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PARITÀRIA DE SALUT LABORAL
L’ADMINISTRACIÓ PREN NOTA
el passat 28 de juliol ens vam reunir de manera telemàtica per tractar temes relacionats
amb la seguretat i salut del personal. la nostra primera i única conclusió seria:

L'ADMINISTRACIÓ PREN NOTA
un cop més, IAC-CATAC, serem els radicals , els que mai reconeixem res fet, però la realitat
és que tenim sensibilitats molt diferents i que a diferencia d'alguns la nostra prioritat es la
salut i la seguretat de tothom.
Volem treure d'aquesta equació a tot el personal adscrit als serveis de prevenció
departamentals i a tot el personal sense distinció, que ha realitzat tasques tècniques
relacionades amb la pandèmia durant aquest període, volem agrair la feina feta. Però ens
agrada ser molt radicals si es tracta de la salut i és per això que volem compartir amb tots
i totes vosaltres aquestes preguntes i reflexions
Què s'ha fet amb el personal vulnerable i/o sensible? La despersonalització, la manca de
recomanacions preventives o de precaució individualitzades a l'hora de incorporar-se, la
falta de criteris homogenis en la valoració d'aquest treballadors i treballadores,
l’externalització de les avaluacions i la solució d’incloure a tot el personal com essencial en
els plans de contingència departamentals, són algunes de les respostes a aquesta pregunta
que IAC-CATAC ha denunciat en els comitès de salut laboral reiteradament.
En la primera reunió IAC-CATAC va demanar mecanismes per ajudar a treballadors i
treballadores a superar els problemes psicològics, a superar les nostres pors, a reconduir
l'estrès que la nova forma de treballar pogués produir-nos. Han passat cinc mesos sense
resposta. L'administració pren nota.
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Creiem que alguna cosa hi ha implementada tant a ATRI com a les intranets
departamentals. Poca cosa.
IAC-CATAC, un cop més, torna a demanar el treball a distància els cinc dies a la setmana
per a tot el personal sense distinció si està confinat o no. Entenem que mentre la situació
no es modifiqui de manera substancial es l’única mesura aplicable.
Malhauradament, preveiem que aquesta petició no trobarà ressò i continuarem pel camí
de les incorporacions sense cap sentit. Voldríem endinsar-nos en l'Acord que totes les
organitzacions varen subscriure al mes de febrer passat amb Funció Pública en relació al
Teletreball. Un primer Acord adreçat al personal que s'incorporava al districte
administratiu del Barri de la Marina, i un segon que era per a tot el personal de la
Generalitat. Aquest acord parla de teletreball voluntari i en quines condicions s'ha de
subscriure.
En l'actualitat en cap cas ens trobem amb un teletreball voluntari, es sobrevingut per les
circumstàncies de la pandèmia, i per tant obligatori, seguint les recomanacions de les més
altes instàncies del país.
Volem una regulació diferent que inclogui riscos laborals, equip adequats, línies segures,
solucions a la manipulació de dades sensibles, on els costos d'aquest teletreball imposat
no siguin a càrrec del treballador.
Algú va pensar en els treballadors i treballadores del centres educatius? 3000
interpretacions de les instruccions del Departament d'Educació, una per cada centre, fent
treball a distància, sense haver de fer-ho. No està de més reconèixer que si els centres
poden obrir al setembre és gràcies a la tasca d’aquests treballadors i treballadores dels
centres.
Qui vetlla per la nostra salut com a personal de la Generalitat? On queda la suposada
sensibilitat?.
Podeu demanar tot tipus de material per tal de garantir la vostra seguretat en el lloc de
treball, segons informa Funció Pública te reserves fins final d'any. Demaneu tot el que us
faci sentir més segurs.
IAC-CATAC ha demanat que s’informi ràpidament a tots els treballadors i treballadores en
els casos de sospitosos o declarats positius en les diferents unitats, perquè, en tot cas,
puguem prendre les nostres mesures de protecció.
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