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* És un document elaborat per l'empresa, a disposició de tota la plantilla, on
s'enumeren les mesures existents per a la conciliació de la vida personal, familiar
i laboral. És una eina senzilla i transparent que ajuda a optimitzar els recursos i a
millorar el clima laboral i la productivitat i rendibilitat de l'empresa.

L’ Equip d’Assistència Primària Vic SL (EAP VIC SLP) aposta per la conciliació
de la vida familiar i laboral i, a més de complir amb les pautes obligatòries que
la legislació marca per les empreses en el marc del conveni vigent, té en
compte l’adopció de polítiques, mesures o accions per millor l’equilibri dels seus
treballadors/es en benefici de la conciliació personal i laboral.
Així doncs, dins el que el serveipermet, EAP VIC SLP opera amb Mesures de
flexibilitat laboral encaminades a flexibilitzar el temps de treball a les
necessitats personal en diferents moments de la vida de les seves persones
treballadores,
-

Permisos per acompanyar familiar a vistes o proves mèdiques
Permisos per anar a reunions/activitats escolars
Reduccions de jornada voluntàries
Modificacions d’horari de jornada adaptades a conciliar amb horari
familiar
Permissos sense sou per circumstàncies familiars concretes

Cada demanda o suggeriment de millora feta per un treballador/a és estudiat
des de Direcció Assistencial per tal de valorar la seva possibilitat sense afectar
en la qualitat del servei i dins la viabilitat que es té com a servei públic de salut.
En cas de dubte respecte una situació concreta es valora en el marc del
Consell d’Administració.
D’acord amb el Pla Estratègic 2018-2021 un dels objectius possibles a treballar
durant aquest període serà la millora de la conciliació de la vida familiar i
laboral a través del disseny d’un informe on s’analitzarà la situació actual, es
faran enquestes als treballadors, i es proposaran accions concretes que la

Direcció i treballadors/res vegin factibles d’implementar per seguir millorant en
aquest àmbit.

