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Vacances del personal dels CGG 
 

 
REUNIÓ DEL COMITÈ INTERCENTRES AMB EL DEPARTAMENT 
 
El passat divendres 17 de juny, el Departament es va reunir amb el Comitè Intercentres per informar-li 
que aquest any, ja que no posaran substitucions per cobrir les vacances del personal, farien alguns 
invents dels quals fins al moment a un una setmana de les vacances no ho acaben de tenir clar o al 
menys això és el que ens han venut al Comitè.  
 
El Departament ens va informar que, a partir de l’estudi que havien fet sobre l’assistència d’usuaris i 
usuàries als CGG durant el mes d’agost, havien establert diferents modalitats de tancament: 
 

− Tancar el centre durant tot el mes. 
− Tancar algunes setmanes. 
− Mantenir-lo obert tot el mes. 
− Obrir o bé els matins o bé a les tardes. 
− Tancar els caps de setmana. 

 
Al aplicar aquesta fórmula tant particular, el Departament té un problema important amb el personal 
dels CGG afectats pel tancament a l’agost, i que ja havia sol·licitat les vacances fora d’aquest mes.  
 
La solució que adopta el Departament és la següent: el personal dels CGG afectats pel tancament 
total o parcial durant l’agost i que hagi sol·licitat les vacances en un altre mes, durant l’agost els 
enviaran a treballar en un altre centre del Departament proper al seu centre de treball, o de la seva 
residència.  
 
Segons el Departament, aquest fet pot suposar canvis d’horaris, de torns... però en cap cas pot 
implicar la pèrdua de cap complement (rotació de torns), ni la modificació de les funcions.  
 
CCOO vàrem demanar al Departament que es pagués el quilometratge a tot aquell treballador/a que 
hagués d’anar a prestar el servei a un centre d’una població diferent al seu.  
 
El Departament, sabent que no contractaria substituts/es, hauria d’haver solucionat el problema amb 
la corresponent informació a tot el personal, abans que comencés el període de petició de les 
vacances. Vosaltres las vàreu demanar amb 2 mesos d’antelació tal i com marca el VI Conveni.  
 
Sabem que des de la DGAC s’està trucant al personal per tal que modifiquin les vacances i les facin 
en funció de si es tanca el centre o no. Heu de saber que no teniu l’obligació de canviar-les. 
 
Si teniu qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb nosaltres. 
 
Mª José Gómez: mjgomez@ccoo.cat o Sara González: sarag@ccoo.cat (tel. 934812773) 


