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L'afectació de la COVID des d'un 
punt de vista empresarial i vostè 
com a Director Territorial que ha 
de proveir cobertura a diferents 
clients amb característiques 
diverses, quina és la dificultat que 
ha trobat més rellevant per a 
donar el servei en les majors 
garanties. 
Inicialment el problema es va produir 
pel desproveïment total d’EPIS, és 
dur manar a treballar a companys i 
amics, sense major protecció, que la 
distància de seguretat, davant un 
virus totalment desconegut. Una 
vegada regularitzat el 
subministrament, és més un tema 
econòmic, que logístic. 
Quant a les cobertures del client, el 
problema radica, en el fet que el 
contagi d'una persona provoca 
l'aïllament de tots els que els 
envolten, la qual cosa dificulta en 
gran manera la cobertura del servei 
davant contagis i sobretot limita la 
possibilitat de cobertura amb 
persones que estiguin formades en 
el propi servei. 

 
Ha trobat que algun o més d'un 
client durant aquest període faci 
peticions tècniques o de caràcter 
operatiu que no estan incloses en 
la contractació i que suposin un 
encariment del servei. 
Totes les noves peticions tècniques 
o de caràcter operatiu, van 
vinculades a la prevenció i el control 
de l'aforament, on s'han incorporat 
noves tecnologies, que fins ara, no 
s'utilitzaven en el nostre sector, com 
a termòmetres, càmeres tèrmiques o 
sistemes de control d'aforament en 
establiments. 
La incorporació d'aquests sistemes, 
van a càrrec del client, per la qual  
cosa no suposen encariment dels 
serveis.  
 

 

En les noves licitacions ha 
detectat canvis en els plecs 
tècnics que estiguin condicionats 
per l'afectació de la pandèmia i 
que demanin mesures a implantar 
al servei. 
No, les mesures no es plasmen en 
els plecs, però si s'ha de tenir en 
compte el sobrecost que suposa la 
incorporació dels Epis Covid que els 
departaments de PRL consideren 
necessaris. 

 
En els casos en què s'hagin trobat 
superats a nivells de recursos 
humans, per problemes de baixes 
sanitaris a causa de la COVID-19, 
com ho han solucionat?. 
En el nostre cas en concret, a 
Barcelona hem tingut les dues cares 
de la moneda, el Servei de Seguretat 
de l'Aeroport, ha quedat reduït a la 
mínima expressió, per la qual cosa 
sobrava molt de personal, però en 
canvi la resta de serveis de la 
delegació, com a Hospitals, Retail 
Alimentari,… han incrementat de 
manera substancial les seves 
necessitats, per la qual cosa s'ha 
derivat el personal de l'aeroport a 
aquests reforços. 
En definitiva, el problema d'un sector 
ha estat la solució de la resta, en el 
nostre cas. 
 
En quant a la formació en vers a la 
pandèmia, han realitzat algun 
tipus de preparació especialitzada 
o cursos de formació per al 
personal de seguretat? 
Sobretot s'han orientat a l'ús de 
noves tecnologies i a les mesures de 
prevenció que s’hagin de prendre, 
per a evitar risc de contagi. 
 
 
 
 
 
 

 
Han creat alguna comissió especial 
de prevenció i seguretat pel 
seguiment i control dels problemes 
derivats de la COVID 19 dins de 
l'empresa de seguretat que vostè 
gestiona? 
Si, a més i per la importància que ha 
assumit tota la prevenció arran de la 
pandèmia, aquesta comissió ha estat 
liderada des del principi pel nostre 
Director General, posant a tots els 
departaments i delegacions al servei 
de PRL i RH. 

 
En relació amb les Administracions 
de l'Estat (Ministeris, CCAA, 
Municipis etc.) hi ha un contacte 
periòdic i d'informació respecte la 
pandèmia o vers els serveis de 
seguretat? 
Les comunicacions i els seguiments 
sobre la pandèmia, els fem a través de 
Vigilància de la Salut, és a dir, quan es 
detecta un cas positiu, es realitza una 
recerca sobre possibles contactes 
pròxims i es prenen les mesures de 
confinament segons estableix el 
protocol. És Vigilància de la Salut qui 
manté informat als diferents 
organismes públics. 
 
D'altra banda en quant als ERTE, 
com s'han vist afectats i que ha 
suposat per a Trablisa? 
A nivell grup hem tingut a unes 2.000 
persones en Erte i molts d'ells 
continuen en aquesta trista situació, 
però com he comentat aquest ERTE 
es concentra en els serveis 
aeroportuaris, tant vigilants com 
auxiliars de servei. 
Quant a l'estructura de l'empresa, 
d'abril a juny van estar en un ERTE 
parcial, reduint la seva jornada a un 
70%. Els directors en canvi vam estar 
un mes més i el ERTE va arribar fins 
al 50%. La direcció General al complet 
es va reduir el seu salari al 50%, sense 
entrar en el ERTE. 



Ara que fa mesos  que estem 
sofrint la pandèmia, valora vostè  
alguna cosa que es podía  haver 
fet millor? 
La veritat és que sempre es poden 
fer les coses millor, però crec que 
hem pres totes les mesures que a 
cada moment hem pogut aplicar, 
sobre la base de les recomanacions 
o exigències de les autoritats 
competents en cada moment i no 
hem tingut en compte el cost per a la 
presa de decisions. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que destacaria dels seus serveis 
com a contribució a la millora en 
l'enfrontament amb la COVID 19? 
 
En aquest punt, si se'm permet, 
prefereixo destacar al sector de la 
Seguretat i no a serveis en concret. 
Hem estat al costat dels sanitaris, 
mitjans de comunicació, 
establiments de primera necessitat, 
transports, …, vetllant no únicament 
per la Seguretat, si no també per la 
Sanitat Pública sent una de les 
principals armes contra la pandèmia, 
fent respectar els usos en tots i 
cadascun dels diferents serveis i 
sempre des de l'anonimat. 
 

                                                                                                                         
                       
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada setmana una entrevista a directors de seguretat o gerents d’empreses de 
seguretat perquè ens expliquin quines mesures han pres en els seus respectius 
departaments per fer front a la Covid 19. 
 

Pots consultar totes les entrevistes realitzades a la nostra web 
https://panatheneos.com/entrevistes-espai-coronavirus/ 

 
 
 


