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Aquest divendres 15 de maig ha tingut lloc la reunió del CSSL de PATL per avançar amb el que marca la 

instrucció 4/2020. L’Administració ens ha presentat una preavaluació de riscos per tal de determinar 

quines necessitats té cada lloc de treball i ens han comunicat que s’està treballant en coordinació entre 

el Servei de Prevenció, Infraestructures i Recursos Humans. Aquesta preavaluació, però, encara està en 

fase d’elaboració i no serà d’aplicació a curt termini si Funció Pública no modifica la vigent instrucció 

3/2020. 

 

Avaluació de Riscos prevista a la Instrucció 4/2020 

Fem una síntesi del presentat fins ara: 

El més important: Quan ens reincorporem? No està clar. Segons la instrucció, dependrà de l’evolució de 

la pandèmia i el que dictin les autoritats sanitàries. L’avaluació de riscos que s’està elaborant servirà per 

adaptar el Pla de Contingència a les necessitats. Però també s’han de fer una sèrie de passos previs: 

- Un curs inicial, de caràcter obligatori, abans de la reincorporació.  

- Garantir el material de protecció que es posarà a disposició del personal: guants, mascaretes 

i gel hidroalcohòlic. Per tal d’assegurar que n’hi hagi suficient, s’ha fet una previsió per la 

compra de material fins al 31 de desembre. 

- Instal·lar dispensadors de gel, cubells d’escombraries a pedal per a material de rebuig no 

sanitari (guants, mascaretes, etc) amb garanties de seguretat higiènica, mampares, etc. 

Ara bé, com que el Departament d’Interior té més de 200 edificis a tot el territori, l’adaptació per 

centres és inviable, per tant es treballarà amb models d’edificis similars, tipus: 

- ABP 

- Parcs de Bombers 

- Comissaries Regionals 

- Comissaries de districte 

- Edificis singulars 

- Altres 
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D’altra banda, s’està fent un estudi sobre la distribució de les taules 

segons els espais, com ubicar-les per tal de garantir la distància de 2 

metres entre els llocs i zones de pas, i la instal·lació de mampares si no es 

pot garantir aquesta distància. També s’està treballant sobre l’ús dels 

ascensors i de les escales i l’ordre a l’hora de pujar i baixar per tal d’evitar 

el màxim creuament de persones, i la possible utilització de mascaretes si 

no es pot garantir la distància de seguretat. De la mateixa manera, també 

s’està valorant la limitació d’usuaris dels lavabos que siguin compartits. 

Alhora, Recursos Humans està preparant un informe per especificar les ubicacions del personal que s’ha 

d’incorporar en una primera fase: persones concretes en llocs concrets i a quins edificis, per tal 

d’organitzar les mesures preventives. 

Pel que fa a la seu central del carrer Diputació, es tracta d’un edifici molt singular i l’ocupació del 100% 

amb les mesures preventives és inviable ja que no hi ha garanties de seguretat, així que es treballa amb 

la possibilitat de l’establiment de torns de treball. Dependrà de la quantitat de personal que es 

reincorpori, que encara no se sap, ja que ho ha de marcar el nou pla de contingència. 

Des de IAC-CATAC valorem positivament l’elaboració d’aquesta avaluació de riscos tan completa. Ara bé, 

preguntem sobre les incorporacions del personal, especialment de les comissaries, i la relació amb el 

desconfinament per fases de regions sanitàries que s’està aplicant. Hi ha d’haver un pla general per al 

retorn i ens preocupa que cadascú faci la seva interpretació del pla de contingència. La resposta ha estat 

clara: “L’actuació serà de forma generalitzada, no per fases de regions sanitàries”. Així doncs, 

dependrà de Funció Pública si afecten les fases per regions sanitàries. 

IAC-CATAC ha preguntat sobre la reincorporació dels laborals de DGPEIS i se’ns ha dit que ara mateix no 

hi ha un calendari determinat, que s’hi està treballant. 

