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Avui, 17 de gener, s’ha reunit la Mesa Sectorial del personal d’administració i tècnic amb l’únic punt de 
l’ordre del dia: la càrrega de treball del personal del SCT. Un tema que IAC-CATAC ja va portar al Comitè 
de Seguretat i Salut Laboral de l’octubre del 2020 i que es va resoldre amb la contractació de personal.  
 

Des de IAC-CATAC considerem que aquesta nova càrrega de treball ve sobrevinguda per la inadaptació de 
les aplicacions pròpies del SCT amb els nous ordinadors. Denunciem que tot ha de passar pel CTTI, que fa 
solucions genèriques i no les necessàries per al Servei. Això comporta que hem d’anar obrint tiquets al 
Remedy dia sí, dia també. L’Administració en aquest sentit es compromet a parlar amb el CTTI per resoldre 
aquestes adaptacions. Des de IAC-CATAC esperem que aquest tema es pugui solucionar com més aviat 
millor. Creiem que una cosa és al principi de la pandèmia, el 2020, i assumíem els errors tècnics que hi 
podia haver; i una altra cosa és, al 2022, seguir amb els mateixos errors. Això suposa un desgast i una 
càrrega de treball per a les treballadores, que veuen totalment ineficient la resolució de problemes per 
part del CTTI.  
 

IAC-CATAC hem demanat també la valoració dels llocs de treball per augmentar el nivell de les 
treballadores del SCT, buscant l’equiparació amb d’altres departaments i serveis de la Generalitat de 
Catalunya, tal i com vam demanar també en la darrera reunió de la Junta de Personal amb la Direcció del 
Servei Català de Trànsit. L'Administració ens ha dit que aquest tema es tractarà amb el SCT. Volem 
destacar també que l’atenció telefònica és atenció al públic, sobretot ara que amb la pandèmia i amb el 
teletreball s’hi deriva la majoria de persones. Al mateix temps, des de la IAC-CATAC volem destacar que a 
la darrera memòria del Departament d’Interior es va ometre la informació de trucades ateses al SCT 
durant el 2021. 
 

Per finalitzar, IAC-CATAC ha demanat el vot telemàtic a les properes eleccions a la Junta de Personal del 
Servei Català de Trànsit, per fomentar la participació del personal i per complir amb els objectius de la 
digitalització de l’Administració. 
 

 

Seguim treballant i ens podeu fer arribar les vostres inquietuds i demandes a 

interior@catac.cat  

Més informació a catac.info/interior 
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