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DEPARTAMENT DE CULTURA 
COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT EXTRAORDINARI 

 

 

Us informem, tot seguit, dels temes tractats en el Comitè de Seguretat i Salut extraordinari del 

Departament de Cultura celebrat el passat 24.04.2020. 

Els responsables del Departament informen que en aquests moments no hi ha persones 

treballant presencialment al Departament (exceptuant els informàtics del CTTI i les empreses 

externes de vigilància) i que un 46% aproximadament teletreballa. El Departament ha cedit equips 

informàtics a tothom que el necessitava per a desenvolupar la seva feina des de casa, una xifra 

similar es dona als organismes autònoms. El servei essencial informàtic està ubicat a Palau Marc. 

Per a la propera tornada a la feina s’informa que canviaran moltes coses. De moment, no hi ha 

data per la tornada. Hi ha prioritat de mantenir el teletreball que es pugui (sembla que és la línia 

de Funció Pública). Per les unitats de treball presencial s’està gestionant una compra centralitzada 

d’EPIs per part de la Generalitat. Es valora el teletreball com una aposta de futur, amb un abans, 

un durant i un després de la pandèmia de Covid-19. 

S’està avaluant el nivell de risc segons els llocs de treball. Així, hi hauria: un nivell Baix 

(personal pràcticament sense contacte amb persones de fora); un nivell Mig (personal d’atenció al 

públic així com treballadors/es que manipulen caixes, libres, documents, etc.; i un nivell Alt 

(personal sanitari, molt minoritari). Per al primer grup es pensa en el lliurament diari de mascaretes 

quirúrgiques, gel i guants. Per al segon grup, lliurament de mascaretes FFP2 cada dos dies, 

mampares (atenció al públic), gel i guants. Per al tercer grup, equips de màxima protecció. 

Pel que fa als edificis es treballa en com distribuir el personal (2m separació). S’establiran circuits 

de pas per no produir interferències. Pautes sobre la utilització d’ascensors i WC, utilització 

d’ordinadors (teclat i ratolins individuals), mampares de diversos tipus segons l’indret, variació de 

pautes de manteniment pensant en millorar la ventilació natural i modificació de pautes dels 

sistemes de climatització. 

El servei mèdic del Departament té un telèfon a la intranet per a consultes sobre el Covid-19. 

També està fent una avaluació del personal vulnerable a nivell individual (amb especial atenció a 

persones diabètiques, amb problemes pulmonars, coronaris, majors de 60 anys, etc… Aquesta 

vulnerabilitat pot entrar en contradicció amb el treball realitzat fins ara per la persona i, per tant, 

pot comportar normes de prevenció, reubicació, o bé baixa per incapacitat transitòria. Encara no 

es disposen de tests. 
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