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

   

 

 

Intersindical Alternativa de Catalunya 

  
 

 

 

 

 

 

 

IAC-CATAC considerem que la feina s’ha de fer, però que la salut de les treballadores i treballadors és el 

primer. 

Gràcies a les consultes que vam rebre per part del personal administratiu de les comissaries, hem pogut 

resoldre favorablement un conflicte que els afectava en matèria de seguretat i la salut. 

Sense cap mena de garantia, planificació ni informació al Servei de Prevenció de Riscos ni als delegats de 

prevenció, dilluns algunes regions policials es van dedicar a trucar al personal administratiu per a la seva 

immediata incorporació al lloc de treball, d’un dia per a l’altre, sense cap garantia d’equips de protecció 

i sense test, i estant ja realitzant tasques de teletreball. Tenint en compte que el propi cos de mossos, 

que comparteix l’àmbit de treball amb aquests administratius, ha exigit via judicial que el Departament 

d’Interior els faci a ells els tests a domicili, quin sentit té, doncs, que els cossos policials vagin a les 

dependències amb totes les garanties possibles, però que no es tingui en compte el mateix per al cos 

d’administratius, que moltes vegades s’asseu a la taula del costat i comparteix les mateixes zones. 

Al dia següent de la reunió de la Paritària de Salut Laboral, on es va treballar en unes mesures de 

desconfinament que aposten pel teletreball precisament per no posar en risc al personal, no es pot 

improvisar. 

IAC-CATAC ha denunciat la situació al Servei de Prevenció i al responsable de Salut Laboral de Funció 

Pública per aturar aquest despropòsit i trobar una solució adequada per la seguretat de tothom. 

Gràcies a aquestes gestions s’ha paralitzat la reincorporació i aquestes treballadores públiques poden 

continuar treballant des de casa i no aniran als centres sinó es fa un primer pla... com ens han garantit. 

 

Qualsevol dubte o consulta, seguim treballant a través del mail 

interior@catac.cat Segueix informat seguint-nos a les xarxes. 
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