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BENESTAR I FAMÍLIA 
REUNIÓ COMITÈ INTERCENTRES I DEPARTAMENT: 

DGACC 
 
El dia 29 d’abril es vam reunir el Comitè Intercentres amb el Departament per tractar les 
vacances del personal subaltern, porter/a, oficials de manteniment, etc. dels Casals de 
gent gran. 
 
Com ja sabreu, des de fa un parell d’anys els casals de gent gran estan obligats a tancar 
el mes d’agost -una part o tot el mes- depenent de cada centre específicament. Aquest 
any, majoritàriament s’ha optat pel tancament total i també, de forma minoritària alguns, 
durant 3 o 2 setmanes, en funció de la demanda dels usuaris/es.  Això vol dir que els 
treballadors/es s’estan adequant les vacances a aquestes dates per tal de no haver d’anar 
fent tombs pels diferents Casals que restin oberts a l’agost. De tota manera, informar-vos 
que la circular de vacances contempla que es poden gaudir tres setmanes consecutives i 
una deixar-la, si el treballador/a vol, per un altre període de l’any. 
  
El Comitè Intercentres ha portat també a la reunió tots els temes que CCOO vam tractar 
amb la reunió amb el Director General i que posteriorment va passar per escrit (que us 
annexem), al Comitè perquè demanés aquesta reunió amb el Departament i començar a 
negociar : horaris, flexibilitat, calendaris, etc.  
 
Finalment el Departament ens ha informat que estan treballant totes aquestes propostes i 
que ens tornaran a reunir per començar a parlar i negociar-les amb el Comitè Intercentres.  
 
Des de CCOO volem manifestar que ja és hora que el Departament s’assegui a negociar 
coses que afecten al col·lectiu de treballadors/es de la DGACC ja que, des que vam 
aterrar en Benestar Social i Família, ens hem tornat invisibles. Exceptuant, és clar, per fer-
nos retallades.  
 
També donem la benvinguda a la resta de companys/es del Comitè Intercentres, que ara 
sembla que ja s’han sumat a les reiterades demandes de CCOO perquè el Departament 
ens tingui en compte. Som força persones els que treballem en aquesta Dir ecció 
General .  
 
Secció sindical de CCOO al Departament de Benestar Social i Família-ICASS  
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Reunió amb el Director General de la DGACC 
 
El 19 de març, la Secció Sindical de CCOO, ens hem reunit amb el Director General de la DAGC per tractar 
els temes següents: 
 

1- Horaris de les OACs . hem proposat la possibilitat de fer horari flexible entre les 7,30 i 8h, i les 15h i 
15,30. Durant els períodes de jornada intensiva de 8h a 15h. És una petició que no va més enllà que 
tenir el mateix dret que els companys/es de serveis centrals ja que també s’han tingut les mateixes 
retallades.  

 
2- Recuperació horària dels subalterns/es dels Casals de Gent Gran . CCOO hem plantejat que, 

qui no ho recuperi amb hores de formació fora de l’horari laboral, tal i com diu l’acord de calendaris 
signat i vigent des del 2010, tingui la possibilitat d’ajustar el seu calendari laboral fins arribar a les 
1.633 h, entrant més d’hora o sortint més tard, entre el dilluns i dimecres.  

 
3- Horaris dels responsables Casals de Gent Gran . CCOO hem proposat al Director varies 

possibilitats per intentar també conciliar la vida laboral i personal i, alhora, atendre les necessitats 
dels casals. La primera opció seria compactar l’horari en dues tardes (opcionalment). L’altre opció 
seria poder dinar en 30 minuts i sortir mitja hora abans a la tarda. Per últim, de l’opció 1 de l’acord 
de calendaris , deixar una tarda fixa i les altres dues flexibles. 
CCOO li hem plantejat que, si per poder regularitzar i acceptar les propostes d’horaris dels 
treballadors/es dels CGG, calgués modificar-ne l’horari d’obertura i tancament, que fessin l’estudi ja 
que hi ha molts usuaris/es de casals que ho veurien amb bons ulls.  

 
4- Roba de Treball . CCOO ens hem queixat tant de la mala qualitat del teixit, com del disseny tan poc 

encertat dels uniformes dels subalterns/es de CGG. 
 

5- CCOO hem demanat de poder arribar a tenir Acords de calendaris pendents  de subaltern/es, 
porters....., tècnics de CC, E.P., H.E..  El Director general ens ha demanat que li féssim arribar una 
proposta. 

 
6- CCOO hem demanat que es tornin a fer els Encàrrecs de Categoria Superior  quan hi hagin 

baixes, etc., tal i com es feia. 
 
El Director General no ha pogut concretar res, ha pres nota de les propostes i demandes que li hem fet i, per 
tant, nosaltres esperem una resposta. Resposta que com li hem manifestat, estan esperant els treballadors i 
treballadores dels equipaments. 
 
Nosaltres continuarem insistint per tal d’obtenir millores el més aviat possible. 
 
Seguim a la vostra disposició, per qualsevol ampliació d’informació. 
 
Secció sindical  de CCOO 
al Departament de Benestar Social i Família  


