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PERSONAL LABORAL 
NOTIFICACIONS A CENTRES DE LA DGACC  

 

 
CCOO ha portat a la reunió d’ahir del Comitè Intercentres del Departament de Benestar i 
Família el tema de les notificacions de Resolució del 15 de març  firmada pel Director 
de Serveis del Departament, i que s’ha fet arribar ara, als treballadors/es dels Casals de 
Gent Gran i Ludoteques, tant funcionaris com laborals, en la que se’ls comunica que 
passen de tenir horari N  a la Relació de Llocs de Treball a horari E , que, de fet, és el 
que sempre han tingut. 
 
Sembla ser que quan va sortir el darrer decret de jornada i horaris, a Funció Pública, per 
error ja que no respon a la realitat, van posar a tothom horari Normal. En adonar-se’n, la 
DGACC, va passar encàrrec a Funció Pública, per tal d’esmenar-ho ja que són partidaris 
que es cobreixin més tardes que les que es fan a l’horari Normal, pel tipus d’Equipament 
en el que es presten els serveis. I ara la DGACC, que no ha emès les notificacions fins 
ara, té molta pressa a que es signin conforme s’han rebut. Recomanem que, en tot cas, 
només s’especifiqui que s’ha rebut i s’especifiqui la data. 
 
Sembla ser, doncs, que els horaris i acords no es modificaran. Tot i així CCOO hem 
proposat que es sol·liciti urgentment una reunió amb el Departament per tractar aquest 
tema i el tema horaris de Responsables de Casals i la flexibilitat horària de les Oacs. 
 
Cal tenir present que, si bé per a personal funcionari el mecanisme de qualsevol canvi, 
deixa poc marge per a la negociació, si l’Administració no en té voluntat, per a personal 
laboral encara existeixen uns procediments que cal complir.  
 
I també cal recordar que l’actual Acord d’Horaris que varem aconseguir en el seu moment 
quan la DGACC pertanyia al Departament de Governació, és vigent i també, com tot, 
millorable en les condicions dels treballadors/es, mantenint un servei públic de 
qualitat . En aquesta línia CCOO vol la flexibilitat horària de la qual gaudeixen altres 
serveis 
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