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Els telefuncionaris  
 
• Administracions Públiques comprova en una experiència pilot que 
treballar des de casa augmenta el rendiment dels seus treballadors  
• El pla afecta 30 persones 

 
JUAN CARLOS ROSADO 
MADRID 
 
L'Administració s'ha pres molt 
seriosament la seva condició de 
principal empresa ocupadora del 
país i ha decidit encapçalar el 
procés de recerca de noves 
fórmules laborals. Com que el que 
prima ara és l'anomenat teletreball, 
el Ministeri d'Administracions 
Públiques ha posat 30 dels seus 
funcionaris a treballar des de les 
seves vivendes durant tres mesos 
per veure com funcionava 
l'experiment. Els seus resultats han 
sorprès la mateixa empresa. Es 
parla, fins i tot, que en alguns 
casos la productivitat dels 
funcionaris públics s'ha 
incrementat. 
Els 30 treballadors de la 
subsecretaria del ministeri que han 
servit de conillets d'índies van 
participar en aquesta experiència 
pilot de forma voluntària. Com era 
d'esperar, s'hi van oferir bastantes 
més dones (26) que homes 
(quatre), en una aclaparadora 
proporció del 84%. També són majoria els que estaven casats o aparellats (96%), 
tenien fills (88%) i no comptaven amb ajuda en les tasques domèstiques (96%). 
El ministeri va facilitar un ordinador als 16 teletreballadors que no en tenien i va 
sufragar a tots ells les despeses de la línia ADSL. Per evitar que el funcionari perdés
el contacte amb el seu entorn laboral, es va optar per intercalar la feina a casa amb
períodes d'assistència al centre de treball. En alguns casos, els funcionaris anaven 
al ministeri als matins i es quedaven a casa a les tardes. En altres, es quedaven al 
seu domicili dues vegades a la setmana. 
 
Satisfacció general 
De l'experiència n'han sortit contents tant els conillets com els científics. Els 
primers perquè s'han estalviat els empipadors desplaçaments al centre de treball a 
la vegada que han guanyat temps per atendre els fills i ocupar-se de la casa. Els 

ECONOMIA 

 

 

 
 

Feina i família Rosa Vargas, davant l'ordinador i, a la 
vegada, controlant els deures del seu fill. Foto: JUAN 
MANUEL PRATS
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segons perquè han comprovat que treballar a casa no fomenta l'escaqueig. "En 
alguns casos, s'ha detectat que hi ha hagut un increment del rendiment del
funcionari", apunta la subsecretària del ministeri, Lola Carrión. 
La valoració de la feina s'ha fet en funció del compliment dels objectius fixats, i els 
resultats són concloents. "En tots els casos els responsables d'àrea 
supervisors van manifestar que s'havien cobert, i fins i tot sobrepassat, els 
objectius. Però s'ha de deixar clar que la finalitat d'aquest projecte no és 
elevar la productivitat ni estalviar costos. Tampoc es tracta de treballar 
menys, sinó millor", explica Carrión. 
 
Com l'anell al dit 
Rosa Vargas, de 43 anys, és una cap de negociat que està absolutament 
"encantada" amb l'experiment en què ha participat. Sobretot perquè li ha permès 
poder cuidar "molt millor" el seu fill de nou anys, a qui els seus atacs d'asma 
l'obliguen a absentar-se del col.legi cada dos per tres. El marit de Rosa treballa en 
una empresa privada que es mostra molt mesquina amb els permisos i els pares 
dels dos cònjuges estan més perquè els cuidin que per donar un cop de mà. "Això 
del teletreball m'agrada, és un verdader luxe", proclama contenta. 
Rosa Vargas recorda amb nostàlgia els tres mesos en què no ha hagut d'aixecar-se 
a dos quarts de sis del matí per dutxar-se i anar-se'n cap al ministeri. "M'aixecava 
a les vuit i podia fer-li un petonet al meu fill quan se n'anava al col.legi", 
assenyala. Cap a les nou, es muntava el seu particular despatx davant de 
l'ordinador, però amb l'avantatge de poder administrar- se el temps per ocupar-se 
d'altres coses. "Es pot compaginar perfectament la vida laboral i familiar", 
manifesta. 
José María Mediero, que és cap del gabinet de la subsecretaria, destaca l'"òptim 
rendiment" que han obtingut els quatre telefuncionaris als quals ha supervisat. 
"He notat que la gent s'hi implicava més i que quan pactes una feina la 
cosa funciona com un rellotge. Algu- 
nes nits n'he descobert algun treballant a l'ordinador i li he dit amb un 
missatge: ¿Però què hi fas aquí?" 

 
 
Noticia publicada a la pàgina 26 de l'edició de 11/2/2006 de El Periódico - edició 
impresa Per veure la pàgina completa, descarregui l'arxiu en format PDF 
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