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Presentació de l’Oficina Covid

El decret de 11-11-2020 de creació de l’OC, defineixen la seva creació i adscripció, la missió, les funcions, 
l’organització interna i les col·laboracions,  

Durant el mes de desembre, la direcció elabora una pla de racionalització, presentat davant d’aquesta comissió 
el passat 24 de febrer 
Article 2. Missió 
La missió de l’Oficina COVID és proposar, gestionar i coordinar, amb eficiència i celeritat, la resposta en matèria 
de salut per lluitar contra la transmissió comunitària de la COVID-19. 
Per això, l’Oficina COVID gestiona i coordina en l’àmbit de les seves funcions les mesures sanitàries urgents i 
excepcionals adoptades pel Govern, i segons les instruccions del Ministeri de Salut, per fer front a la pandèmia 
causada per la COVID-19 i garantir el dret de la ciutadania a la salut. Així mateix, aporta la informació 
epidemiològica necessària per prendre decisions i per elaborar les propostes corresponents al ministre de Salut 
sobre les mesures que cal adoptar. 

La gestió de la crisi sanitària requereix adaptar de forma periòdica l’estructura de l’OC dimensionant els recursos 
humans i els serveis a la realitat de cada moment i mantenint una capacitat de reacció segons la seva evolució.  

Al llarg de l’any l’OC ha fet front a diverses onades fins a l’augment exponencial de casos detectat a partir del 20 
de novembre 



Organigrama 
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Cronologia 

Presentació del pla 
de racionalització 
Oficina COVID 

Campanya conjunta 
amb les empreses 
de salut laboral 

Cribratges massius 
AMM 
Trasllat stoplab plaça 
de braus 

Inici cribratge escolar 
curs 2021/22

Adaptacions 
cribratge 
escolar 

Creació de les 
places interines 
de traçadors 

Finalització 
contractes 
personal suport 
IEA 

Reducció 
progressiva 
efectius  amb  
baixes 
voluntàries

Preparació 
edictes 3 
places 

Pla de 
contenció de la 
pandèmia amb 
incorporació 25 
TP 
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Enquesta observatori (CRES)

Durant aquest temps de pandèmia, 
ha estat contactat pels rastrejadors de 
l’OC?

En una escala del O (molt malament) al 10 (molt 
bé) com valoraria l’atenció de l’OC? 

El 80% valora 
l’atenció per 
sobre de 8
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Evolució de la sisena onada

- Variant més infecciosa 
- Contacte social més elevat  
- Economia oberta 

Evolució casos per dia durant la 6a onada
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Evolució dels casos positius (any 2021) 
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Llocs de treball Oficina Covid

 febr-21 ag-21 oct-21 nov-21 des-21
Personal cedit  (Govern, CASS, SAAS i ACTUA) 16 10 10 11 11

IEA- fix 13 7 7 9 8

IEA - Hores 23 16 12 20 23

Servei d'Ocupació 2 2 2 -  

Personal Interí - traçadors 18 14 8 7 7

Treballadors públics - traçadors     24

TOTAL 72 49 39 47 72

El personal de l’oficina COVID es classifica en els llocs de treball següents: 

1. Administratiu 
2. Personal de suport  
3. Traçador 
4. Tècnic (perfil sanitari)  
5. Comandament 

929 332 332 1880 3414Nombre de casos positius mensuals




