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COCO FLASH

SEGUIM NEGOCIANT LA REINCORPORACIÓ
Ahir a la tarda, després de 9 dies d’esperar, ens van reunir per negociar l’acord que
reguli les condicions de treball aplicables a partir del dilluns 21. Aquest matí s’ha
continuat la negociació i tot no estar finalitzat ni signat, us volem comunicar que:

Es mantindran les condicions actuals fins a la data
d’inici del nou acord que serà l’1 d’octubre.
Us resumim alguns dels canvis més rellevants que contindrà el nou acord:

1. Es canvia la prioritat de treball a presencial en comptes de telemàtic.
 Els llocs de treball que només poden prestar servei de forma presencial,
s’hauran d’organitzar des del Serveis per tal que puguin treballar en grups
estables, amb mesures per no coincidir en vestuaris, instal·lacions,
entrades i sortides de la jornada...
 Els llocs de treball que poden fer teletreball, s’organitzaran en dos torns de
treball alternatius per setmana de forma presencial i telemàtica.

2. Existeix un canvi en la consideració dels grups vulnerables, ajustant-se a
les indicacions del Ministeri de Sanitat. Aquestes limiten de forma més
restrictiva la consideració de persones vulnerables.
Com això suposarà
canvis en la situació actual d’algunes persones es podran dirigir a l’UPRL per
tal que revisin la seva situació.

3. Els permisos i reduccions de jornades tornaran a ser els existents abans de
l’acord actual. Tanmateix queda oberta la possibilitat de plantejar a RRHH
diferents mesures que es valoraran cas per cas.

4. Hem cobert la situació que es pot donar en el cas d’aïllaments de fills/es en
l’àmbit escolar i que no tinguin cobertura de baixa, o de situacions similars en
el cas de persones dependents amb centres de dia tancats. En aquests
casos la prioritat serà el teletreball i on no sigui possible es donarà cobertura
pel permís retribuït previst a l’art. 48.j de l’EBEP.
Per tant abans de l’1 d’octubre tothom a qui li poden canviar les situacions com
persones vulnerables, o per temes de reduccions de jornades, etc... caldrà que
revisin la seva situació amb UPRL i RRHH.
CCOO demanàvem una pròrroga fins a final d’any com la Diputació de Barcelona,
que no ha estat possible, però sí que valorem la incorporació de les nostres
propostes. Quan tinguem el text final prendrem la decisió sobre la seva signatura.

