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COMISSIÓ SECTORIAL SEGURETAT I
SALUT LABORAL (PATL) 05.07.2021
REINCORPORACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL
La Secretaria d’Administració i FP publicarà en breu, sense negociar cap terme amb la
representació del personal treballador, la Instrucció 1/2021 de mesures organitzatives,
de prevenció i seguretat per a la reincorporació als centres de treball del personal de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu de l’emergència sanitària per la
COVID-19.
Aquesta Instrucció estableix, amb caràcter general, la reincorporació als centres de treball
de la Generalitat de tot el personal amb un mínim de 2 jornades setmanals presencials a
partir del proper 15 de juliol i fins l’1 de setembre. Només permetrà teletreballar durant tota
la setmana als/a les treballadors/es a càrrec de fills/es menors de 12 anys, persones
dependents o amb discapacitat que estiguin en situació d’aïllament preventiu, i al personal
vulnerable que torni a ser avaluat per part dels serveis de prevenció.
CCOO expressem el nostre desacord pel que respecta a què se’ns convoqui a una reunió
extraordinària per parlar de la entrada en vigor de la Instrucció 1/2021 quan el seu
contingut ja ha estat decidit unilateralment per la Secretaria de Funció Pública, a més que
s’hagi aportat a aquesta reunió un document amb una versió “retallada” de la mateixa que
només fa referència als punts o parts que l’Administració considera relatius a la prevenció
de riscos laborals. CCOO considerem que aquesta reunió és de pur tràmit per informarnos de la realitat que vol imposar l’Administració, ja que no hi ha marge temporal per
introduir les millores que la part social exposem en la reunió d’avui.
Tenint en compte que encara estem molt lluny d’assolir la immunitat de ramat en la
vacunació (menys de la meitat de la població catalana disposa de la pauta complerta),
que hi ha actualment un risc de rebrot de 679 punts i una Rt de 2,5, CCOO considerem
que s’hauria de modificar la Instrucció 1/2021 en els termes següents:
•

Mantenir el teletreball en les condicions actuals fins que s’assoleixi (com a mínim)
la immunitat de ramat a la població catalana, disminueixi el risc de rebrot per sota
de 100 i la Rt sigui inferior a 1, amprant-nos en què el PROCICAT insta a fomentar
el teletreball quan sigui possible.
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•

Que els plans de contingència contemplin l’obligatorietat d’aturar l’activitat
presencial (prèvia visita immediata del personal tècnic de PRL dels diferents
serveis de prevenció o treballadors/es designats) si no es compleixen les mesures
de seguretat indicades en la Instrucció. No ens hem d’oblidar del gran percentatge
de la plantilla que és treballador/a essencial presencial i no pot ni podrà fer
teletreball.

•

Modificació dels apartats de la Instrucció que fan referència a mascaretes que NO
son de protecció. Les mascaretes higièniques (UNE 0064 i 0065/2020) no son
equips de protecció. Totes les mascaretes que ha d’entregar la Generalitat de
Catalunya al seu personal han de ser de protecció, ja siguin quirúrgiques (UNE-EN
14683) o FFP2/3 (UNE‐EN 149).

•

En referència al punt 6.3 del document de treballs, la Instrucció hauria d’aclarir
quina norma han de complir les “mascaretes antifiltrants sense vàlvula que han de
portar les persones que comencin a tenir símptomes compatibles amb la malaltia”.
CCOO considerem que hauria de ser una FFP2 o FFP3.

•

Finalment, demanem que tots els centres de treball tinguin en estoc el material
necessari per cobrir les seves necessitats per un període de 15 dies, i que això
figuri a la Instrucció.

L’Administració ens respon que, en base a la resolució del Departament de Salut del
passat dissabte i del document del ministeri de sanitat “Procedimiento para los servicios
de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 (COVID-19)” del
dia 22 de juny, inicia la incorporació progressiva traslladant tota la responsabilitat als
diferents departaments, els quals han d’elaborar un pla de contingències, que s’haurà de
tractar prèviament als diferents comitès de seguretat i salut laboral, i que estudiaran i
valoraran les diferents aportacions rebudes per tal d’incorporar-les (o no) a la futura
Instrucció.
En referència al personal vulnerable, prèvia a la seva possible reincorporació al lloc de
treball, haurà de ser avaluat per les unitats de Vigilància de la Salut dels diferents Serveis
de Prevenció.
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