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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT DEL 
DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS 

 
El passat dimecres 6 d’octubre es va celebrar la primera reunió del Comitè de Seguretat i 
Salut des de la reestructuració del Departament (on ja no hi ha Treball). El Departament 
és nou, però els temes es van repetint de forma cíclica.  
 
Us fem un resum dels assumptes pendents que us detallem a continuació: 
 

- Implantació del protocol per a la preparació i administració de la medicació en RGG 

de titularitat pròpia: en general s’està complint però demanem que es supervisi i es 

controli perquè el compliment sigui total. 

 

- Mesures correctores als centres: a les planificacions preventives i avaluacions de 

riscos surten mesures correctores a implantar als centres. Tristament moltes no es 

realitzen per manca de pressupost. Des de CCOO demanem que l’Administració 

posi fil a l’agulla i d’una vegada per totes compleixi amb un deure que no es pot 

excusar per la manca de pressupost. 

 

- Reincorporacions als centres de treball: en general s’està fent de forma correcta 

però demanem que es faci un seguiment ja que hi ha casos a on s’ha detectat que 

la distància entre taules no es la correcta o hi ha personal sense la mascareta. 

 

- Casos d’assetjament: per aquests casos hi ha un protocol clar però desprès hi ha 

situacions de problemes de convivència, de relacions interpersonals i de 

tractaments inapropiats de superiors a on, els afectats, no saben com actuar i 

tenen por a possibles represàlies. En aquest sentit, el Servei de Prevenció és el lloc 

a on comunicar aquestes problemàtiques garantint la confidencialitat de la persona 

que comunica els fets i buscant la millor solució. Des de CCOO tenim clar que el 

respecte i la bona convivència son bàsics en el nostre lloc de treball. 
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- Adequació de llocs de treball: des de CCOO pensem que s’està fent d’una manera 

molt lenta. El SP al·lega que tenen un gran volum de feina sobretot a causa de la 

Covid i només hi ha la metgessa. El compromís és intentar agilitzar al màxim 

aquest tema. 

 

- Ajudes tècniques i de software per a personal amb discapacitats: el SP ha demanat 

a l’àrea TIC la possibilitat d’adquirir software per a la subtitulació en les reunions 

telemàtiques a on participa personal amb discapacitat auditiva. S’està esperant 

resposta. Esperem que arribi ràpid. També el SP ha comprat mascaretes 

transparents per a facilitar la lectura dels llavis per al personal amb l’esmentada 

discapacitat. Des de CCOO creiem que s’han de prendre les mesures que calgui 

per facilitar la integració del personal. 

 

- Personal i usuaris que no es volen vacunar i/o fer proves PCR: sembla un  

contrasentit però es pot demanar un certificat per entrar a una discoteca però no 

per entrar a un centre de treball. De moment, mentre no hagi un canvi en la 

normativa s’han d’extremar les mesures preventives als centres de treball per evitar 

riscos de contagi. 

 

- Vacunació personal d’empreses externes: es farà consulta jurídica per saber que 

es pot exigir a les empreses externes que treballen als nostres centres per tal de 

garantir al màxim la protecció del  nostre personal i usuaris. 
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