
 

 
 

INFORMA 
  
16.12.2021    119/2021 

 
Via Laietana 16, 7è - 08003-Barcelona ● Telèfon: 934 812 773 

Gran Via de Jaume I, 9 3r - 17001-Girona ● Telèfon: 972 224 070 
C/ Enric Granados, 5 - 25006-Lleida ● Telèfon: 973 263 666 

C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona ● Telèfon: 977 232 119 
gene@ccoo.cat – fsc-generalitat.ccoo.cat/ 

      Twitter:     www.twitter.com/ccoogeneralitat 
 

COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT DEL 
DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS 

 
 
 
Ahir dimecres, 15 de desembre, es va celebrar la reunió del Comitè de Seguretat i Salut 
del Departament de Drets Socials. Us fem un resum dels assumptes tractats. 
 
 
Proposta del Pla de Treball i Pla de Formació per a 2022 
 
Pel proper any està prevista la valoració dels riscos psicosocials a Taulat i als centres de 
la DGAIA. També es preveu la campanya per cuidar l’esquena i hi haurà un equip de 
fisioterapeutes que es traslladaran als centres de treball on les condicions ho permetin. 
Per exemple, no podran anar als Casals o les Oficines ja que les infraestructures 
d’aquests centres no permeten el desenvolupament de seves actuacions. Aquest 
personal, no obstant, sí que podrà participar en la campanya. 
 
En quan al Pla de Formació, el més destacable és la tornada als cursos presencials ja que 
en alguns col·lectius existeix una important bretxa digital i no estan funcionant els cursos 
online. Aquests cursos està previst que comencin a partir de la primavera quan s’espera 
que l’afectació de la COVID hagi millorat. 
 
 
Casos COVID al Departament  
 
Com passa a tot el país, els casos que afecten al personal, encara que estigui vacunat, 
s’estan incrementant de forma considerable. Per això, des del Servei de Prevenció es 
demana que aquelles persones que presentin símptomes compatibles amb la malaltia no 
vagin a treballar i realitzin la corresponent prova ràpida ja que és molt fiable en casos amb 
simptomatologia. Si no existeix aquesta, però hi ha sospita, la prova a realitzar és la PCR 
que té molta més sensibilitat. 
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Revisió Pla de Prevenció del Departament de Drets Socials  
 
Es farà aquesta revisió per adequar els resultats a la nova estructura del Departament. 
 
 
Ajudes tècniques a Centres Residencials (grues...) 
 
CCOO insistim cada any i el Departament fa massa anys que diu que farà un 
macroconcurs per comprar diferent mobiliari i ajudes tècniques per  actualitzar i millorar 
les dotacions obsoletes i/o inadequades que tenen molts centres. Ens  informen que al 
gener s’enviarà l’expedient a contractació i que entre juny i juliol sortirà la licitació. 
Esperem que aquesta vegada sigui de debò. 
 
 
Certificats COVID per a personal d’empreses alienes que accedeixen als nostres 
centres  
 
És una mesura que no es contempla i el Departament seguirà les directrius que marqui el 
Departament de Salut. 
 
 
Personal amb COVID persistent 
 
CCOO hem demanat que el personal afectat per patologies derivades de la malaltia i que 
poden ser limitants per  desenvolupar certes tasques, tant provisional com 
permanentment, tingui una prioritat a l’hora d’adequar el seu lloc de treball. El 
Departament diu que aquest personal es tractarà com la resta en referència a les 
adaptacions.  
 
 
Controls per accedir a les proves selectives d’auxiliars de geriatria del proper dia 18 
de desembre:  
 
A CCOO ens preocupa que la prova es faci de forma segura ja que una gran quantitat de 
treballadors/es de les nostres Residències es presentaran. El Departament s’ha 
compromès que, a més de les mesures aplicades per les facultats (que son insuficients) 
es reforçaran amb d’altres, donant una mascareta nova a cada participant, garantint la 
distància de seguretat, serà obligatori l’ús de gel desinfectant i el lloc ocupat per una 
persona no podrà ser utilitzat per una altra. 
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