
COMUNICAT SOBRE LA SITUACIÓ ACTUAL I EL PROPER INICI DE LA FASE
DE REPRESA D'ACTIVITAT A LA DIPUTACIÓ

Companyes, companys,

Com moltes ja sabeu, malgrat les dificultats de l'extraordinària situació actual, les condicions de confinament
i  les  restriccions  de  mobilitat  que  hem hagut  de  patir,  la  Secció  Sindical  de  la  CGT  hem continuat  i
continuem funcionant des del  primer dia i  restem de guàrdia permanent  per a intentar  resoldre els
problemes que  es  van presentant,  que  no  han  estat  pas  pocs  aquestes  darreres  setmanes.  Hem estat  en
contacte permanent  amb la Direcció dels Serveis de Recursos Humans i  amb l'Oficina de Prevenció de
Riscos  Laborals,  i  hem  anat  rebent  regularment  la  informació  sobre  les  mesures  que  s'han  estat
prenent, i realitzant també el seguiment de les mateixes, especialment aquelles que tenen a veure amb la
protecció de les treballadores que presten serveis presencials. Durant aquestes setmanes hem estat molt
pendents  de la situació d'aquest  personal  que està en primera línia,  especialment  de les  companyes i
companys del Respir, que han hagut d'estar treballant, i estan treballant encara, sota unes condicions molt
complexes i d'extrema càrrega emocional, molt sovint havent de suportar comportaments arbitraris i poc
empàtics per part d’alguns dels seus comandaments. 

La setmana passada vam saber de la defunció del primer company treballador de la Diputació mort a
causa del Covid-19. Des de la Secció Sindical de la CGT volem traslladar públicament el nostre condol a
tota la seva família i gent propera, alhora que cridem un cop més a la Corporació a extremar les mesures de
precaució per protegir la seguretat i la salut de tota la nostra plantilla . Fem extensiu també el condol a
tots i totes aquelles de vosaltres que hagueu patit la pèrdua d'algun familiar en les darreres setmanes a
causa del coronavirus. Rebeu una abraçada molt forta i el nostre suport en aquests moments tan difícils. 

Des del 16 d'abril, data en la qual es van iniciar les  reunions per via telemàtica amb els RRHH de la
Diputació, hem participat en diverses reunions tant del Comitè de Seguretat i Salut, constituït enmig de la
present crisi a petició de la part social (malgrat la negativa inicial de la Diputació), i també en reunions d'una
Comissió Tècnica que s'ha conformat per a tractar, en aquest cas a proposta de la patronal,  l'establiment
dels criteris per a la represa de les activitats de la Diba en el procés de "desescalada" del confinament.
La primera d'aquestes reunions, com ja hem comentat, es va produir el dia 16 del mes passat, i us en vam
informar en  un comunicat en el qual vam fer especial incidència en la voluntat de la Corporació de
reactivar la Comissió Tècnica dels PAMO: https://bit.ly/2VJTsJT La primera reunió telemàtica de la CT
dels PAMO està prevista per a aquest divendres, dia 8, i la posició de la CGT al respecte està continguda
en el comunicat que us hem enllaçat. Considerem que en cap cas s'ha de fer pagar el personal interí en abús
de temporalitat la present crisi, i que la Diputació ha de reconèixer que la sentència del TJUE del 19 de
març modifica necessàriament el seu plantejament inicial pel que fa a l'execució de l'oferta pública. 

El 27 d'abril, RRHH ens va informar de la seva intenció d'elaborar un protocol per a iniciar la fase de
retorn a la feina a partir del  dia 11 de maig,  que és  el dilluns següent a la finalització de l'actual
pròrroga de l'estat d'alarma. Tot plegat s'emmarca en l'inici del període de desconfinament que està duent
a terme també el govern espanyol, les línies mestres del qual va donar a conèixer el dia 28, en l'anomenat
"Plan para la transición a una nueva normalidad". La intenció de la Diba és que aquest protocol passi a
substituir  el  Decret  de  Presidència  núm.  2560,  del  13  de  març,  que  regula  ara  mateix  la  situació  a  la
Diputació, i ha d'anar acompanyat d'un nou pla de contingència dels diferents orgànics que es troba també en
procés d'elaboració.

