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UNA FORMACIÓ MÉS NECESSÀRIA QUE MAI 

OBJECTIU:  
REDUIR ELS RISCOS DE MOBILITAT DEL PERSONAL  

 
FORMACIÓ EN TELETREBALL PEL COS SUBALTERN  

 
 

Atenent la greu situació epidemiològica i 
les recomanacions del Departament de 
Salut per a tots els treballadors de 
Catalunya la preferència de la prestació 
laboral en la modalitat de teletreball, la 
IAC CATAC en la darrera reunió 
extraordinària del Comitè de Seguretat i 
Salut Laboral del Departament de 
Presidència ha demanat estudiar mesures 
organitzatives pel personal que tenen tota 
la seva jornada en prestació presencial per 
a que puguin realitzar part de la seva 
jornada setmanal en modalitat de 
teletreball o distància. 
 
 
 . 

Aquestes mesures organitzatives anirien encaminades a la possibilitat d’acumular aquelles tasques 
que imprescindiblement han de fer-se en el centre laboral en uns dies en concret i la resta fer-les 
mitjançant teletreball o a distància.  
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En concret, demanem un esforç amb el col·lectiu del personal del cos subaltern que actualment 
presta el seu servei de forma presencial cinc dies a la setmana. Proposem que el Departament 
ofereixi formació voluntària a aquest personal per a que pugui ampliar les seves capacitats per dur 
a terme el màxim de tasques de forma telemàtica o a distància. Considerem que aquest personal, 
amb la deguda formació i reorganització de tasques, podria combinar activitats presencials amb 
les de teletreball o distància. 
 
També proposem que en els moments de més incidència de la pandèmia es tingui en consideració 
la reducció de jornades de prestació laboral presencial amb l’oferiment de formació a distància o 
telemàtica per a que, voluntàriament, es pugui realitzar des de casa i així reduir els riscos amb 
motiu del trasllat al centre laboral.  
 
 
En resposta a la nostra proposta el Departament ens ha respost positivament i ens ha informat 
que el Pla de formació 2021 del Departament de Presidència tindrà diverses novetats entre les que 
s’hi contempla una formació específica per al conjunt de personal subaltern per tal que pugin 
desenvolupar tasques amb modalitat de teletreball. En aquests moments s’estan dissenyant uns 
programes i materials específics per a aquest col·lectiu als quals se’ls hi donarà prioritat a principis 
de 2021 per tal de poder oferir la formació al més aviat possible. 
 
Des del CATAC us volem animar a participar en la recollida de propostes formatives que l’Àrea de 
formació del Departament de la Presidència fa en aquest darrer trimestre i que serveix per a la 
planificació del Pla de formació 2021. Podeu participar directament posant-vos en contacte amb 
l’Àrea de formació mitjançant el formulari de la intranet de Presidència o bé podeu fer-ho 
mitjançant el nostre correu electrònic  presidencia@catac.cat i la farem arribar a l’Administració 
en el grup de treball creat a tal efecte amb els representants sindicals. 
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