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ESPECIAL COVID I MESURES DE CONCILIACIÓ 

En aquest enllaç: Especial COVID-19 i mesures de conciliació, t'adjuntem un resum de totes les 

mesures actuals (permisos, excedències, reducccions de jornada) que, en aquests moments,  et 

poden ajudar a una millor conciliació.  

Amb la desescalada i el retorn a la feina presencial, moltes companyes i companys ens estan 

manifestant el neguit pel fet que els resulta molt complicat i en molts casos impossible,  poder 

trobar una solució per a la cura de les seves criatures mentre no s'inicia l'escolarització.  

Atesa aquesta situació, des del SEC hem demant al Banc que allargui el teletreball a totes 

aquestes persones mentre la situació sigui aquesta i no comenci l'etapa escolar amb normalitat. 

Per a les companyes i companys de la xarxa, el Banc planteja que s'acullin a les mesures previstes 

pel govern espanyol: reduccions de jornada al 100% sense cobrar o permisos sense sou (solució 

que castiga greument aquestes persones i a les seves famílies).  Per a SSCC, el banc s'ha 

compromès a mantenir el teletreball en la mesura del possible ja que el tipus de feina ho permet. 

Des del SEC considerem que és perfectament factible mantenir en teletreball les persones que 

tinguin un problema greu de conciliació. I, en cas que finalment hagin d'acollir-se a algunes 

mesures, hem fet propostes concretes perquè aquestes persones rebin un suport i que també 

estan recollides al document que t'adjuntem.  

Entenem que les circumstàncies són excepcionals, la situació no és responsabilitat ni del banc ni 

de les persones treballadores, però les solucions han de ser compartides. De moment el Banc s'ha 

compromès a estudiar aquelles situacions més crítiques i a través de les gestores de TiC gestionar 

i buscar solucions individualitzades.  

En tot cas, mentre el problema no se solucioni (nosaltres hi seguirem treballant i buscarem la 

complicitat de la resta de sindicats) , volem que tinguis tota la informació per planificar-te amb 

temps i compta amb el nostre suport pel que faci falta.  
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