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SECCIÓ SINDICAL DEP. BENESTAR I FAMÍLIA 
MOBILITAT PERSONAL LABORAL  

 
 
El Comitè i RRHH estem negociant la modificació de l’Acord per la cobertura de 
determinades places vacants. Aquest acord permetia que es pogués traslladar 
provisionalment el personal laboral fix i s’ampliarà per tal que el personal temporal interí 
laboral, també pugui canviar de plaça, cessant de l’interinatge que tingui per fer-ne un 
altre en una altra plaça, en un altre àmbit territorial. 
 
CCOO hem estat anys reclamant la modificació d’aquest acord per facilitar la mobilitat 
d’aquest personal interí a centres més a prop de la seva residencia habitual. 
 
CCOO hem presentat durant aquests anys moltes de les vostres sol·licituds de canvi de 
lloc de treball i hem insistit amb els responsables de personal perquè es pogués negociar 
la mobilitat. 
 
La setmana passada, en la reunió dels responsables de personal del Departament amb el 
Comitè Intercentres, vàrem aconseguir un Preacord que ampliarà tant la Mobilitat del 
personal laboral fix, com el canvi de plaça del temporal. 
 
Mobilitat personal laboral interins; fins ara no es podien moure’s; a partir d’ara podran 
canviar-se a una vacant de diferents àmbits territorials. 
 
Mobilitat provisional pels fixos; fins ara es podien moure solament en casos de jubilació 
forçosa i dimensionament de plantilla. Ara la mobilitat s’amplia a més casos. 
 
 
 
CCOO valorem positivament aquest acord amb el Departament. Quan estigui 
definitivament signat l’acord, us informarem sobre els requisits a seguir. 
 
 
 

Per a mes informació podeu contactar amb els vostre s delegats/des de CCOO al 
Departament de Benestar Social i Família i ICASS. 


