COMUNICACIÓ - INCIDÈNCIES COVID-19. COMUNICAT ERTO
Tramesa: Dijous, 9 d’abril de 2020

Benvolgudes companyes i Benvolguts companys,
El passat 18 de març, quatre dies després de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, la junta de
Govern va adoptar un preacord de mesures de flexibilització de les càrregues col·legials. Com ja
sabeu, aquest acord no va ser notificat fins al 25 de març, un cop esgotats tots els mecanismes
de recerca de consens amb la resta de Col·legis que integren el Consell a fi i efecte de no adoptar
cap mesura unilateralment.
Com ja vam expressar en el comunicat d’aquella data, les mesures vàrem, anunciar ho eren
sempre a reserva dels futurs esdeveniments.
Des de llavors, l’estat d’alarma ha estat prorrogat un cop i es preveu que avui mateix ho sigui un
altre cop. Entre tant no s’han adoptat mesures de flexibilització de l’activitat judicial que, en tot
cas, ara s’anuncien per l’aixecament de l’estat d’alarma.
El Col·legi ha mantingut la seva activitat de la forma més intensa que ha pogut, en el context
d’una situació de teletreball i disminució progressiva de l’activitat però, en aquests moments,
l’actual càrrega de treball no és equilibrada al volum de personal que ordinàriament necessita.
És per això que, amb efectes de primer d’abril, la Junta ha considerat oportú donar un pas més
a la vista del desenvolupament de la situació, reordenant la prestació laboral del personal.
Aquesta reordenació s’ha de veure reconeguda amb l’aplicació dels instruments legalment
previstos en el marc de la pandèmia, i us comuniquem que la Junta de Govern, ha iniciat els
tràmits per a l’aprovació d’un ERTO que afectarà a la suspensió de 4 contractes de treball de les
delegacions dels partits i una persona de l’oficina de Lleida, així com una reducció de jornada
del 50% de la resta del personal del Col·legi.
Volem reiterar el nostre reconeixement a tot el personal que ha treballat amb un absolut
compromís i dedicació, per permetre donar continuïtat a l’activitat fins on ha estat possible.
Creiem però que la responsabilitat i prudència en la gestió dels vostres fons, exigia, en aquest
moment una mesura d’aquesta naturalesa.
Per altra banda, reiterem el que ja vam dir en el seu moment, respecte a la reserva sobre
esdeveniments futurs. Per moltes raons, no ens va semblar necessaris llavors anar més enllà de
la suspensió de quotes, davant la incertesa de la situació i el convenciment que les dificultats es
podrien valorar amb més objectivitat amb el pas del temps, considerant que els dos mesos de
suspensió (abril i maig) ens permetrien poder fer-ho.
És per això que la Junta vol aclarir que mai ha tancat la porta a noves mesures i que, en tot cas,
allò que afecta a una eventual modificació del pressupost, per disminució voluntària dels
ingressos, hauria de ser acordat per l’Assemblea General del Col·legi que, si és el cas i quan sigui
possible, serà oportunament convocada.
Restem novament a la vostra disposició i servei.

Salutacions cordials,
LA JUNTA DE GOVERN

