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GENERALITAT DE CATALUNYA
Secció Sindical de Treball, Afers Socials i Famílies
REUNIÓ DE LA JUNTA DE PERSONAL DEL SOC AMB LA DIRECCIÓ
– 11 maig 2020 Tot i que el Govern no ha considerat oportú dotar d’un reconeixement econòmic al
personal que sent essencial treballa aquests dies difícils, de de la IAC CATAC volem
felicitar el personal del SOC pel seu compromís i la implicació en el teletreball atenent de
la millor forma possible les persones més febles que han perdut la feina i/o fonts de
recursos per viure.

Què importa la salut del personal!!!
• Els responsables de la salut del personal del SOC, secretari general i responsable de
prevenció, han ignorat les treballadores i treballadors i els seus representants.
INJUSTIFICABLE i DENUNCIABLE l’actitud que el nostre Departament ha tingut envers
els seus treballadors i treballadores i els seus representants!!!

LA MILLOR DEFENSA, UNA BONA IAC CATAC! LLUITA AMB LA IAC CATAC! @CATAC_IAC

Pàg

La Comissió Paritària Sectorial de Seguretat i Salut Laboral del Personal d’Administració i
Tècnic reunida d’urgència el passat 27 d’abril (vegeu CATACCRAC núm 25 al nostre web) va
instar a TOTS els departaments i organismes a convocar plenaris dels Comitès de Seguretat
i Salut Laboral. El proper dia 20 esperem ens presentin una proposta de pla de mesures
per tornar a la feina presencial.
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Dos mesos fa que vam començar el confinament i fins el 20 de maig, data en què s’ha
convocat al Comitè de Seguretat i Salut Laboral, cap informació ni resposta als correus que
hem fet arribar per saber què passava a les unitats i les mesures que anaven prenent.

Les mancances de mitjans al SOC ens continuen passant factura:
• Amb la normativa de que disposem fins a dia d’avui i fins que no es modifiqui o derogui
la Instrucció 3/2020, que quedi clar que el teletreball i més amb mitjans personals és
voluntari. La responsabilitat del personal ha comportat però que una gran part de la
plantilla del SOC -actualment el 75%- teletreballin, i una gran part de moment ho fan
amb eines pròpies. Aquesta mesura ens va permetre deixar el treball presencial a les
OTs i evitar riscos.
Es van habilitar fórmules com el “call center” que juntament amb l’alta participació del
teletreball ens ha permès donar resposta a la gran quantitat de trucades i portar un gran
volum de gestió tot i que amb certa provisionalitat i caldrà revisar aquesta feina en tornar
a la nova normalitat.
Són centenars de milers les trucades rebudes i gestions ateses, més de 42.000 només
relacionades amb la RGC. Les noves inscripcions amb els formularis simplificats tot i les
duplicacions superen els 200.000.
Aquesta és la resposta a les consultes que ens heu fet qui per poder teletreballar s’ha hagut
de rascar la butxaca una vegada més (i sense recuperar el que ens van robar: 5%, pagues...):
 No s’abonarà res per eines comprades aquests mesos, a ningú se li ha obligat a
comprar eines per teletreballar i per tant no s’abonarà cap despesa feta ens diu la
directora.
La realitat és que es va convidar al teletreball, i en manifestar un grup reduït que no
disposaven de mitjans i/o condicions, de forma indirecta part del personal han sentit la
pressió dels caps. Denunciem aquest comportament tot i que sigui puntual i residual i
recordem que la normativa de què disposem, Instrucció 3/2020, ho deixa clar.
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La IAC-CATAC considerem que és hora de començar a regular el teletreball. Cal comptar
amb una estructura normativa i tècnica que ho reguli, s’han de posar els recursos i posar
igualment ordre en els horaris i condicions d’aquesta forma de treballar, així com facilitar
una formació adient en matèria de seguretat i salut.
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Actualment arriben portàtils que estan distribuint al personal. No són tots els necessaris
però poc a poc es vol dotar dels suficients. Considerem que el teletreball s’haurà d’alternar
amb la feina presencial per com a mínim un llarg període dels propers mesos. Tothom ha
de poder teletreballar amb eines corporatives i habilitades.

Ens preocupa i molt l’alta temporalitat al SOC, prop d’un 40%, i volem creure que les
perspectives d’aplantillar el personal d’alguns “dits programes” com la RGC siguin efectives
ja. Són moments difícils però o pensem en les solucions de demà o ens abocaran a una
situació ja patida i insostenible. No volem justificacions hem de recuperar la plantilla
perduda.

Pendents de dades i condicions per la tornada a la feina presencial:
• De moment no es concreta la tornada a la feina presencial, cal enllestir el pla de
contingència organitzatiu per determinar les fases de tornada. El que tenim de
moment des de Funció Pública amb la Instrucció 4/2020 és el pla de prevenció referent
per garantir la salut de tot el personal. Esperem a partir del 20 de maig poder informar
del pla de tornada.
Les OTs seran els centres que més tard tornarien a la feina presencial donada la
complexitat per poder garantir que es fa amb totes les mesures de seguretat. Es treballa
juntament amb el SEPE per estudiar quin seria el moment. Es considera com probable al
mes de juny.
Exigim estar informades i participar en el pla de tornada a la feina presencial, poder fer les
aportacions que considerem que puguin facilitar la feina presencial i amb garanties per
tothom. Al Comitè de Seguretat i Salut Laboral del proper dia 20 de maig farem les
propostes que considerem del tot necessàries per garantir la salut del personal al nou
escenari.

Per atendre l’emergència econòmica i
social necessitem un Servei d’Ocupació
fort i ara no ho som!!!
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Qualsevol dubte ens ho podeu fer
arribar a:
treball@catac.cat
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