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 NOU ACORD COVID-ÒMICRON 

Avui hem fet reunió de la Mesa General de Negociació tal com us 
vam comunicar CCOO per prendre noves mesures 
organitzatives i preventives per afrontar l’actual situació de gran 
difusió de la variant Òmicron. 

S’ha arribat a un nou acord que recollirà les peticions sindicals: 

 Prioritzar el treball a distància. 

 Establir funcionament de grups bombolla en els llocs de 
treball que requereixen presencialitat (amb una orientació 
del 50% / 50% allà on sigui possible la seva aplicació). 

 Manteniment de les mesures preventives ja establertes anteriorment: gel, 
mascaretes, espais, neteja, ventilació... 

 Permisos davant les necessitats que es puguin donar per aïllament, atenció 
a persones dependents, Plan MeCuida, o situacions excepcionals. 

Es preveu que l’acord tindrà efectes organitzatius realment a partir de la tornada 
dels torns de Nadal (10 de gener del 2022).   L’ajuntament aprofitarà la menor 
presencialitat que possibiliten aquests torns, per planificar l’organització per part 
dels departaments i serveis.   La planificació es comunicarà als representants 
sindicals per tal de fer un seguiment d’aquesta. 

Des de CCOO reconeixem l’esforç organitzatiu 
que suposen aquestes mesures, i demanem a la 
nostra plantilla que ens cuidem entre tots i totes, 
respectant al màxim les mesures de prevenció, 
tant col·lectives com individuals. 

El nou acord, que un cop signat es difondrà 
previsiblement demà 24/12, no té una data de 
finalització, sinó que s’anirà avaluant 
contínuament en funció de la situació de la 
pandèmia, fins que no sigui necessàri. 

NOTA: El fet que la situació ens faci reinstaurar el treball a distància, no es 
contradiu amb la implantació del sistema de teletreball com a forma estable 
d’organització del treball.   Com sabeu s’ha obert una inscripció per participar al 
pla pilot del teletreball, i us animem a fer les sol·licituds fins a finals de gener. 

 


