
federació serveis a la ciutadania 

sector de la generalitat
 

 

DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ 

INFORMA 
14.10.11 097/11

 

Via  Laietana 16, 7è - 08003-Barcelona ● Telèfon: 934 812 773 
 C/ Joan Maragall 35, 5è - 17001-Girona ● Telèfon: 972 220 028 

Av. Catalunya 2, 7è - 25002-Lleida ● Telèfon: 973 281 235 
C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona ● Telèfon: 977 232 119 

gene@ccoo.cat - www.ccoo.cat/fsc/generalitat 
 

Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES 

 

Comitè de Seguretat i Salut Laboral 
5 d’octubre de 2011 

 

 
Resum de la reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del Departament 
d’Empresa i Ocupació: 
  
1. Organització interna de la prevenció de riscs laborals 
  

El Departament no defineix cap tipus d’estructura ni el nombre de persones que 
formaran part del Servei de Prevenció Propi (SPP), i es limita a indicar qui serà la 
persona responsable del SPP. Tampoc concreta si haurà reducció del personal 
tècnic actual. 

  
CCOO torna a demanar, tal i com ho va fer al CSSL anterior, que es compleixi 
amb l’obligació legal d’elaborar un Pla de Prevenció que defineixi, entre altres 
qüestions, l’estructura organitzativa amb els recursos humans i materials, les 
funcions i responsabilitats de cada nivell jeràrquic. 

  
CCOO recorda que entre les funcions del Departament està la d’Autoritat Laboral 
i que hauria de donar exemple amb el compliment de les obligacions legals com 
és l’elaboració del Pla de Prevenció, tal i com exigeix a les empreses que 
inspecciona. 

  
2. Actuacions de l’àrea de PRL i sinistralitat laboral 2011 
  
El Departament explica que les actuacions referides a la Higiene Industrial es 
realitzen amb el recursos propis del SPP i detalla l’evolució de l’accidentalitat 
destacant els accidents originats in intinere o en missió. 
  
CCOO demana que el Pla de Prevenció que defineixi els objectius a assolir per 
reduir la sinistralitat i tingui en compte les experiències i bones practiques en 
mobilitat aplicades per empreses per reduir els accidents in intinere o en missió. 
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3. Seguiment casos de lipoatròfia semicircular a Pamplona, 113 
  

El Departament explica l’evolució favorable de les diverses problemàtiques 
detectades. 

  
CCOO pregunta sobre la instal·lació d’una connexió sense fils a internet WIFI 
instal·lada a la planta baixa de l’edifici on s’han produït 3 casos de lipoatròfia i 
que ha estat instal·la sense informar prèviament el personal treballador i afectat 
d’aquella zona. El Departament desconeix l’existència d’aquesta connexió WIFI. 

  
CCOO indica que prèviament a la instal·lació de qualsevol equip que generi 
camps electromagnètics s’hauria de fer una avaluació efectiva i mesures, a més 
d’informar tal i com estableix el Procediment d’Actuació sobre lipoatròfia publicat 
pel propi DEMO. 

  
CCOO demana que encara que els valors que es mesurin a posterior de la 
instal·lació estiguin per sota dels valors de referència es tinguin el compte el 
personal treballador especialment sensible com poden ser les dones 
embarassades, persones en estats febrils o que prenen medicaments que 
afecten a la termoregulació, que porten marcapassos o que manifestin 
electrosensibilitat, ja que la problemàtica de l’edifici aconsella evitar exposicions 
innecessàries. També planteja que s’estudiï la necessitat d’introduir aquest tipus 
de connexions en un edifici que presenta de lipoatròfia. 

  
4. Torn obert de preguntes. 
  

CCOO demana que s’actuï davant els problemes que pateix una persona 
treballadora del Departament a Tarragona, la qual cosa ocasiona molèsties i 
incomoditats a la resta de persones treballadores. 
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