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Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya 
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El dia 30 d’abril hem tingut el Comitè de Seguretat i Salut Laboral del Servei Català de Trànsit a proposta 

de tots els sindicats presents al Comitè i impulsat per l’obligatorietat de la Paritària de Funció Pública. En 

aquesta reunió hem pogut parlar del nou pla de contingència del Departament d’Interior que va 

aprovar divendres passat. Restem a l’espera, però, del nou pla de reincorporació laboral que està 

elaborant Funció Pública i que no trigarem a conèixer. 

Les dades que ens ha facilitat el SCT són que hi ha 107 persones treballant a data d’avui: 85 són serveis 

bàsics i 22 ho fan en modalitat de voluntariat. De les 85 que treballen com a serveis essencials, 17 ho fan 

en modalitat presencial, bàsicament el CIVICAT i la unitat d’Helicòpters. Les altres 68 ho fan en 

modalitat teletreball. El Departament d’Interior a través del CTTI ha facilitat 72 equips portàtils i se 

n’esperen més. El teletreball voluntari que s’està fent es realitza amb equips personals i es tracta de  

tasques que no requereixen les aplicacions oficials del SCT ni de la Generalitat. 

És important destacar que el Servei de Prevenció del Departament 

ha penjat uns fulls informatius sobre el teletreball a la intranet. Aquí 

us deixem l’enllaç per a la vostra informació. 

 1 - Consells per dur millor el confinament 

 2 - Impacte emocional 

 3 - Avaluació de riscos de teletreball 

 4 - Recomanacions i exercicis 

A més a més, a la intranet del Departament podem trobar un document sobre recomanacions 

psicològiques durant la crisi, amb un mail d’assistència psicològica que és ssp.interior@gencat.cat 

També, recordar que si s’està teletreballant és recomanable fer el qüestionari de la Generalitat a 

aquests efectes per tal que Salut Laboral pugui fer recomanacions més específiques pel que fa a 

l’adaptació individual del lloc de treball.  
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https://espai.interior.gencat.cat/Comunicacio/Noticies/Documents/Actualizaci%c3%b3%201%20-%20Pla%20de%20contingencia%20Interior%20-%20Visualitzaci%c3%b3%20text%20final.pdf
https://espai.interior.gencat.cat/Personal/Prevencio-riscos-salut-laboral/Fulls-informatius/Documents/1-%20CORONAVIRUS%20consells%20per%20dur%20millor%20el%20confinament.pdf
https://espai.interior.gencat.cat/Personal/Prevencio-riscos-salut-laboral/Fulls-informatius/Documents/2-%20CORONAVIRUS%20Com%20soportar%20el%20seu%20impacte%20emocional.pdf
https://espai.interior.gencat.cat/Personal/Prevencio-riscos-salut-laboral/Fulls-informatius/Documents/3%20CORONAVIRUS%20avaluacio%20de%20riscos%20teletreball.pdf
https://espai.interior.gencat.cat/Personal/Prevencio-riscos-salut-laboral/Fulls-informatius/Documents/4%20CORONAVIRUS%20Recomanacions%20i%20exercicis%20_teletreball.pdf
https://espai.interior.gencat.cat/Personal/Prevencio-riscos-salut-laboral/Fulls-informatius/Documents/Coronavirus%20Recomanacions%20psicol%C3%B2giques%20durant%20la%20crisi%20sanitaria%20SARS-Cov-2%20(v.25.03.2020).pdf
https://espai.interior.gencat.cat/Personal/Prevencio-riscos-salut-laboral/Fulls-informatius/Documents/Coronavirus%20Recomanacions%20psicol%C3%B2giques%20durant%20la%20crisi%20sanitaria%20SARS-Cov-2%20(v.25.03.2020).pdf
mailto:ssp.interior@gencat.cat
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3CeUOw7TvEOMBv9yU2dv7DfT7hNb7rhCtE_52osmVZhUMUNSTlo0NzRIM1VRVjlPUUU1NVYzNE5ZRi4u
http://www.catac.cat/
mailto:sindicat@catac.cat
https://t.me/iaccatac
https://twitter.com/CATAC_IAC
https://www.instagram.com/iac_catac/
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Un tema a destacar del Pla de Contingència del Servei Català de Trànsit és que el requeriment presencial 

de registre és una previsió puntual per a casos concrets i en cap cas és una obertura del registre al públic 

en general. Aquest tema es tractarà en el pla de retorn de Funció Pública que s’està elaborant i se’n 

parlarà pròximament.  

IAC-CATAC vetllarà perquè hi hagi tota la seguretat possible en el retorn a la feina i totes les garanties, 

tal com es va informar en el Cataccrac 26. 

Pel que fa a la reincorporació (full informatiu emès pel Departament d’Interior) de totes aquelles 

persones que formin part dels grups de risc, tenen ara mateix a disposició un formulari que es troba a la 

intranet. 

