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El passat 29 de setembre va tenir lloc el CSSL de PATL, tot seguit us resumim el que va sorgir-ne. 

Primerament se’ns presenten les dades de participació al curs de formació obligatòria sobre COVID que 

venia prescrit a la instrucció 4, que ronda el 87%. Properament s’elaborarà un informe detallat. No podem 

valorar positivament aquestes dades de participació, tot i que sí que podem dir que el curs estava ben 

elaborat, sobretot comparant-lo amb altres departaments de la Generalitat. 

Posteriorment, el Servei de Vigilància informa de les dades de personal sensible al PATL, on consten 300 

perones i on s’han realitzat 24 aïllaments selectius. Cal destacar que s’ha habilitat a la intranet la 

sol·licitud de reconeixement mèdic. Aquest any ens trobem amb la sorpresa que no es poden assolir pels 

serveis mèdics els reconeixements i s’han derivat a Egarsat a totes les regions, tot i que hi ha una previsió 

d’incorporació d’un doctor/a i dos infermers/es a l’octubre. 

Volem posar de manifest la nostra preocupació, també, per la falta d’implicació per part de 

l’Administració en les reunions de prevenció, i més en època de pandèmia. DGPEIS no apareix, DGP ha 

de marxar només començar... Agraïm, per altra banda, que els i les representants de l’Administració del 

Comitè sí que hi siguin sempre. 

Teletreball 

Sobre el teletreball ens hem trobat un escull per part de l’Administració en dir-nos que aquest Comitè no 

és competent en aquest tema. IAC-CATAC fa constar una queixa ja que considera que, precisament, tal 

com estan les coses el teletreball afecta de ple aquest Comitè. No hi ha un criteri unificat al Departament 

d’Interior sobre qui i com ha de fer teletreball. Denunciem que hi ha personal sensible que ha de fer 

treball presencial i que en molts llocs no es compleix la normativa de Salut Laboral ni les avaluacions de 

riscos. Tot i tenir un informe del Servei de Vigilància de la Salut recomanant el teletreball en base a la 

instrucció 6, hi ha llocs on no es compleix. Reclamem un criteri únic i unes instruccions clares per a tot el 

Departament. 

També preguntem al comitè sobre el material per fer el teletreball. La resposta ha estat que de les 

pantalles, en principi, no estaran disponibles, així que haurem de seguir teletreballant amb pantalles de 

menys de 14”, incomplint les recomanacions de Treball i de l’INSL... Dels teclats tampoc se sap, i ara ens 

trobem amb personal que, segons la tongada de repartiment, va rebre els teclats addicionals o no. 
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Recordar que per complir la pròpia recomanació del Servei de Prevenció que consta a la intranet sobre 

posicionament i adequació del lloc de treball realitzant el teletreball, els teclats perifèrics són 

indispensables. 

Caldrà veure com evoluciona la normativa específica sobre teletreball i què es contradiu amb la instrucció 

6. 

PCR 

IAC-CATAC demana una prova PCR per a tot el personal que es va incorporant al lloc de feina. La 

resposta és que això són criteris de Salut i que els protocols actuals no ho contemplen. El Servei de 

Vigilància segueix els protocols de Sanitat i les proves PCR no pertoquen.  

Càrrega de treball 

IAC-CATAC pregunta sobre l’acumulació de tasques que pot derivar la tramesa massiva de sancions 

COVID dels mossos i policies locals. La resposta és que només 12 advocats d’altres direccions hi estan 

treballant, i que en un moment puntual s’han hagut de donar tasques de suport. Preguntem específicament 

per conductors que estan fent aquestes funcions, però com que correspon a la DGP la resposta es remetrà 

per mail i ja esperarem la resposta... 

Detecció de positius COVID 

IAC-CATAC demana quin és el circuit d’informació i detecció de positius o sospitosos de positius de 

COVID als espais del Departament. Aquí l’Administració ens recorda què és un contacte estret i que 

estan reclamant, sempre que procedeixi, al Departament de Salut per tal de fer les proves, que és l’òrgan 

competent. En tot moment s’ha estat controlant l’evolució dels positius i dels contactes estrets.  

