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DEPARTAMENT DE CULTURA 
COMITÈ EXTRAORDINARI DE 

SEGURETAT I SALUT 
 

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

extraordinari que es va celebrar el passat 9 de juliol d’enguany per a l’aplicació de 

la Instrucció 6/2020, de 30 de juny, sobre mesures organitzatives, de prevenció i 

seguretat aplicables en l’etapa de la represa al personal de l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2 i la incorporació 

del personal del Departament als seus llocs de treball.  

Els representants de l’Administració comenten que l‘adaptació del Pla de 

Contingència i Reincorporació del Departament a la Instrucció 6/2020 pràcticament 

està enllestida i que sols manquen alguns annexos; que ha costat força d’encaixar 

la qüestió del teletreball, que es potenciarà al màxim almenys fins al setembre, ja 

que la situació de la pandèmia pot variar. S’espera que el Pla estigui finalitzat 

durant aquesta setmana. 

L’objectiu general és mantenir la incorporació física al lloc de treball i la figura del 
teletreball, on ha estat més complicat ha estat en els serveis presencials. El règim 
de torns s’ha establert en els llocs que no es pot mantenir la distància de seguretat. 

CCOO realitzem una pregunta relacionada amb els xofers de representació que hi 
ha al Departament; ens referim a l’espai que ocupen, el qual no es neteja 
diàriament tal com preveuen les diferents instruccions de la Generalitat, així com a 
la posada a punt de l’aparell d’aire condicionat que tenen. Des del Departament 
comenten que no tenien constància d’aquests fets i que comunicaran als 
responsables de la neteja i manteniment que esmenin aquesta situació. 
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