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Els responsables de personal de 
Vicepresidència no fan els deures 

 
 
La secció sindical de CCOO ha denunciat davant la Inspecció de Treball l’omissió de calendari 
laboral del 2010 per part del Departament de Vicepresidència, pels empleats no acollits a l’horari del 
personal funcionari. 
 
El vigent VI Conveni del personal laboral de la Generalitat obliga al Departament a negociar aquests 
calendaris i a que els treballadors i les treballadores disposin d’ell abans d’iniciar l’any. Aquesta 
mancança ha estat reclamada repetidament per la Secció Sindical de CCOO i des del Comitè 
Intercentres. 
 
L’incompliment d’aquesta i d’altres obligacions laborals elementals és pràctica habitual dels 
corresponents serveis de Vicepresidència. Actualment hi ha acumulades i pendents de resoldre, a 
més a més, altres reclamacions, entre les quals estan:  
 
• La implantació d’un sistema de borses de treball amb uns criteris compartits de contractació. 

Negociació a què obliga el vigent VI Conveni laboral amb el Comitè per tal que es facin legalment 
les substitucions necessàries. CCOO ja fa molt de temps que reclama la necessitat de 
consensuar un protocol de “bones pràctiques” per tal d’impedir possibles gestions arbitràries. 

 
• Acords respecte a la dotació de roba de treball que requereixen determinats col·lectius de 

treballadors i treballadores. 
 
Tampoc hi ha voluntat de resoldre conflictes, com ara els derivats de les polivalències que avui 
afecten a personal del Consell Català de l’Esport, o mesures impositives de reducció de places en 
determinades unitats de servei. 
 
Tot plegat representa una clara manca de voluntat de negociar del Departament en tot allò a què 
obliga el Conveni, tot i tenir les propostes sobre la taula, propostes que va presentar CCOO al Comitè 
Intercentres i que aquest va traslladar al Departament.  
 
Aquest Comitè és el màxim òrgan de representació sindical i està cridat a desblocar les qüestions que 
afecten al conjunt de treballadors i treballadores. Recordem que el repartiment de representants 
sindicals en el Comitè Intercentres és de 3 delegats d’UGT, 2 de CCOO i 1 de SAC. Això fa que la 
presidència recaigui en un representant d’UGT, que és qui hauria de fer seves, impulsar i resseguir 
les reclamacions del personal de Vicepresidència. Però aquest òrgan no convoca reunions des de ja 
fa més de 3 mesos, quan la llei marca un termini màxim de 2. 
 
Secció Sindical de CCOO 
al Departament de Vicepresidència 


