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Comissió Paritària Sectorial de Seguretat i Salut
Laboral - 16 abril 2020
Portem cinc setmanes de confinament i per fi Funció Pública ha
aparegut i va convocar una reunió de la Comissió Paritària Sectorial de
Seguretat i Salut Laboral del personal d’Administració i Tècnic de la
Generalitat de Catalunya el dijous 16 d’abril.
Des de la IAC CATAC creiem intolerable que durant aquestes cinc setmanes s’hagi derogat “de facto”
la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals al menys pel que fa a l’articulat que regula la consulta
i participació de les treballadores mitjançant les seves representants, les persones delegades de
prevenció. L’administració ha ignorat de manera reiterada totes i cadascuna de les demandes
d’informació o intents de col·laboració per part de les úniques persones legitimades per fer-ho,
les persones delegades de prevenció departamentals. S’ha prescindit de les seves valuoses
aportacions.
Ara que es comença a parlar de desconfinament l’administració s’ha vist obligada a canviar de rumb
en el moment que ha hagut de donar instruccions de com sortir d’aquesta situació, ja que en un
document públic a l’abast de tothom es trasllada a TOTES les empreses de Catalunya (incloent la
nostra administració) que en el moment del retorn a l’activitat laboral tot el que estigui relacionat
en matèria preventiva s’haurà de consultar amb els delegats de prevenció i els Comitès de
Seguretat i Salut.

Pàg

Aquestes han estat setmanes molt dures per tots i totes nosaltres, hem hagut de fer front a noves
experiències, hem hagut de fer front a la incertesa, a la por, fins i tot a la malaltia i en el pitjor del
casos a la pèrdua de algun ésser estimat.
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Baixes laborals per COVID-19:
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Segons dades facilitades per Funció Pública gairebé 1400 persones treballadores del sector
d’Administració i Tècnic han causat baixa laboral relacionada amb el Covid-19. I una lectura ràpida
ens dona els col·lectius més “beneficiats”, us els imagineu no? De les gairebé 1400 baixes tenim
aproximadament: 40% son treballadores de l’àmbit penitenciari, 27% son treballadores de RGG,
14% son treballadores del SOC, 5% son treballadores de salut (no sanitaris), 3% son bombers, 2%
son agents rurals, i la resta altres col.lectius de la resta de departaments.
Les baixes laborals durant aquest període de temps tindran la consideració de baixa per malaltia
comuna, només en el cas de que es pugui demostrar que ha estat relacionada amb la feina tindrà la
consideració d’accident de treball.

Què passa amb les persones treballadores majors de 60 anys?
La interpretació de la nostra administració de la recomanació per part del Gobierno de considerar
les persones treballadores majors de 60 anys com a grup de risc és que sols vindrà donada de
manera individual, prèvia avaluació de risc personal del treballador/a amb el corresponent informe
del Servei de Prevenció que determinarà si es necessària la reubicació de lloc de treball o altres
mesures que puguin ser adients, com podria ser la baixa laboral.

I a partir d’ara què passarà? Com serà la tornada a la feina? Com serà el nostre dia
a dia en el futur?
Preguntes sense una resposta clara, ja que tot just comencem a visualitzar com podria ser, però
volem fer nostres les paraules del president Torra “ningú hauria de reincorporar-se a la feina fins
que tot estigui segur”, així doncs posats a demanar la IAC-CATAC demanem que ningú es
reincorpori al seu lloc de treball mentre les condicions sanitàries siguin del tot segures “la nostra
salut val més que el seus beneficis”.
Com que “nos maliciamos” que l’administració té una altra idea i pot caure en un desgavell semblant
al del procés de confinament des de la IAC CATAC:
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 DEMANEM molt més control en aquesta fase de desconfinament
 EXIGIM participar en el grup que està treballant en aquesta “rentrée”
 EXIGIM la formalització de tantes reunions de tots els Comitès de Seguretat i Salut Laboral
com siguin necessàries per tal de garantir un retorn organitzat i sobretot segur per a la nostra
salut
 DEMANEM la creació d’unitats de suport psicològic per tal d’acompanyar totes les persones
treballadores que ho necessitin. No volem continuar sense tenir un record per totes les
persones estimades que hem perdut, volem estar al vostre costat en aquest moments, rebeu
el nostre condol
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Per a la IAC-CATAC els aspectes irrenunciables per la reincorporació a la feina i la represa de
l’activitat a l’Administració de la Generalitat de Catalunya son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Fases: Saber de quina manera es faran les successives fases per a la reincorporació
EPIs: Obligatorietat d’EPI’s adequats per a tot el personal que es reincorpora a la feina
Tests: Imprescindible fer test Covid-19 abans de reincorporar-se
Aforaments: Redefinir els aforaments dels centres i espais de treball
Torns de treball: Possibilitat de torns /dies alternatius
Fitxatge: Sistemes alternatius de fixatge
Distàncies: Distància obligatòria entre persones treballadores a les diferents unitats
Atenció al públic: EPI’s individuals imprescindibles, i estructurals com mampares divisòries
Protocols de conducta social: distanciament entre persones treballadores
Majors 60 anys: Obligatorietat de fer avaluacions de salut als majors de 60 anys
Prevenció i contenció: Davant el desconeixement de com i de quines maneres es reprodueix
el virus, cal rigor absolut en les mesures de contenció/prevenció entre treballadores
(possibles positius/asimptomàtics)
Personal amb menors al càrrec: Mesures pel personal amb gent al seu càrrec (menors/gent
gran) mentre la situació no es normalitzi
Reunions presencials: establiment de protocols estrictes de funcionament
Centres educatius: de quina manera s’implementaran les mesures de distanciament social
com les mesures de distanciament a la feina de les persones treballadores -especialment no
docents- què desenvolupen la seva jornada de treball en els centres educatius

Una petició final:

Cuideu-vos molt
Us recordem que IAC-CATAC segueix oberta des de casa amb el telèfon
desviat i responent totes les vostres qüestions per correu a
sindicat@catac.cat
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Us convidem a enviar-nos les vostres inquietuds i demandes sobre
seguretat i salut laboral a salutlaboral@catac.cat
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