TELETREBALL
ÀMBIT
Aplicable a tot el personal
municipal, organismes
autònoms i ens instrumentals adherits a l’Acord.

LE
NO APLICAB
GUB, SPEIS, Consorci d’Educació
de Barcelona i IMEB.

QUÈ ÉS?
Permet Teletreballar
2 DIES setmanals de forma
VOLUNTÀRIA i
REVERSIBLE.

TOTHOM?
La RLT recollirà els llocs de
treball que poden teletreballar
atenent a les seves tasques i
necessitats del servei.

JORNADA
La jornada diària
serà la mateixa
que en la presencial.

I LES TARDES?
Els dies amb jornada de tarda
obligada sempre seran
presencials.

I L’HORARI?
Cal registrar l’hora d’inici, de
fí i qualsevol incidència en el
sistema de marcatge habilitat.

TINC 60 ANYS!
Si ets major de 60 anys
pots Teletreballar
3 DIES setmanals
de forma VOLUNTÀRIA i
REVERSIBLE.

IÓ?
FORMAC
Cal realitzar la formació obligatòria
prevista. Les persones amb comandament hauran de formar-se en gestió
i lideratge d’equips
de teletreball.

HORES CONVENI

Les hores de conveni s’han
de recuperar en la mateixa
modalitat que s’han demanat.

TINC PAUSES?
Cal respectar les pauses i els
descansos pautats.

TELETREBALL

EINES

ESPAI?

L’Ajuntament de Barcelona
proporcionarà els instruments
tecnològics per al teletreball.

Cal disposar d’un o varis espais que
compleixin els requeriments de
prevenció de
riscos

DESCONNEXIÓ
No s’han de realitzar trucades
telefòniques ni correus
electrònics entre les 20:00 h i
les 7:30 hores.

KING?

OWOR
HI HA C
L’Ajuntament de Barcelona
pot crear espai de cotreball
en diferents zones de
Barcelona per a poder
teletreballar fora del domicili.

SALUT LAB
ORAL
Cal seguir les mesures
de prevenció de riscos
laborals.

NO TINC CAPS?
Cal reunir-se amb el superior
jeràrquic per fixar les tasques.
CONSULTA’NS:
Secció sindical de Comissions Obreres
Ajuntament de Barcelona
Av. Francesc Cambó 17, 5a planta B
08003 Barcelona
Tel. 93 301 88 67
Fax. 93 301 87 16
ccooajtbcn@ccoo.cat
ajuntamentbarcelona.ccoo.cat
@ccooajtbcn

REUNIONS
No és recomanable realitzar
reunions de teletreball entre
les 13:30 h i les 15:00 h.

GÈNERE
Teletreball amb perspectiva de
gènere, es garanteix la promoció
vertical, es potencien les eines de
conciliació i la comunicació
igualitària.

ÉS PER SEMPRE?
SÍ, a partir de l’1 d’octubre,
però s’ha de prorrogar
ANUALMENT dos mesos
abans de finalitzar.

HO VULL!
Cal tramitar-ho a la Intranet:

“El Meu Temps”

