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CENTRES DGAIA 
TRASLLAT CENTRE PUJADES AL CONSORCI DE SERVEIS 

SOCIALS I CIRCULAR HORÀRIA 
 
La Instrucció de Servei que regeix el calendari i horaris dels centres de DGAIA per l’any 
2014 ja està en els centres per tal de poder resoldre la tria de torn i l’elaboració de 
calendaris com cada any. 
 
Remarcar que, malgrat la primera intenció de la DGAIA de retirar els dos dies addicionals 
de DESCANS que han d’estar posats en calendari, al final aquests es mantenen per un 
any més.  I també s’incorpora el redactat referent a la forma de gaudiment de vacances 
que regeix actualment. 
 
Una modificació només, doncs, respecte de la de l’any passat: en els criteris per la elecció 
de torns, en concret en el cinquè on es feia referència a “antiguitat”, i pel que fa al 
personal educatiu pel fet de ser una categoria on hi conviuen personal funcionari i laboral, 
el que serà són “serveis prestats”. El motiu és que l’antiguitat es compta diferent entre 
funcionaris i laborals i si no ho modificàvem, el personal laboral hi sortia perdent. 
D’aquesta manera, a tots dos col·lectius se’ls compta igual. 
 
Ara està pendent (pur tràmit) la signatura de la renovació del pacte on el personal 
funcionari es regeix també per la mateixa Instrucció que els laborals. 
 
Centre Pujades: Està previst, com a recurs, que es traspassi la seva gestió i el personal 
laboral (tal i com ja va passar amb St. Andreu i Llimoners), el gener de 2014. 
 
És per això que s’està negociant el traspàs d’aquest personal (el personal funcionari 
continua essent de la Generalitat) i se’ls ha ofert, tal i com marca el Conveni, si es volen 
quedar com a personal de la Generalitat en una altra plaça de la seva categoria no 
afectada pel traspàs. Si opten per quedar-se a Pujades, passant a ser del Consorci, 
queden en excedència de la Generalitat. 
 
La preocupació del Comitè, com sempre, està sent que no es perdi cap plaça i també es 
mantinguin les actuals persones temporals que integren l’equip. 
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