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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT DEL 
DEPARTAMENT EDUCACIÓ 

 
El passat divendres 18 de març es va celebrar la reunió del Comitè de Seguretat i Salut 
del Departament d’Educació en la qual es van tractar alguns assumptes rellevants que us 
expliquem a continuació.  
 
 
METGES DE SALUT LABORAL 
 
Actualment disposen de metge/metgessa els serveis territorials de Barcelona-comarques, 
Baix Llobregat, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre. A la resta d’àmbits territorials 
es dóna suport des de Serveis Centrals. 
 
 
EXÀMENS DE SALUT DEL PERSONAL 
 
A Serveis Centrals es van realitzar durant el darrer trimestre de 2021. A Serveis 
Territorials, amb Servei de Prevenció aliè, s’han iniciat aquest 2022 i es realitzen per 
centres de treball a nivell comarcal i ja se n’han fet a tots els àmbits territorials. 
 
 
ASSETJAMENT I DESEQUILIBRIS A NIVELL PSICOLÒGIC 
 
S’ha fet la petició per part dels representants sindicals que hi hagi un Protocol de 
comunicació entre delegats de prevenció i el Servei de Prevenció del Departament, a fi 
que aquesta sigui més directa i àgil durant el seguiment i la resolució dels casos detectats. 
 
 
PLA D’EMERGÈNCIA  
 
Per part dels representants sindicals s’ha demanat una actualització urgent dels equips 
d’emergència, tant a Serveis Centrals com a Serveis Territorials, perquè aquest període 
de dos anys de COVID, la redistribució d’espais comuns i la modalitat híbrida de 
teletreball-presencial han suposat molts canvis. 
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El Servei de Prevenció està realitzant la revisió i actualització dels equips: caps 
d’intervenció, equips de primera intervenció, equips d’evacuació i de primers auxilis. I ens 
han avançat alguns aspectes del nou Pla d’emergència: 
 Els equips de primera intervenció i d’evacuació s’uniran en un únic grup. 

 El nombre de persones de cada equip-planta-sector serà més gran, per tal de 

cobrir totes les absències i les jornades de teletreball. 

 S’oferirà formació als diferents equips, un cop constituïts. 

 Es publicarà la informació i se’n farà difusió el proper trimestre. 

 
SERVEI MÈDIC ASSISTENCIAL A SERVEIS CENTRALS 
 
Els representants sindicals de CCOO i de CSC hem fet palès el nostre desacord total amb 
la decisió d’eliminar el Servei Mèdic Assistencial que donava servei al Departament 
d’Educació des de 1988, que tinguem constància. No ens han explicat ni els motius ni les 
intencions que tenen. Ni tampoc la raó de la nova assignació de lloc de treball de la 
infermera. I tampoc se’ns ha presentat un Pla de millora de la salut que el Departament 
ens va anunciar en el darrer Comitè del mes de desembre de 2021. 
 
La resposta només ha estat la de comentar-nos que faran la petició a la mútua ASEPEYO 
de la dotació de farmacioles necessàries, d’altra banda requisit preceptiu per normativa 
laboral. En aquest punt, hem demanat que es reverteixi la situació i no es tanqui el servei, 
hem reclamat, en tot cas, la formació dels nous equips de primers auxilis, el protocol 
davant d’accidents i emergències, i informació en tot moment als delegats de prevenció. 
 
 
SALES DE REUNIONS A SERVEIS CENTRALS 
 
En aquests moments s’estan duent a terme treballs per millorar els espais de silenci i 
sales de reunions a Serveis Centrals, que forma part de la segona fase d’adaptació dels 
llocs de treball després de la reubicació de les taules i cadires a l’edifici. 
 
 
SALES OFFICE I SERVEI DE MENJADOR A SERVEIS CENTRALS 
 
El Servei de Règim Interior del Departament treballa actualment en un replantejament dels 
espais i en la idea de cercar altres espais més idonis, amb finestres i millor ventilació (per 
exemple, antics despatxos de subdireccions). 
 
Pel que fa al servei de menjador, el contracte de mobiliari i maquinària de cuina s’ha 
aturat per un recurs al contracte. S’estudia la manera d’oferir dinars en breu, via càtering o 
maquinària de cuina bàsica de lloguer, fins assolir una solució definitiva. 
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