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19 d’octubre, reunió de la Mesa Sectorial.  
19 d’octubre publicació de la RESOLUCIÓ PDA/2554/2020, de 16 d'octubre, sobre l'aplicació 

de noves mesures al personal de la Generalitat davant el rebrot de la pandèmia de COVID-19 a 

Catalunya.  

 
IAC-CATAC pensàvem que avui, amb previsió de la publicació de la Resolució, el 
departament d’Interior ja hauria modificat les seves instruccions, els seus plans de 
contingència, per tal d’adequar-se al que diu la Instrucció (aparentment clar). 
 
2.- 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. 

 

Però, una vegada més, sembla que hem pecat de naïfs. Hem començat la Mesa Sectorial sense 

novetats ni per part del departament ni per part de la DGP.  

 

Per això, la nostra intervenció a la Mesa ha estat contundent: 

 

Reclamem al departament que adapti els seus plans a la Resolució. Demanem a Funció Pública que 

faci el que correspon: fer entendre que el teletreball és prioritari i no podem posar en risc a les 

persones ni a la ciutadania anant a treballar presencialment, quan les funcions dels llocs de treball 

permeten el teletreball, com ja s’ha demostrat sobradament. 

 

Doncs res. Com si sentissin ploure. La DGP ja actua segons la “naturalesa de l’activitat”, que no té a 

veure amb la naturalesa de les funcions dels llocs de treball, diuen. No ho podem traduir.  

 

També hem denunciat el contrasentit de fer una tarda obligatòria i el doble contrasentit que aquesta 

hagi de ser presencial i el triple contrasentit que el dia que es treballa la tarda no et permetin agafar 

AP. Res. Cap resposta. Sembla que totes les respostes ens les donaran a la reunió que IAC-CATAC 

fa més d’un mes que reclama i que ens donaran a final de mes, quan la urgència és ara. 

 

Hem acabat la reunió amb molta indignació, però no ens rendim i seguirem pressionant amb la 

Direcció de Serveis i en tots els àmbits on estem presents. 
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Us recordem que IAC-CATAC segueix oberta des de casa amb el telèfon 
desviat i responent totes les vostres qüestions per correu 

 

Us convidem a enviar-nos les vostres inquietuds i demandes a 
interior@ catac.cat o a sindicat@catac.cat 
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