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GENERALITAT DE CATALUNYA

Reunió Extraordinària de la Comissió Paritària
Sectorial de Seguretat i Salut Laboral del
Personal d’Administració i Tècnic
- 27 abril 2020 El punt únic d’aquesta reunió telemàtica extraordinària ha estat la
presentació per part de l’Administració del document de treball
MESURES DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I DESINFECCIÓ
DELS CENTRES DE TREBALL DAVANT D’UNA PROGRESSIVA
REINCORPORACIÓ DEL PERSONAL DE MANERA
PRESENCIAL

LLUITA AMB LA IAC-CATAC!

@CATAC_IAC

Pàg

Aquestes mesures serien aplicables al personal d’Administració i Tècnic i al personal laboral subjecte
al Vè Conveni que presta serveis a l’Administració de la Generalitat i als seus organismes autònoms.
I haurien d’inspirar les que puguin adoptar-se en consorcis, fundacions i entitats de dret públic de
la Generalitat de Catalunya.
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1. Mesures aplicables amb caràcter previ a la reincorporació general del personal als
centres de treball
2. Mesures de prevenció aplicables amb motiu de la reincorporació del personal als
centres de treball
3. Mesures aplicables a zones comunes i instal·lacions
4. Mesures per garantir la seguretat en el transport i la mobilitat del personal
5. Altres mesures específiques de prevenció
6. Altres mesures
Annex: Llistat de 10 instruccions preventives bàsiques adreçades al personal amb motiu de la
reincorporació al lloc de treball

PREVI A LA REINCORPORACIÓ GENERAL DEL PERSONAL ALS CENTRES:
o La modalitat de prestació de serveis preferent serà el teletreball
o Pel cas de les activitats presencials:
▪ Modificació avaluacions de riscos per incorporar rics exposició a SARS-CoV-2
▪ Plans departamentals per impedir rics contagi del coronavirus SARS-CoV-2
▪ Avaluació de risc individualitzada prèvia a la reincorporació del personal amb
especial vulnerabilitat
▪ Organitzar els serveis essencials en equips de treball separats
▪ Identificar les tasques amb més dificultat per respectar la distància de
seguretat i introduir les solucions que calgui: barreres físiques, EPIs, modificar
la forma d’executar la tasca, etc
▪ EPIs: equips i formació
▪ Ús de gel hidoralcohòlic
▪ Protocols de neteja i desinfecció

•

AMB LA REINCORPORACIÓ DEL PERSONAL ALS CENTRES:
o Garantir les distàncies de seguretat en els llocs de treball (1,5 m) mitjançant mesures
organitzatives com: reincorporació gradual, reassignació de tasques, potenciar el
teletreball i/o combinat amb treball presencial, horaris flexibles, redistribució dels
espais, etc
o EPIs
o Protocols i mesures específiques per a l’atenció al públic

•

ZONES COMUNES I INSTAL·LACIONS DELS CENTRES:
o Zones d’entrada i sortida diferenciades
o Ventilació adequada
o Esmorzar/dinar en el lloc de treball per evitar ús de menjadors col·lectius. (IAC CATAC
trobem aquesta mesura totalment desencertada ja que les taules de treball NO són
llocs de menjar, aquest és un comportament desaconsellat a nivell de salut i d’higiene.
Seria millor opció reduir les jornades laborals.)
o Ús esgraonat de zones comunes
o Senyalització informativa

•

SEGURETAT EN EL TRANSPORT I MOBILITAT DEL PERSONAL:
o Garantir seguretat en transport col·lectiu (?)
o Prioritzar desplaçament en transport individual: a peu, bicicleta, vehicle particular
(IAC CATAC demanem que caldria establir zones d’aparcament en els centres de
treball on sigui possible)
o Evitar desplaçaments potenciant reunions, jornades, etc via telemàtica

LLUITA AMB LA IAC-CATAC!

@CATAC_IAC
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Mesures proposades per l’Administració: PREFERENTMENT PRIORITZAR EL
TELETREBALL

o Prohibir visites externes no relacionades amb la feina
o Evitar ús d’ascensors
•

MESURES ESPECÍFIQUES DE PREVENCIÓ:
o Controls de temperatura abans d’accedir als centres
o Possibilitat de fer test PCR o test serològics

•

ALTRES MESURES:
o Extensió de les mesures anteriors a altres persones que accedeixin als centres:
visites, proveïdors, empreses d’obres i serveis, contractistes, autònoms. Les seves
empreses els han de proveir d’EPIs
o Garantir que les persones treballadores públiques quedin protegides quan es
desplacin a realitzar la seva feina fora del seu lloc de treball
o Participació dels Comitès de Seguretat i Salut Laboral
o Mesures específiques per a les Oficines d’Atenció Ciutadana (OACs)
o Dimensionament dels serveis de prevenció departamentals
o Els Departaments han d’informar al personal de les instruccions preventives bàsiques
amb motiu de la reincorporació al lloc de treball

Aquest document segons l’Administració és de treball i l’ha presentat a aquesta Comissió Paritària
per tal que la part sindical fem aportacions que un cop consensuades s’incorporin i el document
definitiu es passi a tots els Departaments.

Què proposem des de la IAC CATAC?
Tal i com us vàrem informar en el CATACCRAC núm 24 des de la IAC-CATAC demanem que ningú es
reincorpori al seu lloc de treball mentre les condicions sanitàries no siguin del tot segures “la
nostra salut val més que el seus beneficis”.
 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

Pàg

Des de la IAC CATAC a més PROPOSEM s’estableixi la JORNADA SETMANAL DE 35 HORES si més
no mentre duri aquest procés.
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En relació al document que ens ha presentat d’Administració queda clar que LA MESURA BÀSICA
PROPOSADA ÉS EL TELETREBALL.

LLUITA AMB LA IAC-CATAC!

@CATAC_IAC

I per a la IAC-CATAC aspectes irrenunciables per a la reincorporació a la feina i la represa de
l’activitat a l’Administració de la Generalitat de Catalunya segueixen sent:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

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 i persones amb patologies de risc o que convisquin amb persones de risc:
Obligatorietat de fer avaluacions de salut i d’avaluació del risc
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

Esperem que l’administració reculli les propostes que hem fet transmetent allò que
el col·lectiu ens demana.

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

LLUITA AMB LA IAC-CATAC!

@CATAC_IAC

