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Les comissions de serveis
seràn publiques
S’ha acordat el protocol de publicitat i tramitació dels expedients
de cobertura de llocs de treball després de la sentencia
guanyada per CCOO

Nuevo Reglamento de Bolsas de Trabajo
(Sustituye al anterior de 2005)
La diputación ha propuesto un nuevo reglamento de
gestión de las bolsas de trabajo del sector no sanitario de la Diputación.
El nuevo reglamento actualiza el anterior e incluye
nuevas previsiones. Las novedades giran en torno a
tres ejes:
Mayor transparencia
Las bolsas podrán ser consultadas en la página web
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de la Diputación. Con ello será más fácil hacer un seguimiento de las mismas, tanto por las centrales sindicales como por las propias personas que formen
las mismas.
Uso de las bolsas por los AyunContinua detrás
tamientos
Tal y como se había acordado ya
en la negociación de las Bases
Tipo, se prevé la posibilidad de
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que las bolsas de la Diputación puedan ser utilizadas
por los ayuntamientos de la provincia. Para ello se podrá optar por esta posibilidad por parte de las personas integrantes, estableciéndose distintos turnos/
renuncias para ello.
Apoyo en los órganos de selección de los Ayuntamientos

La Diputació presenta una proposta
de teletreball
CCOO i la Diputació van començar a distanciar-se
en la qüestió de presencialitat vs. teletreball en la
reunió en què es va tractar de la transició a la Fase III
perquè consideraven innecessari que el 45% de la
plantilla estiguera obligada a desenvolupar el seu
treball de manera presencial encara que poguera fer
-ho des del seu domicili, assumint un risc de contagi
innecessari. El desacord va ser, lògicament, major
amb la decisió de tornar al treball presencial el 100% de la plantilla quan es
va alçar l’estat d’alarma, en lloc de
prolongar 3 mesos més el teletreball
en línia amb els RDL 8 i 15 de 2020.
La Generalitat ha optat per la mateixa
solució però l’Ajuntament de València
i l’AGE no.
En aquest context, el Servei de Personal ha lliurat un esborrany de reglament que regula el teletreball per a la Diputació. Es
pretén negociar-lo durant aquest any i que entre en
vigor en 2021. Paral·lelament, s’està preparant un
projecte de llei de teletreball que caldrà comparar

amb aquest reglament.
L’esborrany de la Diputació no es vincula a la crisi de
la Covid-19, sinó que té vocació de mesura organitzativa de caràcter indefinit (incloent-hi també un
apartat relatiu a les situacions de crisi). Es preveu
que s’han d’analitzar els processos de cada servei i
col·lectiu professional o llocs de treball per a determinar quins són susceptibles de desenvolupar-se
d’aquesta manera. Això implicarà canvis en la relació de llocs de treball en
incloure’s aquesta informació com a
definitòria dels llocs de treball, com ho
són la resta d’elements classificatoris.
CCOO aplaudeix aquesta proposta
que, si bé cal negociar aspectes, al
nostre juí és un bon document de partida. És una llàstima que transitòriament la corporació no haja volgut
mantindre preventivament aquest sistema en tant
que dure la pandèmia. Esperem que amb la regulació definitiva es puga preveure la millor solució per a
aquestes situacions.

CCOO rechaza las acusaciones de STAS-IV
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