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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
SERVEI D’OCUPACIÓ CATALUNYA 

 
Us resumim, tot seguit els temes tractats a la reunió del Comitè de Seguretat i Salut del 
SOC que es va celebrar el 21 de maig on es va presentar el Pla provisional per a la 
reincorporació progressiva als centres de treball del SOC i les mesures de 
seguretat preventives. 
 
Com a prèvia a la reunió, CCOO denunciem la manca d’informació, participació i 
col·laboració; la situació excepcional del COVID19 no ha de ser una excusa, creiem que 
s’han vulnerat les funcions i competències dels Comitès de Seguretat i Salut (CSSL) , 
drets que ens atorga la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Així mateix, arrel de la 
Instrucció 5/2020 de Funció Pública, CCOO sol·licitem que qualsevol proposta que suposi 
modificació de les condicions de treball, que tingui el major consens possible, ja que el 
personal del SOC està molt preocupat per aquest tema. 
 
Mesures del Pla que volem destacar: 
 
➢ Personal especialment sensible, s'incorporen els últims, preferentment en la 

modalitat de teletreball. 
  
➢ EPI, es reposarà diàriament pel personal, el SOC no distribuirà mascaretes als 

usuaris, és inviable. 
 
➢ Mampares, son de metacrilat d'1m i s’instalaran en aquells llocs on siguin necessàries 

i no es puguin mantenir els 2 metres de distància de seguretat, especialment els 
d'atenció a el públic. En cas de no estar disponibles es proposen pantalles individuals 
facials o mascaretes FFP2 amb ulleres. 

 
➢ Seguretat, es contractarà personal auxiliar de control d'accessos. CCOO sol·licitem 

que la seguretat del personal estigui garantida, demanem la revisió del protocol de 
mossos d'esquadra, per possibles casos d'agressions. 

 
➢ Cita prèvia, diferenciada per al SOC i SEPE. Avís de les obligacions sanitàries als/a 

les usuaris/àries: han de portar mascareta, en cas contrari no entraran. Es citarà 
només per als tràmits imprescindibles. 
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➢ Sales d'espera: S’anul·len, cues d'accés des del carrer i separades SOC i SEPE. 
 
➢ Anul·lacions de sessions grupals, fins no disposar de l'espai adequat, es prioritzen 

les conciliacions. 
 
➢ Neteja, es reforça la neteja ordinària amb la de desinfecció . 
 
➢ Climatització, revisió de tots els centres de SOC, prioritat de ventilació natural, si no 

és possible, s'adaptaran els sistemes al que indiqui l'autoritat sanitària. 
 
➢ Riscos psicosocials, en teletreball estan previstes des del Servei de Prevenció 

accions de recolzament de grup i cursos virtuals amb recomanacions ergonòmiques. 
 
➢ Test PCR, només es farà al personal de baixa per IT abans de la seva reincorporació, 

i és obligació de la Mútua fer-los. 
 
➢ Obres, es reprenen amb les mesures sanitàries, esperem que, quan es faci efectiva la 

incorporació de personal, en alguns centres ja estiguin enllestides.  
 
 
Altres temes 
 
Línia 900, s'han recollit 1.000.000 de trucades, i segons l’empresa s'ha pogut garantir els 
serveis del SOC , això permetrà fer un retorn tranquil. S'habilitarà una línia 900 per tal que 
el SEPE pugui atendre les seves consultes. 
 
El SOC vol garantir un retorn esglaonat i sense pressió, i equilibrar el personal de 
teletreball i presencial per tal de garantir els serveis a la ciutadania. A mesura que es 
tinguin les seus de les OTGs preparades es reobriran, abans no. 
 
EDIFICI MERIDIAN, CCOO preguntem per la coordinació empresarial atès que al 
personal li preocupa ja que hi han altres empreses. El Servei de Prevenció respon que 
genera un problema a nivell de coordinació per implantar les mesures de seguretat ja que 
l'edifici no és nostre i que s'han de coordinar els SP per gestionar les entrades a l'edifici i 
als espais comuns, i que ja està previst. 
 
CIFOS, s'ha pogut fer formació virtual en aquells centres on el Certificat de 
Professionalitat ho permetia, s'han adaptat a la mesura del possible a aquesta situació. 
S'està treballant en una programació depenent d'un escenari futur i estan a l'expectativa 
tant de les instruccions en matèria de prevenció com de les de salut publica. 
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