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PROPOSTA CCOO
BORSA D’HORES CONCILIACIÓ FLEXIBILITAT HORÀRIA
-desembre 2018-

A principi d'Octubre, ja us vam explicar com CCOO va demanar la creació de
la borsa d'hores per conciliació per a la cura i l’atenció de la gent gran,
persones amb discapacitat i fills/es menors. Llavors CCOO va ser l'únic
sindicat que ho va demanar.
CLIQUEU PER LLEGIR COMUNICAT D'OCTUBRE

De nou, es tracta d’una millora introduïda en el “II Acord per a la millora de
l’Ocupació Pública” pactat amb els sindicats majoritaris de l’Administració
Pública (CCOO, UGT i CSIF) inclòs també a la LPGE 2018:

PROPOSTA CCOO DIBA
A la reunió de la Mesa de Negociació del 29 de novembre, CCOO vam fer una
proposta tenint en compte els marges de negociació que permet la norma
PERMISOS NO RETRIBUÏTS PER CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I
FAMILIAR ANY 2019

• 1.575 h (35 h/setm)

5%

78,75hores

• 1.687.30 h (37.30 h/setm)

5%

84,365 hores

11 jornades
11 jornades

• El personal podrà absentar-se del treball de forma justificada (mitjançant

una declaració responsable) per a l’atenció de fills/es menors, persones
grans i persones amb discapacitat fins al primer grau de consanguinitat.

• Es podrà gaudir en jornades senceres o per hores (sense cap mínim de
permanència diària, com passa amb l’actual permís de conciliació).

• Aquest temps d'absència haurà de ser comunicat amb la màxima
antelació possible.
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• Aquest permís tindrà caràcter recuperable en el termini màxim de 12
mesos.

• Aquesta flexibilitat horària serà d’aplicació per a totes les tipologies
horàries existents a la Diputació.

•

Aquesta borsa d’hores és una mesura de flexibilitat i en cap cas
substitueix cap permís relacionat amb aquesta matèria.

LA DIPUTACIÓ ACCEPTA NEGOCIAR-HO
Responent a la nostra proposta, la Diputació ens ha fet saber que en breu
donarà retorn. En principi, hi ha voluntat de poder establir aquesta flexibilitat en
forma de borsa d’hores tot i que volen introduir condicions al que proposem.
Per tant, es negociarà la implantació d’aquesta borsa. Ara bé, encara queda
saber en quins termes. Toca negociar-ho.
Us seguirem informant.

