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DEBAT SOBRE LA REINCORPORACIÓ 

CCOO dijous passat (COCO-FLASH 475) vam requerir reunió urgent i que 
l’Ajuntament fes la proposta inicial del procés de reincorporació. 

Dilluns dia 4 va reunir-se la Mesa General de Negociació i l’Ajuntament va presentar 
un projecte de decret que abasta elements organitzatius, de prevenció i mesures. 

A ningú se li escapa la complexitat d’aquest procés, sense experiències prèvies, i 
la diversitat de serveis que des de l’Ajuntament es presten a la nostra ciutadania. 

CCOO hem fet aportacions a aquest document, que es tornarà a debatre aquest 

divendres dia 8.  Com el seu abast és molt extens sols volem aquí ressenyar 
algunes qüestions pel que fa a la gestió organitzativa de la reincorporació. 

❖ Es proposa un ordre d’incorporació, mesures de torns, flexibilitats horàries... 
que s’han de negociar, però CCOO pensem que cal clarificar més les fases 

de reincorporació lligades a les Fases de Desconfinament generals.    

Exemple Atenció Públic Personal vulnerable Personal conciliació 

Fase 0 Telemàtica No incorporació No incorporació 

Fase I Telemàtica No incorporació No incorporació 

Fase II Presencia mínima No incorporació Presencia mínima 

Fase III Presencia mínima Presencia mínima Presencia mínima 

Notes:  La no incorporació es refereix al treball presencial (entenent que s’ha de realizar 
teletreball si és possible).  El personal de conciliació es refereix als treballadors/es amb 
menors i ascendents que tinguin els centre escolars o d’atenció a gent gran tancats. 

❖ Tenim clar a més que un horitzó realista ens porta a considerar el teletreball 
com una necessitat, com a mínim, fins a tornar de vacances. 

❖ D’altra banda sobre les decisions de Directors i Caps dels serveis, 
plantegem que es respectin els ritmes de teletreball i de serveis presencials 

mínims que ha decidit l’organització.  Les pautes poden ser flexibles, però 

han d’evitar que cada servei faci la seva per lliure. 

• Per tant proposem un llistat setmanal de les necessitats presencials 

que tingui cada servei, amb un coneixement previ cada dijous anterior 
per part de la representació sindical i dels treballadors/es. 

• També l’elaboració d’un cronograma de reincorporació a cada servei 
lligat a les fases de Desconfinament. 

És important que si algun treballador/a és cridat a realitzar treball presencial i té 
dubtes, o té problemes amb la manca de material de prevenció, ens notifiqui a 

CCOO aquesta situació per tal de fer consulta i seguiment.  ccoo@l-h.cat 

Seguirem informant.  

 


