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VERGONYA 
Després de 6 dies des de l’aprovació de la Instrucció 5 que Funció Pública va publicar a corre-cuita un 

diumenge al migdia, encara no tenim Pla de Contingència i Reincorporació Progressiva al Departament 

d’Interior. Portem tota la setmana esperant i preguntant pel desenvolupament d’aquesta instrucció que 

afecta a tot el personal i que preveu una reincorporació als centres com a molt tard el dia 1 de juny. 

El cas és que finalment se’ns cita avui (29 de maig) a una reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral 

amb una durada màxima d’una hora i com a únic punt del dia el desenvolupament de la citada Instrucció 

5/2020. 

Primera sorpresa, una hora abans de la convocatòria se’ns envien tot un seguit de documentacions 

tècniques que, per molta capacitat d’anàlisi que un tingui, és impossible de fer una anàlisi prèvia a una 

reunió tan important.  

Segona sorpresa, la reunió era per parlar de la documentació aportada i fer una explicació detallada de 

cada document. Des del Servei de Prevenció ens diuen que són recomanacions per a la Generalitat, per 

dur a terme la reincorporació. Però nosaltres ens preguntem: són recomanacions en plena pandèmia 

per expulsar les responsabilitats de futures demandes cap a altres sub-direccions? Si bé és cert que el 

Servei de Prevenció fa recomanacions, qui pren les decisions finals en el CSSL és l’empresa, i és a qui li 

pertoquen les responsabilitats. No creiem que en plena crisi sanitària s’hagin de fer recomanacions, sinó 

aplicar les normes que les autoritats sanitàries han dictat. 

Tercera sorpresa, NO HI HA PLA DE CONTINGÈNCIA I REINCORPORACIÓ PROGESSIVA encara. Estarà 

acabat avui o demà... 
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Bon moment per recordar l’article 1.2 de la instrucció 5: 

 

 

 

 

Així doncs, el dia 1 de juny, que és el proper dia laborable a la majoria del territori on s’entra en fase II, 

qui s’incorporarà al centre de treball...? No se sap. I el pitjor, a qui li hagin dit que s’incorpora perquè la 

seva subdirecció s’ha avançat, ho farà sense les garanties de la instrucció 5, sense un pla de contingència 

que la pròpia Generalitat ha obligat a elaborar.  

Recordem que és un pla de contingència que només elaboren els equips directius. Es tracta, doncs, 

d’una falta de coordinació clamorosa per part del Departament d’Interior, i una manca d’eficiència 

descomunal. 

Quarta sorpresa, no està acabada la formació obligatòria per reincorporar-se que especifica la instrucció 

4 en el seu punt 2 g). Hi ha la voluntat, però, que estigui enllestida abans de dilluns, perquè la gent que 

es reincorpori sigui la primera cosa que faci al seu lloc de treball, i a la resta li arribi per fer-la de forma 

telemàtica. 

Cinquena sorpresa, a Interior només hi ha 900 portàtils de l’Administració per fer teletreball. Aquesta 

dada sorprèn una mica tenint en compte que des de fa 15 dies se sap que els procediments 

administratius deixen d’estar suspesos des del dia 1 de juny, curiós, el mateix dia de la reincorporació. 

Quina casualitat. 

I ens preguntem, en 12 setmanes no ha donat temps de dotar a tots els serveis amb el material 

necessari per realitzar les tasques de teletreball? Ara que el senyor Puigneró pregona als quatre vents 

que la Generalitat és model exemplar del Teletreball, on són tots aquests portàtils?  

 

No van preveure, insistim, en 12 setmanes, que els serveis essencials s’incrementarien? Qui fa aquesta 

gestió? Només hi ha una persona responsable al Departament, el Conseller Buch. 

https://12dd45c5-1b06-bb43-545b-25f2410fc63b.filesusr.com/ugd/c6899f_d0a400f974364a5a934f1d45ff4dfc9f.pdf
https://12dd45c5-1b06-bb43-545b-25f2410fc63b.filesusr.com/ugd/c6899f_d0a400f974364a5a934f1d45ff4dfc9f.pdf
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Ni pla, ni ordinadors. Això és el resum de la reunió. I a la pregunta obligada de quants ordinadors s’han 

repartit i a qui, la resposta ha estat que no tenen aquestes dades.  

 

Volem acabar citant unes paraules del nostre Conseller en unes declaracions fetes el dia 8 de maig: 

“Les fases fa setmanes que les saben. Tenim declaracions, escrits no oficials, però el que mana és el 

BOE", que si es publica només unes hores abans d'entrar en vigor no deixa marge per a organitzar bé les 

mesures ni el missatge que s'ha de donar a la població ha dit Buch. 

"Així no es treballa" 

 

SR BUCH, SI NO ÉS CAPAÇ DE COORDINAR UN DEPARTAMENT COM EL 

D’INTERIOR, DIMITEIXI!!! 

 

https://www.elnacional.cat/ca/politica/buch-acusa-espanyol-treballar-precipitada-desordenada_501006_102.html

