
COCO FLASH  

 4/6/2020 

Núm. 480   

 

 

 

 

 

 

CAP A ON ANEM? 
Ahir vam tenir la primera reunió de la comissió de seguiment del 
conveni, en la qual sols es van aprovar temes de préstecs i altres.    

Recordem que fa més de 6 mesos que no s’estan abonant els 
préstecs, incomplint el conveni, a causa d’uns canvis no 
planificats entre RRHH i la intervenció municipal. 

RRHH va aprofitar la reunió telemàtica per presentar in situ un 
document d’orientacions que enviarà als comandaments sobre 
vacances i assumptes personals. 

Com ja coneixem que les orientacions poden convertir-se en imposicions, vam deixar molt 
clar que s’han de respectar les opcions del conveni i els acords vigents. 
 

VACANCES: S’orienta cap a prioritzar que s’agafin les 5 setmanes de vacances de 

forma continuada.  Ens sembla correcte mentre es respectin les altres opcions. 
 

DIES DE SETMANA SANTA: Pel personal de serveis essencials que no va poder 

gaudir la setmana santa, s’orienta que es puguin oferir unes dates determinades per part 
de l’organització, respectant que es puguin agafar lliurament forda d’aquestes a petició 
del treballador/a, però determinen que s’han de realitzar abans del 30/9. 

CCOO estem d’acord, però s’ha de respectar l’acord signat de calendari i aquests dies 
s’han de poder exercir fins al 31/12.  L’altra data és una imposició unilateral. 
 

ASSUMPTES PERSONALS:  A l’acord signat de reincorporació s’estableix que es 

negociarà l’extensió de dies que no es puguin gaudir dins aquest any pel 2021. 

L’Ajuntament proposa 2 dies d’AAPP màxim pel 2021 dins el primer trimestre.   

CCOO hem plantejat com a mínim 4 dies, tenint en compte que també existeixen dies 
d’AAPP per antiguitat, i amb un termini dels primers 6 mesos de 2021.  En tot cas 
considerem que és una negociació que ha de continuar oberta. 

 
Algú diu que es va tractar “en profunditat” el tema.  CCOO creiem que no es pot dir 
negociació a un document d'orientacions presentat ahir sense coneixement previ i amb 
respostes d'email. És un document no consensuat. Vigilarem el compliment conveni. 

REINCORPORACIÓ:  Dilluns entrem en Fase 2 i els representants sindicals seguim a 
l’espera que ens arribi la informació setmanal i cronograma per conèixer quí ha de començar 
a treballar presencialment.   Un altre acord incomplert que impossibilita exercir les nostres 
funcions d’informació cap a la plantilla, i el seguiment de les mesures preventives.   

Si seguim així ja poden guardar els protocols i acords per la següent pandèmia o per 
quan ens ataquin els zombies, ja que en aquesta no serveixen per res. 
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