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COCO FLASH

SERVEIS SOCIALS ALTRE COP “PATAS ARRIBA”
El passat divendres CCOO i UGT vam tenir reunió amb la direcció de la secció de
Serveis Socials i RRHH.
Es va evidenciar l'incompliment de conveni per part de l'empresa i la pràctica de
prendre decisions de forma unilateral que està adoptant la direcció de l'àrea i que
afecta les condicions de treball i els drets de la plantilla de l'àrea.
Les següents dificultats amb el model d'atenció i gestió dels serveis socials, no
podem ser l'excusa per l'incompliment del conveni i la no garantia de la salut i els
drets dels treballadors i treballadores:









Manca de personal
No substitució de les baixes
Debilitat de les portes d'entrada
Problemes d'espai i de manteniment dels
centres de serveis socials
Càrregues de treball excessives
Incompliments de la llei de prevenció de
riscos laborals
No aplicació dels plans de prevenció dels
riscos psicosocials
Desorganització i inhibició direcció de l'Àrea

Un cop més la temptació és limitar els drets de la plantilla, limitar el gaudiment
dels dies d’assumptes personals, impedir la conciliació familiar o augmentar de
forma obligada la jornada i les tardes treballades. La inadequada gestió i
manca de recursos de l’Àrea no pot recaure sobre la plantilla i la ciutadania.
A la reunió vam arribar a dos acords:
 Obrir un espai de negociació Sindicats, Direcció de l'área i RRHH per
treballar tots el temes pendents i regular-los. (calendari sectorial, tardes,
conciliació, substitucions...)
 Aplicació del conveni respecte a la negativa a admetre les sol·licituds de
permisos d'assumptes personals els dies 17 de desembre i 7 de gener.
Els treballadors que vulguin sol·licitar els dos dies els hauran de
demanar si no ho han fet i tornar-los a demanar si els hi han denegat.
La direcció en funció dels criteris que sempre s'han utilitzar garantiran
l'atenció a la ciutadania autoritzarà o denegarà les sol·licituts.
CCOO farem el seguiment de les possibles denegacions dins de la comissió de
seguiment del conveni.

