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REUNIÓ COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL 
DEL DEPARTAMENT DE VICEPRESIDÈNCIA, 

POLÍTIQUES DIGITALS I TERRITORI 16.12.2021 
 
 
Dijous dia 16 de desembre es va reunir el Comitè de Seguretat i Salut del Departament de 
Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori per tractar els temes següents: 
 
Covid-19 
Segons dades de Funció Pública, des de l’inici de la pandèmia, el Departament de 
Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori ha tingut 156 persones afectades per la 
SARS-COV2 (siguin contagiades o per contactes estrets) sobre una plantilla total de 1.741 
treballadors i treballadores. Això representa un 8,96% d’afectació sobre els efectius totals, 
un percentatge molt llunyà de la mitja a la resta de l’àmbit de la Generalitat, amb un 
27,80%. Diferència estadística que atribuïm a l’aplicació generalitzada del teletreball 
durant gran part de la pandèmia en aquest departament. 
 
Se’ns informa que, actualment, el 27,8% de la plantilla treballa presencialment tota la seva 
jornada laboral: el 68,7% fa dos dies de teletreball i el 2,5% tres dies (al Districte 
Administratiu), i un 1% fa cinc dies de teletreball per ser personal sensible, vulnerable o 
per reincorporació progressiva al lloc de treball per motius mèdics. 
 
El Departament informa que no s’ha detectat cap brot de la malaltia als centres de treball 
del Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori. 
 
CCOO demanem al Departament si, davant l’empitjorament de tots els indicadors i 
l’aparició de noves variants, tenen previst l’augment de mesures preventives entre els 
treballadors/res. L’Administració informa que aplicaran totes les mesures indicades pel 
Departament de Salut i per Funció Pública. CCOO manifestem que és obvi que s’ha 
d’aplicar tota la normativa legal vigent, però el Departament de Vicepresidència, Polítiques 
Digitals i Territori, pot prendre la iniciativa i adoptar mesures de prevenció pels seus 
treballadors i treballadores entregant material de la màxima protecció als seus treballadors 
o facilitant, en major grau, el teletreball. 
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Estoc de material als centres de treball. 
A pregunta de CCOO el Departament afirma que no hi ha manca de material de protecció 
a cap centre de treball, i que si fos necessari, la disponibilitat d’entrega de material de 
reposició serà pràcticament immediata. 
 
Vigilància de la Salut. Adaptacions de lloc de treball. 
Davant la problemàtica entre el personal que per motius mèdics, discapacitat o invalidesa 
degudament acreditat, no pot transportar el nou equip informàtic portàtil entre el seu 
domicili i el lloc de treball, CCOO demanem que se’ls mantingui, com a mínim, l’equip 
informàtic antic que tenien al seu lloc de treball. 
 
CCOO defensem, i defensarà sempre, que el criteri mèdic d’un professional de la sanitat, 
degudament contrastat pel Servei de Vigilància de la Salut, ha d’estar per davant dels 
criteris organitzatius i pressupostaris del Departament. 
 
Síndrome Covid persistent. 
Davant l’aparició d’aquesta nova simptomatologia clínica, encara en estudi, que pot 
afectar a alguns dels treballadors i treballadores del nostre departament, CCOO demanem 
que es tingui en consideració per l’aplicació de mesures preventives o adaptacions que 
puguin facilitar el tractament mèdic i la recuperació de la salut del personal afectat.  
 
Afectació del RD 427/2021 que modifica el RD 665/97 de protecció davant d’agents 
cancerígens. 
CCOO demanem que es facin les avaluacions de riscos pertinents, i que s’apliquin les 
mesures correctores derivades de manera immediata, dels llocs de treball afectats per la 
modificació normativa que inclou els treballs amb exposició cutània a olis minerals 
utilitzats en motors de combustió interna i els treballs que suposin exposició a emissions 
de motors diésel, com a objecte de protecció davant agents cancerígens. 
 
Curs de formació per conductors i conductores de vehicles elèctrics. 
Davant la substitució progressiva de la flota de vehicles, CCOO demanem que tots els 
conductors i conductores rebin una formació bàsica en la conducció d’aquests nous 
vehicles i les seves particularitats concretes. L’administració informa que ho té present i 
que els cursos existents s’ampliaran a la totalitat de conductors i conductores del 
Departament. 
 
Vigilància de la Salut. Revisions mèdiques. 
L’Administració informa que s’han renovat els contractes amb les empreses que efectuen 
els reconeixements de salut i que aquests es continuaran realitzant de la manera habitual. 
Les persones pendents de fer la revisió se les trucarà en breu per realitzar la revisió 
mèdica. 
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