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NOTA DE LA PARITÀRIA SECTORIAL DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
PER AL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ, TÈCNIC I LABORAL. 12/06/2015 

 
 

1. Requeriment de la Inspecció de Treball al Departament d’Agricultura (DAAM) 
 
CCOO recordem com, ja fa un any, vam parlar en aquesta reunió Paritària de la destitució de la Cap de 
Servei de Prevenció, amb l’argument que volien una persona que tingués la especialitat de medicina de la 
salut i que malgrat de CCOO defensàvem que aquest requisit no estava recollit en l’informe de la Funció 
Pública (FP) sobre la composició dels serveis de prevenció a l’Administració, la FP va recolzar al DAAM en 
aquesta decisió arbitrària i poc transparent. 
 
Un any després hi ha un informe tècnic de la Inspecció de Treball (IT) que exposa un funcionament 
anormal, situacions poc comprensibles i conductes inapropiades entre diverses persones de l’esmentat 
Servei i finalment una sentència del Tribunal Contenciós Administratiu que dóna per nul el cessament de 
la Cap de Servei. 
 
CCOO creiem necessari que el DAAM manifesti el que pensa fer al respecte i que, a partir del que diu 
l’autoritat laboral, què farà des del punt de vista intern. 
 
El DAAM es defensa com pot i diu, sobre el requeriment de la IT, que no és un requeriment sinó una proposta 
i sobre la sentència del Contenciós, que no dirà res del que farà el Departament des del punt de vista judicial 
en aquesta Paritària. 
 
Sobre l’informe de la Inspecció de Treball també diu que no s’hauria de tractar a la Paritària i que és un tema 
entre CCOO i el DAAM. (?!) 
 
També diu que la gran notícia i per la qual ens hem de felicitar és que gràcies a l’estudi de clima laboral que 
va fer el DAAM i a l’aplicació de les mesures correctores que se’n van desprendre i aplicar, té una diligència 
de 28 de maig on es dóna per tancat l’expedient. Primera notícia per a CCOO. 
 
El que no diu és que aquest estudi de clima laboral es va fer contradient la normativa legal ja que no es va ni 
informar ni consensuar amb la part sindical. 
 
Tot seguit ens facilita el resum de les mesures, entre les quals hi ha l’externalització d’un dels serveis objecte 
del requeriment. Sobre l’externalització CCOO valorem negativament qualsevol externalització que ocasiona 
una despesa addicional en comptes d’assumir-se amb els recursos de què disposa la pròpia Administració, 
especialment en l’actual context de crisi econòmica.  

 
Donat que el DAAM parla de la provisionalitat del requeriment, CCOO tornem a dir que des de quan el que 
diu l’autoritat laboral és provisional. 
 
Per a CCOO es fa palès que el DAAM està desviant la mirada de l’objectiu per despistar. 
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2. Còpia de les Auditories dels departaments 

 
La FP ens comunica que amb la intenció d’incloure a l’Institut Català de la Salut i a Ensenyament, es farà un 
grup de treball per tractar totes les Auditories en la reunió Supraparitària on també es tracten els temes de la 
Prevenció de Riscos Laborals relatius a les conselleries de Salut i Ensenyament, on s’analitzaran les 
disconformitats comuns als departaments. 
 

3. Problemes amb les Mútues d’accidents de treball 
 

CCOO manifestem i demanem una solució per tal que no passi que, com a membre de la Comissió de 
Seguiment de les Mútues, hagi hagut de solucionar canvis de contingència i cinc queixes de personal de 
Presidència per manca d’actuació d’aquest departament.  
 
CCOO també proposem que a cada persona que va a la Mútua d’Accidents de Treball se li passi una 
enquesta de satisfacció des de Recursos Humans, per tal de veure quina és la percepció que té el personal 
respecte del tracte i les actuacions mèdiques de la Mútua. 

  
 

4. Nou Protocol de lipoatròfia 
 

La FP explica que amb el nou procediment només es comunica al personal delegat de prevenció si hi ha 
consentiment assistit.  
 
Aquesta és la peculiar interpretació que fa del protocol aprovat per l’autoritat laboral, que diu molt clar que en 
tractar-se d’un accident de treball, s’ha de comunicar al personal delegat de prevenció com sempre es 
fa amb els accidents de treball i d’acord amb la normativa vigent.  
 
Com sempre, escombrant cap a casa. 
 
 

5. Estat dels casos de lipoatròfia als departaments 
 

La Funció Pública està recollint dades per poder analitzar i estudiar el problema. Té totes les dades excepte 
del Departament de Justícia, que encara no les ha passat. CCOO plantegem que, donat l’estancament i la 
manca de millora dels casos en alguns departaments com ara el DEMO, potser cal anar pensant en nous 
edificis. 
 
 

6. Eliminació dels parabens, ftalats i disruptors endocrins en els productes cosmètics i de neteja 
adquirits per la Generalitat 

 
CCOO aportem informació sobre l’Assemblea Nacional Francesa que recentment ha prohibit aquests 
conservants que actuen com a disruptors endocrins, és a dir, com a falses hormones que interfereixen en 
l’equilibri natural de les hormones i que estan vinculats a diversos tipus del càncer i altres malalties. CCOO 
proposem que, malgrat en el nostre país no estan prohibides aquestes substàncies químiques, l’Administració 
doni un bon exemple eliminant-les dels productes cosmètics i de neteja que adquireixi. 
 
La proposta té una bona acollida entre els membres de la Paritària excepte en la representació del DAAM. La 
Funció Pública pren nota per ampliar la informació i parlar-ne en la propera reunió. 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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