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Comitè Seguretat i Salut (CSS) de l’1 d’octubre 2020 
 

1. Situació actual de la Pandèmia SARS-Cov2: 

A data 1 d’octubre estem en situació de rebrot (*) a Barcelona,  Viladecans, el Prat de Llobregat, 
Sant Joan Despí, Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Just Desvern, l'Hospitalet de 
Llobregat, Esplugues de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Feliu de 
Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Badalona, Castelldefels, Gavà, Vic, Manlleu, Girona, Salt i 
comarca de la Noguera. 

En aquests municipis d’acord amb la Resolució de la Secretaria d’Administració i Funció Pública 
de 18 de juliol de 2020 i amb la Nota informativa sobre el règim de teletreball a l’Administració 
de la Generalitat durant la pandèmia Covid-10 publicada a ATRI el 3 de setembre de 2020 “el 
règim de prestació de serveis en la modalitat exclusiva de teletreball té caràcter preferent” i per 
tant correspon aplicar teletreball els 5 dies de la setmana fins que canviï la situació de la 
pandèmia. 

(*) A data 6 d’octubre s’han afegit a aquesta llista els municipis de: Tortosa, Roquetes i Amposta 
 

2. Actuacions de prevenció davant la pandèmia SARS-Cov2: 
 
➢ S’estan impartint sessions formatives obligatòries, es proporcionen mascaretes a totes les 

persones informadores, s’han activat les inspeccions de treball a empreses, i s’han activat 
mesures de seguretat per evitar riscos. 

 
➢ Les persones treballadores vulnerables i/o especialment sensibles s’han de posar en 

contacte amb el servei mèdic del Dept. de TES per tal d’establir mesures individualitzades 
per adaptar el seu lloc de treball. És important que hi contactin. El Servei de Prevenció de 
riscos fa un seguiment via telefònica de totes les treballadores en situació de baixa laboral 
amb codi de la Seguretat Social corresponent a COVID  

 
➢ El Servei de Prevenció de riscos està redactant  una nota informativa amb preguntes i 

respostes (FAQS) sobre el SARS-Cov2 per aclarir dubtes.  
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3. Demandes plantejades per la IAC CATAC en el darrer CSS: 

Podrem disposar de la cadira del centre de treball al domicili dels teletreballadors/es per evitar 
riscos ergonòmics? qui ha d’assumir les despeses generades pel teletreball (llum, telèfon fixe, 
wifi..)?  

Resposta de l’administració: TES hi està treballant a l’espera d’instruccions ja que és una 
decisió a nivell Generalitat.  

Es substituiran de les cadires malmeses de les persones treballadores de l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà (OAC) de l’edifici del C/Aragó? 

Resposta de l’administració: Ens informen que hi ha disponibilitat de cadires i que les 
persones treballadores les ha de sol·licitar al seu cap. 

4. Subministrament de portàtils per a fer teletreball: 
 
✓ El Departament ha distribuït fins ara 1334 portàtils als treballadors i treballadores.  
✓ Durant el mes d’octubre està previst en distribueixi 406 més (251 a Barcelona i 155 a la resta 

del territori).  
✓ S’han reservat 70 portàtils per a persones treballadores actualment de baixa laboral. 

5. Obres: 

Seguiment de les obres previstes al centre de C/Provença: actualment s’està realitzant 
recobriment de la coberta de l’edifici i s’ha presentat un projecte de climatització. 

Trasllat del personal de l’ACA que havia de traslladar-se a l’edifici de C/Provença 260: s’ha 
endarrerit per l’aturada de les obres, està previst que al novembre ja es puguin desplaçar al nou 
edifici. 

  

 
Us recordem que IAC-CATAC segueix oberta des de casa amb el telèfon desviat i 

responent totes les vostres qüestions per correu 
 

Us convidem a enviar-nos les vostres inquietuds i demandes a sindicat@catac.cat 
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