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El passat divendres 24 d’abril va tenir lloc la primera reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral 

(CSSL) del PATL des de l’inici del confinament i de l’estat d’alarma. A principi de mes es va sol·licitar per 

part de IAC-CATAC la realització d’una reunió extraordinària del Comitè i no es va tenir resposta. A 

mitjans de mes es va fer una petició conjunta de tots els sindicats que integren el comitè i, si no fos 

perquè Funció Pública obliga a reunir-se els CSSL de tota la Generalitat, tampoc podríem assegurar que 

hi hagués hagut resposta. Doncs bé, després de sis setmanes podem dir que la previsió i la tasca del 

Departament d’Interior no ha estat gens eficient, i reiterem un cop més que un Departament tan gran 

ha de tenir una Sub-direcció de Prevenció més gran i amb més gent, perquè és obvi que no donen a 

l’abast. 

 

El primer punt que es va tractar era respondre quants portàtils s’han repartit i quanta gent hi ha fent 

teletreball, sigui voluntari o perquè està inclosa al Pla de Contingència com a essencial. Doncs bé, NO HI 

HA DADES. S’han recollit aquestes dades, però no es poden donar perquè no les tenen, Recursos 

Humans no les ha fet arribar encara, totalment lògic. Ens les faran arribar. Sí que es cert que cada 

Direcció General present a la reunió va aportar les seves dades, DGPEIS i Protecció Civil, i en conjunt no 

tot el personal té ordinador proporcionat per l’Administració. Se’ns diu que el personal essencial 

treballa amb ordinadors de l’Administració i que el personal que fa tasques voluntàries les realitza amb 

el seu propi ordinador a través d’una connexió segura. Esperem que la setmana vinent arribin a tothom 

TOTS els ordinadors que falten. 

 

El mateix divendres després de la reunió va sortir el nou Pla de 

Contingència del Departament d’Interior, ampliant els serveis essencials. 

Així que ens preguntem: si en sis setmanes no se sap quants portàtils 

s’han entregat i quanta gent hi ha fent teletreball, ara que s’amplia el 

nombre de personal, com s’ho faran per saber qui falta i qui no? En tot 

cas, se’ns reitera sempre que el personal bàsic té ordinador portàtil per 

realitzar el teletreball, tot i que no se’n sàpiga quants. 
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GENERALITAT DE CATALUNYA 

SECCIÓ SINDICAL D’INTERIOR 
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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/Comunicacio/Noticies/Documents/Actualizaci%c3%b3%201%20-%20Pla%20de%20contingencia%20Interior%20-%20Visualitzaci%c3%b3%20text%20final.pdf
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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La dada que sí que es dóna és que 81 treballadors/es han emplenat el qüestionari de Prevenció per tal 

de fer recomanacions sobre l’adaptació del lloc de treball a casa. Recordem, ara que el nombre de gent 

teletreballant augmentarà, que el qüestionari es troba a l’ATRI. És una informació important ja que és 

una eina que té el Departament per corregir possibles defectes i ajudar des de la Sub-direcció de 

Prevenció a millorar l’àmbit del teletreball. 

 

Pel que fa a la neteja i desinfecció, la valoració que en fa el Departament és positiva ja que se n’ha fet un 

reforç. Els productes utilitzats per a aquesta tasca es troben a l’annex I del document que es troba a la 

Intranet. Preguntem com es realitzaria la neteja en un hipotètic cas positiu del coronavirus, i la resposta 

és que es tracta de fer una neteja i desinfecció més exhaustiva amb els mateixos productes. També 

afirmen que totes les empreses adjudicatàries del servei de neteja estan al corrent dels productes a 

utilitzar i la forma d’aplicar-los, i estan en coordinació amb el Departament. S’aplica tant ens els edificis 

com en els vehicles que han de ser utilitzats pel personal. 

 

Quant als EPIs, la recomanació en general del 

Ministerio de Sanidad és que NO calen. Afirmen 

que amb una reorganització dels llocs de treball 

que permeti treballar a més de dos metres de 

contacte amb altres persones hi ha suficient. I, en 

cas que no es pugui fer, amb una mascareta 

sanitària quirúrgica n’hi hauria prou. 

