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Canvi de Departament 
 

 
Com ja sabeu, la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (abans del 
Departament de Governació i Administracions Públiques) passa a formar part del 
Departament de Benestar Social i Família. 
 
Us volem recordar alguns dels avenços aconseguits per CCOO al Comitè Intercentres 
del Departament de Governació i Administracions Públiques, amb el compromís i la 
garantia que, des de Benestar Social i Família, les delegades i els delegats de CCOO 
seguirem lluitant en la millora de les nostres condicions de treball. 
 
 Acord borsa de treball blocs 1, 2 i 3. 

 
 Acord calendaris subalterns, porters, conserges, especialistes, etc...amb millores 

com tancament dels Casals de 3 dies més, compensació d’hores de dèbit a l’empresa 
en formació, substitucions de tots el permisos, formació, etc. 

 
 Denúncia guanyada sobre les pauses dins la jornada laboral de 20 minuts que 

fins ara no es respectaven, amb el corresponent comunicat de la Secretaria perquè es 
poguessin fer i com fer-ho. 

 
 Tancament de les tardes abans de festius com el 24 i 31 de desembre. 

 
 Acord de roba de treball i uniformes per als col·lectius que els hi son d’aplicació, 

millorant el que existia i augmentant les quantitats per calçats i roba d’educadors/es. 
Fins i tot arribar al xec de calçat per els conserges/porters i d’altres, de 70€ a l’estiu i 
70€ a l’hivern. 

 
 Acord de calendaris dels responsables d’equipaments i casals de gent gran, amb 

augment de jornada intensiva, festius el 24 i 31 de desembre, una tarda menys, etc. 
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 Reducció d’una tarda a les OACs, que han passat a fer l’horari de serveis 
centrals com el personal funcionari. A més, tancament dels dies 24 i 31 de 
desembre. 

 
 Contractació a l’empresa de seguretat de les alarmes dels equipaments, alliberant 

així als responsables o conserges d’aquesta responsabilitat que no han cobrat mai. 
 
 Canvis de destinació del personal laboral dels grups C, D i E. 

 
 Substitucions de tècnics i responsables en cas de formació, assumptes 

personals o qualsevol permís. 
 
 Marge dels 10 minuts abans i després a l’hora de fitxar.  

 
 Recol·locació de tot el personal tècnic del grup C1 afectat pel procés de 

funcionarització en el qual van suspendre unes 16 persones. 
 
 Poder compactar les jornades del permís de lactància (ja sabeu que això és una 

qüestió de l’empresa que, si no vol, no ho dona). Nosaltres finalment ho vam 
aconseguir i ara ho estant concedint a tothom. 

 
 

 


