
COMITÉ INTERCENTRES AIGÜES DE BARCELONA 
 
ACTUALIZATCIÓ DE MESURES CORONAVIRUS 
 
Comunicat n. 17 (07-05-2020) 
 
PLA DE RETORN I ADAPTACIÓ DE LES VACANCES 2020 A AQUEST PLA 
 
 
1. QÜESTIONS COMUNES 
 
Teletreball i desescalada: En el tema de desescalada, en tots els àmbits on és possible, el 
Teletreball (TT) serà fonamental.  
 
Campanya Massiva de Proves de la COVID19 a tota la plantilla amb caràcter voluntari: Entre el 
18 de maig i el 22 de juny, es faran les proves de la COVID19 a tota la plantilla per detectar si 
alguna persona pateix la COVID19. Seran els tests que detecten els anticossos i es faran als tres 
centres de que disposa Quirón Prevención (Barcelona, Terrassa i Sabadell). En breu s’enviarà un 
correu electrònic a cada persona per tal que triï dia y hora en que es podrà fer la prova. 
 
Participació del afectats en la desescalada: Des del CI hem tornat a exposar que és molt 
important que la desescalada es tracti en reunions monogràfiques per àmbits, amb les persones 
afectades que siguin delegades de prevenció de cada àmbit. 
 
Vacances: la norma general és la de mantenir les vacances programades. Tots el grups de treball 
seran indissolubles, incloent també les seves vacances. 
 
 
2. ÀMBITS DE LA DESESCALADA 
 
A. ÀMBIT TÈCNICS I ADMINISTRATIUS (LÍNIES PRINCIPALS) 
 
Collblanc (actualment tot l’edifici està tancat excepte Laboratori, DZ i DSO) 
 
A partir del 8/06/2020, les persones que es desplacin al centre en mitjans de transport privat 
(cotxe, moto, bicicleta, caminant...), podran accedir a treballar a les plantes 2 i 3 , les que es 
desplacin en transport públic i les sensibles encara no podran treballar presencialment. 
 
En aquesta primera etapa, romandran operatives les plantes 2 i 3 (la resta estaran tancades), i 
serà allà on podrà treballar el personal de les plantes 2 a 5 que voluntàriament decideixi anar a 
treballar presencialment. Sempre tenint en compte les següents qüestions: 

• màxim 10 persones per setmana (sempre les mateixes) 
• màxim 6 hores de presència (es pot anar menys temps d’aquestes 6 hores i la resta es 

teletreballarà) 
• s’assignarà una taula a cada persona, tota la setmana haurà de ser la mateixa i no podrà 

ser utilitzada per ningú més  
• es treballarà en taules creuades  
• Cada divendres es desinfectarà tot l’edifici.  

 
En una data encara pendent de determinar es donarà l’opció a tots els treballadors d’anar al seu 
centre de treball a retirar els seus efectes personals. Si prefereixen no anar-hi hauran de signar 
una autorització perquè el personal de gestió d’edificis ho guardi tot a una capsa al seu nom per 
ser recollit a la tornada. Pel que fa a les calaixeres s’identificaran i precintaran totes. 
 
Sempre que el servei quedi garantit, les vacances es podran dur a terme com estaven 
programades. 



 
CdA. Es seguiran les mateixes línies d’actuació que a Collblanc. 
 
Tècnics i administratius (TiA) de la resta de centres de treball. Es mantindran en TT el màxim 
de temps possible. Cada centre de treball tindrà el seu propi pla de desescalada, sempre 
respectant les línies generals del que es farà a Collblanc. El personal tècnic i administratiu del 
Sanejament alternarà una setmana de presència amb una altra de TT, si la persona és sensible 
no farà aquesta rotació i sempre estarà en TT. 
 
Finalment, és important tenir en compte que, fins a noves instruccions, les persones d’aquests 
àmbits (Collblanc, CdA i TiA de la resta de centres de treball) tenen l’opció de mantenir-se en 
teletreball, sent voluntària la presència física a les oficines. 
 
B. OPERACIONS TERRITORIALS 
 
La proposta és tornar progressivament als torns normals l’1 de juny, i al maig anar passat per 
torns de descans de 7 dies per a fer la transició, allà a on es pogués fer. 
 
La millor solució és eixamplar el calendaris de les vacances, és a dir, començar a principis de juny 
i acabar més enllà de setembre.  
 
