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Ajuntament de Viladecans 
Nº 18_2020 

 

 

En el dia d'ahir va tenir lloc la reunió per a la revisió del protocol de desescalada. 

En primer lloc des de l'Administració se'ns explica les diferents actuacions dutes a terme en 

tot el procés de desescalada, tant del material facilitat (mascaretes, pantalles protectores, 

guants, gel, etc...), com proves de detecció de la COVID-19 , ressaltar que de les 160 proves 

realitzades han resultat positives 5, també se’ns informa de la partida pressupostària 

destinada a aquestes actuacions, que fins a la data s'han gastat un total de 67.000 euros 

aproximadament, a part del material facilitat per la Diputació de Barcelona. 

Se'ns informa també de les actuacions que tindran lloc en breu, com el canvi de mampares 

de la OVI i Torre Modolell.  

Des de CCOO preguntem si seguim en la fase 3 avançada, és a dir, al 50% presencial i 50% 

teletreball, se'ns confirma que de moment seguim en aquesta fase. 

Des de CCOO proposem modificacions en el protocol de desescalada en el sentit següent: 

 Establir el protocol de teletreball, tenint en compte l'acord que es signava ahir a 

nivell estatal amb modificació de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP) i el 

proper RD que regularà el treball a distància.  

Resposta: Esperarem a la regulació estatal. 

 Que s'estengui la cita prèvia a tots els serveis de l'Ajuntament. 

Resposta: Que s'implantarà en tots els serveis, excepte Policia Local. 

 Que donada la situació que es pugui generar en els possibles confinaments en els 

centres educatius, tant, de classes o centres complerts, es faciliti el teletreball al 

personal municipal mentre duri el confinament dels seus fills menors de 14 anys. 

Proposem així mateix que per als col·lectius que no poden teletreballar, com Policia 

Local, Brigada, conserges etc... se'ls faciliti un permís retribuït pel que fa al 48 j) de 

l'EBEP, mentre duri la quarentena, tal com s'està facilitant a la Diputació de 

Barcelona i altres administracions locals. 

Resposta: Que es tractarà cas per cas i es mirarà si hi ha una regulació al respecte a 

nivell estatal. 

 Sol·licitem la reobertura dels espais de descans en tots els centres de treball, això sí, 

establint les mesures oportunes d'aforament o distanciament social i neteja. 
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Resposta: Que s'obriran complint amb les mesures preventives i higièniques. 

 Que s'estableixi la desinfecció dels vehicles de la Brigada amb la mateixa freqüència 

que els vehicle de la Policia. 

Resposta: Que prenen nota i que ho miraran de resoldre. 

 Que es faciliti al personal electricista el material de prevenció des de la Brigada i no 

des de Espai Públic. 

Resposta: Que prenen nota i que ho miraran de resoldre. 

 

Canvi de la Mútua d'Accidents de Treball. 

Des de principis d'any venim mantenint reunions amb diferents Mútues d'Accidents de 

Treball per establir que Mútua compleix amb els criteris que vam acordar. 

En principi, totes compleixen amb els criteris, però el que es prioritza és el de proximitat, 

de manera que la Mútua que reuneix tots i aquest últim, ha estat la Mútua Universal, 

seguint en l'ordre la Asepeyo, Fremap, Mutual Cyclops, Egarsat i Intercomarcal. 

L'Ajuntament ens proposa una durada del conveni d'associació a la mútua de 2 anys més 2 

de pròrroga. 

Des de CCOO estem d'acord amb un any de contracte i amb un altre de pròrroga, ja que 

segons van manifestar des de la Mútua Asepeyo, que per a nosaltres va ser la millor en tots 

els sentits, en breu tenen l'objecte de instal.lar-se a Viladecans com centre de referència 

comarcal, de manera que, un cop estigui a Viladecans, sería la primera en els criteris 

establerts. 

I que evidentment, des de CCOO l'únic interès que tenim, és que els empleats / des 

municipals tinguin la millor mútua d'accidents de treball. 

PROTOCOL PER AL TRACTAMENT DE CASOS D'ALCOHOLISME 

L'Ajuntament ens remet un protocol per als casos d'alcoholisme en els centres de treball. 

Des de CCOO es manifesta que donada la fragilitat de la qüestió,  necessitem un temps per 

revisar la seva proposta i elaborar conjuntament amb els nostres serveis especialitzats del 

sindicat un Pla d'intervenció, que farem arribar, en principi en la data estipulada, abans del 

divendres a les 14.00 hores. 
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