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 TELETREBALL A RITME LENT A L’HOSPITALET 6.0 

El 16 de juliol del 2021 les seccions sindicals de CCOO i UGT vam signar 
l’Acord relatiu a la prestació de serveis en la modalitat de Teletreball. 

• En aquells moments estaven realitzant de forma 
massiva el teletreball en resposta a les 
mesures de prevenció de la pandèmia i amb 
un pacte sindical de permisos i organització. 

• Posteriorment, l’ajuntament a l’octubre va 
decidir unilateralment la presencialitat 
al 100% eliminant la possibilitat del 
teletreball, al contrari que a altres 
administracions públiques com la 
Generalitat, Estat i altres ajuntaments. 

• Davant aquest canvi de situació no 
pactada CCOO vam demanar 
l’acceleració del calendari d’aplicació, 
amb resposta negativa per part de l’ajuntament. 

Finalment, el dia 1 de desembre (han trigat 139 dies) la Junta de Govern Local 
s’ha dignat ratificar l’acord de teletreball. 

Aquesta manca de celeritat per part de l’administració ens preocupa, i ja ens 
queda clar que de cara a l’exterior parlem molt de connectivitat i LH 6.0, però de 
cara endins existeix encara una certa resistència (o por) a la implantació. 

CCOO ja ho vam avisar durant la negociació:  “El que era un bon acord podria 
acabar tenint una mala acollida per la seva implantació, ja que no seria acollit 
com una nova realitat o dret, perquè ja estaven realitzant-la durant molts mesos”.    

Dit i fet.  La manca de voluntat de mantenir alguna possibilitat de teletreball, 
fins a la seva implantació reglada i normalitzada, ha generat una impressió 
negativa dins la plantilla municipal.  Però cal seguir treballant per fer-la efectiva. 

 

El mateix dia 2, que se’ns ha notificat l’aprovació per part de la Junta 
de Govern Local, CCOO hem demanat reunió urgent (abans del 15 
de desembre) de la comissió de seguiment de l’acord, amb la 
participació dels sindicats signants, per tal de tractar la planificació, 
terminis, criteris i mitjans de l’aplicació d’aquest acord de teletreball. 

 

Enllaç a l’acord aprovat:   https://bit.ly/TELETREBALL-LH-JGL 

https://bit.ly/TELETREBALL-LH-JGL

