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

   

 

 

Intersindical Alternativa de Catalunya 

  
 

 

 

 

 

 

 

COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL DEL PATL 

 
El passat 18 de març va tenir lloc el CSSL de PATL, una reunió que, com és habitual, és més d’informar a 
l’Administració com estan les coses que no de trobar solucions. Us en deixem un breu resum. 
 
Pel que fa a la feina del tècnics, s’estan realitzant Avaluacions de Riscos dels edificis del Departament, 
però, com sempre, manca personal. Són pocs tècnics i tenen molta feina. Si realment el Departament 
d’Interior veiés el problema que suposa tenir poc personal en aquest àmbit i no estigués tan pendent 
d’escuts i vehicles, es podrien solucionar molts mals endèmics que s’arrosseguen des de fa temps i 
tindríem més seguretat i més eficiència a l’hora de trobar i solucionar problemes. Seguretat també vol 
dir treballar en un entorn segur i per a això cal inversió i voluntat.  
 
A part, se’ns aporta una informació important i és que els exàmens de Vigilància de la Salut estan 
previstos per l’abril d’enguany, i es donarà prioritat al personal laboral incorporat de la DGPEIS.  
 

Covid i Vacunes 

 
Dit això, se’ns van aportar les dades Covid del PATL, és a dir, positius que s’han donat dins el 
Departament, i oh, sorpresa, prop del 60% dels positius es donen a la DGP. Com ja sabem, és una de les 
direccions on hi ha més personal i treballen en molts edificis repartits per tot el territori. Ara bé, 
compleix dues característiques úniques dins el Departament: Estan obligats a fer poc teletreball i 
comparteixen espais amb un altre cos.  IAC-CATAC ha sol·licitat fermament que TOT el personal de les 
comissaries, i especialment els conductors, sigui vacunat i considerat essencial. No entenem com és 
possible que la mateixa categoria de la DGPEIS hagi rebut una dosi però a la DGP no. Més endavant 
entrarem en aquest tema, però. IAC-CATAC hem tornat a insistir que aquestes dades evidencien aplicar 
el complement d’especificitat. L’evolució dels positius ha anat en concordança amb les onades de 
Catalunya, per tant, mentre el personal no estigui vacunat, caldrà esperar que aquesta quarta onada 
també ens afectarà, mentre no ens vacunin. IAC-CATAC ha proposat un seguit de mesures de contenció i 
control alternatives mentre no arriba la vacunació, que esperem que es puguin dur a terme per 
minimitzar el risc dels treballadors i treballadores al més aviat possible. 
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Sobre la vacunació del personal del PATL, l’Administració ens diu que és un tema de Salut, i que és qui 
decideix com organitzar-se. Just en el moment de la reunió, la vacuna d’AstraZeneca estava aturada i 
catalogada només per a menors de 55 anys, per aquest motiu hem esperat a fer aquest full informatiu, 
per veure l’evolució dels esdeveniments. La prioritat ha estat vacunar les forces i cossos de seguretat 
catalogats pel Ministerio. Resulta que aquest organisme ha catalogat com a essencials els conductors de 
la DGPEIS però no els de la DGP. I la nostra Generalitat, enlloc de fer un pas endavant i fer més que el 
Ministerio, ha preferit delegar responsabilitats i no mullar-se, tot i tenir les dades de positius del 
Departament d’Interior. Posteriorment se’ns emplaça a una reunió entre les organitzacions sindicals i el 
Departament de Salut per parlar del tema de les vacunacions, on el resultat és exactament el mateix: 
“tenen les mans lligades” i es regeixen pels criteris del Ministerio. Un concepte, però, que ens ha quedat 
clar és que “presencial no vol dir essencial”. Així que si ens toquen tasques presencials no vol dir que 
siguem essencials... A la instrucció 6 de Funció Pública que parla de personal essencial i de plans de 
contingència, però, el criteri és diferent. Aquí sí que es veu que hi ha capacitat de decisió. 
 
En el moment d’enviar aquest Cataccrac podem confirmar que la franja d’edat compresa entre 60 i 65 
anys queda coberta amb l’AstraZeneca i que si Salut no s’ha posat en contacte amb la persona, aquesta 
pot sol·licitar la cita a https://vacunacovid.catsalut.gencat.cat/ 
 
La decisió de vacunar-se és voluntària i està protegida per la LOPD i, per tant, no podem tenir dades de 
les persones vacunades actualment al Departament. 
 

