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Secció sindical de Presidència 

RESUM COMITÈ SALUT LABORAL 30.09.2021 
 
Estudi de casos i contactes COVID al Departament 
 
El procediment del Servei de Prevenció continua sent el mateix que durant tota la pandèmia, en el 

moment en que el Departament és coneixedor d’un positiu o un possible contacte, el servei de vigilància 

de la Salut fa el rastreig epidemiològic en l’entorn laboral per saber si hi ha hagut algun possible 

contacte estret. Si considera que cal fer una PCR es deriva a la xarxa pública. Aquest seguiment i gestió 

només es pot fer amb la col·laboració dels treballadors quan la persona ho notifica al servei mèdic del 

Departament. 

Les dades d’afectació acumulada des d’inici de la pandèmia al Departament han estat: 

   Total SSCC Total Organismes Autònoms  TOTAL DEPARTAMENT 
Casos confirmats  41  24     75 
Contactes estrets  64  41     105 
 
El servei mèdic ens informa de l’evolució durant el trimestre d’estiu 2021, juny-agost, i de l’evidencia per 

un costat que la detecció de casos va aparellada amb les onades d’afectació de la malaltia amb la resta 

de població de Catalunya i, per un altre, que les mesures de prevenció en els llocs de treball funcionen ja 

que del seguiment que han fet s’extreu que els contactes estrets en l’àmbit laboral han estat fora de 

l’estricte àmbit de prestació de serveis, és a dir en temps i lloc d’esmorzar o menjar: 

Casos confirmats 11 tots al juliol 
Contactes estrets 35 5 juny-30 juliol 24 extralaborals (3 van passar a ser casos confirmats) 
       11 laborals (cap ha passat a cas confirmat) 
 
En els centres de prestació de serveis a l’alumnat, INEFC i centres del Consell Català de l’Esport -
Residència Blume, IES poliesportiu-, durant el setembre no s’ha detectat cap cas.  
 
Des de la Subdirecció de Recursos Humans s’està treballant en un document per a que els alumnes 
voluntàriament donin informació sobre la seva situació respecte al COVID (pauta vacunació o passada la 
malaltia). 
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Reincorporació presencial - Revisions mèdiques del personal vulnerable sensible a la COVID 
 
El servei de vigilància de la Salut durant el juliol ha revalorat 140 treballadors vulnerables que tenien 
com a mesura de prevenció el teletreball. La valoració s’ha fet d’acord amb les instruccions del Ministeri 
de Salut que ha donat una llista de situacions i patologies en què la mesura preventiva és el teletreball. 
  
Aquestes valoracions s’han fet considerant: 
-situació de la malaltia o patologia 
-vacunació COVID 
-nivell de risc en el lloc de treball 
 
Depenent del resultat de la valoració es proposen diferents nivells de mesures preventives. 
 
Campanya de la grip 
 
El Departament està preparat per engegar la campanya en quan el Departament de Salut publiqui el 
procediment. 
 
L’oferiment de la vacuna s’anunciarà a la INTRANET del Departament de Presidència, s’oferirà  tant al 
personal propi com a altre personal que treballa en les dependències del Departament i organismes 
autònoms. La programació es farà via agenda pública on els treballadors podran triar el dia i l’hora entre 
aquelles de disponibles.  
 
La vacunació es farà a l’edifici del carrer Sant Honorat i previsiblement (com el darrer any) el personal 
del servei mèdic del Departament es traslladarà un dia a la seu de cada organisme autònom per a la 
vacunació del personal adscrit. Només es podrà vacunar aquell personal que s’hagi programat ja que 
només es poden dur els vials que es faran servir i no haurà de sobrers. En quan al personal en altres seus 
territorials s’està valorant la coordinació amb altres Departaments. 
  
OBRES i SEUS DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 
 
INEFC La Seu d’Urgell 
 
S’ha posat en marxa el primer curs del grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport al nou centre 
d’INEFC de La Seu d’Urgell amb 41 alumnes. Aquesta nova seu ha incrementat la plantilla del 
Departament amb 8 professors i 5 treballadors PAS.  
 
Mentre no es disposi del nou edifici aquet curs s’imparteix en un espai cedit per l’Ajuntament de La Seu 
d’Urgell en el qual també hi han ubicades altres serveis i empreses. El Servei de Prevenció del 
Departament està fent la coordinació empresarial corresponent per a les situacions d’emergència. 
 
INEFC Barcelona 
 
S’han finalitzat les obres de modernització i adequació  d’espais engegades aquest any i s’ha fet 
l’avaluació de riscos laborals. 
Per a l’any vinent està previst fer obres en els vestidors i zones d’aigües. Es demana una solució per a la 
clara insuficiència de lavabos en la zona de la Biblioteca. 
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ICDones 
 
Sense previsió de canvis ni obres. La previsió del nou equip de govern de la Generalitat és mantenir 
l’organisme autònom en el mateix edifici de la plaça Pere Coromines. 
 
Edifici BLUME 
Només pendents de la llicència municipal per a iniciar les obres del soterrani. 
 
Palau Centelles/Carrer Gegants 
 
Està previst acabar la reforma integral de climatització aquest darrer trimestre d’any. Es planifica el 
retorn del personal a aquets edificis durant el mes de gener de 2022. 
 
Secretaria de Governs Locals i de Relacions amb l’Aran 
 
Es perllonga 6 mesos l’estada temporal del personal de la Secretaria de Governs Locals i de Relacions 
amb l’Aran  a l’edifici del carrer Aragó (juny 2022). 
 
La DG de Patrimoni del Departament d’Economia i Hisenda és qui ha de donar solució a la reubicació 
d’aquest personal que va haver de marxar de l’edifici de Via Laietana i que hores d’ara encara resta 
pendent de trobar nou edifici adient. Inicialment el compromís era la reubicació a un edifici al centre de 
Barcelona com la resta d’unitats del Departament de Presidència però actualment ningú està en 
condicions de descartar que la ubicació final pugui ser el Districte Administratiu de la Zona Franca. 
 
Jurat d’Expropiació de Catalunya 
 
D’igual forma que la Secretaria de Governs Locals, es perllonga la incertesa i l’estada temporal a l’edifici 
del carrer Aragó del personal durant 6 mesos més (juny 2022). 
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