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Reunió de constitució del Comitè Intercentres 
 

 
Avui dia 6 de juny s’ha constituït el nou Comitè Intercentres del Departament, amb la 
següent composició: 
 

CCOO: 5 delegats/des 
UGT:  7 delegats/des 
CATAC: 1 delegat/da  

 
Aquest Comitè és el que representa al personal laboral del Departament de Benestar Social 
i Família de tota Catalunya. 
 
CCOO hem fet la proposta de compartir amb la UGT la secretaria, ja que hem estat el segon 
sindicat al Departament amb una amplia majoria de vots. Aquesta proposta no ha estat 
acceptada per UGT, que es queden amb la presidència i la secretaria. 
 
Temes tractats a la reunió d’avui: 
 
1. CCOO hem proposat que es faci un escrit al Departament en referència al canvi de dígit 

de control dels comptes bancàries, per tal de poder cobrar la nòmina del mes de juny. 
Entenem que hi ha molts companys i companyes que potser no s’han assabentat i que 
és responsabilitat del Departament que s’informi a tothom individualment d’aquest canvi. 
S’accepta la proposta. 

 
2. CCOO hem plantejat el tema de les vacances del personal d’Acció Cívica (Casals de 

Gent Gran) i d’ICASS, els primers perquè encara no saben si es tancarà algun centre o 
no a l’agost amb el consegüent perjudici pels treballadors i treballadores que han 
demanat les seves vacances en un altre període. I els segons perquè hi ha centres que 
no han entès la circular interna i estan negant les vacances partides al personal d’atenció 
directa.  

 
Tant d’una situació com de l’altre el Departament ha dit que ens donarà una resposta en el 
transcurs d’aquesta setmana. 
 
CCOO ha proposat al Comitè que faci palès al Conseller el nostre rebuig a les retallades del 
Departament en matèria de substitucions i retallades socials i laborals. Petició que ha 
estat acceptada. 

..../... 
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També us volem informar de temes que tenim actualment en negociació amb el 
Departament:  
 
a) Borsa de Treball del Departament-ICASS 

 
Segons converses amb RRHH es preveu obrir la borsa a finals de setembre. Tot i que el 
Comitè Intercentres ha pressionat al Departament perquè d’una vegada per totes obrís la 
borsa, el Departament diu que no hi ha personal suficient a RRHH per fer tot aquest 
tràmit.  

 
b) Borsa de Treball d’Acció Cívica 

 
Estem pendents de negociació amb el Departament per veure com queda definitivament 
aquesta borsa. 

 
c) Places del grup B 

 
Es podran fer mobilitats provisionals les persones que hagin guanyat una placa. 
 
Els criteris de recol·locació de les places lliures serà: 
 
− Primer, aprovats sense plaça.  
− Segon, presentats a l’oposició suspesos. 
− Tercer, serveis prestats de la mateixa categoria. (Borsa de treball). 
− Quart, antiguitat. (Borsa de treball).  

 
d) Dimensionament de les residencies a Tarragona i Girona 
 

• Residència La Mercè (Tarragona): 13 auxiliars de geriatria. 
• Creu de Palau (Girona): 20 auxiliars de geriatria. 

 
La incorporació d’aquest personal es farà en relació a l’ingrés de nous usuaris als 
esmentats centres. El Comitè Intercentres ha demanat que es faci l’actualització de la 
borsa de treball per aquests dos territoris. Estem a l’espera de la resposta del 
Departament.  

 
Us mantindrem informats.  
 
 
Secció Sindical de CCOO 
Departament de Benestar i Família 
 


