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Akordio hau sinatu zenetik telelana erregulatzen duen legedi berria argitaratu da:10/2021 Legea, uztailaren 9koa, Urrutiko Lanari buruzkoa



ibvurgub
Nota adhesiva
Hirugarrena: Telelangile malgua: ordutegi malguan bete beharreko %XX telelanari dagozkion baldintzekin beteko duena. (En la actualidad, más que trabajo a domicilio lo que existe es un trabajo remoto y flexible, que permite que el trabajo se realice en nuevos entornos que no requieren la presencia de la persona trabajadora en el centro de trabajo. 10/2021 Legea, uztailaren 9koa, Urrutiko Lanari buruzkoa)
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Pandemia dela eta, ordurarte telelanean aritzeko ezinezkoak ziren hainbat lanpostu (egokiago deritzogu lanpostua baino, lanpostuaren zeregin batzuk direla adieraztea), telelanean aritu dira. Beraz, ezinbestekoa da, zentro eta zerbitzuek ebaluazio bat egitea. Horregatik, zerrenda hau berrikusteke dagoela deritzogu ebaluazio honen ondorioak ez dakizkigun bitartean.Hortaz gain, ordutegi malgu posible baten parte bat telelanean egin ahal izateak aukerak asko zabaltzen dizkie langile perfil ezberdinei.EZINBESTEKOA DA Lanpostu bakoitzaren telelanaren egokitasunaren araberako analisi bat egitea.
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Ezberdindu beharko litzateke teleanean aritzeko eskaera (baldintza hauekin), eta bestetik, ordutegi malguaren parte bat telelanean egiteko aukera. Azken eredu honekin ez litzateke hau beharrezkoa izango. Lanpostua okupatzen duen langileak eskubide hau izango luke, baldin eta lanpostuaren profilaren arabera posible den (horregatik beharrezkoa deritzogu eta insistitzen dugu ebaluazio baten beharra)Langileen zerrendako lanpostu bat izateaz gain, zirkular honetako 4. artikuluaren arabera modu ez-presentzialean bete ahal den lanpostuan aritzea.4.3. atalean adierazi dugun bezala, telelanerako posible diren lanpostuen profila berrikusi beharra dago.
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Bi telelan langile ezberdindu ditugu 2. artikuluan. Beraz, telelan ordinarioan aritu daitekeenari buruz:- Lanpostu profil batzuetan badaude garaiak erabat presentzialak izan behar dutenak. Baina horrek ezin du erabat eragotzi telelanerako aukera, beste hilabeteetan presentzialtasun osoa beharrezkoa ez bada. Lanpostuaren telelanerako egokitasuna ere kaldenarioaren araberakoa izatea posible da.Telelan malguan aritu daitekeenari buruz:- Ordutegi malguko portzentai bat bulegoan edo etxetik lan egin ahal izatea oso posible da lanpostu gehienetan. 
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Telelan malguaren kasuan, hauxe litzateke ideia hain zuzen ere, bi modalitateak konbinatu ahal izatea egun batzuetan.
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Ezinezkoa da kopuru hauekin jarraitzea. 2016an bere zentzua zuen igoera progresibo batek, gaur egun, pandemian langileek telelanean, orohar, bikain, aritu ondoren, kopuruu muga baxu hauek ez dute zentzurik. Lanpostuaren telelanerako egokitasunak markatu beharko luke modalitate honen ahalbideratzea.
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Ez litzateke beharrezkoa izango urteko deialdia. Onartua duen langileak, bi parteek ez badute eragozpenik, prorroga automatikoa. Eragozpenik balego egoera berrikusi beharko litzateke.Lehen aldiz telelanerako aukera nahi duen langileak, zerbitzu buru eta Pertsonalaren Gerentziaordeari eskakizun bat bideratu beharko lioke.
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Zentro, zerbitzu edo unitatean arazorik ez badago, eta lanpostua telelanean aritzeko egoki bada, ez da irizpiderik aplikatuko. Telelanean aritzeko ahalmena nahikoa da eskubidea izateko.Ordea, langileen arteko interes arazoak egongo balira, lehenik eta behin, barne antolaketa akordio saiakera lehenetsiko litzateke.Akordio egon ezean, puntuazio irizpideak aplikatuko lirateke.
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Seme-alaba kopuru arabera puntu gehiago izatea








































