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

   

 

 

Intersindical Alternativa de Catalunya 

  
 

 

 

 
 

 

Reunió informativa en relació a la situació 

provocada pel SARS-Cov-2  
- 5 de maig de 2020 - 

 

 

Dades que ens facilita l’administració (actualitzades a 28/04/2020): 
 
Personal: 

• POSITIUS I/O CONTACTES: 30 treballadors/es  

• TREBALL PRESENCIAL: 177 treballadors/es  

• TELETREBALL: 237 treballadors/es en serveis bàsics i/o estratègics, 761 
treballadors/es en mode voluntari (serveis no bàsics) 

• PERMÍS DEURES INEXCUSABLES: 552 treballadors/es 
 
Centres: 

• Oberts: Seu Tarradellas (4/5 pax), seu Provença (només ACA) 

• Tancats: Parcs Naturals (excepte alguna persona per emergència) 
 
Cada unitat ha decidit quins son els serveis estratègics i/o essencials i ho ha notificat 
per correu electrònic a les persones treballadores afectades. 
 
L’administració ens informa que el DTES té redactat el Pla de retorn que està pendent 
de l’aprovació per part de Funció Pública.  
 
Des de IAC CATAC i tota la part social hem demanat que ens facin arribar aquest 
document tan bon punt sigui aprovat. 
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GENERALITAT DE CATALUNYA 

Secció Sindical de Territori i Sostenibilitat 
 

www.catac.cat   sindicat@catac.cat   Tel. 933173151 
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Eines informàtiques pel teletreball:  
 
Des de IAC CATAC transmetem la queixa que els treballadors i treballadores que no 
tenen ordinador facilitat pel Departament tenen moltes dificultats per a teletreballar 
per no tenir VPN. 

 
L’Administració diu que han intentat que CTTI proporcioni VPN gencat però sembla ser 
que està prohibit per temes de ciberseguretat, igual que dur el PC de la feina al domicili 
de la persona treballadora.  
 
L’Administració ens diu que a mitjan maig es lliuraran ordinadors que han llogat. 
 

Vies d’informació a les persones treballadores: 
 
Formació: S’ha ofert formació telemàtica via correu electrònic, web i intranet. 
 
Servei Mèdic: Segons un nota del secretari general el Servei Mèdic de TES ha creat una 
eina de comunicació disponible per a donar informació a les persones treballadores 
sobre dubtes relacionats amb la COVID-19. Han rebut 600 consultes aprox. S’està 
buscant una eina per a oferir recolzament psicològic al col.lectiu.  
 
Servei de Prevenció de Riscos Laborals: Ha respost 342 peticions d’informació 
 

Material de protecció: 
 
El Departament ha elaborat un esborrany on es determinen les mesures de prevenció a 
adoptar, la localització de cada risc a tots els nivells i llocs de treball vulnerables. Aquest 
document està pendent de vistiplau de Funció Pública. 
 
També s’han trobat amb treballadors/es vulnerables sense patologies i majors de 60 
anys que volen treballar, s’estudiarà però s’han d’establir i concretar sota quins criteris 
i un cop passi la fase 0 i fase 1 de desconfinament segons el Ministerio. 
 
DTES ha fet un llistat de treballadors/es vulnerables i serà FP qui haurà de decidir qui 
podrà treballar i en quin grau o quin nombre.  Segons futura instrucció 4/2020 tot queda 
a la espera de criteris de Funció Pública, a l’igual que la instrucció (ara esborrany) amb 
indicacions per a saber qui i com haurem de treballar.  
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S’han demanat 1005 mascaretes quirúrgiques, 35000 guants, gel desinfectant  etc que 
es repartiran pel territoris.  
 
També lliurament d’EPIS als CR Fauna i CC Carreteres com: ulleres estanques, monos de 
protecció biològica, guants i mascaretes quirúrgiques per donar als visitants que portin 
posada una mascareta amb vàlvula d’exhalació pq nomès protegeix a qui la porta 
posada. Està previst rebre’ls en breu i es distribuiran segons les necessitats de cada 
centre. 
 
OACS: s’instal.laran mampares de metacrilat, garantir 2 m de distància, mascaretes i gel 
desinfectant  a tots els punts de servei al ciutadà. Arribaran en 2-3 dies. 
 
S’han plantejat la compra de termòmetres per a centres de treball, està pendent de 
decisió. 
 
Adquisició de Test Covid: la decisió és del Departament de Salut, de moment nomès 
està indicada per a hospitals i centres sanitaris per ser el personal de més risc i per la 
falta d’estoc. 
 

Mesures previstes per a tornar a treballar presencialment als centres: 
 

 Extremar la neteja de: ascensors (possiblement només una persona i per a les 
plantes altes), wwc, baranes, escales, desinfecció de zones de treball i de vehicles 

 Portes diferents per a l’entrada i la sortida del centre 

 Delimitar espais i indicacions de seguretat a cada planta 

 Ventilació  

 Flexibilització de l’horari laboral 
 

Des de la IAC CATAC hem demanat i seguirem exigint que ningú es 

reincorpori al seu lloc de treball mentre les condicions sanitàries no siguin 

del tot segures i els EPIs estiguin garantits. 

Exigim un desconfinament segur i consensuat! 

 
Us convidem a enviar-nos les vostres inquietuds i demandes a sindicat@catac.cat 
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