Us podem avançar que aquesta nova fase suposarà incrementar el treball presencial, ja que la Diputació
vol que, a banda que vagin a treballar presencialment les companyes que ja estaven catalogades en el darrer
Decret com a serveis essencials presencials, ho facin també tots aquells altres treballadors i treballadores els
quals consideren que tenen  funcions incompatibles amb el treball per mitjans telemàtics, bàsicament
personal d'oficis (aproximadament unes 600 persones). La resta de la plantilla, de fet la majoria d'aquesta

https://bit.ly/2VJTsJT


(unes 2.500 persones),  principalment personal tècnic i  administratiu,  continuarien treballant des de
casa, sempre que això sigui tècnicament possible, previsiblement fins a finals d'any. Això és, més o menys
l’esquema general,  els  detalls figuren en una proposta inicial que ens va ser  lliurada al sindicats el  28
d'abril, i que va ser tractada a la darrera reunió, dilluns passat, 4 de maig. En aquesta, la CGT vam aportar
un document que podeu consultar al nostre web (https://bit.ly/2W66xxe), tot emplaçant la Corporació a
tenir en compte el contingut del mateix de cara a la redacció de la versió definitiva del protocol . Demà
dijous, 7 de maig, hi haurà una nova reunió telemàtica de la Comissió Tècnica per a tractar sobre el tema, i
l’endemà una reunió del Comitè de Seguretat i Salut. En el moment de redactar aquest comunicat estem a
l'espera de rebre la nova versió del protocol que, en principi, hauria d'incorporar les aportacions fetes pels
sindicats dilluns passat.

Com podreu comprovar si feu un cop d'ull al document que us hem enllaçat, hem traslladat als RRHH de
la Diputació diverses  qüestions  que tenen a veure amb les  mesures de seguretat  i  protecció per  a les
treballadores en aquesta nova fase, amb la garantia que aquells i aquelles que hagin de restar a casa tinguin
realment  mitjans efectius per a treballar (cosa que actualment no succeeix),  amb la  coordinació amb
altres administracions en el cas de personal de la Diputació que presta serveis en equipaments titularitat de
les  mateixes  (biblioteques,  per  exemple),  amb  el  manteniment  del  permís  retribuït  per  deures
inexcusables per  a  totes  aquelles  persones  que  s'hagin  de  fer  càrrec  de  fills  menors  d'edat,  gent  gran,
persones  discapacitades  o  depenents,  etc.  Hem posat  especial  èmfasi  en  què  la  implementació  de  les
mesures de protecció ha de tenir caràcter previ a la incorporació efectiva a la feina presencial  del
personal  que haurà  de  tornar  al  treball  presencial  en  aquesta  fase,  i  també  que les  mesures  relatives  a
l'organització  del  treball  (flexibilitat  horària,  compactació  de  jornada,  etc)  han  de  tenir  un  caràcter
extraordinari i d'aplicació únicament i exclusiva durant el període establert en aquest protocol, sense
afectar a la vigència de les condicions de treball que es troben regulades al nostre Acord marc i la resta
d'acords subscrits en el marc de la negociació col·lectiva a la Diputació. 

Us seguirem informant a mesura que disposem de dades més concretes ja que, com hem dit, tot plegat està
encara essent objecte de discussió durant aquests dies (i hi incidiran també variables que no estan en absolut
a les nostres mans, com ara la continuïtat o no de l’estat d’alarma, l’aprovació en seu parlamentària de la
pròrroga del qual hores d’ara no està en absolut garantida). En principi, i davant la nostra insistència en
aquest punt, el compromís que ens va manifestar RRHH a la darrera reunió és que, si bé la intenció de la
Diba és que la data d'entrada en vigor del protocol sigui l'11 de maig, en cap cas es forçaria al retorn a la
feina en aquesta data si abans no es trobaven implementades les mesures de protecció previstes en el
mateix. Per part nostra, restarem vigilants, com ho hem estat des de l'inici d'aquesta crisi, ja que la nostra
prioritat és garantir al màxim en aquesta fase i en les que hagin de venir la salut i la seguretat de les
treballadores.

Per  a  acabar,  us  fem saber  que els  RRHH de la  Diputació ens  van comunicar  fa  pocs  dies  que en les
condicions actuals els resultava impossible gestionar l'abonament de la millora social complementària per
edat a la nòmina del mes de maig, tal com tenim establert, i que aquest pagament  es farà efectiu en la
nòmina  del  mes  de  juny.  Així  mateix,  ens  van  fer  saber,  i  així  us  ho  traslladem,  que  l'abonament
corresponent a la regularització de l'ajut per fill es farà efectiu a la nòmina del mes de juliol. Si bé ens fem
càrrec de l’excepcionalitat de les condicions actuals, volem dir també que no ens satisfan els retards en els
pagaments,  ni  volem  pas  que  aquests  es  normalitzin,  tot  reconeixent  –alhora--  l’esforç  realitzat  pel
personal de Minerva per tal de garantir durant aquests temps excepcionals el pagament de les nòmines del
personal, inclosa la paga de Sant Jordi.  

Cuideu-vos. Salut!
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