Vehicles, Epis i material conductors 

 
Sobre la neteja i desinfecció dels vehicles queda pendent de resposta de la DGAS. Suposem que seguiran 
al peu de la lletra el que indica l’Avaluació de Riscos del Departament en el seu Bloc 3. 
 
Pel que fa als EPIs i materials, se’ns comunica que durant el mes d’abril es farà el lliurament de les 
sabates model Robusta. Ara bé, sobre la petició d’un uniforme per als conductors polivalents, en no 
tractar-se d’un EPI no es pot fer la sol·licitud en aquest Comitè sinó en l’Intercentres. Es demana, però, 
l’Avaluació de Riscos dels conductors polivalents per veure què és EPI i què és material.  
 
També es fa la petició d’un transpalé elèctric, però l’Administració diu que no està previst. IAC-CATAC 
pregunta que ja que s’ha contractat un emmagatzemador/a per necessitats Covid, i donat l’alt volum de 
càrrega que suposa la centralització de tot aquest material, per què dins el programa de 4,7 milions 
d’euros que el Govern ha destinat a Interior no s’hi ha inclòs un transpalé? 
 

Demanda de Cribratge Massiu 

 
IAC-CATAC fa la petició de fer un cribratge massiu per a tot el personal del Departament i especialment 
en aquelles unitats que treballen amb personal d’altres cossos, donada l’alta incidència de casos en 
DGPEIS i DGP i que no hi ha vacunació per al personal. La resposta és que NO cal un cribratge massiu 
perquè no seria eficient ja que no consideren els treballadors un grup bombolla, que les “mesures de 
protecció són suficients” i que és suficient el seguiment de positius de persones de contacte. 
 
No hi ha cribratge. 
 

https://vacunacovid.catsalut.gencat.cat/
https://espai.interior.gencat.cat/Personal/Prevencio-riscos-salut-laboral/Prevencio-riscos-laborals/avaluacions-riscos/Documents/Avaluació%20exposició%20a%20Agent%20Biològic%20SARS-CoV-2%20DGP_v05_02.2021.pdf
https://documents.dadesobertes.gencat.cat/acordsgovern/docs/SIG20INT1959.pdf
https://documents.dadesobertes.gencat.cat/acordsgovern/docs/SIG20INT1959.pdf
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Sobre les Mesures de Protecció, IAC-CATAC demanda la necessitat de la instal·lació de filtres HEPA als 
edificis del Departament i en tot cas, donada la complexitat de no poder arribar a tot arreu, la 
instal·lació dels filtres a les oficines on s’atén el públic en general. Com que no es fan cribratges 
massius per detectar els possibles positius i poder eradicar l’alta positivitat, sobretot de les OACs, com a 
mínim que es millorin les condicions de treball per minimitzar el risc. En efecte, és important millorar la 
qualitat de l’aire, sobretot aquell que compartim en edificis que no compleixen moltes vegades la 
normativa Covid. Cal recordar que estem en Brot Epidèmic declarat des del setembre del 2020 a 
Catalunya, i des del Juliol del 2020 a Lleida i Barcelona; i en Estat d’Alarma des de l’octubre del 2020.  
 
Així doncs, convé recordar que les successives resolucions de Salut han definit i pautat com han de ser 
les característiques dels llocs on hi ha públic.  
 
En el seu literal diu: 

 
Així doncs, ens trobem que la qualitat ha de ser IDA1 (350ppm de CO2) i en cas de no arribar-hi cal 
ajudar-se dels filtres HEPA.  
 
Simplement demanem que s’apliqui la normativa de Salut per minimitzar el risc de contagi Covid-19 i 
per això cal millorar la qualitat de l’aire de les oficines del Departament d’Interior. 
 
Convé recordar sempre de ventilar, obrint finestres durant 10 minuts tres cops al dia als edificis per 
afavorir la renovació de l’aire. 

(Resolució SLT/716/2021) 

Condicions de ventilació i mesures de control 

 Les condicions de ventilació aplicables a espais tancats oberts al públic són les següents: 

   - Mantenir la ventilació durant tot el temps d'obertura al públic del local. També es recomana fer-ho dues 
hores abans i després de l'ocupació del local. 

   - La ventilació ha de ser adaptada al nivell d'ocupació del local o establiment. El Reglament d'instal·lacions 
tèrmiques en els edificis (RITE) estableix valors de renovació d'aire en funció de l'ús de l'edifici i del nivell de 
qualitat a assolir: 

[...] 

