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DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL 
COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 28.07.2021 

 

PLA DE CONTINGÈNCIA I REINCORPORACIÓ PROGRESSIVA  
 
Avui s’ha celebrat la reunió del Comitè de Seguretat i Salut del Departament d’Empresa i 
Treball per tal de donar-nos trasllat del Pla de Contingència departamental que 
properament es penjarà a la intranet del Departament. D’igual manera que ho hem 
manifestat en els darrers Comitès de Seguretat i Salut de diversos Departaments, CCOO 
considerem que aquesta reunió es de pur tràmit per informar-nos de la realitat que vol 
imposar l’Administració a traves de la Instrucció 1/2021 de Funció Pública sense tenir en 
compte que encara estem molt lluny d’assolir la immunitat de ramat en la vacunació 
davant la COVID19, amb un risc de rebrot de 1038 punts a 25 de juliol d’enguany. 
 
És per això que CCOO considerem que s’hauria de mantenir el teletreball en les 
condicions actuals fins que s’assoleixi (com a mínim) la immunitat de ramat a la població 
catalana i disminueixi el risc de rebrot per sota de 100, i que s’hauria d’aturar l’activitat 
presencial (prèvia visita immediata dels tècnics de PRL dels diferents serveis de prevenció 
o treballadors/es designats/des) si no es compleixen les mesures de seguretat indicades 
en el Pla de Contingència. 
 
Així mateix, en referència al contingut del Pla de Contingència en matèria de prevenció de 
riscos:  
 
 CCOO preguntem si el Departament proporcionarà mascaretes homologades al 

personal aliè o visitants que accedeixin a les nostres instal·lacions si hi ha dubtes 
sobre el tipus de mascaretes que portin. Els representants del Departament ens 
confirmen que sí les proporcionaran. 
 

 CCOO demanem que les mascaretes transparents per atendre a persones amb 
discapacitat auditives estiguin homologades segons la norma UNE 14683 o UNE 
149. 

 
 CCOO demanem que tots els centres de treball tinguin en estoc el material 

necessari per cobrir les seves necessitats per un període de 15 dies. 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=905496

