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Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES 

 

Comitè Intercentres Departament de Presidència 
 

 
Resum dels temes que es van tractar a la reunió del Comitè Intercentres del Departament de la Presidència 
del dia 2 de febrer: 
 
1. Calendaris de 2010 

− personal de l'EADOP: a la darrera reunió del Comitè amb el Departament, aquest es va 
comprometre a fer-nos arribar els calendaris del personal laboral de les llibreries de 
l’EADOP de Lleida i Girona. El Comitè no ha tingut oportunitat de revisar-los donat que no 
ens als han donat. 

 
CCOO ha proposat fer un escrit al Departament reclamant aquests calendaris, i tal con 
marca el VI Conveni, l’informe de modificació de condicions substancials de l’EADOP de 
Lleida, en el cas que es modifiqui el seu horari i els de mobilitat funcional en el cas de 
l’EADOP de Girona, donat que canvien físicament de lloc de treball, i de la modificació de 
condicions substancials, si s’escau. 
 

− personal de Manteniment: tot i que el VI Conveni recull la obligatorietat dels 
Departaments d’elaborar i negociar amb els/les representants dels treballadors/es, els 
calendaris laborals, i donat que el Departament ha estat incapaç, ara per ara, de 
confeccionar els d’aquest personal (ja sigui per la seva complexitat, dubtosa legalitat...), 
CCOO ha proposat fer un escrit al Departament adjuntant-li una plantilla dels calendaris, 
elaborada pel Comitè, on quedi reflectit els horaris, torns, dies de descans, guàrdies... que 
actualment estan realitzant, per tal de veure si realment s’ajusten a allò que diu el VI 
Conveni, o si hem d’iniciar les negociacions oportunes. 

 
2. Complement personal Manteniment, Guardes del Patronat de Montserrat i 

Periodistes 
 
El Comitè, a proposta de CCOO, ha decidit fer un escrit al Departament perquè ens informi de 
com estant els tràmits que es varen comprometre a iniciar per tal complir el preacord signat 
amb el Comitè, dels complements d’aquest personal. 
 

3. Borsa de Treball 
 
El Comitè, ha decidit fer un escrit al Departament per tal de començar la negociació de la nova 
Borsa de treball, recordem que, a manca de cap altre proposta, es prendrà com a punt de 
partida la que CCOO va presentar en el seu dia i que el comitè va estar d’acord a prendre com 
a pròpia. 


