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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ 

TÈCNIC I LABORAL 
 

El passat 23 de setembre va tenir lloc el CSSL de PATL del Departament amb alguna cara nova per part 
de l’Administració. Sembla que els canvis de carteres comencen a arribar a les subdireccions generals. 
Pel que fa a la reunió, l’Administració ens presenta l’informe de sinistralitat: més enllà de la pandèmia 
vigent, els accidents són pocs i lleus -una bona notícia- i esperem que, ara que s’ha aplicat la instrucció 
1/21 de Funció Pública, es puguin seguir mantenint aquestes bones dades. 
 
Sobre les dades de baixa Covid, la tendència és la mateixa que les darreres vegades i és igual que les 
onades declarades, tot  i que la incidència en la Direcció General de Policia continua sent major que en 
proporció a la resta del Departament. L’Administració ens recorda que abans s’estava teletreballant i 
que no hi cap relació entre les mesures adoptades en cada lloc de feina i l’alt percentatge de baixes que 
hi ha hagut dins el personal administratiu de les comissaries. Anirem veient la incidència ara que ja no hi 
ha teletreball. Així que recordem a tot el personal del Departament de complir amb les mesures Covid 
per seguretat i no posar en risc innecessari les companyes. Com ja sabeu, IAC-CATAC va instar la DGP a 
fer una nota recordatòria per als centres de treball de l’obligatorietat de complir les normes Covid, dins i 
fora dels centres del Departament. I aquesta demanda és especialment important ara que s’han 
denegat moltes autoritzacions de teletreball i hi ha més gent a les oficines.  
 
A continuació, IAC-CATAC pregunta sobre la reincorporació del personal físicament als llocs de treball 
després de la Instrucció 1/21 i l’Administració respon que no hi ha cap incidència i que tots els llocs de 
treball estan garantits amb les distàncies de seguretat, amb les mampares o amb les indicacions de 
treballar amb mascareta si no fos possible cap de les mesures anteriors. Recordem que qualsevol dubte 
que tingueu ens el podeu fer arribar a interior@catac.cat.  
 
Pel que fa als exàmens de Salut que practica el Departament, l’Administració diu que és per qüestions 
organitzatives que el personal PATL de les comissaries faci els exàmens en llocs diferents al cossos 
policials i s’hagin de desplaçar distàncies més llargues del centre de treball. 
 
D’altra banda, Vigilància de la Salut ens aporta les dades actualitzades sobre els informes de 
vulnerabilitat que s’han hagut de tornar a fer motivats per la Instrucció 1/21 de FP i el Pla de 
Contingència. Al final, d’entre els 53  informes de vulnerabilitat presentats, se n’han acceptat 36 aplicant  
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els criteris que dona el Ministerio de Salud. Recordem que qualsevol nova incidència o informe que 
s’obtingui es pot derivar al Servei de Vigilància de la Salut a través dels canals que consten al Pla de 
Contingència del Departament.  
 
Pel que fa a l’adequació de l’espai dels llocs de treball de les oficinistes de l’edifici de Les Corts, ens 
diuen que està encara en fase d’estudi i, un cop s’hagi acabat, començaran les obres per adequar l’espai. 
Amb tota seguretat es farà una ampliació de la sala per garantir l’espai. 
 
Sobre el personal laboral de Rurals, tot i que al juliol -fa gairebé tres mesos- es va aprovar el traspàs dels 
Agents Rurals del Departament d’Agricultura al d’Interior, a data d’avui encara no se sap de quin Comitè 
dependrà. Funció Pública està pendent de traslladar les dades i, tan bon punt les tingui, en les facilitarà. 
La composició pel que fa als Agents serà la mateixa que ja tenien. S’està acabant de fer el traspàs que ha 
agafat amb l’estiu pel mig. Molt bona planificació per part del Govern en aquest sentit. El que sí que se 
sap és que les Àrees Bàsiques dependran del Departament d’Interior mentre que les Oficines Comarcals, 
d’ús compartit, es queden al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 
 
En un altre ordre de coses, IAC-CATAC vol destacar la gran aportació dels mesuradors en sala i planta 
instal·lats al Servei Català de Trànsit i vol fer extensiva aquesta aportació a les oficines OAC del 
Departament on hi pot haver una gran afluència de gent. L’Administració es compromet a fer-ne un 
estudi de viabilitat i se’ns enviarà la resposta tan bon punt estigui llesta.  
 
Pel que fa a la vacunació, IAC-CATAC pregunta per una tercera dosi de vacuna al personal vulnerable i 
essencial. La resposta és que això és un tema de Salut i que ara les dosis se subministren en franges 
d’edat. Caldrà veure l’evolució de la pandèmia. 
 
Finalment, se’ns comunica que el proper trenta de setembre tindrà lloc l’Avaluació de Riscos de l’ISPC on 
s’inclouran també els conductors polivalents del complex. 
 
En el torn obert de paraula s’acorda fer una visita pendent que hi havia a l’edifici 112 de Reus pel proper 
mes d’octubre.  
 

Qualsevol dubte o consulta, seguim treballant a través del mail 
interior@catac.cat 
 
Més informació a catac.info/interior 
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