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Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya 

   

 

 

Intersindical Alternativa de Catalunya 

  
 

 

 

 
 

Departament d’Educació!!! QUO VADIS!!! 
 
Ja estem acostumades que històricament cada departament de la Generalitat ha anat per lliure 
prescindint de les recomanacions que pugui aportar Funció Pública. 
 
El problema és que ara no ens podem permetre aquest luxe. Salut ens està demanant a tota la societat 
reduir la mobilitat al mínim imprescindible i tot fa pensar que encara endurirà més les restriccions. 
 
Per això el Departament de Salut publicava la Resolució 2546/2020 de 15 d’octubre on literalment 
demanava: 
 

 “Promoure les mesures organitzatives i tècniques que permetin limitar al màxim la mobilitat 
de persones treballadores, prioritzant el treball a distància, el teletreball, les reunions 
telemàtiques, o bé, altres mesures quan la mobilitat és imprescindible, com horaris d'entrada 
i sortida esglaonats, flexibilitat horària, o similars”.  

 
En les últimes hores es parla de tancaments perimetrals, confinaments selectius i tancament de tot 
allò que sigui prescindible............... per tal de protegir la nostra integritat. 

Per reforçar això Funció Pública emetia la Resolució PDA/2554/2020 de 16 d’octubre on 
explícitament deia:  

 “El règim de prestació de serveis en la modalitat exclusiva de teletreball té caràcter prioritari 
i únicament es poden prestar serveis presencials quan, per la naturalesa de l'activitat, no es 
puguin dur a terme en la modalitat de teletreball.” 

Malgrat aquestes recomanacions,  ens trobem per part del Departament d’Educació  una  política de 
personal erràtica i mancada de sentit comú on cada centre en fa la seva lliure interpretació donant 
sentit a la màxima “que tu mano derecha no sepa lo que hace la mano izquierda”: 
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• Per una banda, ens trobem amb  delegacions territorials  on el teletreball és la norma i la cura 
dels seus treballadors i treballadores una màxima. Així delegacions territorials com la del Baix 
Llobregat, Barcelona Comarques, Catalunya Central, Tarragona i els Serveis Centrals a 
Barcelona segueixen aquestes recomanacions.  

• Però d’altres delegacions territorials, com la Delegació del Maresme-Vallès Oriental  o Lleida 
ho interpreten d’un forma diferent obligant a una presencialitat que al nostre criteri és 
prescindible.  

Demanem un criteri homogeni lliure d’interpretacions interessades del cap de torn!!! 

No s’entén que podent fer teletreball  es faci presencialitat jugant-nos la nostra salut i la dels nostres 
perquè hi hagi responsables que fan interpretacions sui generis. 

Per rematar-ho el Departament d’Educació en l’última actualització del Pla de Contingència aprovat 
la setmana passada ha resolt “premiar” les persones treballadores dels centres educatius amb una 
presencialitat obligatòria de 5 dies a la setmana!!. Nosaltres havíem demanat que per aquest 
col·lectiu s’implementés una presencialitat intermitent, però no ha estat possible; el Departament els 
ha “militaritzat”!!!.  Ja estem acostumades a l’abandonament d’aquests companys i companyes.   

 

En definitiva, no entenem que els equips directius de cada centre interpretin totes les 
resolucions a la seva conveniència, i ens agradaria com a treballadores tenir un 
Departament d’Educació rigorós i coherent amb les resolucions de Salut i Funció 
Pública, i que les seves instruccions fossin clares i homogènies en pro de la salut de 
totes les seves treballadores. És demanar molt??? 

 

 

Us convidem a fer-nos arribar les vostres queixes i propostes a: 

educacio@catac.cat 
 

mailto:educacio@catac.cat

