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Secció sindical de Presidència
RESUM COMITÈ SALUT LABORAL 17.03.2022
SEGUIMENT PANDÈMIA I ESTUDI DE CASOS I CONTACTES COVID
Informació del Servei Mèdic del Departament:
Al desembre, com a la resta de la societat, es va iniciar al Departament la 6a onada amb la variant Òmicron. Tot i
ser una variant molt contagiosa i que l’increment de contactes ha estat molt alt, cap ha esdevingut greu.
Contactes estrets

Desembre
43

Gener
61

Febrer
27

D’aquests contactes estrets la ½ han estat contactes en l’àmbit laboral.
Del total de contactes estrets només 12 han estat confirmats.
4 dels contactes d’àmbit laboral que van passar a casos confirmats no van ser estrictament en el lloc de treball
sinó en temps de descans dins la jornada (esmorzar, dinar, etc.).
Podem extreure de les dades recollides que les mesures de protecció i seguiment establert pel Pla de
Contingència del Departament de Presidència i les resolucions de Salut han funcionat satisfactòriament. La millor
mesura per a la contenció de la propagació del virus durant el mes de gener ha estat tornar a la jornada
complerta de teletreball.
El Departament durant aquest darrer trimestre comparteix similar incidència amb la resta de població de
Catalunya. La incidència s’ha duplicat, passant d’una afectació del 7 al 14%: de 67 casos confirmats que s’havien
detectat des de l’inici de pandèmia s’ha passat a detectat en aquest darrer trimestre desembre-febrer 131. Des
de l’inici de la pandèmia el Departament de Presidència ha detectat 198 casos confirmats.
L’equip de Medicina del Treball del Departament en aquest trimestre ha passat a tenir un volum de seguiment de
240 treballadors. Des de IAC-CATAC agraïm la dedicació i l’esforç sostingut durant tot aquet temps de pandèmia a
l’equip de Medicina del Treball per la professionalitat i acompanyament que han fet a cadascun dels afectats.
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MEMÒRIA DEL SERVEI DE PREVENCIÓ
No s’ha pogut complir amb la planificació per a l’any 2021. Aquest incompliment ve explicat pels esdeveniments
fluctuants de la pandèmia al llarg de l’any i la necessitat de que el Servei de Prevenció assumís una gestió
d’emergència sobre els seus riscos laborals.

TRASLLATS D’UBICACIÓ DEL PERSONAL
DG Relacions Institucionals i amb el Parlament
El personal en aquests moments està compartint espai amb el personal del Departament d’Acció Exterior i Govern
Obert entre el carrer Tapineria i la Via Laietana 14.
Aquesta mateixa setmana es fa el trasllat de tot el personal a l’edifici de la Gran Via de les Corts Catalanes 635.
Dimecres 23 de març, els delegats de prevenció amb la Subdirecció d’Obres farem una visita per comprovar
l’adequació del local i la distribució dels espais per a tot el personal. Segons informació de la Direcció Serveis, la
distribució ha estat consensuada amb el propi personal. Si teniu qualsevol observació al respecte que vulgueu fernos arribar, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres al correu presidencia@catac.cat
Jurat d’Expropiació, Oficina expresident, Institut Estudis de l’Autogovern, Consell Garanties Estatutàries
S’ha posposat el trasllat d’aquest personal al Palau Centelles encara que les obres estan acabades, només hi
manquen alguns ajustos en les instal·lacions de clima.
Igual que la resta de personal ubicat temporalment a l’edifici del carrer Aragó, el calendari de trasllat també està
marcat per la data límit d´ús de juny de 2022. La Subdirecció d’Obres en aquests moments no té calendari pautat
per aquest trasllat.
Secretaria de Governs Locals i de Relacions amb l’Aran
Aquest personal es trasllada al Districte Administratiu (DA) de la zona Franca.
Encara no hi ha calendari per al trasllat però, atès que la data màxima per romandre a l’actual ubicació (edifici del
carrer Aragó 332) és el mes de juny i que hi ha altres programacions de trasllats al DA, la Subdirecció d’Obres del
Departament calcula que s’apuraran terminis i la seva previsió apunta el trasllat al mes de maig.
Agència Publica de Formació i Qualificacions Professionals
Aquest personal es trasllada al DA.
Tampoc tenim calendari per al seu trasllat. A diferència de les unitats ubicades al carrer Aragó, l’Agència no
disposa d’un període màxim per al desallotjament de la seva ubicació (Via Augusta 202).
_________________________________________________________________________________________
Règim de teletreball per al personal que es trasllada al DA
IAC-CATAC vol recordar que d’acord amb les disposicions addicional 2 i transitòria del Decret 70/2020, pel qual es
regula la prestació de serveis en la modalitat de teletreball a la Generalitat de Catalunya, i la confirmació per part
de la DGFP de la seva vigència per a la seva aplicació al personal que es traslladi al DA, tant el personal de la
Secretaria com de l’Agència tindran un dia addicional de prestació setmanal de teletreball durant 2 anys a partir
de la data del trasllat:
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“Disposició addicional segona
Trasllats forçosos
Durant un període de dos anys improrrogables i per tal de facilitar l'adaptació a les noves condicions de treball, les
persones afectades per un trasllat forçós del centre de treball:
a) Podran optar al nombre de jornades diàries addicionals de la jornada per realitzar en la modalitat de teletreball
que, en aquest cas, determini el Govern de la Generalitat.
b) Podran computar la dedicació horària dels dies en què prestin serveis mitjançant la modalitat de teletreball en
els mateixos termes que preveu la normativa vigent en matèria de jornada i horaris per a la modalitat presencial.
(…)
Disposició transitòria única
El personal de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms que presta serveis en les
dependències administratives que s'han traslladat al Districte Administratiu de la Generalitat de Catalunya a
Barcelona podrà gaudir d'una jornada diària sencera addicional per realitzar en la modalitat de teletreball durant
el termini de dos anys a comptar de la finalització del trasllat.”
_____________________________________________________________________________

