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MESA D’IGUALTAT 31-1-19
LA MATEIXA CANÇÓ, COM SI NO PASSÉS RES
1 de febrer de 2019. A la reunió celebrada ahir, just a la mateixa sala en la qual posteriorment
es reuniria la mesa negociadora de l’ERO, l’empresa va valorar la postura unànime de la representació laboral que en l’àmbit de la igualtat també cal abordar la conciliació. Sembla que
per fi es reprèn el diàleg per millorar un pla d’igualtat que, ara com ara, es troba vençut.

De les propostes que havien posat damunt la taula anuncien que retiren:
•

la flexibilitat horària per als comercials (quan és una mesura que han posat en l’ERO, horari
singular flexible per a tots els gestors de la xarxa);

•

i el canvi del regal de reis per mesures de conciliació.

A canvi proposen altres de noves:
•

Accions de formació i informació específica en igualtat per a la plantilla i els comandaments.

•

Excepcionalment la RLT podria estar a la taula de seguiment del comitè de diversitat.

•

Desconnexió en diferents àmbits.
>> Digital. Creant un protocol on els contactes no continguin mandats de treball des de les 20 h
hores fins a les 7 h, i que els correus només es dirigeixin als realment implicats
>> Reunions a distància (lives meeting, calls, etc.): recolliria el que es va pactar a l’acord de
juliol de 2014.

Sobre conciliació:
 Treball remot (a oficines encara no és possible)
 Formació per als empleats que s’incorporin d’una excedència, pel que fa a les novetats que
s’hagin produït.
 Formació en igualtat, diversitat i assetjament.
 Retribució flexible. Volen parlar del xec guarderia i que fem propostes.
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 Ajut per als empleats amb fills amb discapacitat. També volen les nostres aportacions.
Ens faran arribar les noves propostes i sobre elles treballarem. Seguim demanant millores en els permisos i tenir els indicadors a data de tancament de l’any. Sembla que reprenem la continuïtat de les
reunions i la que ve serà en dues setmanes.

Les dades indiquen que no som tan igualitaris

UGT, per a començar a canviar. ¡Afília’t!

Envia aquesta butlleta al centre 5137

Nom i cognoms:____________________________________________________________________________________
Oficina:______________________________________
Signatura:
E-mail:_______________________________________
num. compte:

Entitat

oficina

cc

compte

Les dades complimentades seran tractades en un fitxer responsabilitat de la “Confederació Sindical Unió General de Treballadors d’Espanya”
(en endavant la UGT) per a les finalitats següents: Emissió de carnets d’afiliació. Emissió de rebuts de la quota sindical, així com la gestió del
cobrament d’aquesta. Enviament d’informació i publicacions sobre qüestions que afectin la vida interna de la UGT i a la seva activitat externa.
Elaboració d’estadístiques. Prestació de serveis. Enviament d’ofertes de béns i serveis, d’acord amb la reglamentació interna del Sindicat. A més
si exerceix tasques de representació col•lectiva, les seves dades seran tractades per la UGT per a la realització i seguiment de les activitats sindicals emparades en la legislació vigent. Així mateix, mitjançant la signatura de la present sol•licitud, vostè també atorga el seu consentiment
exprés i escrit perquè la UGT dugui a terme la cessió de les seves dades, a l’entitat bancària o a l’empresa en què presta els seus serveis, per
procedir al cobrament de la quota sindical. Per últim li informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les
seves dades,sol∙licitant-ho a la UGT.
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