
federació serveis a la ciutadania 

sector generalitat

personal laboral

INFORMA 
01.02.10 011/10
 

Via  Laietana 16, 4t - 08003-Barcelona ● Telèfon: 934 812 773 
C/ Joan Maragall 35, 5è - 17001-Girona ● Telèfon: 972 220 028 

Av. de Blondel 35, 7è - 25002-Lleida ● Telèfon: 973 281 235 
C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona ● Telèfon: 977 232 119 

gene@ccoo.cat - www.ccoo.cat/fsc/generalitat 
 

Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES 

 

Comitè Intercentres Departament de Treball 
 

 
Resum dels temes que es van tractar a la reunió del Comitè Intercentres del Departament de Treball el 
passat dimecres 27 de gener: 
 
• Acord Encàrrec Categoria Superior 
 

Per tal de facilitar la promoció del personal i seguint el que diu el VI Conveni, el Comitè entrega al 
Departament la proposta d’acord d’encàrrec de categoria superior que ha elaborat CCOO. El 
Departament comenta que no cal un acord general de Departament ja que el SOC no te ningú en 
aquesta situació i que tant sols es dóna a les Residències. El Comitè insisteix en que aquesta és una 
forma de promoció per a tot el personal tal i com queda recollit al Conveni, i que si el SOC no ho fa és 
perquè no vol, no perquè no pugi. El Comitè manté la proposta d’Acord general. S’acorda establir un 
calendari de negociacions com a molt tard a la propera reunió amb el Departament. 

 
RESIDÈNCIES 
 
1. Canvi destinació personal laboral Residències 
 

El Departament el publicarà al DOGC a finals de febrer tal i com va demanar el Comitè. 
 
S’acorda modificar, després del canvi de destinació i en el supòsit que quedés vacant, la plaça de 
Tarragona A3 Cap de 2a cuiner/a, a C1 tècnic/a especialista-cuiner/a amb el complement previst a 
l’article 36.6 del VI Conveni, en les mateixes quantitats que s’estableixen per al grup A3, més la 
diferència retributiva entre el grup A3 i el grup C1. Aquest acord serà d’aplicació a les restants places A3 
Cap de 2a cuiner/a de totes les Residències a mida que vagin quedant vacants.  

 
2. Borsa de Treball de les Residències de Temps Lliure 
 

El Comitè demana al Departament revisar la borsa de treball per tal d’actualitzar-la., i es compromet 
a fer-li arribar una proposta de modificacions per poder iniciar les negociacions.  

 
3. Contractació personal Residències pel 2010 
 

Ens informen que el Pla de contractació està pendent d’aprovació per part de la Intervenció però que 
consideren que no ha d’haver-hi cap problema ja que els mesos de gener i febrer estan aprovats. 

 
4. Criteris Calendaris personal Residències 2010 
 

El Comitè s’ha negat a aprovar la proposta de Criteris presentada pel Departament, ja que no hem 
tingut temps material per debatre’ls, modificar-los, ampliar-los... (el Departament els ha fet arribar dos 
dies abans). El Comitè s’ha compromès ha enviar-li una proposta dins la primera quinzena de febrer. 
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SOC i DEPARTAMENT 
 
1. Complement d’Atenció Directa i Presencial 

 
El Departament, un cop estudiada la proposta detallada i concreta de Complement d’atenció directa 
que va presentar CCOO, considera que hi ha un total de 57 treballadors/es que compleixen els 
requisits pel cobrament del complement. S’ha compromès ha fer una proposta econòmica i, en el cas de 
ser aprovada pel Departament d’Economia es portaria a la Negociadora del Conveni però, donat que el 
mateix Departament no te gaire confiança en que s’aprovi, ha presentat una altra proposta que 
consisteix en augmentar el complement de lloc que tenen 50 persones de les 57 (les traspassades de 
l’INEM), fins a equiparar-ho amb el d’atenció al públic i, pagar el % del complement d’atenció a les 7 
persones restants.  

 
2. Previsió Convocatòria Canvi Destinació de places del SOC i del Departament 

 
El Departament te previst convocar el canvi de destinació de les places del SOC abans de l’estiu, i 
de la resta de places del Departament després de l’estiu. El Comitè recorda han de sortir totes les 
places i demana que se li doni el llistat complert de les mateixes.  

 
3. Borsa de Treball de personal laboral del SOC 

 
Tal i com es va quedar a la darrera reunió amb el Departament, el Comitè Intercentres presenta la 
proposta d’Acord de Borsa de Treball elaborada per CCOO, per poder realitzar les substitucions 
del personal laboral de les OTG. El Departament es compromet ha donar una resposta i s’acorda 
establir un calendari de negociacions com a molt tard a la propera reunió amb el Departament.  

 
4. Transferència de personal de la Inspecció de Treball al Departament 

 
Tot i que està previst el traspàs per l’1 de març, el Departament encara no te la informació complerta del 
personal laboral que serà traspassat, ni com quedaran repartits per províncies. El que sí saben és que 
de tot el personal, 12 son laborals. El Comitè recorda que al Conveni queda recollit com s’ha de fer 
aquest traspàs, el Departament comenta que es faran els tràmits que preveu diu el VI Conveni. 

 
5. Plans d’Ocupació i UPD 2010 (Departament i SOC) 

 
Ens comenten que al Departament es portaran a terme 4 plans d’ocupació, dels quals 3 ja estan iniciats, 
majoritàriament amb una durada de 9 mesos, i que implicaran un “augment” de 85 persones. Al SOC es 
duran a terme 3 plans d’ocupació que suposa un “augment” de 348 persones. Tot aquest personal serà 
laboral, i que s’ha establert un protocol i uns criteris per realitzar el procés de selecció. El comitè 
comenta que en determinats llocs els únics criteris que s’apliquen per contractar son els 
subjectius, i que si s’han establert uns criteris de selecció, s’han d’aplicar en tots els llocs afectats. A 
UPD es tramitaran 3 plans d’ocupació que suposarà un “augment” de 35 persones. 
 

6. Complement de polivalència per al personal D1 Auxiliar Administratiu 
 
CCOO ha demanat al Departament el complement de polivalència pel personal D1 Auxiliar 
administratiu/va de les OTG, donat que una bona part de les funcions que realitzen corresponen al grup 
C1 tècnic/a administratiu/va.  

 


