
COMITÈ INTERCENTRES D’AIGÜES DE BARCELONA 
 
Comunicat n. 14 (15-04-2020) 
 
ACTUALITZACIÓ DE MESURES CORONAVIRUS 
 
 
1. PRESÈNCIA PERMANENT  
 
EDAR BESÒS I EL PRAT 
 
La Presència Permanent serà com a mínim fins al 25/04.Totes les proves de COVID19 han donat 
negatives. 
 
EDARS MONTCADA, SANT FELIU I GAVÀ-VILADECANS: 
 
La Direcció d'Operacions ha pres la decisió de passar a presència permanent a aquestes EDARs 
a partir d’aquesta setmana: 
 
• EDAR Montcada - 15 d'abril 
• EDARs Sant Feliu i Gavà-Viladecans - 16 d'abril 
 
S’està preparant l'adaptació del protocol per a aquestes EDARs, sobretot pel que fa referència 
als equips de manteniment. 
 
SEGON TORN DE VOLUNTARIS DE L'ETAP-SJD 
 
Dilluns es va fer el canvi de torn a l’ETAP de Sant Joan Despí. Les proves d'covid19 ja s’han fet. 
Totes les proves han donat negatiu. Tot es va desinfectar i netejar entre la tarda del diumenge 
passat i el matí d’aquest dilluns. 
 
 
2. QÜESTIONS DE SEGURETAT I SALUT LABORAL 
 
EPIS (MASCARETES, GUANTS, VESTITS QUÍMICS ...) 
 
Sobre els estocs d’EPIs ha estat difícil fer un aprovisionament constant a causa de la pressió 
mundial que té el mercat sobre aquests béns. USA ho està comprant tot. A les operacions amb 
risc biològic aquests EPIs estan garantits. Les mascaretes quirúrgiques estan garantides durant 
cert temps. 
 
Per l’àmbit del sanejament són necessàries les FFP3 des de sempre, d'aquestes n’hi ha prou per 
a aquest àmbit durant un temps prudencial. També hi ha filtres per a les mascaretes que en 
requereixen. 
 
Els companys d’algunes DZ  van amb mascaretes quirúrgiques i estan preocupats per això. Des 
de la direcció s'aclareix que les mascaretes quirúrgiques no donen protecció, però sí eviten la 
propagació de virus. S’ha demanat que es faciliti una diària com a mínim. 
 



Desde el CI hem demanat també que s’ordenin les prioritats de dotació d’EPIs, especialment de 
mascaretes. La direcció considera oportú aquest suggeriment i exposa que es crearà un protocol 
de dotació i ús de les mascaretes en funció de cada lloc de treball. 
 
Guants. De moment, no hi ha problemes d'estoc. 
 
Es recorda que s'ha de fer ús d'aquests EPIs en totes aquelles activitats en què el risc per a la 
salut dels treballadors ho requereixi. La direcció exposa que a les plantes depuradores hi ha 
estoc suficient de vestits de protecció biològica, per a les activitats en les què s'han de fer servir. 
 
Des de la direcció se'ns exposa que, a nivell d'higiene i desinfecció, ara es pot dir que està tot 
ordenat. 
 
Hi ha 4 casos positius per COVID19 en la companyia, afortunadament tots evolucionen 
favorablement. 
 
Quarantenes. Els casos sospitosos s'han derivat a el Servei Mèdic. Ja han retornat 28 persones i 
segueixen en quarantena unes 20 que aquesta setmana aniran tornant. 
 
La neteja d’edificis i instal·lacions s’ha incrementat, així com l’auto neteja dels vehicles de flota. 
Des del CI els hem sol·licitat que la neteja de les DZ’s es faci amb més freqüència i sobretot que 
els vehicles es desinfectin cada vegada que hi ha canvi de torn. 
 
PERSONES SENSIBLES A QUI NO ES POT ADAPTAR EL SEU LLOC DE TREBALL AL TELETREBALL 
(INCLOSES LES MÉS GRANS DE 60 ANYS) 
 
Segons instruccions del servei públic de salut, només s'emetrà baixa mèdica al personal que no 
se li hagi pogut adaptar el lloc de treball (mitjançant teletreball o altres mesures que permetin 
desenvolupar el seu treball sense risc). Els treballadors que rebin el certificat del Servei de 
Prevenció Quirón (tràmit previ per a sol·licitar la baixa mèdica), tenen l'obligació de tramitar la 
baixa mèdica. 
 
Segons les instruccions abans comentades, el personal que hagi complert 60 anys entra dins el 
col·lectiu de persones de risc i personal sensible. Com en el cas anterior, es tracta d'adaptar el 
seu lloc de treball perquè pugui desenvolupar-lo. Si per les característiques de la seva posició no 
és possible aquesta adaptació, se li considerarà personal sensible no adaptat i haurà d'actuar 
com en el cas anterior, amb les mateixes conseqüències. 
 
Els variables en situació d'IT, es pagaran segons el tractament habitual. En el període que s’hagi 
estat en situació de permís retribuït, es tindran en compte els variables teòrics. La direcció ha 
expressat que s’ha de posar en valor el fet de que aquest companys han estat en situació de 
permís retribuït des del primer dia de l’Estat d’Alarma, avançant-se fins i tot a les mesures del 
Govern. Des del CI hem expressat que aquesta situació és excepcional i que tractant-se de tant 
poques persones haurien de cobrar els seus variables com han vingut fent fins ara. La direcció 
no ha compartit la nostra opinió i, finalment, els hi hem demanat que, atesa aquesta situació 
excepcional en que estem, ho tornin a valorar. Esperem resoldre aquesta situació 
favorablement.  
 
Les persones en quarantena que no estan de baixa mèdica, en principi mantindran els seus 
variables. 
 
 



3. DIVERSOS 
 
EXIGÈNCIA DE RENDIMENTS A FRONT OFFICE 
 
Des del CI es demana que no es mesurin rendiments en cap àmbit. En relació a aquest 
departament RRHH manifesta que se'ls demana un número d'intervencions orientatiu però què 
a  ningú se li ha cridat l'atenció. 
 
FALTA DE PRODUCTES A ALGUNES MÀQUINES DE “VENDING” 
 
S'ha demanat que aquestes màquines siguin emplenades i el proveïdor està efectuant aquestes 
tasques de reaprovisionament allà on cal. 
 
SITUACIÓ DELS CONTRACTES AMB EL PÀRQUING BSM CONTRACTAT PER A PERSONAL DE 
PALLARS. 
 
S'ha tramitat la baixa temporal dels pàrquings de BSM per al mes d'abril. Si cal ampliar al mes 
de maig es notificarà abans que acabi el mes d'abril. 
 
 
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 
 


