RESPOSTA A LA “COMUNICACIÓ DESTINADA A TOTS ELS EMPLEATS PÚBLICS” SIGNADA PER LA
DIRECTORA GENERAL DE FUNCIÓ PÚBLICA

La presidenta demana incrementar el confinament mentre
Funció Pública amenaça empleats públics atemorits amb
expedients i jutjats
Són moments molt complicats. I és en els moments difícils que coneixem la talla humana i
professional de cadascú.
Des que es va decretar l’estat d’alarma pel coronavirus, l’STEI Intersindical ha remarcat (en
sintonia amb el pensament dels experts i la presidenta Francina Armengol) que no hi ha tria
possible entre la salut pública i l’economia. Que les mesures decretades pel Govern Sánchez
són toves, i que cal incrementar el distanciament social si volem que aquesta crisi
sociosanitària no arrassi la ja minsa i inestable protecció social de què disposava la classe
treballadora de les Illes Balears.
Quan, juntament amb la resta de companys de la Junta de Personal Docent no Universitari,
vàrem iniciar les passes per aconseguir que tot el personal docent pogués fer feina en règim de
teletreball, ja vàrem notar com determinades parts de l’engranatge del GOIB s’esforçaven a
posar pals a les rodes al compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals. Tanmateix, a
hores d’ara s’ha imposat el seny; i no hi ha ningú fent feina presencial als centres educatius.
Pel que fa a l’àmbit dels Serveis Generals de la CAIB, els delegats de personal i de prevenció de
l’STEI Intersindical han marcat des del primer moment la nostra posició. D’una banda, cal
donar prioritat absoluta als serveis públics relacionats amb l’atenció d’aquesta crisi. I, de
l’altra, cal incrementar el confinament. La millor manera de fer-ho és afavorir que tot el
personal que pugui prestar servei confinat a casa ho faci, amb els mitjans que permet la
tecnologia.
Sembla que aquest marc general de pensament no coincideix del tot amb el punt de vista de la
directora general de Funció Pública, qui ja des del primer moment ens ha dejectat i tractat
d’”irresponsables”. A banda d’això, la manca de transmissió d’informació de la directora
general cap a la part social ha contribuït que s’escampin tota mena de rumors per les
conselleries. Rumors que, amb una bona interlocució entre sindicats i Administració, s’haurien
pogut evitar. Funció Pública ha d’entendre que quan la gent té dubtes sobre alguna
circumstància, ens telefona a nosaltres per aclarir-ho!
Avui he d’explicar que vaig rebre pressions intolerables per part de la senyora Irene Truyols
poques hores després que els delegats de prevenció del Comitè de Seguretat i Salut de Serveis
Generals presentàssim un escrit davant Inspecció de Treball i la Direcció General de Treball
exigint (segons l’article 21.3 de la Llei de prevenció) mesures protectores en centres de treball

amb possibles casos de positiu de Covid
Covid-19. No
o vaig cedir a les pressions de retirar l’escrit, i
això va obligar la Direcció General de Treball a emetre un “informe” sobre la qüestió. Per cert,
un informe! A hores d’ara encara esperam la resolució de confirmació o anul·lació que la Llei
preveu que l’autoritat
autoritat laboral emeti.
He d’explicar també que el conseller Iago Negueruela va faltar a la veritat quan va afirmar en
roda de premsa que els sindicats havíem retirat el document registrat davant la Direcció
General de Treball i la Inspecció de Treball. JJo
o som un dels signants d’aquell document... I ni jo
ni l’STEI Intersindical l’hem tirat enrere. En la crisi actual, la darrera cosa que podem consentir
a un representant polític és que no expliqui la veritat.
Tot i la directora general, és de remarcar la gran feina que fan els funcionaris de la seva
Direcció. Com excepcional és la feinada de coordinació entre els delegats de prevenció dels
sindicats i els responsables de prevenció de les conselleries. El nostre reconeixement a tots
aquests funcionaris que fan feina contracorrent per protegir la salut del personal que fa feina
al Govern.
Com a conseqüència de l’opacitat amb què la directora general de Funció Pública tracta els
sindicats d’aquest àmbit, gairebé tota la informació que ens arriba de cadascun de
dels centres de
treball és a partir de la realitat que ens traslladen els treballadors
treballadors. També ens arriba que tanta
opacitat genera molta por.
Però ahir Irene Truyols va decidir fer una passa més i signar la infame “Comunicació destinada
a tots els empleats públics”
úblics” en què, en lloc d’explicar detalladament quines són les passes que
el Servei de Prevenció recomana fer per complir el que estableix la Llei de prevenció i per
contenir la pandèmia, ha amenaçat de dur empleats públics als jutjats.
Senyora Truyols, això de tirar els empleats públics als lleons és més vell que el pastar. Ho hem
sofert repetidament quan governa la dreta i, en ocasions, en governs de centreesquerra. Però
ningú fins ara havia aprofitat una situació tan greu com la d’aquestes setmanes per llençar un
atac tan directe contra els qui fan feina a l’Administració.
Per ventura no us conformau de tenir el personal atemorit, que també el voleu acovardir. Per
ventura ha arribat l’hora que faceu un pensament.
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