Per tot això, IAC-CATAC demana un recordatori de com procedir, quin és el protocol, etc, d’una manera 

clara i entenedora per tal d’eliminar la sensació d’incertesa. En tot cas, a la intranet es troba l’avaluació de 

riscos del PATL que marca què és un contacte estret i com procedir dins l’oficina, vehicle, etc. És el 

mateix criteri que marca l’autoritat sanitària. 

Pel que fa al cas concret de l’edifici de Santa Caterina, es van seguir tots els passos correctament i es va 

aïllar el cas i el contacte estret. En tot cas, recordar que als espais comuns s’ha d’utilitzar la mascareta 

sempre i, per tant, s’elimina la possibilitat de contacte estret, segons els protocols. El Servei de Vigilància 

fa seguiment de tots els casos. Demanem que s’agilitzi el flux d’informació, sobretot amb els delegats i 

delegades de prevenció per tal de resoldre els dubtes de manera més ràpida. 

Mampares 

IAC-CATAC demana pel criteri d’instal·lació i compra de mampares, ja que hi ha llocs on no es 

garanteix la separació. Se’ns informa que hi ha dos tipus de mides, les frontals i les laterals. 

L’Administració recorda que en tots els llocs s’han de respectar les distàncies mínimes de seguretat i, en 

aquells llocs on no es podia garantir, es van instal·lar mampares. També recorda que als llocs que ni amb 

mampares es podia garantir s’havien de separar les taules o bé no ocupar-les. Us animem a que en cas que 

trobeu alguna incidència d’aquest tipus ens ho feu arribar a sindicat@catac.cat. 

 

 

https://espai.interior.gencat.cat/Personal/Prevencio-riscos-salut-laboral/Fulls-informatius/Documents/3%20CORONAVIRUS%20avaluacio%20de%20riscos%20teletreball.pdf
https://espai.interior.gencat.cat/Personal/Prevencio-riscos-salut-laboral/Prevencio-riscos-laborals/avaluacions-riscos/Documents/Avaluaci%C3%B3%20exposici%C3%B3%20a%20Agent%20Biol%C3%B2gic%20SARS-CoV-2%20PATL-%20v02.pdf
https://espai.interior.gencat.cat/Personal/Prevencio-riscos-salut-laboral/Prevencio-riscos-laborals/avaluacions-riscos/Documents/Avaluaci%C3%B3%20exposici%C3%B3%20a%20Agent%20Biol%C3%B2gic%20SARS-CoV-2%20PATL-%20v02.pdf
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Dades positius 

IAC-CATAC sol·licita les dades de positius del PATL del Departament i que s’agilitzi aquesta 

informació, perquè considerem que estem constantment veient dades de tot arreu, menys del lloc on 

treballem i hi estem més hores. Conseqüentment, el Servei de Vigilància es compromet a passar-nos les 

dades cada quinze dies. Finalment, se’ns aporten les dades actualitzades a 23 de setembre. Així doncs 

l’acumulat és el següent: 

El nombre de baixes totals és de 131, i actualment n’hi ha 11 de vigents. 

Restem  a l’espera que ens facilitin les dades en un informe per tal d’una visualització més clarificadora. 

Ventilació 

IAC-CATAC demana una revisió i actualització de l’avaluació de riscos en aquells aspectes que es vagin 

actualitzant normativament, especialment una revisió de la ventilació dels espais, ja que s’acosta el fred i 

no podem deixar que no hi hagi un criteri clar de com procedir en la ventilació de les oficines i espais dels 

edificis del Departament. Per això, sol·licitem unes pautes clares d’actuació de cara a l’hivern de com 

ventilar i, en aquells llocs on no es pugui garantir una bona ventilació, que s’adquireixin purificadors 

d’aire. Considerem que la ventilació d’espais s’està demostrant que és un aspecte molt important contra el 

contagi del COVID i creiem que el Servei de Prevenció ha d’instruir de forma clara i entenedora com 

procedir amb la ventilació.  

 

Qualsevol dubte o consulta, seguim treballant a través del mail 

interior@catac.cat Segueix informat seguint-nos a les xarxes. 
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