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GENERALITAT DE CATALUNYA
IAC-CATAC DEMANA TELETREBALL TOTAL
Carta oberta al Conseller de Polítiques digitals i
administració pública
El departament de Salut, el PROCICAT, diferents representants del Govern, persones
expertes, totes elles alertant sobre la situació de rebrot, d’augment de casos, d’augment de
la pandèmia, demanant a les empreses mesures de teletreball.
I què fa el nostre Govern amb el seu personal: res. Segueix igual. IAC-CATAC creu que és
hora ja de fer un pas endavant, un pas que ja hem demanat des de fa mesos, que vam
tornar a reclamar a la darrera Mesa Sectorial: cal mesures de teletreball total per al conjunt
del personal de tot Catalunya que pot en virtut de les seves tasques i funcions.
Ja vam demostrar sobradament durant el confinament que això era possible, que amb les
eines adequades, totes podem teletreballar i treballar, fins i tot, molt més.
Conseller, Secretària General de Funció Pública, us demanem que tot el personal disposi
ja del maquinari necessari per poder teletreball i que es doni opció de teletreball al 100%
de la jornada a tot el territori de Catalunya.
El personal de l’Administració de Catalunya està esgotat (òbviament, no cal dir el personal
sanitari i docent) i desorientat. IAC-CATAC segueix treballant per reclamar ja una
INSTRUCCIÓ valenta i decidida de 5 dies de teletreball fins la fi de la COVID19 per tot
el personal i per a tot el territori de Catalunya. Dilluns festiu i en molts municipis els
treballadors i treballadores estan esperant a veure què dirà el PROCICAT, si demà hauran
d’anar a l’oficina o s’hauran de quedar a casa, si hauran d’anar a treballar patint per la seva
seguretat en uns transports públics saturats o podran treballar des de casa amb les
màximes garanties.

LLUITA AMB LA IAC-CATAC!

@CATAC_IAC
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Us convidem a enviar-nos les vostres inquietuds i demandes a
sindicat@catac.cat
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Us recordem que IAC-CATAC segueix oberta des de casa amb el telèfon
desviat i responent totes les vostres qüestions per correu

