SSCC
Demanem informació sobre si s’ha pres alguna mesura per a que en cas de pluja, no
torni a relliscar cap persona a la recepció.
Ens responen que l’accident va ser degut a la intensa i excepcional pluja que va caure a
Barcelona en aquella data concreta.
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