S’estan fent els nous calendaris, estaran acabats com a màxim la setmana pròxima. La seva 
entrada en vigor no està fixada encara. Tan bon punt els tinguem us informarem al respecte. 
 
C. PRODUCCIÓ  
 
El final de la presència permanent a l’ETAP està prevista pel 8 de juny. 
 
Telecontrol: Un torn de 9 (7 treballen i 2 fan vacances). L’últim torn de vacances seria a l’octubre. 
 
Explotació: 2 torns d’11 (7 treballen i 4 fan vacances), pràcticament es pot encabir en el període 
habitual de vacances. 
 
Laboratori: Un torn de 5 (4 treballen i 1 fa vacances) 
 
Manteniment: Un torn de 4 (3 treballen i 1 fa vacances).  
 
Degut al desgast que han patit les instal·lacions aquestes setmanes, un cop comenci la 
desescalada es començaran a fer manteniments preventius i no només correctius. També ens 
informa la direcció que a partir del pròxim dilluns les persones dels Tallers de Cornellà tornen al 
horari de 7h a 15h i treballaran en 2 grups (un treballa i l’altre reten). A partir del 9 de juny hi 
haurà 4 grups (3 treballen i 1 fa vacances). 
 
 
D. SANEJAMENT 
 
Previsió del final del Cofinament, per EDARs: 
Montcada: 27 de maig 
Gavà i Sant Feliu: 28 de maig 
El Prat: 1 de juny 
Besós: 3 de juny 
 
Operadors: Torn de 8 (6 treballen i 2 fan vacances). 
 



Amb aquests torns es podrà aconseguir que els operadors puguin gaudir de 3 setmanes igual 
que la resta de la plantilla. Això serà gràcies a 5 contractes temporals addicionals que es faran 
aquest estiu. 
 
Després del confinament és possible que, durant 2 o 3 setmanes, a les EDARs es torni als torns 
de 12h/7dies, excepte a l’EDAR del Prat que tornaran a horaris de 8 h/dia. Si la situació de 
Barcelona ho permet, també seria possible passar directament a horaris de 8h/dia a la resta 
d’EDARs. 
 
Provisionalment l’ERA del l’EDAR del Prat queda tancada. 
 
Manteniment (mecànics i elèctrics): Es faran 4 grups. Treballaran tres grups (2 de matins i 1 de 
tardes, rotativament) i un altre farà vacances. Amb aquesta distribució es garanteix el menor 
risc de contagi i que es pugui gaudir de 3 setmanes seguides de vacances, fins i tot, algunes 
EDARS podrien fer 4 setmanes de vacances. 
 
Els treballs de manteniment estan molt endarrerits i, si no es posa remei, la situació de les 
plantes pot ser crítica. Aquesta situació obliga a que, a partir de l’11 de maig, s’augmentarà 
l’exigència en les actuacions de manteniment. Fins ara s’han atès els manteniments crítics i des 
del 11 de maig s’atendran també els manteniments d’importància moderada o alta. 
Evidentment, com fins ara, aquests companys treballaran aïllats dels companys confinats. 
 
E. OFICINES D’ATENCIÓ AL CLIENT 
 
A partir del 8 de juny, retorn a les oficines en dos torns alterns de 15 dies de durada. Només 
s’atendrà als clients (de 9h a 14h) amb cita concertada prèviament. La jornada de tornada serà 
CM l’horari flexible d’entrada de 8.30 a 9.00 i sortida de 14.30 a 15.00. 
 
A Consell de Cent i L’Hospitalet es reorganitzaran els espais per tal de  garantir les distàncies de 
seguretat. A Gavà i Badalona no hi ha problemes en aquest sentit. 
 
Vacances: Hi hauran 2 equips que s’alternaran. Aquesta distribució permetrà que la majoria de 
persones pugui gaudir de les seves vacances programades. 
 
F. LABORATORI DE COLLBLANC 
Pendent (aquesta tarda ens ho passa RRHH per escrit) 
 
 
3. VARIS 
 
Roba de feina: la direcció ens explica que estan treballant per tal que, aquesta vegada, es ,lliuri 
a temps o amb poc retard.  
 
Instal·lacions recreatives de Gavà: Lamentem comunicar que, atès el risc de la seva obertura, 
aquest any, aquestes instal·lacions romandran tancades. 
 
 
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   #QuedateEnCasa 
 