Naturalment, serà el propi Departament qui se 

n’encarregarà de donar aquest material i de fer 

valer els dos metres de distància entre persones 

dins les instal·lacions. Tenint en compte aquestes mesures, des de IAC-CATAC us recomanem que tots 

aquells espais que no s’avinguin a aquesta norma ens els feu arribar a interior@catac.cat per poder 

tramitar la corresponent denúncia. En aquells casos on sí sigui necessària la mascareta, els guants i el 

gel, hi ha una previsió de compra de reposició que ha fet un grup de treball interdepartamental. Però, 

per si un cas, no llenceu el material que teniu ara, perquè si és Funció Pública qui ha de fer la compra 

podríem esperar... 6 setmanes? 

 

Pel que fa a la presa de la temperatura de les persones que accedeixen als edificis d’Interior, ens diuen 

que s’està valorant portar-la a terme, però que cal elaborar abans un protocol d’actuació  per resoldre 

un aspecte legal de protecció de dades biomètriques. Tant de bo no haguem d’esperar 6 setmanes 

més...  

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3CeUOw7TvEOMBv9yU2dv7DfT7hNb7rhCtE_52osmVZhUMUNSTlo0NzRIM1VRVjlPUUU1NVYzNE5ZRi4u
https://espai.interior.gencat.cat/Personal/Prevencio-riscos-salut-laboral/Fulls-informatius/Documents/CORONAVIRUS%20Full%20Informatiu%20Coronavirus%20abril20_Act9_Departament_19.04.2020.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Recomendaciones_uso_mascarillas_ambito_comunitario.pdf
mailto:interior@catac.cat
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Només recordar el que passava al Parlament de Catalunya a la mateixa hora de la reunió... 

 

 

 

 

 

 

 

Un altre tema important de prevenció tractat és la ventilació dels llocs de treball. És recomanable obrir 

les finestres i deixar que l’aire es renovi de forma natural. En aquells espais on és impossible fer-ho se’ns 

ha assegurat que la ventilació assistida funciona. Però és important que la maquinària tingui un bon 

manteniment. Un cop més, us instem que si veieu cap anomalia en aquest sentit ens ho feu saber a 

interior@catac.cat per fer la corresponent denúncia. 

 

Convé ressaltar que la Sub-direcció de Prevenció ha posat a disposició del personal dues eines que són 

d’interès:  

1- Totes aquelles persones que formin part de grups de risc i siguin requerides com a serveis 

essencials per treballar presencialment poden omplir el formulari que es troba a la intranet, per tal que 

el Servei de Vigilància dictamini que no cal que hi hagi desplaçament. Aquí trobareu la informació del 

Departament. 

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 

 

2- També 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 

 

D’altra banda, des de IAC-CATAC demanem que quan hi hagi els criteris de desconfinament i retorn a la 

feina puguem participar del pla, i no se’ns deixi de banda com fins ara. Considerem que cada lloc de 

treball s’haurà de valorar individualment i, si hi participem tots, més efectiu serà.  

mailto:interior@catac.cat
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
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%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
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També, pel que fa al teletreball, volem recalcar que és necessari fer una adaptació del lloc de treball a 

casa per a aquelles persones que ja en tenien una a l’oficina o al seu lloc de feina habitual, i plantejar-se 

que, si hi havia cadires o mobiliari especial, aquest material arribi al personal. 

 

Finalment, celebrem la realització del Comitè de Seguretat i Salut Laboral i esperem que les dades que 

s’ha compromès l’Administració a facilitar setmanalment arribin bé, i no haguem de tornar a esperar 6 

setmanes més. També fem la petició de tenir un canal directe de comunicació amb la Sub-direcció de 

Prevenció de Riscos Laborals per poder resoldre els temes amb immediatesa, tot i que sembla que a 

l’Administració no li interessa la idea. 

 

Volem acabar donant tot el suport i agraïment als companys i companyes que són serveis 

essencials i que estan fent, tot i les circumstàncies adverses, una gran tasca. I menció 

també als cossos operatius que estan al peu del canó.  

 

Cuidem-nos!!! 

 

Qualsevol dubte o consulta, seguim treballant a través del mail 

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

 

 

mailto:interior@catac.cat