Segons les informacions científiques publicades fins al moment actual, els grups de risc més sensibles a la malaltia 
de la Covid-19 són les persones amb els antecedents següents:  

-Diabetis 

-Malaltia cardiovascular (inclosa hipertensió) 

-Malaltia hepàtica crònica 

-Malaltia pulmonar crònica 

-Malaltia renal crònica 

 

-Immunodeficiència  

-Càncer  

-Dones embarassades  

-Majors de 60 anys 

 

Funció Pública encara no s’ha pronunciat sobre aquelles persones que hauran de reincorporar-se al lloc 

de treball i tenen familiars a càrrec al seu domicili, però entenem que les opcions viables seran el 

teletreball o bé incloure’ls als grups de risc o a una categoria similar. En parlarem la setmana vinent. 

Cal una menció especial a les mesures preses pel SCT vers el personal que ha estat treballant 

presencialment fins a data d’avui, el CIVICAT i el personal d’helicòpters. Tot i que a l’inici va ser caòtic, 

s’ha arreglat la situació i quasi podríem dir que, comparat amb altres departaments i altres seccions del 

mateix Departament d’Interior, les actuacions són exemplars vers a altres llocs de l’Administració amb 

característiques similars a les nostres.  

 

 

https://12dd45c5-1b06-bb43-545b-25f2410fc63b.filesusr.com/ugd/c6899f_c633888e30d2481991b9d46791f789aa.pdf
https://espai.interior.gencat.cat/Personal/Prevencio-riscos-salut-laboral/Fulls-informatius/Documents/Coronavirus%20personal%20especialment%20sensible%20al%20nou%20coronavirus%20v19.04.20.pdf
https://espai.interior.gencat.cat/Personal/Prevencio-riscos-salut-laboral/Fulls-informatius/Documents/Coronavirus%20Declaraci%C3%B3%20responsable%20treballadors%20sensibles%20al%20Covid-19%20v6.04.2020.docx
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Pel que fa a les mesures preses, s’han establert uns 

serveis mínims reduïts i una franja per torns al CIVICAT 

que evita el màxim contacte amb més gent dins una sala 

polivalent. El personal del CIVICAT, el de manteniment de 

l’empresa informàtica i el de neteja són, durant 7 dies, 

els mateixos. A més a més, el material perifèric de 

l’ordinador de l’operador és personal i intransferible. 

S’han comprat teclats i ratolins per a cada operador/a de 

sala que hagi de cobrir el torn. També s’ha abonat tot 

aquell material de protecció que es va haver de comprar 

personalment cadascú per fer el treball presencial amb garanties de seguretat i salut. 

Fins a data d’avui no es pren la temperatura al personal que fa tasques presencials. Veurem què diu 

Funció Pública en el nou pla de reincorporació, donat que tindrem la possibilitat de fer atenció a la 

ciutadania i caldria la màxima protecció per als empleats públics i per al públic en general. S’està 

valorant fer cita prèvia, torns, aforament limitat i una neteja especial, entre d’altres. Però, com que el 

procediment sancionador resta suspès des de l’estat d’alarma, encara no hi ha data de quan es farà. 

Des de IAC-CATAC demanem la instal·lació de mampares protectores a les finestretes així com la 

dotació de mascaretes i guants a aquelles persones que hagin de fer atenció presencial.  

Pel que fa a la més que probable reincorporació laboral en modalitat teletreball, sobretot al principi, el 

Departament encara no ha dotat el SCT amb més ordinadors, així que el CTTI és qui ha d’aportar el 

material i repartir-lo adequadament. 

A la reunió també s’ha preguntat què li passarà a tot el personal que no és servei essencial i que no ha 

de treballar presencialment ni fer tasques de teletreball? Doncs la resposta és que, segons la instrucció 

3/2020, està a l’empara d’un permís per deure inexcusable a data d’avui. IAC-CATAC no acceptarà 

qualsevol canvi en aquest criteri. 

Finalment, valorem positivament la reactivació del CSSL i la periodicitat de les reunions extraordinàries 

en aquestes dates tan difícils per a tothom. 

Volem aprofitar per agrair la gran tasca que està fent el personal essencial que està treballant i amb una 

menció especial a aquell que ha de fer tasques presencials. 

 

Qualsevol dubte o consulta, seguim treballant a través del mail 

interior@catac.cat Segueix informat seguint-nos a les xarxes. 

 

 

http://politiquesdigitals.gencat.cat/web/.content/informacio_departamental/noticies/Any_2020/Instruccio-3_2020-mesures-SARS-Covid_2.pdf
http://politiquesdigitals.gencat.cat/web/.content/informacio_departamental/noticies/Any_2020/Instruccio-3_2020-mesures-SARS-Covid_2.pdf
mailto:interior@catac.cat

