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IMPRUDENTS 
 

 

Ja tenim el nou Pla de Contingència i Reincorporació “Progressiva” que marcava la Instrucció 1/21 de 
Funció Pública. Al final aquesta norma de progressiva no tindrà res i es farà efectiva a partir del dia 1 de 
setembre, tal com va demanar la IAC a la MEPAG de l’1 de juliol. Serà un Pla dinàmic que anirà 
modificant-se en funció de l’evolució de la pandèmia i dels protocols de Salut i del Procicat.  
 
Aquest Pla arriba en molt mal moment i és una imprudència per part de la Generalitat de Catalunya 
voler incrementar la mobilitat del seu personal pel simple fet que als “nous” dirigents no els agrada el 
teletreball. Estan pujant les hospitalitzacions i els llits UCIs ocupats, els sanitaris s’estan quedant sense 
vacances, s’aplica un toc de queda nocturn, no es fan PCR per no saturar als contactes estrets, etc; però 
la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Salut i de la Direcció General de Funció 
Pública, ha decidit que més de 100.000 treballadors i treballadores es desplacin a les oficines 
innecessàriament i incrementar, així, el risc en meitat d’una pandèmia i d’una cinquena onada brutal. 
 
Ara bé, un cop aprovat el Pla de Contingència nou, queden uns punts importants a destacar. El primer és 
que a l’Annex 1 surten les activitats que fins ara es podien fer en règim de teletreball però que ara 
s’hauran de fer presencial. Tècnicament els canvis són mínims, per tant, només es tracta d’un canvi de 
criteri de FP de voler deixar de banda el teletreball, incrementant així el risc de contagi del personal. 
 
Destaquem els punts més importants del pla: 
 
L’article 3 deixa molt clar que la reincorporació no és progressiva, ja que a partir de l’1 de setembre 
s’aplicarà l’obligatorietat d’anar a l’oficina. El Pla de Contingència deixa UNA SETMANA només perquè el 
personal ja declarat vulnerable/sensible TORNI a presentar la sol·licitud per mantenir aquesta condició. I 
destaca que: “Les persones prèviament declarades vulnerables/sensibles que no sol·licitin l’avaluació 
mèdica en el termini assenyalat s’hauran de reincorporar l’1 de setembre de 2021 i quedaran subjectes 
al règim de teletreball ordinari”. ÉS A DIR, QUE SI EN UNA SETMANA EL PERSONAL VULNERABLE NO FA 
LA SOL·LICITUD D’AVALUACIÓ MÈDICA, AUTOMÀTICAMENT DEIXA DE SER-HO. 
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Això no és cosa de FP, això ja correspon al nostre Departament, que vol que en meitat d’una pandèmia, 
cinquena onada i CAPS saturats, el personal en període de vacances sol·liciti informes mèdics a personal 
sanitari que l’últim que necessiten ara és una càrrega de burocràcia.  
 
L’article 4 especifica el règim de teletreball. A partir de l’1 de setembre s’aplicarà el règim de 3 dies 
presencial amb 2 dies de teletreball, la fórmula serà un 3+2, apropant-se al Decret de Teletreball, NO 
vigent encara degut a la situació de brot epidèmic. Únicament es deixa la possibilitat de 5 dies de 
teletreball a dos col·lectius: al personal amb ascendents i/o descendents en situació de quarantena -
aportant justificants que ho acreditin- i al personal vulnerable que abans del 27 de juliol hagi fet la 
sol·licitud de valoració a través de la bústia de correu consultasalut.bcn.interior@gencat.cat, o a través 
del telèfon 935 512 242 o del correu aegozcue@gencat.cat.  
 
Molt important també destacar l’article 8 en el seu apartat 5: S’ha de tornar a fer la sol·licitud de 
teletreball, aquest cop a través d’ATRI mitjançant el formulari de sol·licitud denominat Teletreball en 
situacions d’emergència. Del text es desprèn que TOT el personal que vulgui acollir-se al Teletreball i 
compleixi les característiques de l’Annex 1 ha de fer aquesta sol·licitud, i que només es tramitaran 
aquelles que modifiquin les situacions actuals. A la pràctica, quasi bé totes. No dona una data màxima 
per fer-ho, però sí que ha d’estar resolt abans de l’1 de setembre. Molt adient en ple període de 
vacances i brot pandèmic tramitar centenars de sol·licituds de teletreball del personal del Departament. 
Qui va dissenyar la Instrucció de Funció Pública s’hi va lluir. 
 
Destacar també que a l’article 13 s’especifica que en cap cas es faran servir mascaretes reutilitzables. 
Finalment, volem expressar el nostre total i contundent rebuig a l’article 17.3 sobre les quarantenes. Ens 
qüestionem la legalitat sobre el fet que hi pugui haver distinció entre les quarantenes dels vacunats i 
dels no vacunats. I també què passa amb aquell personal a qui no se l’ha vacunat perquè ha patit la 
malaltia i no han passat sis mesos encara. És un despropòsit total del protocol de Salut. Esperem que el 
modifiquin aviat i s’ajusti a una realitat més legal. 
 
Aprofitem per instar el personal a fer una lectura acurada del Pla de Contingència del Departament 
d’Interior i qualsevol dubte o problema que pugui sorgir ens el facin arribar a interior@catac.cat. 
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