Generalitat de Catalunya
Departament de Governació
i Administracions Públiques
Direcció General de Funció Pública
Subdirecció General de Polítiques Socials, Prevenció i Salut Laboral

Jornada sobre el Teletreball
Data: 20 d’octubre de 2009

Presentació: En el marc de les polítiques dels nous usos del temps laboral i personal, el teletreball emergeix com
una mesura de modernització i racionalització dels temps de treball que ofereix als/les treballadors/ores major
flexibilitat en el desenvolupament de les seves tasques, sense reduir la qualitat del servei públic ni afectar a les seves
retribucions. El teletreball es presenta com una alternativa a la presencialitat total del/la treballador/a en el lloc de
treball però ofereix moltes d’altres avantatges com són: l’orientació del treball cap als resultats, una oportunitat
d’inserció laboral cap a col·lectius amb necessitats especials, la reducció dels temps de desplaçament o l’efecte
exemplificador de l’Administració envers el món privat.
Persones destinatàries: Personal al servei de les administracions públiques catalanes.
Objectius: 1.Presentar els principals resultats del primer Pla pilot de teletreball de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya i les línies mestres del segon pla pilot, que s’iniciarà en breu.
2. Recollir i promoure l’intercanvi d’experiències sobre teletreball i d’altres pràctiques de gestió flexible
dels temps de treball a les diferents administracions públiques catalanes.
Programa:
9.00-9.30h- Presentació de la Jornada
- Sra. Leonor Alonso i Gonzàlez
Directora General de Funció Pública
- Sr. Carles Ramió i Matas
Director de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

9.30- 10.30h- Ponència marc: “El teletreball a Catalunya”
- Sr. Joan Torrent i Sellens
Professor dels Estudis d'Economia i Empresa i Director del grup de recerca interdisciplinària sobre les
TIC (i2TIC) de l'Institut Interdisciplinari d'Internet (IN3). Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
10.30-11.00h- Descans
11.00-12.00h- Presentació dels resultats del Pla Pilot de teletreball a l’Administració de la Generalitat de
Catalunya.
- Sra. Marta Sabaté i Solanes
Subdirectora de Polítiques Socials, Prevenció i Salut Laboral. Direcció General de Funció Pública .
- Sra. Anabel Rodríguez i Basanta.
Cap de l'Àrea d'Anàlisi i Planificació de l'Ocupació Pública de Catalunya. Direcció General de
Modernització de l'Administració.
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12-13’45- Taula d’experiències de les administracions públiques en teletreball
Propostes:
“El teletreball a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)””
- Sr. Josep Ginesta i Vicente.
Director de l’Àrea de Persones. Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
“La Xarxa Punt TIC i el teletreball. Ajuts i polítiques d’impuls”
- Sr. Ricard Faura i Homedes.
Cap del servei de Societat del Coneixement. Direcció General de la Societat de la Informació.

13.45h- Torn obert de debat

Format Jornada: Matí
Lloc: Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC)
c/ de Girona 20
E-08010 Barcelona
tel. (34) 93 567 23 23

