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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL 
22 de maig de 2020 

AL·LUCINANT: VERGONYA ETERNA! 
 
Companys i companyes, en el darrer CATACCRAC “Crònica d’un Departament superat. Història i resum 
dels dos darrers Comitès de Seguretat i Salut Laboral Extraordinaris de 30 d’abril i 7 de maig” (que podeu 
recuperar al nostre web), ja us vàrem parlar de la situació de crisi del nostre Departament provocada per 
la pandèmia del coronavirus COVID-19.  
  
Doncs bé, el passat divendres 22 de maig se’ns va convocar a una altra reunió del Comitè de Seguretat i 
Salut Laboral. Els temes principals van ser la discussió i aportacions al “Pla de reincorporació progressiva” 
presentat pel Departament, la situació de la DGAIA, i la situació de la DGAPD i les RGG. Tal i com vam 
exigir des de la IAC-CATAC, va participar en la reunió un representant del Departament de Salut (SLT), el 
Sr. Marc Ramentol, director general de Professionals de la Salut, a fi de donar resposta a la gestió de les 
RGG. 
 
Si recordeu, per a l’anterior CATACCRAC vam necessitar 4 fulls. Bé, aquest que llegiu ara serà molt més 
breu perquè, malauradament, podem dir sense embuts que el Comitè va ser una VERGONYA per als  
propis delegats i delegades i que la situació de desgavell del Departament continua.  
 
Va ser una reunió ETERNA: des de les 10h fins a les 15h. Penseu que fins a les  13.30 h vam interpel·lar al 
representant del Departament de Salut, més de 3 hores!!!, que podrien haver donar fruits i seguim igual 
que si no hagués vingut ningú del Departament de Salut. AL·LUCINANT.  
 

PLA DE REINCORPORACIÓ:  
 
Malgrat la importància de la qüestió i les problemàtiques que genera, com hem dit, no vam tenir 
possibilitat de discussió. Es va acordar presentar esmenes i aportacions per escrit a les quals han de donar 
resposta. La IAC CATAC ja les hem presentat.  
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Què proposem i exigim des de la IAC CATAC: 
 

- La participació efectiva dels i les representants dels treballadors i treballadores 
- La creació d’una comissió permanent/grup de treball entre representants del Departament i un 

representant de cada organització sindical, a fi de facilitar una informació fluïda a la part social 
i una àgil capacitat de resposta 

- En base a la resposta del Departament, la convocatòria d’un altre Comitè de Seguretat i Salut 
Laboral monogràfic 

 

DGAPD i RGG: 
 
Després de 3 hores llargues de preguntes i d’exposar al Sr. Marc Ramentol la situació real de les RGG, 
constatem allò que des de la IAC CATAC ja denunciàvem des de bon començament: 
 

- Descoordinació entre els equips territorials del Departament de Salut que inspeccionen les RGG 
- Descoordinació entre els dos Departaments, TSF i SLT, per gestionar la DGAPD 
- Descoordinació entre els Serveis de Prevenció dels dos Departaments 
- Manca d’informació del nostre Servei de Prevenció 

 
De l’inici de la crisi fa ja 2 mesos i mig, i encara estem així, sense cap criteri de coordinació entre els dos 
Departaments. És una situació transitòria, sí, és cert, però de cap manera es pot justificar ni “campi qui 
pugui” ni la manca d’informació respecte a l’estat de les nostres RGG. A data d’avui, per molt que IAC 
CATAC ho ha sol·licitat, no s’ha facilitat la informació demanada. 
 
Com no pot ser d’una altra manera, continuem reivindicant i exigim el mateix que vam plantejar des del 
minut zero: LA CORRECTA GESTIÓ I LA UNITAT D’ACCIÓ A LA DGAPD.     
 

DGAIA: 
 
En relació a la crisi de la COVID-19, podem aplicar allò de “sortir del foc per caure a les brases”. Si la 
situació de la DGAPD i les RGG és la que acabem de descriure, a la DGAIA ens trobem un panorama igual 
“d’esperançador”. Afortunadament, l’afectació dels centres d’infants és molt menor que a les RGG, però 
encara a data d’avui estem a l’espera que el Departament presenti un Pla d’actuació i mesures 
preventives d’aplicació a aquestes centres. 
 

REINCORPORACIÓ PRESENCIAL DE TREBALLADORES ESPECIALMENT SENSIBLES: 
 
Acabem amb un altre tema que ens preocupa, el col·lectiu de persones treballadores especialment 
sensibles i la seva reincorporació presencial. Entre la diferent documentació facilitada pel Comitè, tenim 
un INFORME PERSONAL SENSIBLE COMITÈ 21.05.20. L’últim paràgraf d’aquest document diu: “A data 
20/05/2020 hi ha pendents de valoració com a personal vulnerable de cara al retorn als centres de treball 
un total de 410 sol·licituds de les diferents unitats del Departament”. Des de la IAC-CATAC estarem molt 
pendents de l’evolució i de la situació d’aquests companys i companyes. 
 

Qualsevol dubte o suggeriment ens ho podeu fer arribar a: acciosocial@catac.cat 

mailto:acciosocial@catac.cat

