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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 aquest mes de febrer: 
 
• Referent a un cas d’agressió física a l’EVAB de Paral·lel el passat desembre, el 

Servei de Prevenció informa que oficialment no consta l’agressió perquè no s’ha fet el 
comunicat. La part social reclamem algú de seguretat pels dos pisos. I CCOO us 
tornem a recordar la necessitat que cap accident quedi sense comunicar. I una 
agressió no és quelcom que haguem d’assumir com a “normal” o inherent a la feina. 

• Davant del requeriment de la Inspecció de Treball de l’any passat, pel que fa a les 
mesures preventives a adoptar, d’acord amb els resultats de les avaluacions de 
riscos psicosocials, el Servei de Prevenció es compromet a que, durant 2020, es 
crearan els grups de treball per a tractar-ho. 

• En relació amb la contractació del servei de vigilància nocturna a les RGG, ens 
informen que hi ha previsió que a l’abril estigui funcionant. 

• Ens informen que els humificadors reclamats per a l’edifici Sepúlveda ja   funcionen. 
• CCOO participarem en el grup de treball per elaborar un protocol de preparació i 

administració dels medicaments als usuaris de les Residències.  
• Demanem l’aplicació dels resultats del MAPO a les Residències i que una persona 

supervisi les feines que es fan per assegurar-se que es fan correctament i no es posa 
en perill la salut dels treballadors/es. També demanem un protocol de mobilitzacions. 

• S’informa que les baixes osteomusculars han baixat considerablement. 
• S’informa que no es poden investigar tots els comunicats d’accidents i que es 

prioritzen els que han cursat amb baixa, les agressions i els osteomusculars. 
• Us recordem que qualsevol treballador/a pot comunicar una incidència al Servei de 

Prevenció mitjançant INFORISC. 
• La part social requerim informació sobre quines Residències tenen càmeres, qui 

custòdia les imatges i quant de temps, a on enfoquen i si estan senyalitzades.  

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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