Atès el risc de contagi de COVID-19 en espais tancats, cal garantir la ventilació d'aire d'òptima qualitat (IDA1). 

   - Complementàriament, si és necessari per garantir la qualitat de l'aire, es poden incorporar purificadors 
d'aire amb filtres HEPA (high efficiency particulate air) per millorar la qualitat de l'aire interior retenint les 
partícules susceptibles de contenir el virus (retenen entre un 85% i un 99,99 % de partícules a partir de 0,3 
micres, en funció del tipus de filtre). Els purificadors d'aire no substitueixen la necessitat de mantenir la 
ventilació dels espais abans indicada. 

[...] 

El Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) estableix uns valors màxims de CO2 per cada nivell 
de qualitat d'aire: 

   - Aire d'òptima qualitat (IDA1): 350 ppm de CO2 

   - Aire de bona qualitat (IDA2): 500 ppm de CO2 

   - Aire de qualitat mitjana (IDA3): 800 ppm de CO2 

 



 

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

  4 

 

 
 

Pla de contingència 

 
Des de IAC-CATAC preguntem sobre les mesures contemplades pel Pla de Contingència i la seva 
aplicació. Demanem les dades per escrit. Arribats a aquest punt volem fer un repàs a la normativa 
vigent, per comprovar si l’Administració, tan acotada a la norma, la compleix. Tal com s’ha exposat 
abans, estem en episodi de brot epidèmic, i no tenim ni cribratges, ni vacunes, ni qualitat de l’aire, així 
que anem a la norma bàsica que impera ara mateix a la Funció Pública, la Instrucció 6/2020 de 30 de 
juny de 2020. Si mirem l’article 18.2 de la Instrucció, llegim: “Els plans de contingència i reincorporació 
progressiva s’han d’adequar, en funció del que estableixin les autoritats sanitàries i el PROCICAT, en els 
casos de rebrot de la malaltia, situació en la qual podran reactivar-se les mesures establertes a les 
instruccions 4 i 5/2020 sobre la pandèmia COVID-19 dictades per aquesta Secretaria.” 
 
Bé, doncs, anem a veure què diu el Pla de Contingència del Departament d’Interior en cas de rebrot de 
la malaltia i la reactivació de les instruccions 4 i 5/2020. Ho trobem al punt 22 que indica que en cas de 
rebrot s’aplicaran mesures de les instruccions anteriors (4 i 5). I quines són aquestes mesures? Doncs 
concretament que: “el règim de prestació de serveis en la modalitat exclusiva de teletreball té caràcter 
prioritari i únicament es poden prestar serveis presencials quan, per la naturalesa, oportunitat o 
condicions de desenvolupament de l’activitat, no es puguin dur a terme en la modalitat de teletreball.” 
 
Per evitar que cada Direcció, Sub-Direcció, Servei, etc que conformen el Departament d’Interior apliqui 
un criteri propi, el mateix punt 22 especifica quines són les activitats que no es poden dur a terme en 
modalitat de teletreball: “Les activitats i serveis de cada unitat directiva, organisme autònom i entitat 
que s’han de prestar presencialment són els que d’acord amb l’annex 1 han de prestar-se sota aquesta 
modalitat. Les que en aquest annex es descriuen com a activitats i serveis que poden prestar-se en la 
modalitat mixta de treball presencial i teletreball es duran a terme íntegrament en la modalitat de 
teletreball”. 
 
És a dir, que el Pla de Contingència es va fer acompanyar d’un Annex que especifica i determina quines 
tasques són presencials i quines mixtes. Repetim, en cas de rebrot epidèmic, que és el cas actual de 
Catalunya, les tasques presencials SON EXCLUSIVAMENT les marcades com a presencials i les MIXTES 
SON EXCLUSIVAMENT TELETREBALL. 
 
Així que en resum, ni cribratges, ni vacunes, ni qualitat de l’aire i ni compliment de la normativa vigent. 
Aquesta és la situació del Departament. I sembla que així estarem fins a la formalització d’un nou 
Govern de la Generalitat. Sense més comentaris. 
 

Torn obert 

 
IAC-CATAC demana que a l’Avaluació de Riscos de l’ISPC es tingui present als conductors.  
 
 

Seguim treballant i ens podeu fer arribar les vostres inquietuds i demandes a 

interior@catac.cat  

Més informació a catac.info/interior 

https://espai.interior.gencat.cat/Comunicacio/Noticies/Documents/Pla%20de%20contingència%20Novembre%202020.pdf
mailto:interior@catac.cat
https://www.catac.info/interior

