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REUNIÓ DEL COMITÈ DE SEGURETAT I
SALUT LABORAL DEL DEPARTAMENT DE
VICEPRESIDÈNCIA, POLÍTIQUES DIGITALS I
TERRITORI 03.03.2022
El passat dijous 3 de març es va reunir el Comitè de Seguretat i Salut del
Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori per tractar els temes
següents:
Covid-19
Donada l’entrada en vigor de la instrucció 1/2022 i el segon retorn a la
presencialitat, a petició de CCOO se’ns informa que el 27% de la plantilla treballa
presencialment tota la seva jornada laboral, el 70% fa dos dies de teletreball, el 2%
tres dies (al Districte Administratiu) i un 1% fa cinc dies de teletreball per ser
personal sensible i/o vulnerable o per reincorporació progressiva al lloc de treball
per motius mèdics.
A pregunta de CCOO el departament informa que no s’ha detectat cap brot de la
malaltia als centres de treball de VPDiT, encara que s’ha informat de 18 positius
que han generat 52 contactes estrets. Segons l’administració aquests contactes
han tingut el seu origen en el temps de descans. També s’està investigant un altre
cas amb quatre possibles positius.
CCOO tornem a demanar al Departament si, davant els actuals indicadors (risc de
rebrot 636 (molt alt), percentatge de PCR/TA positives de l’11,80% i la velocitat de
reproducció de la malaltia 0,85 augmentant de nou), tenen previst l’augment de
mesures preventives entre els treballadors i les treballadores. L’Administració
informa que aplicaran totes les mesures indicades pel Departament de Salut i per
Funció Pública.
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CCOO tornem a manifestar el mateix que a la darrera reunió del Comitè al mes de
desembre, que és obvi que s’ha d’aplicar tota la normativa legal vigent, però el
Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori, com a empresa, pot
prendre la iniciativa i adoptar mesures de prevenció per a la seva plantilla
entregant material de la màxima protecció als seus treballadors i treballadores o
facilitant, en major grau, el teletreball.
Demanem que es posin a disposició de totes les persones treballadores que ho
estimin oportú les mascaretes FFP2, ja que no sempre es pot mantenir la distància
mínima d’1,5 metres que indican els protocols, tal com el departament diu que es
fa a les Oficines d’Atenció al Ciutadà i altres unitats en les quals s’ha avaluat un
risc d’exposició més alt.

Estoc de material als centres de treball.
A pregunta de CCOO el departament afirma que no hi ha falta de material de
protecció a cap centre de treball i que, actualment, s’està entregant material a les
diferents unitats pels propers dos mesos.

Vigilància de la Salut. Revisions mèdiques.
Se’ns informa que la data límit per demanar el reconeixement mèdic del 2022 és
aquest divendres dia 11 de març. Aquesta data figura a l’intranet i s’ha fet difusió a
través de les diferents unitats del departament.

Vigilància de la Salut. Adaptacions de lloc de treball.
Tornem a insistir, amb la nova tornada a la presencialitat, que tal com recull el
protocol del Ministeri de Sanitat es tingui en compte l’estudi i adaptació de llocs de
treball als treballadors i treballadores que pateixen de Síndrome Covid Persistent.
Igual que a tots/es els/les treballadors/res que, per motius mèdics, els és
contraproduent portar l’equip informàtic gairebé diàriament des del seu domicili fins
al seu lloc de treball.
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