
 

Secció Sindical del Departament  
d’Empresa i Coneixement  

 
 

INFORMA 
  
05.03.2018   22/2018 

 
Via Laietana 16, 4t - 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 – www.ccoo.cat/fsc/generalitat 
Facebook: http://www.facebook.com/ccoogeneralitat 

         Twitter: www.twitter.com/ccoogeneralitat 

DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENT 
OFICINES DE TURISME I COMITÈ DE SEG. I SALUT 

 
Instrucció Oficines de Turisme 
 
A la darrera reunió amb representants sindicals on CCOO vam assistir, el Departament 
ens va presentar un esborrany d’Instrucció on es regula el règim horari i altres aspectes 
relatius a la gestió de personal adscrit a les Oficines de Turisme que desenvolupa tasques 
d’atenció al públic, que servirà, segons el Departament, com instrument per la 
racionalització i la planificació d’aquest personal regulant els horaris, vacances, permisos, 
llicències i reduccions de jornada. 
 
CCOO hem presentat, dins el termini establert pel Departament, un escrit amb 
al·legacions per tal de millorar determinats aspectes de la Instrucció i mostrant també el 
nostre posicionament com a sindicat. Podeu consultar-lo prement aquest enllaç. 
 
 
Comitè de Seguretat i Salut 
 
En relació amb el darrer Comitè de Seguretat i Salut, CCOO volem destacar els aspectes 
següents: 
 
• Aprovació del Pla de Prevenció del Departament. On, tal i com us vàrem informar a la 

nostra nota informativa 117/17, CCOO vam participar activament en la seva elaboració 
presentant nombroses aportacions al document que van ser secundades per la resta 
de sindicats. Hem de recordar que, en la darrera auditoria de seguretat i salut laboral, 
el sistema preventiu del Departament va quedar molt qüestionat. 

• A proposta dels delegats de prevenció de CCOO, s’acorda crear un grup de seguiment 
permanent a l’edifici del C. Pamplona, 113, ateses les nombroses deficiències 
detectades a banda de la desastrosa coordinació preventiva existent entre les unitats 
administratives que comparteixen aquestes dependències. Esperem que, d’aquesta 
manera, es puguin subsanar els molts problemes existents i millorar les condicions de 
treball del personal afectat. 
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