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TELETREBALL DEL PERSONAL 
D’EQUIPAMENTS CÍVICS 

 
Davant la nota d’UGT sobre la petició de només realitzar teletreball el personal que 
realitza les funcions de responsable d’equipament cívic, CCOO volem manifestar que: 

• El teletreball ha de ser un dret reglamentat en aquesta nova normalitat. 

• Els treballadors i treballadores, si el tipus de feina ho permet, haurien de gaudir-ne 

totalment o parcialment. Habilitant mecanismes de flexibilitat horària per fer 

compatible l’activitat presencial amb la telemàtica. 

• S’hauria de prioritzar al personal que, per tenir menors a càrrec, grans dependents 

o famílies monoparentals ho necessiten per a poder conciliar la vida laboral i 

familiar. 

Ara bé, en el cas d’Equipaments Cívics, s’ha de tenir en compte que han començat a 
funcionar alguns serveis (menjador, perruqueria, podologia, servei orientació ocupacional, 
programa jugar i descobrir...) i l’únic personal presencial a l’equipament, si els/les 
responsables fan teletreball serien (apart de les empreses externes), el personal 
subaltern, de manteniment, porters/es... els quals, haurien d’assumir responsabilitats que 
no els hi pertoquen, com poden ser el garantir la implantació de les mesures protectores 
tant per a treballadors/es com per les persones usuàries, la presa de decisió davant 
qualsevol incompliment o manca d’aquestes, podent arribar fins la aturada o tancament ...   
 
A més, en aquest moment, a aquest personal se li estan restringint alguns dels seus drets 
per la denegació de dies d’AP amb l’excusa que no hi ha qui els cobreixi. 
 
Com a conclusió, CCOO creiem que hauríem de negociar mecanismes per fer 
compatibles els drets d’un col·lectiu amb l’altre, ja que els drets d’uns no poden mai 
provocar perjudici a d’altres. Instem de forma urgent a la DGACC a negociar aquest tema 
en benefici d’ambdós col·lectius. Igualment, fins i tot poder valorar en el Pla de 
Contingència del Departament, la conveniència o no de mantenir oberts aquestes 
setmanes de juliol que queden, atenent a les dificultats de climatització atesa la Covid-19. 
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