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Benvolguda Sub-directora, 

 

IAC-CATAC ha detectat disfuncions entre la Instrucció 6/2020 i la seva aplicació al 
personal d’administració i serveis de Direcció General de la Policia , 

La Instrucció 6/2020 diu sobre els Plans de contingència: 

3. Plans de contingència i reincorporació progressiva  

3.1 Els plans de contingència i reincorporació progressiva del personal dels departaments i 
organismes autònoms són els instruments tècnics que garanteixen la seguretat dels empleats 
públics, incorporen les mesures necessàries per evitar la generació de riscos de propagació de 
la infecció, així com l’exposició a aquests riscos, i preserven la correcta prestació dels serveis 
públics, prioritzant els adreçats a la reactivació de l’activitat econòmica, principalment en els 
sectors més afectats per la crisi sanitària. 

I en relació al teletreball estableix: 

5.2 S’autoritzarà la prestació de serveis en règim de teletreball fins a un màxim de cinc 
jornades diàries setmanals, en els supòsits següents:  

a) Empleats públics que estiguin a càrrec de menors de 14 anys, persones dependents o amb 
discapacitat, fins al funcionament ordinari dels centres educatius, de gent gran o persones amb 
discapacitat.  

b) Empleats públics inclosos en els grups vulnerables d’acord amb el criteri de les autoritats 
sanitàries i segons les indicacions dels serveis de prevenció. 

Si s’estableixen que es poden fer 5 jornades quan hi ha circumstàncies excepcionals com tenir 
menors a càrrec i tenir la consideració de vulnerable al COVID19 és per garantir els drets de les 
persones treballadores a la conciliació i a la salut laboral. No tenir-ho en compte és una greu 
vulneració de drets. És per això, que com a màxim responsable de la Sub-direcció General de 
Recursos Humans, us demanem que vetlleu perquè en totes les unitats orgàniques de personal 
de la Direcció General de la Policia aquestes mesures es compleixin i no es discriminin els 



treballadors d’aquesta Direcció General en relació a altres departaments o Direccions 
Generals.  

A més, cal tenir present que les resolucions del Departament de Salut SLT/1746/2020 de 17/7 
(àrea metropolitana de BCN) SLT71748/2020 de 19/7 (Figueres, Vilafant Alt Empordà) i la SLT 
1749/2020 de 19/7 (Sant Feliu de Llobregat) recomanen específicament el teletreball amb 
caràcter general. Malgrat això, aquesta Direcció General no aplica aquestes recomanacions i 
obliga a anar a treballar presencialment, fins i tot a aquelles persones que tenen fills menors a 
càrrec o que són vulnerables. 

La situació derivada dels diferents brots epidèmics és prou preocupant com perquè des 
d'aquesta Direcció General no es vetlli per la salut dels seus treballadors/es i de la resta de la 
població contribuint amb aquesta actitud a l'expansió de la COVID19. 

Per tot això, IAC-CATAC us demana que, amb caràcter general que a la Direcció General de la 
Policia es compleixi amb les resolucions del Departament de Salut i amb els principis de la 
Instrucció 6/2020, fent que tot el personal amb persones a càrrec o vulnerables puguin 
realitzar 5 dies de teletreball i també totes les persones afectades que viuen o treballen en les 
zones on s’han detectat rebrots.   

La realitat ens està demostrant que les instruccions de represa no s’haurien d’haver aplicat 
amb tanta rapidesa i s’ha posat en risc la salut dels treballadors i treballadores. Creiem que fins 
que no hi hagi un tractament o vacuna per la covid-19 el teletreball hauria de ser la norma, tal 
com es va fer durant el confinament. Sinó sempre anem per darrera dels esdeveniments. Cal 
avançar-se i el que s’està fent és anar a remolc. Es prenen les mesures tard i malament i ja 
veiem quines són les conseqüències. 

Atentament,   

 

 

 

Assumpta Barbens 

Secretària General d’IAC-CATAC 

Barcelona, 21 de juliol de 2020 
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