
 

Molt bon dia: 
 

Com ja us han informat les companyes i companys d’altres sindicats, dilluns 21 
de setembre va tindre lloc una mesa tècnica en la qual es van tractar diferents 
aspectes relacionats amb el teletreball. STEPV vol afegir-ne alguns comentaris 
al respecte: 

1. La universitat ens va presentar un document al qual vam fer 
aportacions algunes seccions sindicals; estem a l’espera de rebre 
aquest document corregit amb les aportacions esmentades. 

2. Aquest document contempla dos escenaris diferents relacionats amb el 
teletreball: 

1. L’escenari actual, en el qual es tracta d’impulsar els programes 
de teletreball amb les condicions que han comentat els sindicats 
que ja han informat i que coneixereu ben aviat quan tinguem el 
document final adés esmentat. 

2. Un escenari d’empitjorament de les circumstàncies sanitàries 
relacionades amb la covid, en el qual, les opcions de teletreball 
s’estendran a més persones (excloses en l’escenari actual), a 
més serveis (registre, etc.) i a més dies per setmana (fins arribar 
al 100% de teletreball, donat el cas); sempre sota les 
indicacions de les autoritats sanitàries. Amés, arribat el cas d’un 
nou confinament, es buscaran formes per a que determinats 
col·lectius que no poden fer teletreball facen altre tipus de 
tasques (açò encara està en estudi i en parlarem en una altra 
mesa tècnica). 

3. STEPV-Iv ja va manifestar, al mes de juliol passat, la necessitat 
d’aprofitar l’experiència que havia supossat el treball a distància de la 
plantilla d’administració i serveis durant el confinament. Trobem molt 
interessant que la Universitat vullga aprofitar també eixe treball fet i 
eixe coneixement adquirit, facilitant i impulsant programes de 
teletreball. Amés, és una forma de col·laborar amb la societat en el 
manteniment de baixos nivells de contagi i també és una forma de 
donar tranquil·litat al seu personal al no exposar-lo innecesàriament. 

 
Finalment, i en un altre ordre de coses, vam parlar una estona sobre la carrera 
profesional del personal interí i del personal funcionari de carrera que ha hagut 
d’adaptar determinats aspectes. Ambdòs col·lectius percebran aquest mes de 
setembre els corresponents emoluments, tal com ja vam informar la setmana 
passada. 
 
Rebeu totes i tots una molt cordial salutació 



 
 

Rafa Gil 
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