
 

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

  1 

 

 

Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya 

   

 

 

Intersindical Alternativa de Catalunya 

  
 

 

 

 

 

 

 
COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ 

TÈCNIC I LABORAL 
 

El 2 de desembre s’ha reunit el darrer CSSL PATL de l’any 2021, on s’ha presentat l’informe de 
sinistralitat del Departament i, tot i que les dades són molt bones a nivell general -pocs accidents 
laborals- és preocupant que més del 90% dels accidents vinguin de la DGP. Cal reforçar la prevenció d’un 
col·lectiu que representa més del 50% de la plantilla del Departament.  
 
També s’han presentat les dades d’exàmens de salut laboral. Se n’han realitzat un total de 93. Cal fer un 
recordatori que és important que el personal, voluntàriament, assisteixi als exàmens de salut de 
l’empresa per tal de prevenir qualsevol tipus d’anomalia. Sobretot aquelles treballadores que tenen 
adaptacions de lloc de treball per veure’n l’evolució. El Departament ha fixat que els exàmens per al 
PATL siguin cada tres anys.  
  
Pel que fa a la lipoatròfia, hi ha hagut una alta i es mantenen, aleshores, quatre casos actius. IAC-CATAC 
vol recordar que tota aquesta informació es troba a la intranet a l’apartat de vigilància de la salut i que 
és molt recomanable anar-hi donant un cop d’ull.  
 
Un altre tema tractat és la instal·lació de finestres a l’edifici de 112 de Reus. És una obra complicada 
però hi ha possibilitats de poder-la fer. S’està valorant posar unes finestres altes, sobretot per ventilar la 
sala de TEOCs, que té massa càrrega tèrmica per a les seves dimensions. L’Administració adquireix el 
compromís amb la part social que de cara al proper comitè, al març, hi haurà algun avenç en aquest 
aspecte. IAC-CATAC demana que no només sigui un informe, sinó que també hi hagi una actuació ràpida 
i eficient per solucionar les incidències, ja que al final qui pateix les mancances és la treballadora que es 
troba en el lloc de treball. 
 
Pel que fa a la sala de telefonistes de les Corts, se’ns anuncia que l’espai ja està completat. S’ha fet 
l’ampliació i s’han adequat les taules, només queda habilitar l’ascensor. Celebrem, doncs, aquesta 
eficiència i la demanem per a altres aspectes que es tracten al comitè.  
 
IAC-CATAC demana els PAU dels edificis, sobretot dels que depenen de la DGP i que es poden veure 
afectats per la Instrucció 6/20 de la DGP. En la planificació de prevenció del 2021 ja hi estan molts dels 
edificis compartits i vetllarem perquè la seguretat i prevenció de tot el personal estigui garantida. 
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IAC-CATAC també demana el nombre de treballadores de la nova DGAR (Agents Rurals) que depenen del 
PATL i la seva ubicació. Informació que l’Administració es compromet a fer-nos arribar.  
 
En el torn obert de paraula IAC-CATAC demana pel nou protocol que Salut ha presentat el dia 1 de 
desembre -a causa de l’arribada de la nova variant de COVID- on indica que els contactes estrets dels 
positius han de fer quarantena tot i estar vacunats. Quant a això, preguntem sobre la incompatibilitat 
d’aquest protocol amb el punt 4 de teletreball del Pla de Contingència i per extensió de la Instrucció 
1/21 de FP. L’Administració ens contesta que hi estan treballant i que són conscients que la normativa 
no s’ajusta al nou canvi de protocol. Esperem, doncs, que Funció Pública actuï amb prou celeritat i que, 
abans que ens trobem casos de quarantenes obligades sense simptomatologia i sense baixa, es pugui 
com a mínim fer teletreball els 5 dies. Recordem que el teletreball només està autoritzat per a 5 dies en 
dos casos: 
 

a) Empleats públics a càrrec de menors de 12 anys, persones dependents o amb discapacitat, quan 
es trobin en situació d'aïllament preventiu i coincidint amb els dies de durada d'aquest aïllament 
[...]. 

b) Els empleats públics que per la seva condició de vulnerabilitat siguin especialment sensibles amb 
relació a l'exposició al coronavirus SARS-CoV-2, com a resultat d'una nova avaluació 
individualitzada del risc que ha de realitzar l'àrea de medicina del treball dels serveis de 
prevenció [...]. 

 
Instem les treballadores, en cas de trobar-se amb alguna incidència, a fer-nos-la arribar a 
interior@catac.cat 
 
Un altre tema que vol consultar IAC-CATAC és el fet que cada treballadora disposa de 40 hores a l’any 
per fer formació i que, tot i que el curs sigui telemàtic, es pot fer des del centre de treball, ja que hi ha 
molta formació que requereix estar connectat en un moment del dia. Demanem que es faci un 
recordatori a totes les unitats que cal facilitar un espai per tal de poder fer la formació en horari laboral. 
 
Finalment, volem desitjar un bon any 2022 i que, sobretot, no es repeteixin els erros del 2021 en 
matèria de normativa i restriccions per part de la Generalitat de Catalunya. Hi sumem també al nostre 
desig que el Departament d’Interior realment inverteixi en seguretat, destini dotació pressupostària a la 
Subdirecció de Prevenció de Riscos i a Vigilància de la Salut i n’ampliï la plantilla.  
 

 

Qualsevol dubte o consulta, seguim treballant a través del mail 

interior@catac.cat 

Més informació a catac.info/interior 
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