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Augment del nivell del personal 
subaltern dels equipaments 

 

 
Des de CCOO portàvem més d’un any reivindicant l’augment de nivell del personal 
subaltern funcionari de tots els Equipaments de la Secretaria d’Acció Ciutadana 
(SAC). 
 
Nosaltres insistíem al Departament que no era el mateix treballar com a subaltern o 
subalterna als Serveis Centrals, Funció Pública, la Secretaria, etc, que a un Casal 
Cívic, Hotel d’Entitats, Casals de Gent Gran o Equipament Polivalents, i que això 
havia de quedar reflectit d’alguna manera a la nòmina. 
 
La proposta que varem fer des de CCOO va ser pujar el nivell de tot aquest 
personal, que fins ara formava part del cos E, nivell 10. 
 
CCOO hem aconseguit que el Departament hagi vist les diferències de 
responsabilitats i funcions, acceptant d’aquesta manera les nostres reivindicacions 
d’augmentar el nivell a E12. 
 
El Departament ens va comunicar que aquest augment quedaria reflectit a la nòmina 
del mes de març. 
 
Aquesta reivindicació no és nova per a nosaltres, ja que la portàvem fent des que els 
equipaments estaven integrants a l’actual Departament d’Acció Social i Ciutadania. 
El nostre antic Departament mai va voler ni entrar a parlar, discutir, negociar i/o 
reconèixer aquest fet, amb un argument tant simplista com que “es tractava de molta 
gent”. 
 
Finalment, la persistència i argumentació que hem fet des de CCOO, ha donat els 
seus fruits. 
 


