
federació serveis a la ciutadania 

sector de la generalitat

Personal Laboral
 

 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA 

INFORMA 
10.05.12 030/12

 

Via  Laietana 16, 4t - 08003-Barcelona ● Telèfon: 934 812 773 
 C/ Joan Maragall 35, 5è - 17001-Girona ● Telèfon: 972 220 028 

Av. Catalunya 2, 7è - 25002-Lleida ● Telèfon: 973 281 235 
C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona ● Telèfon: 977 232 119 

gene@ccoo.cat - www.ccoo.cat/fsc/generalitat 
 

Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES 

 

Comitè Intercentres 
i Comissió Borsa de Treball 

27 d’abril de 2012 
 

 
 
Resum de la reunió del Comitè Intercentres amb Recursos Humans del Departament 
de Benestar Social i Família, del divendres 27 d’abril. 
 
1. Vacances 

 
El Departament pròximament passarà la circular de vacances als centres. En 
principi la voluntat del Departament és la de mantenir els mateixos criteris a les 
últimes circulars: 22 dies laborables de vacances si s’agafen seguides, 23 en 
períodes fraccionats, les fraccions seran les dels cicles de treball, etc. Però s’està 
a l’espera de l’acord de govern per si hi ha modificacions. 

 
Els/les treballadors/es amb terços, mitges jornades, etc. podran demanar les 
seves vacances sense condicionants. Però és el Departament el que decideix si 
contractarà o no personal substitut, segons les ràtios de cada centre. 
 
El Comitè hem demanat poder parlar del que el departament considera com a 
ràtios per cada centre, tram horari, etc. El departament no nega la possibilitat que 
es poguessin tancar centres no assistencials a l’agost per vacances. 

 
 
2. Mobilitat cobertura de vacants 

 
Es fa petició a RRHH d’ampliació dels casos de cobertura de vacants facilitant la 
mobilitat del personal que hi té dret. Es valorarà per negociació, pròximament, 
poder fer modificacions d’aquest acord. 

 
.../... 
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3. Taxa de reposició de places 

 
Des de 2010 solament es cobria el 50% de les places vacants. Segons el Acord 
de Govern del 28/02 els centres d’ICASS, DGACC i DGAIA, queden 
excepcionats per cobrir les places vacants de personal laboral al 100%. A la resta 
de Departaments no es cobreixen. Les que fins ara quedaven pendents de cobrir 
des de juny de 2010 (50%) queden bloquejades i pendents d’amortitzar. 

 
Al personal interí és d’aplicació la reducció del 15% però els Educadors/es de 
centres de la DGAIA no, a l’espera de la diagnosi que contemplarà el pla 
d’ocupació. 
 
Se’ns recorda que és d’aplicació pel personal laboral la reducció del 25% de 
retribucions per ILT a partir dels 3 mesos com al personal funcionari. 
 
 

4. Borsa treball de la DGACC 
 

El nostre Departament encara està a l’espera del traspàs total de la borsa de la 
DGACC al Departament. Es negociarà pròximament la unificació de les 
categories que són iguals. Es negociarà a la Comissió de seguiment de la borsa 
de treball, el còmput de temps treballat d’interinatge a la borsa de personal 
laboral. 

 
 
5. Petició de nous conceptes d’inclusió al GIP (gestió interna de personal) 
 

El Comitè Intercentres ha demanat a RRHH la inclusió d’alguns conceptes al 
GIP, per poder fer substitucions, que actualment no hi són; proves mèdiques, etc. 
El Departament comenta que això és molt difícil perquè depèn de Funció Pública.  

 
 
6. Acord Intercanvi de Calendaris entre el personal 
 

El Comitè Intercentres hem demanat tornar ha parlar d’aquest tema. L’última 
vegada que es va parlar estava CCOO a la presidència del Comitè i des de 
llavors no s’ha tornat a avançar sobre aquest tema. RRHH comenta que està 
disposat a parlar-ne de nou. 

 
 

.../... 
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Reunió de la COMISSIÓ DE LA BORSA DE TREBALL (27/04/2012) 
 
 
1) SITUACIÓ BORSA Educadors/es Consorci Serveis Socials Barcelona 

(CSSB) 
 

El departament està d'acord en no penalitzar als/les educadors/es que treballin al 
Consorci. Com és una "empresa externa" no poden accedir a la seva situació, 
però només és un problema informàtic. 

 
2) PERSONES QUE ESTAN EN BORSA EN CATEGORIES DIFERENTS I 

OCUPEN UNA VACANT 
 

El departament està d'acord en oferir-los una vacant de l'altra categoria, de 
manera que es modifiqui el sistema perquè no consti en les dues borses com a 
interí. 

 
3) INCLUSIÓ EN ELS CRITERIS DE TRUCADA, (persones amb contractes de cap 

de setmana i jornades inferiors). 
 

Des de l'1 de maig s'oferiran interinatges de jornada completa a persones que 
tinguin interinatges de jornada inferior. 

 
4) SUSPENSIÓ VOLUNTÀRIA DE LA BORSA DE TREBALL 

 
El departament està obert a ampliar aqueta suspensió a d’altres situacions. El 
problema és com tipificar-les i justificar-les per evitar arbitrarietats. 
 

 
 
Secció Sindical de CCOO 
Departament de Benestar Social i Família i ICASS 


