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Encara sorpresos per la publicació al DOGC de la nova realitat (si mirem la 

propaganda de Salut), o l’etapa de la represa (si mirem la publicitat 

institucional Gencat) encarem aquesta reunió del CSSL del PATL sense 

tenir gaire clar en quina fase 

ens trobem ara mateix i quines 

mesures s’han d’aplicar. De 

moment, la instrucció 5 segueix 

vigent. 

 

 

Tot seguit el resum de la reunió: 

Formació Covid-19 

S’han presentat les dades del personal d’aquest comitè: d’un total de 2.349 persones, n’han realitzat el 

curs 1.823. Encara en falten 526 que han de realitzar el curs obligatori de covid-19 fixat per la instrucció 

4. Com que encara manca personal per reincorporar-se, s’entén que el nombre de cursos finalitzats 

augmentarà els propers dies. 

Distribució EPI’s 

En principi se’ns informa que no hi ha incidències i que s’estan repartint les mascaretes quirúrgiques 

diàries al personal tal com marca l’avaluació de riscos. I les mascaretes FFP2 pel temps establert. 

D’aquest tipus de mascaretes, n’ha arribat una remesa de 5700 repartides en: 4975 unitats per a 

Interior, 625 per al SCT i 100 per a l’ISPC. 

Mampares 

Entre avui i dilluns s’acabaran d’instal·lar les mampares que manquen per cobrir una ocupació del 100% 

a l’edifici 112 de Reus i a la seu del Departament. Se’ns informa que totes les OACs de les comissaries ja 
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disposen de mampares instal·lades i que manca el Servei Territorial de Trànsit de Barcelona, però que en 

breu ja estaran col·locades. Pel que fa a la DGPEIS, s’han instal·lat les 2500 que es van demanar. També 

s’informa que avui mateix es formalitzarà la compra de 5.000 mampares per a la DGP. Amb tot això, 

caldrà estar atentes a la reincorporació del personal en la nova fase i que es mantinguin les distàncies de 

seguretat i les mesures de prevenció. 

Edifici 112 

En el darrer comitè es va comentar que el personal no disposava d’aigua calenta ni d’eixugamans de 

paper, tal com recomanava l’avaluació de riscos. Així doncs, es reformula la qüestió i la resposta ha estat 

que no és obligatori disposar d’eixugamans de paper, l’eixugamans elèctric ja va bé. Sobre el fet que no 

hi hagi aigua calenta per rentar-se les mans, es farà la consulta per estudiar la viabilitat de disposar-ne. 

L’aigua calenta de l’edifici només està instal·lada als vestidors. 

Què passarà dilluns? 

En previsió a la rapidesa del moment, vam plantejar aquesta qüestió al comitè dimarts passat i sembla 

que l’anunci i publicació de la nova fase o etapa publicada en 24 hores d’entrada a fase 3 ha agafat a 

tothom per sorpresa. De moment la normativa vigent és la instrucció 5 i el que marca l’annex 2 del Pla 

de Contingència i Reincorporació Progressiva. Un concepte que ens han volgut deixar clar és la 

progressió en la reincorporació, “no hi ha pressa” ens diuen. Es preveu que a partir del 25 de juny hi hagi 

una nova normativa que ho reguli. Mentrestant, no hi ha una indicació general de Funció Pública de com 

gestionar la nova “etapa”. 

IAC-CATAC qüestiona aquesta progressió donat que en moltes comissaries ja s’han anat enviant 

instruccions de cara al dilluns i ens preguntem com es reincorporarà el personal d’administració. 

La DGP ens contesta que la modalitat teletreball ha de continuar i que hi haurà una combinació de 

treball presencial i teletreball. Dilluns no hi haurà una reincorporació del 100% del personal. No 

canviarà res respecte a avui perquè no s’han donat les indicacions pertinents. 

En aquest punt convé recordar que el pla de contingència ja contempla la fase “nova normalitat” i hi ha 

una previsió del treball presencial, teletreball i combinació de tots dos. També volem recordar que s’ha 

fet una demanda de 5.000 mampares per a la DGP, així que entenem que no està coberta la distància de 

seguretat per a una ocupació del 100%. Insistim, caldrà estar a atentes i recordar que qualsevol 

incidència ens la podeu fer arribar a interior@catac.cat. 

Personal Sensible 

Hi ha 225 persones declarades personal sensible. Un detall important que contempla el Pla de 

Contingència és que el personal qualificat sensible ara deixa de ser-ho, segons les autoritats sanitàries, i 

decau la protecció especial de què gaudia. Per tant, la seva reincorporació queda supeditada a les 

mateixes condicions que la resta de personal: mesures de prevenció del lloc de treball garantides, 

manteniment de la distància de seguretat mínima i ús de mascaretes en espais comuns entre tot el 

personal del centre de treball. Tanmateix, Vigilància de la Salut ha demanat els criteris a Salut per saber 

com es reincorporarà i ens remarca que no hi ha d’haver pressa. IAC-CATAC demana que hi hagi criteris 

harmonitzats i no es deixi a cada unitat la decisió, ja que crea incertesa entre el personal. Tampoc 

entenem com és que dimecres el personal era sensible i divendres ja no. 
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Portàtils 

IAC-CATAC presenta la queixa al comitè sobre una remesa de portàtils que disposen d’una pantalla 

inferior a les 14”, polzades mínimes recomanades per l’INSS i pel propi Departament de Treball. 

Considerem que, ja que el teletreball ha vingut per quedar-s’hi, no es pot fer una jornada laboral 

sencera amb una pantalleta d’ordinador. No costaria res agafar un portàtil amb unes dimensions més 

grans, i no vulnerar la prevenció de riscos. Concretament s’està repartint el Lenovo X395.  

 

 

 

 

 

Sobrecàrrega de treball 

IAC-CATAC demana per una possible sobrecàrrega de treball que afectaria el personal per la tramitació 

de totes les sancions de confinament, tant la dels Mossos com les de la Policia Local, tal com marca el 

Decret Llei 22/20. La resposta és que els tècnics estan col·laborant per classificar les denúncies rebudes i 

que s’està treballant en un aplicatiu. També se’ns diu que no hi ha previsió de càrrega de treball perquè 

han disminuït les altres sancions.  

Torn obert de paraules 

IAC-CATAC pregunta per l’elaboració de l’informe tècnic sobre el complement de perillositat demanat fa 

30 dies. No hi ha resposta. Per tant, segons la norma, es passa a la negociació. 

 

 

Us convidem a enviar-nos les vostres inquietuds i demandes a 

interior@catac.cat  

 

 

 

 

 

https://www.insst.es/-/guia-tecnica-para-la-evaluacion-y-prevencion-de-los-riesgos-relativos-a-la-utilizacion-de-equipos-con-pantallas-de-visualizacion-ano-2006
https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/publicacions/imatges/portatils_versio_en_catala.pdf
https://www.lenovo.com/es/es/laptops/thinkpad/x-series/X395/p/22TP2TXX395
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=874356&type=01&language=ca_ES
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