
COMITÈ INTERCENTRES DE BARCELONA 
 
Comunicat n. 12 (02-04-2020) 
 
ACTUALITZACIÓ DE MESURES CORONAVIRUS 
 
 
1. Nombre actual de contagis oficials per covid-19 a AB i protocol que es segueix en 
cas de que hi haguessin positius en l’àmbit operatiu. 
 
Actualment hi ha 4 casos de persones contagiades per Covid19, dels quals 2 pertanyen 
a l’àmbit administratiu i de sistemes i 2 més a l'EDAR del Prat. Per les dates en què els 
símptomes s'han manifestat, es dedueix que s'han contagiat estant a casa. Per tant, s'ha 
decidit que aquesta EDAR ha de començar a treballar en un règim de presència 
permanent a partir del proper dilluns. A l’EDAR Besós es realitzarà durant la setmana 
vinent. En principi, les tres EDARs petites no treballaran en aquest règim. 
 
 
2. Presència permanent a les EDARs del Prat i Besós 
 
A partir de demà, igual que es va fer a l’ETAP, es comencen a buscar voluntaris: 
 
Equip necessari per cada 14 dies (2 setmanes): 
7 persones al Prat (1 responsable i 6 operadors) 
5 persones a Besós (1 responsable i 4 operadors) 
 
Equip necessari per cada 28 dies (4 setmanes): 
14 persones al Prat (2 responsables i 12 operaris) 
10 persones a Besós (2 responsables i 8 operadors) 
 
S'està avaluant si cal confinar a alguna persona de l'àmbit de manteniment, però si es 
pot evitar s'evitarà, de manera que afecti al mínim de persones. Tan aviat com es 
defineixi aquest extrem ens informaran. 
 
Les 7 autocaravanes que no s'han utilitzat a Sant Joan de Despí aniran al Prat demà 
divendres, quan arribin les desinfectaran de nou. Per a Besós, les 5 caravanes també 
arribaran divendres. 
 
La mateixa companyia de càtering que atén els treballadors de Sant Joan Despí, i als que 
estan a 12 hores 7 dies seguits, també servirà el càtering als companys del Besós i del 
Prat a partir de la setmana vinent. 
 
Encara que ja hi ha rentadores i assecadores per a roba de treball en les plantes de 
tractament d'aigua, s'instal·laran de noves per a la roba personal. 
 
Abans d’entrar en presència permanent, es realitzaran les proves del Covid19 a totes les 
persones voluntàries. En el Prat, si els voluntaris ja estan definits, es preveu que els facin 
les proves el divendres, i el dimarts als companys de Besòs. 
 



D'altra banda, el segon grup de voluntaris de l'ETAP-SJD, que entrarà en règim de 
presència permanent el proper dilluns 13 d'abril, ja està definit. 
 
3. Pagament de conceptes variables en règim de presència permanent  
 
Es pagaran els plusos teòrics per a que ningú vegi afectada la seva retribució. 
 
El personal amb presència permanent o en jornades de 12h/7d, al realitzar més nits i 
festius dels teòrics, el que es farà és calcular al final del període la diferència entre el 
realment realitzat i el teòric i pagar aquesta diferència. 
 
Per tant, si per exemple fas 3 nits i et tocaven teòricament 7 cobraràs 7, igual es farà 
amb la resta de plusos. I si, pel contrari, et tocaven 7 nits i en fas 20 cobraràs les 7 
teòriques més les 13 de diferència. Aquestes diferències es pagaran al final del període, 
per poder fer els càlculs.  
 
 
4. Mesures de contingència al front Office 
 
Som conscients que diverses persones se'ls hi han donat mitjans i instruccions per 
atendre al públic, davant d'un possible col·lapse de Konecta, quan alguns d'ells no tenen 
experiència en això. Això pot ser contraproduent i ha de ser corregit. 
 
La formació, i també els telèfons, s'han donat a 20 persones pel cas que fallés Konecta, 
especialment per la qüestió de la comunicació d’avaries. No obstant això, a qui ha 
comunicat que no està preparat per a això se li ha eximit d'aquest pla de contingència. 
 
En cas de contingència, primer s’optaria per disposar del personal de Front Office, que 
sí disposa d’aquesta experiència d’atenció al públic, la resta de personal només seria en 
cas de contingència major. 
 
 
5. Reducció màxima de la presència als laboratoris, administratius i magatzems de les 
EDARs. 
 
Això s’està mirant i, ara amb els escenaris de confinament, aquestes  persones no 
s'espera que vagin les EDARs.  
 
 
6. Mesures per a aquelles persones que no disposen de transport privat i han de fer ús 
del transport públic per anar al seu lloc de treball 
 
S’han habilitat diferents mesures per permetre que la gent pugui accedir al seu centre 
de treball, com obrir els aparcaments per a que tothom pugui accedir amb el seu vehicle 
particular. En el cas que una persona no pugui desplaçar-se a peu, o en bici, o no tingui 
altres possibilitats, que ho comuniqui al seu responsable i s’estudiarà cada cas en 
particular. 
 
 



7. Efectes secundaris o contraindicacions del producte utilitzat en les desinfeccions 
(amoni quaternari).   
 
Es realitzen desinfeccions setmanals o quinzenals en funció dels centres.  És molt estrany 
que hi hagi algun tipus de reacció perquè l'empresa de neteja, després de desinfectar, 
deixa la zona aïllada sense que ningú pugui accedir durant unes 2/3 hores, però 
igualment investigaran si poden haver-hi efectes secundaris. 
 
 
8. Reunió monogràfica SSL 
 
Es farà la setmana que ve. 
 
 
9. Protocol en cas de possible contagi en territorial. 
 
S’analitza el “contacte estret” (que és el criteri de les autoritats sanitàries): més de 15 
minuts a menys de 2 metres. En aquest cas, fins ara, es posava a la parella en 
quarantena. Ara, com que es disposa de proves, el primer pas és que la parella es faci la 
prova. 
 
MOLT IMPORTANT: SI TENIU SÍMPTOMES, CREIEU QUE ESTEU INFECTATS O HEU 
DONAT POSITIU PER COVID19, SI US PLAU NOTIFIQUEU-HO IMMEDIATAMENT AL 
VOSTRE RESPONSABLE. 
 
I RECORDA... 
 
Si pots... #QuedatACasa 