ALTRES TEMES
INEFC
S’han instal·lat mesuradors de CO2 a les Biblioteques dels centres de Lleida i Barcelona. Totes les mesures
fins ara han donat dins dels paràmetres correctes.
Pla d’autoprotecció: s’ha fet la selecció de la empresa. Començarà el de Barcelona i s’inicia el tràmit de
contractació per al centre INFEC Lleida.
Lavabo àrea Biblioteca Barcelona: estan pendents els treballs de desamiantat per part de la DG
d’Infraestructures. Es recorda que és una situació que es perllonga en excés i que afecta directament com a
mínim a 22 treballadors. El Servei de Prevenció considera que caldria valorar solucions temporals com podria ser
la col·locació de sanitaris portàtils. No hi ha resposta per part de l’INEFC a aquesta proposta.
DISPOSITIUS PER A LA PRESA DE TEMPERATURA CORPORAL
Atenent l’estat del coneixement respecte als indicadors informadors per fer efectiva la protecció front la COVID,
es demana retirar els dispositius de presa de temperatura del Departament instal·lats al carrer Sant Sever i Sant
Honorat.
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
La Subdirecció de RRHH del Departament es va comprometre a entregar als delegats de prevenció un llistat amb
els llocs de treball del Departament amb els equips de protecció que els hi corresponen i la periodicitat de
renovació de cadascun d’ells.
IAC-CATAC demana al Subdirector de RRHH que no s’endarrereixi més aquesta informació cabdal respecte la
seguretat i salut en el treball del personal del Departament.
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El Servei de Prevenció es compromet a l’enviament d’aquesta informació, de forma individualitzada i amb
constància de recepció, a cada treballador respecte els equips de protecció corresponents al seu lloc de treball.
AVALUACIÓ DE RISCOS PSICOSOCIALS AL GABINET JURIDIC
Està previst durant la primera quinzena del mes d’abril iniciar l’avaluació de riscos psicosocials del personal adscrit
al GJ Central, Territorial i d’unitats departamentals.
El mètode que s’utilitzarà és el PSQCAT. La màxima participació dels treballadors, mitjançant la resposta anònima
de qüestionaris, és bàsica per a que els resultats, tant de diagnòstic com de proposta de mesures, siguin
representatives i adequades.
A l’efecte de facilitar la gestió del procediment de l’avaluació de riscos psicosocial, el Comitè de Seguretat i Salut
ha creat un grup de treball amb la participació de 3 membres de la part social i 3 membres en representació de la
direcció, amb l’assessorament del Servei de Prevenció.
El grup de treball s’encarrega de l’estudi previ de la formulació de les preguntes del qüestionari que, juntament
amb la divisió de les unitats objecte d’estudi, garantirà l’anonimat. Es tracta de garantir que les respostes del
qüestionari no podran identificar al participant.
Des de la IAC-CATAC animem a tot el personal de totes les categories que presten servei al Gabinet Jurídic a
participar en l’avaluació.

presidencia@catac.cat

LA MILLOR DEFENSA, UNA BONA IAC CATAC! LLUITA AMB LA IAC CATAC! @CATAC_IAC
4

