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REUNIÓ COMITÈ AMB EL DEPARTAMENT DE 
BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA 

 
Dimecres 13 de març, el Comitè Intercentres  ens hem reunit amb el  Departament per  tractar els temes 
que a continuació us detallem: 
 
1.- PLANIFICACIÓ ANUAL DE LES VACANCES 
 
El Departament, no ha recollit la proposta que el Comitè va fer de poder gaudir de les vacances fraccionant-
les per torns d’1 setmana, o fer dues setmanes seguides i la resta per períodes d’una setmana. El 
Departament fa la proposta de tres setmanes  consecutives i una setmana separada. Sense donar cap més 
opció i condicionant -ho a les necessitats del servei. 
 
Des de CCOO entenem que aquesta proposta no resol el problema que tindran els treballadors/es de 
manca de descans i desconnexió del centre, més i tenint en compte les retallades de dies personals. De 
moment no hi ha hagut acord ja que el Departament no està disposat a obrir cap més via a no ser que es 
pacti un altra cosa amb Funció Pública la qual cosa impossibilita bastant arribar a un acord en aquest sentit. 
 
Per la seva part, la Direcció General d'Acció Cívica, ha anunciat que tancaran tots els Casals durant l'agost:  
alguns durant dues setmanes i la majoria tot el mes sencer. Això vol dir que volen que els treballadors/es 
s'agafin les vacances obligatòriament el mes d'agost, perdent el dret que tenen fins ara de gaudir les 
vacances quan els hi sigui més beneficiós. CCOO hem mostrat la nostra més rotunda disconformitat amb 
aquesta imposició que la DGACC vol fer, un any més, amb els treballador/es dels Casals de gent gran.  
 
2.- REVISIÓ DE L’ACORD DE MOBILITAT DEL PERSOBAL LA BORAL FIX I AMPLIACIÓ AL 
PERSONAL TEMPORAL (INTERÍ) PER OCUPAR VACANTS QUE E S GENERIN ALS CENTRES 
 
Des de CCOO, com ja us varem informar en l'anterior nota informativa, estem  d’acord amb aquesta mesura 
donat que amplia les possibilitats de fixes i obre la porta a canviar de lloc al personal laboral interí. Ja us 
avancem que  haureu de fer la petició per escrit. Restem a l'espera de tancar l’acord  el més aviat possible i, 
per tant, de seguida que estigui signat, us informarem dels passos a fer per demanar els canvis. 
 
3.- ACORD DE ROBA DE TREBALL DEL PERSONAL D’ACCIÓ C ÍVICA I COMUNITÀRIA 
 
El Departament aporta una proposta per reduir la dotació de roba i la periodicitat, tant pel personal dels 
Casals de gent gran com Cases del mar. Com ja sabem tots els que estem en la DGACC, aquest acord es 
va signar quan estàvem al Departament de Governació i va ser un avenç. Ara, com en tantes d'altres coses, 
es confirma una nova retallada, en aquest cas de la roba de treball.  
 
4.- LLISTATS DEFINITIUS BORSA DE TREBALL  
 
Està previst que surtin la setmana vinent i quan es produeixi us informarem puntualment.  
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