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INTÈRPRETS – INFORMADORS/ES TURÍSTICS/QUES
CCOO hem estat coneixedors d’informació relativa a reiterades modificacions
de jornada i horaris així com de condicions de treball del personal funcionari
del cos de diplomatura (subgrup A2) de la Generalitat de Catalunya,
especialitat d'intèrprets informadors/es turístics/es adscrits/es a la Direcció
General de Turisme del Departament d’Empresa i Coneixement.
Pel que fa als canvis de jornada i horaris, aquests no estan signats pel
Secretari General del Departament, fet que incompleix clarament l’article
11.2 del Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball
del personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat. A
més, aquestes modificacions superen la temporalitat màxima de sis mesos,
alterant de manera permanent la jornada dels/de les treballadors/es en clara
contradicció amb la jornada prevista a la Relació de Llocs de Treball.
Així mateix, la Instrucció per la qual es regula el règim horari i altres aspectes
relatius a la gestió del personal que desenvolupa tasques d’atenció al públic
adscrit a les oficines de Turisme de la Generalitat de Catalunya, que a priori
havia de clarificar aspectes de funcionament d’aquest cos, acaba entrant en
contradicció amb els drets del personal treballador, a més d’impedir les
mesures de conciliació personal i laboral de què gaudeixen altre personal
amb el mateix tipus de jornada.
És per això que CCOO hem demanat una reunió urgent amb la Directora de
Serveis del Departament així com amb els/les responsables adients de la
Direcció General de Turisme. Si voleu fer-nos arribar més temes per tractar
en aquesta reunió només cal que ens els feu arribar al correu
gene@ccoo.cat
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