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DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS 
SOCIALS I FAMÍLIES 

COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
 

Us informem, tot seguit, dels temes tractats en el Comitè de Seguretat i Salut telemàtic que es va 
celebrar el passat 10.02.2021. Continuem un altre Comitè més centrant-nos en la COVID-19 i 
malauradament sembla que la cosa va per llarg. Un fet positiu és que la incidència en els nostres 
centres està per sota de la poblacional encara que els centres de DGAIA són els més afectats. 
 
Obligatorietat o no de les proves PCR: el tema es confús. Per una banda, abans d’incorporar-se 
a treballar, per normativa de Salut, s’ha d’haver fet una PCR. Per tant, si un/a treballador/a no se 
l’ha fet se li podria impedir la incorporació però, per altra banda, si una persona en actiu no se la 
fa, no hi ha cap normativa laboral que dictamini què s’ha de fer. Hi ha un buit legal. El que ha 
quedat clar és que no és obligatori fer-se-la fora d’horari laboral i que el Departament (el dia 9 de 
febrer ho va comunicar als centres) compensarà les hores per a tot aquell personal que se les faci 
fora d’horari. Si un/a treballador/a es nega a fer-se la prova, ha de signar un document assumint la 
responsabilitat. Per això, i per a garantir la seguretat del personal i usuaris, recomanem la 
realització de les proves. 
 
Vacunes covid-19: no és obligatori vacunar-se però si molt recomanable. De fet, més de 75% de 
la plantilla de Residències ja ho ha fet i la previsió és que abans d’un mes estigui tot el personal 
vacunat amb la segona dosi. És important remarcar que, en la tipologia dels nostres centres 
(sanitaris i sociosanitaris), una baixa per efectes adversos de la vacuna es considera contingència 
professional. El Departament elaborarà un cens de tot el personal, per ordre de prioritat, de 
vacunació, segons criteris de Salut, en funció del risc d’exposició, de cara a programar les 
vacunacions. Els primers col·lectius seran els d’atenció directa i presencial. 
 
Pel que fa als centres de DGAIA: estan inclosos en el bloc B3 del Protocol estatal. Per tant, 
pertoca la vacunació en aquesta fase. Malgrat el nostre Departament l’ha sol·licitat al de Salut, i 
davant la incompareixença de cap representant (com ve sent habitual) per tal de poder assegurar 
els terminis, procediments, etc. CCOO ens hem dirigit al màxim responsable de Salut Laboral, 
de Funció Pública, que ens ha assegurat que s’han dirigit al Departament de Salut detallant 
tots els col·lectius que estan contemplats en els nous protocols estatals. I entre ells, estan 
els entres de la DGAIA. Però que, el termini concret no el poden concretar tant. Ho marcarà 
el Departament de Salut.  
 
Cal tenir en compte que, ateses les instruccions de la vacunació, aquesta s’ha de posar en un 
equipament sanitari o centre que disposi d’infermeria i amb els professionals mèdics. Per això, no 
creiem que pugui ser en els mateixos centres .Hem insistit que no només es  tingui en compte el 
personal educatiu. 
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Petició de pantalles d’ordinador: aquest tema ens preocupa a CCOO ja que les persones que 
estan teletreballant es passen moltes hores davant pantalles de portàtil petites i es castiga molt la 
vista. El Departament n’ha subministrat alguna, acreditant prèviament problemes de visió, però 
CCOO demanem que es subministrin a tothom que ho necessiti com a mesura de prevenció i no 
quan apareixen els problemes de visió. 
 
Programa d’Ajuda Emocional (PAE): les quatre categories amb més visites d’aquest programa 
han estat per aquest ordre: auxiliars de geriatria, auxiliars administratius/ves, tècnics/ques 
superiors i educadors/es socials. Això no és casualitat. Té relació directa amb les càrregues de 
treball a que estan sotmeses aquestes categories arran de la pandèmia. CCOO demana atenció i 
suport especial per aquests col·lectius. 
 
Revisions mèdiques 2021: aniran en funció de l’evolució de la pandèmia però no està previst que 
comencin abans de setembre i la prioritat serà per al personal de Residències i centres de DGAIA. 
Això si, cal recordar que tots els/les treballadors/es hi tenim dret. 
 
Investigacions d’accidents: han estat afectades per la pandèmia i moltes no s’han pogut 
realitzar. 
 
Protocol per a la preparació i administració de medicació a les RGG: el dia 30 de desembre, 
el Departament el va comunicar a les Residències, sent d’aplicació immediata. A data d’avui, 
incomprensiblement, moltes Residències encara no l’estan aplicant i personal auxiliar està 
realitzant funcions i assumint responsabilitats que no els pertoquen. CCOO demanem l’aplicació 
immediata i depurar responsabilitats. 
 
Vestidors i taquilles a les Residències: a data d’avui, encara hi ha Residències, com la de la 
Mercè de Tarragona, en les que manquen taquilles pel personal, els vestidors no són adequats, 
manquen dutxes i s’estan compartint taquilles (cosa que NO es pot fer). CCOO hem demanat una 
solució immediata. El Departament mirarà de comprar taquilles i instal·lar dutxes. Esperem que es 
compleixi urgentment aquest compromís. En el cas de la Mercè, hi ha previstos uns nous vestidors 
amb 250 taquilles per a dones i 30 per a homes. Esperem que les obres no s’allarguin i que, com 
a màxim al setembre, estiguin operatius. 
 
Material de protecció (granotes): fins ara, per entrar en zones vermelles, s’havia de fer amb 
granotes. Ara Salut està enviant bates plàstiques que no donen la mateixa protecció. Davant la 
queixa de CCOO, la Residència de Reus ha comprat granotes pel seu personal. És increïble que 
el nostre Departament hagi de vetllar més per la salut que el propi Departament de Salut. El nostre 
Departament s’ha compromès a arribar on no arribi Salut. 
 
El que ha quedat palès un cop més es la manca de coordinació entre el nostre Departament i el de 
Salut. A les reunions del Comitè no hi ha cap representant de Salut fet que tornem a denunciar i 
exigir des de CCOO. 

 
 

CCOO AMB LA PREVENCIÓ I ELS DRETS LABORALS 

mailto:gene@ccoo.cat
http://www.ccoo.cat/fsc/generalitat
http://www.facebook.com/ccoogeneralitat
http://www.twitter.com/ccoogeneralitat

