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COMISSIÓ PARITÀRIA SECTORIAL DE 
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

 
Us resumim, tot seguit, els temes tractats a la reunió telemàtica d’ahir.  
 
 
Actualització de les dades d’afectació de la COVID-19  
 
L’Administració ens informa de l’afectació del COVID-19 a la plantilla de la Generalitat 
depenent d’aquesta Mesa. Un total de 1.892 persones han estat de baixa sent els 
col·lectius mes afectats el de personal de Justícia  (637 baixes i un 33,67% del total),  el 
de Treball, Afers Socials i Famílies (653 i 34,51%) i el del SOC (217 i 11,47%). 
 
CCOO demanem que se’ns proporcionin dades segregades de treballadors/res que han 
estat de baixa per haver patit el COVID-19 i els/les treballadors/res que han estat en 
situació d’aïllament domiciliari, i que es tingui en compte la Llei d'Igualtat Efectiva per 
facilitar dades separades per sexe. L’Administració ens indica que aportaran aquestes 
dades en la propera reunió. 
 
 
Mesures de reincorporació progressiva a la feina. 
 
Atès que  la modalitat de prestació de serveis preferent en l’àmbit d’aplicació de la  
Instrucció 4/2020 es el teletreball, CCOO exigim que el personal que realitzi tasques 
presencials sigui el mínim indispensable, que es determini la seva càrrega de treball, que 
es reforcin els canals de telemàtics d’atenció als/a les usuaris/àries i que s’adoptin 
mesures per evitar que una possible afectació del virus en un centre de treball provoqui 
l’aïllament de tot el personal essencial (per exemple treballar en grups que no tinguin 
contacte entre ells). 
 
Equips de protecció  
 
Atesa la flagrant manca d’EPIs a l’inici de la pandèmia, CCOO volem saber si tots els 
departaments disposen de estoc suficient de mascaretes quirúrgiques, FFP2 (pel personal 
que no pot mantenir distancia de seguretat amb usuaris), gels hidroalcohòlics i sabó per 
mantenir les pautes d’higiene i rentat. 
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L’Administració informa que s’ha realitzat una compra a traves de la Comissió Central de 
Subministraments (amb els proveïdors de l’ICS) de 4 milions de mascaretes quirúrgiques i 
d’1 milió de mascaretes FFP2 i FFP3 i guants de nitril, que ja s’estan distribuint als 
diferents Departaments i que, en cas que sigui necessari, s’ampliarà la compra per tal que 
tothom disposi del material adient. 
 
CCOO esperem que el reforç de neteja i desinfecció dels centres de treball indicats als 
protocols no finalitzi amb l’estat d’alarma sino que s’estengui en el temps fins que acabi la 
pandèmia. 
 
 
Personal especialment sensible 
 
CCOO exigim que el grup format pel personal especialment sensible i/o vulnerable sigui 
l’últim en incorporar-se a fer tasques presencials i que, prèviament a la seva incorporació, 
se’ls faci una Avaluació de Riscos individualitzada tenint present el risc de contacte amb el 
coronavirus SARS-CoV-2 al seu centre de treball. L’Administració ens informa que 
complirà amb els protocols establerts i que es això el que indica el protocol del Ministeri 
de Sanitat. 
 
 
Establiment d’una eina d’informació i consultes laborals sobre coronavirus a ATRI  
 
Atesa la diferent informació que hi ha a les intranets dels departaments i els diferents 
canals de consultes establerts, CCOO demanem que es centralitzi tota aquesta informació 
a través del Portal Atri per clarificar, mantenir actualitzada i unificar la informació així com 
per  resoldre consultes que plantegin els/les treballadors/es de tots els Departaments. 
L’Administració està d’acord en posar a disposició del personal la informació contrastada i 
necessària seleccionant els continguts des del punt de vista sanitari. 
 
 
Seguretat a les oficines amb atenció al públic 
 
CCOO demanem al torn obert de paraules que, davant el previsible  augment del risc de 
patir agressions (ja siguin físiques o verbals), es reforcin els equips de seguretat en les 
diferents oficines que fan atenció directa als/a les usuaris/àries, especialment aquelles 
que tramiten ajudes socials. Plantegem que es dupliqui el personal de seguretat i que 
s’arribi a un acord o conveni amb els Mossos d’Esquadra per tal que atenguin les 
peticions d’aquests oficines. 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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