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MESA GENERAL 03.02.2022 
RETORN A LA PRESENCIALITAT 

 
Avui 3 de febrer s’ha reunit la Mesa General de Negociació. Funció Pública vol que tornem al 
100% de presencialitat i per això deroga la Instrucció 3/2021 del passat mes de desembre i 
recupera la Instrucció 1/2021, del mes de juliol. La proposta de recuperar la instrucció es fa sense 
negociació efectiva amb la representació sindical i amb  dades de contagi encara altes. 
 
Amb l’entrada en vigor d’aquesta instrucció, la prestació de serveis en règim de teletreball passarà 
a ser d’un màxim de dues jornades diàries setmanals i un mínim de tres jornades presencials. 
CCOO hem manifestat el nostre desacord amb la mesura i hem intentat que, almenys, s’elevés el 
topall màxim a 3 dies per setmana. CCOO volem tornar a destacar el sobreesforç que ha dut a 
terme el personal de la Generalitat durant aquest estat d’alarma per la pandèmia que, sense els 
recursos adequats, ha garantit el funcionament de l’Administració amb la implicació exemplar de 
tots els col•lectius. 
 
Continuem insistint, com ja vam fer el mes de juliol passat, a incorporar a l’àmbit d’aplicació el 
personal docent i sanitari. Entenem que la instrucció ha de valer per a tot el personal de la 
Generalitat que teletreballi. Com sempre, resposta negativa. CCOO instem Funció Pública a 
garantir els recursos tècnics per al personal que desenvolupa el teletreball, a mantenir les 
mesures preventives i recuperar el permís per deures inexcusables en aquells casos que sigui 
necessari. CCOO demanem adaptar el Decret 77/2020 de teletreball a la Generalitat a la realitat 
actual, renegociar el seu contingut i que sigui d’aplicació al conjunt de la plantilla, amb les 
concrecions sectorials corresponents. Cal fer-ho. En el moment que decaigui la situació 
excepcional per la pandèmia, decaurà també la instrucció 1/2021 i el teletreball passarà a estar 
regulat per aquest decret, actualment en suspens. 
 
D’altra banda, la Mesa ha acordat la pròrroga del Pla d’Igualtat de la Generalitat (ja caducat) per 
mantenir-ne la vigència fins que sigui aprovat un nou Pla. CCOO hem instat Funció Pública a 
posar en marxa les mesures encara pendents del Pla avui prorrogat. Hem reiterat el nostre 
plantejament que cal un pla marc per a tot el personal de la Generalitat i plans sectorials 
específics per a col•lectius concrets. 
 
Per CCOO és objectiu prioritari fomentar i impulsar polítiques d’igualtat a l’administració de la 
Generalitat. 

 

CCOO CONTINUAREM LLUITANT 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=916912
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=905496