Així doncs, IAC-CATAC ha fet la petició al Servei de Prevenció perquè realitzi un recordatori a totes les 

regions policials i parcs de bombers, remarcant que no es pot fer el desconfinament fins que no estigui 

finalitzada l’Avaluació de Riscos i implementada al Pla de Contingència tal com marca la instrucció 

4/2020. 

També aconseguim que la DGP faci un reconeixement i posi en valor la tasca administrativa del 

personal del PATL. 

Pel que fa a la reincorporació “interruptus” del personal administratiu a les comissaries per fer una tasca 

determinada, la DGP es disculpa pel “malentès” de la interpretació del Pla de Contigència. Deu ser que 

per interpretar no portem les mateixes ulleres, en fi. 
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Complement de perillositat 

IAC-CATAC porta al Comitè una reivindicació que fa temps que demanem: el reconeixement del 

complement de perillositat per al personal laboral essencial que ha estat fent tasques essencials durant 

tot aquest temps, i que cap comitè del Departament ha volgut reconèixer. Així doncs, es fa la petició 

formal i restem a l’espera de l’informe tècnic que ha d’elaborar el Servei de Prevenció per a la posterior 

valoració del Comitè de Seguretat i Salut Laboral. 

 

Temperatura i Proves PCR  

Pel que fa a la pressa de la temperatura tant del personal com del públic en general que hagin de dirigir-

se a les dependències del Departament, la nota de premsa de l’Agencia Española de Protección de Datos 

diu que ha de ser l’Autoritat Sanitària competent qui dictamini què fer. Així que ens quedem igual, 

Sanitat dirà i de moment no es farà la pressa de temperatura. 

IAC-CATAC també ha preguntat sobre les proves PCR per al personal que haurà de fer la reincorporació, i 

se’ns ha dit que es fan sota criteris mèdics del Servei Català de la Salut i que, per tant, aquest és l’òrgan 

encarregat de dur-les a terme. Els criteris són que hi ha d’haver uns determinats símptomes, un 

contacte estret, inferior a 2 metres, i una exposició d’alt risc sense les mesures de seguretat. Davant 

d’aquestes afirmacions, demanem a l’Administració que faci un RECORDATORI a tot el personal del 

Departament que si tenen simptomatologia es dirigeixin a les eines facilitades per Salut. Així doncs, 

caldrà sentit comú i paciència. 

 

Teletreball 

L’Administració ens diu que des del 24 d’abril el CTTI no ha aportat més portàtils al Departament. Així 

que denunciem que no pot ser que estiguem igual, i menys si hi ha d’haver una reincorporació del 

personal i preferentment en modalitat teletreball. Sobre això, se’ns respon que s’ha fet una comanda 

generalitzada però l’òrgan encarregat no en distribueix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/comunicado-aepd-temperatura-establecimientos
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Torn obert  

IAC-CATAC pregunta com quedarà la situació del personal que té persones a càrrec, menors d’edat, 

pares, mares, avis, àvies, etc. La resposta: No està definit. 

 

Finalment, recordar un cop més que el personal considerat de risc té a la seva disposició una sol·licitud 

al Servei de Vigilància de la Salut perquè avaluï la seva reincorporació, i en cas que no fos segura, pugui 

obtenir un permís. Es troba a la Intranet del Departament: 

Inici > Personal > Prevenció de riscos i salut laboral > Fulls informatius (Coronavirus: declaració) 

 

 

 

Qualsevol dubte o consulta, seguim treballant a través del mail 

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

 

 

 

https://espai.interior.gencat.cat/Pagines/Inici.aspx
https://espai.interior.gencat.cat/Personal/Pagines/Distribuidora.aspx
https://espai.interior.gencat.cat/Personal/Prevencio-riscos-salut-laboral/Pagines/default.aspx
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
mailto:interior@catac.cat
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