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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
 
Us resumim, tot seguit els temes tractats a la reunió del Comitè de Seguretat i Salut del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que es va celebrar el 22 de maig i que, 
en aquest cas, va comptar amb l’assistència d’un representant del Departament de Salut, 
el Director General de Professionals de la Salut,  a més dels/de les representants del 
nostre Departament. 
 
Intervenció del Director general de la DG de Professionals de la Salut 

 

a) CCOO esperàvem que la presència d’un representant del Departament de Salut ens 

aclarís molts temes que se li havien derivat, però no va ser així. Apart de presentar-se 

ara, i no en el moment del traspàs de les Residències, la seva intervenció va estar 

plena d’inconcrecions i sense dades de les Residències pròpies! O sigui, dades de les 

privades i concertades, però de la competència d’aquest Comitè, res. Va a tornar a 

quedar clara la pràctica absència de coordinació i comunicació amb el nostre 

Departament durant aquest període, com ja vam anunciar-vos en anteriors notes 

informatives. Un exemple: Va donar xifres de les Residències de Catalunya, per 

exemple, que s’han fet 63.402 PCR a les Residències (entre residents i professionals) 

de les quals el 38% van ser fetes a treballadors/es i, mentre que a l’abril hi havia un 

15% del personal de baixa, ara hi ha només un 7%. Però curiosament no tenia xifres 

de les Residències pròpies de la Generalitat. Com s’entén no tenir les dades dels 

nostres centres quan vens a una reunió del CSS del DTASF??? 

 

b) EPI: va informar el que ja sabíem, que fins a mitjans d’abril no es va poder proveir 

d’EPIs perquè no havien estocs, dificultat en el compra, etc. 

 

c) Proves diagnòstiques: els centres residencials continuaran sent llocs d’especial 

atenció. Després de fer una primera ronda de proves es farà una segona on calgui. 

Però curiosament tampoc disposava d’informació de les PCR fetes als nostres centres 

residencials. 

 

d) Futur de les Residències: No se sap, però en va manifestar que no hi ha interès 

d’intervenir sanitàriament fora d’aquest context excepcional. 
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e) Previsió futura rebrot: per si es produís, s’han encarregat 45 milions de mascaretes i 

el Departament de Salut s’està aprovisionant d’EPI. A la part social ja ens sembla 

correcte, però el que ja no ho és tant és que les instruccions d’aquest material siguin 

en xinès i vagin canviant de models i, per tant, sigui impossible saber com s’han 

d’utilitzar correctament. 

 

f) Avaluació de Riscos: El Departament de Salut diu que l’ha de fer el nostre. I el nostre 

diu que, com que no té dades de Salut no pot fer-la. No seria més normal que la fes 

Salut pel tema del covid-19 ja que ells són actualment els responsables? 

 

En resum, si no fos pel patiment existent, les defuncions, l’angoixa del personal, de la gent 

gran, de les famílies... tota la intervenció semblaria una pel·lícula dels germans Marx. 

 

Temes DGAIA tractats amb els representants del nostre Departament 
 
Per començar el que va quedar clar és la pràctica total descoordinació entre la DGAIA i el 
Servei de Prevenció, manifestada pel mateix SP. La part social demanem protocols 
coherents, factibles, realitzables i amb garanties. Per CCOO el darrer sobre les visites 
familiars, està ple d’incongruències. Indicacions poc clares o difícilment realitzables en la 
majoria de centres. Alguns exemples: si les visites es fan fora, com s’ha de fer la 
desinfecció? Fins a on arriba l’obligació dels/de les treballadors/es? Han de fer de 
“policies sanitaris”? Ha d’haver protocols diferents si les visites en fan a l’interior o venen a 
recollir als menors a la porta? Com es faran els trasllats de grups de germans? Com es 
farà si el/la educador/a ha d’assumir més d’una visita?... CCOO vam plantejar moltes 
preguntes i finalment la DGAIA estudiarà novament el protocol per intentar aclarir tot el 
que no ha quedat clar i es presentarà a la part social. Esperem que aquest estigui 
consensuat amb la part social i amb el Servei de Prevenció. 
 
Van quedar molts temes de l’ordre del dia sense poder-se tractar ja que la primera part 
amb el representant de Salut va ser molt llarga. El Departament s’ha compromès a 
respondre per escrit els punts restants malgrat que CCOO creiem que s’hauria de fer en 
una altra reunió.  
 
El Departament també ens va comunicar que properament ens presentarà el nou Pla de 
Contingència departamental, que contemplarà el pla de retorn de les diferents unitats 
que fins ara no eren presencials, per al seu estudi. 
 
En aquests moments, Funció Pública ja ha emès la Instrucció 5/2020, de caire general. 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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