
 

SOBRE LA MANCA DE FLEXIBILITAT DE LA DIPUTACIÓ EN RELACIÓ ALS CASOS 

D’INFECCIONS PER COVID I TELETREBALL 

Companyes, companys,  

Amb l'arribada de l’aplicació  de l’Acord de teletreball i la fi del període transitori del COVID el 2 de 

maig del 2022, cada vegada més, per part de la Diputació, s’està tendint a la seva implantació 

mitjançant comunicats telemàtics de l’Oficina de Recursos Humans adreçats a totes les Gerències i 

treballadors/es. No entenem la manca de flexibilitat que s’està demostrant en aquests amb els 

casos relacionats actualment amb infeccions per COVID i la rigidesa dels dies/hores d'obligatòria 

presència en el teletreball (aspecte, aquest últim, sobre el qual ja ens vam manifestar en el nostre 

comunicat del passat 11 d'abril: https://bit.ly/3PnAxyt). 

Un exemple d’aquesta manca de flexibilitat n’és un dels últims rebuts, on s’afirma que: "En cas que 

hagueu estat diagnosticats de COVID-19 o en presenteu simptomatologia compatible, i el vostre metge 

no hagi considerat tramitar la baixa mèdica laboral, haureu d’assistir al vostre lloc de treball els dies 

que tingueu assignats com a presencials, tot respectant les mesures de seguretat..." 

Curiós comunicat, que contradiu les recomanacions de la guia de teletreball publicada per la 

mateixa Diputació de Barcelona (Gerència de Serveis d’Assistència al Govern Local), allà on diu: "Cal 

impulsar una cultura organitzativa en entorns més oberts que els sistemes de treball tradicionals, 

basada en la confiança en els nostres treballadors, en la flexibilitat horària i en els resultats." També 

s’afirma explícitament que cal contribuir als objectius de desenvolupament sostenible, entre els 

quals cal destacar el treball i el creixement econòmic, la salut, el clima, la contaminació, etc. 

Els Delegats de Prevenció de Riscos de la CGT volem manifestar que ens oposem a aquestes 

mesures restrictives adoptades per la Diputació i treballarem per tal d’assegurar, en la mesura que 

estigui a la nostra mà, l'optimització i flexibilització del temps de treball, intentant generar així més 

satisfacció, reducció de l’estrès i la millora de la conciliació de la vida personal i familiar. 

També us aconsellem que, davant qualsevol símptoma que pugui estar relacionat amb la COVID, 

sol·liciteu la baixa laboral per tal de cuidar de la vostra salut i la dels altres. 

Salut! 
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