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MH Sr. Joaquim Torra i Pla
President de la Generalitat de Catalunya
Palau de la Generalitat. Plaça Sant Jaume
08002 Barcelona

Senyor President,
Entre el 6 i el 12 de juliol, s’han diagnosticat 491 nous casos de coronavirus a Barcelona. En una
setmana s’han triplicat els casos. En el mateix període es varen detectar al Segrià 830 casos (la
setmana anterior se n’hi havien detectat 585 casos). A l’Hospitalet, dissabte 11 es detectaren 300
casos. A totes les regions sanitàries s’han detectat nous brots. Queda clar que la situació sanitària a
Catalunya, s’està agreujant novament i que cal adoptar mesures per contrarestar-la.
La posada en marxa del teletreball per al personal de la Generalitat va ser un gran encert del Govern
per retirar dels carrers de Catalunya milers i milers de persones que potencialment podien actuar
com a transmissores involuntàries de la malaltia.
Alhora, bé que sobrevingudament, es varen adoptar decisions valentes en aquest sentit que varen
impulsar un nou sistema de treball amb resultats iguals o millors i, en qualsevol cas, més eficients
(assoliment d’idèntics objectius a menor cost) que el vigent fins al moment.
No hi havia doncs cap motiu per a retornar al sistema anterior.
I no n’hi havia, en primer lloc, perquè, com molt bé no es cansen de repetir les autoritats sanitàries,
la malaltia dista molt d’estar controlada i la seva expansió és un perill cert que ens acompanyarà
fins que no es trobi el remei adequat.
No n’hi havia, en segon lloc, perquè el sistema s’ha revelat, des d’un punt de vista econòmic,
altament satisfactori, i a mig termini, pot permetre grans estalvis en infraestructures l’existència de
les quals ja no tindria sentit.
No n’hi havia, finalment, perquè el nou sistema suposa la implementació de nous models
organitzatius que exigeixen l’estandardització de funcions i tasques que en definitiva suposen una
simplificació administrativa i un important augment de la productivitat.
Per tot el que us hem dit, des d’IAC-CATAC, pensem que és imprescindible que doneu com abans
millor, les ordres adients per a que es restableixi el sistema exclusiu de teletreball en aquells llocs
(majoritaris a l’Administració) que, per la naturalesa de les seves funcions, ho permeten.
Barcelona, 15 de juliol de 2020
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