
ACORD PERA PROMOURE ELTELETREBALLA LESUNIVERSITATS PÚBLlQUES

1. Sistema d'implantació per Pla Pilot.

Les Universitats que no hagin iniciat l'experiencia d'implantació del teletreball, elaborant un Pla Pilot
per avaluar les possibilitats d'actuació i I'impacte del sistema de teletreball a la seva organització.

En la primera fase d'implantació s'artículara un sistema de convocatoria a la que, en el marc que
defineixi cada universitat, es podran presentar sol·licituds per desenvolupar la seva tasca
parcialment en regirn de teletreball.

Objectius del pla:

a. Millorar la productivitat del treballador, amb una major orientació cap a I'obtenció de resultats i
resolució de problemes innovant en la forma de treball.

b. Facilitar la conciliació les responsabilitats personals i professionals i reduir el temps, riscos i cost
deis desplacaments diaris

c. Avaluar l'experiencia del teletreball per determinar les condicions de regulació i extensió a cada
Universitat.

2. Destinataris

El pla s'adreca al PAS que ocupa 1I0csde treball on no es requereix d'una presencia física continuada,
amb les cornpetencies necessaríes per desenvolupar la seva feina en regirn de teletreball, i en que
les funcions que es desenvolupen en el 1I0c i el sistema de seguiment i comandament del mateix
sigui compatible amb el regim del teletreball.

3. Requisits de participació en el Pla pilot de teletreball:

a. Cada Universitat deflnlra el marc d'ambíts d'actuació d'implantació del teletreball de forma pilot
i instrumentara un mecanisme de convocatoria anual per avaluar i decidir les propostes que
s'acullin.

b. Com a criteri general les propostes de teletreball hauran de ser sol·licitades, per acord del
treballador i el seu comandament i com a mínim hauran de definir:

Definició de funcions i tasques a desenvolupar en regim de teletreball

- Determinació del període en que es realitzaran les tasques en regim de teletreball

Sistema de mesura i avaluació de resultats

Jornada/es en que es proposa el teletreball

Compromís d'ambdues parts de realitzar les accions informatives i formatives que es
requereixin per a la implantació del teletreball, i avaluar el resultat de l'experiencia.

S'haura de concretar, si s'escau, I'horari en el que haura d'estar localitzable disponible
laboralment, perque la Universitat pugui contactar-hi quan sigui necessari.

c. El teletreballador ha de disposar deis mitjans que es defineixin (I'equip, les connexions de
veu/dades i altres) i qualsevol incidencia en I'ús de mitjans electrónics i telernatics necessaris per
desenvolupar la tasca anira a carrec del teletreballador. La Universitat facilitara la instal·lació del
programari necessari i establira les mesures de suport logístic i informatic al teletreballador.

d. El teletreballador haura de garantir les condicions de seguretat laboral dellloc on desenvolupa el
teletreball.

e. Es garantira la protecció de dades i la seguretat de la informació confidencial, i en cada cas es
definirá els sistemes d'accés i disponibilitat de la informació documental necessária.
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Signants en representació de les Universitats

Nom i cognoms Universitat Signatura

Signatura en representació de la part social

Nom i cognoms Organització Signatura
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