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TELETREBALL ATURAT A SERVEIS SOCIALS 
 
CCOO estem raonablement satisfets en la implantació del teletreball.  En aquests 
moments més de 310 companys/es ja el tenen autoritzat, i s’estan resolent 
peticions pendents i algunes reclamacions. 

Però això s’atura quan arribem als serveis socials.  Allá tenen aturades totes 
les peticions (125) rebudes des del 16 de novembre.  No han fet cap feina a 
temps i ens han volgut explicar la gran quantitat d’elements que els han fet 

impossible planificar i aplicar el teletreball.   No han tingut temps. 

• 16 de juliol 2021.  Aprovació acord teletreball 

• 4 d’abril 2022.  Inici de la prova pilot aplicat 
també a serveis socials. 

• 1 al 15 de novembre 2022.  Peticions de 
participació al teletreball 

• 1 febrer 2023.  Inici previst del teletreball. 

S’ha convocat 2 cops a la direcció del servei 
per donar explicacions a la comissió de 
teletreball.   Tot són excuses i justificacions 
de la manca de planificació i treball previ.    

La darrera reunió no ha servit per millorar sinó 
per ratificar-se més encara en la seva postura:  
No s’iniciarà fins que no es reforci el servei amb 
unes borses de mèrits encara no finalitzades.  Per tant, 
s’està parlant de retardar-ho tot fins a l’abril, segurament.   

A sobre justifiquen el no posar res en marxa perquè és l’opinió dels professionals 
(que nosaltres ens hem de creure en un acte de fe). 

CCOO considerem intolerable aquesta situació: 

1. Exigim que s’autoritzi el teletreball ja a les peticions que no comporten cap 
problema (41), i que no s’esperi a fer una posada en marxa col·lectiva.  
Cada treballador/a té uns drets que li dona el reglament de teletreball i no 
te perquè subjectar-se a d’altres criteris o condicionants. 

2. Clarificació urgent de la situació de la resta de peticions totalment 
paralitzades (68), amb una data d’inici definida i concreta en el temps:  
segona quinzena de febrer com a màxim. 

• Dijous tenim demanada reunió amb la Síndica de L’Hospitalet per 
presentar queixa per l’actuació de l’Administració que no respecta el 
drets reconeguts en el reglament del teletreball a cada treballador/a. 

• Us convoquem a assemblea de serveis socials: 

► dilluns dia 13 de febrer a les 12:00 h. a la regidoria de Santa Eulàlia. 


