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DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA 
PROPOSTES D’HORARIS DELS RESPONSABLES DELS 

CASALS DE GENT GRAN 
 
La secció sindical de CCOO de Benestar Social i Família volem informar el col·lectiu de treballadors/es 
responsables de Casals de la Gent Gran de les actuacions que, com a sindicat i com a delegats/es 
membres del Comitè Intercentres, hem realitzat davant del Departament i la DGACC durant tot aquest any, 
per tal d’instar-los a iniciar unes negociacions amb la part social per a tractar d’arribar a un acord d’horaris 
que compatibilitzi la jornada laboral amb la conciliació de la vida laboral i personal. 
 
A principis d’any, CCOO vam mantenir la primera reunió amb el Director General de la DGACC al qual ja li 
vam demanar una negociació per tractar del tema. La seva resposta ja la coneixeu (S’ho estudiarà, parlarà 
amb la Cap de Servei). 
 
A més del Director, hem mantingut dues reunions amb la Secretària General del Departament i el Director 
de Serveis, una com secció sindical de CCOO i l’altre com a Comitè Intercentres. En totes dues hem 
exposat aquesta reivindicació i fins i tot en la primera reunió la Secretària General ens va demanar una 
proposta per escrit per estudiar-la. Aquesta proposta li va ser enviada per la secció sindical de CCOO. 
 
Posteriorment ens vam tornar a reunir amb el Director General i es va comprometre, aquesta vegada sí, a 
enviar una proposta al Comitè Intercentres, d’això ja fa més de cinc mesos i estem com el primer dia. 
 
Fa un mes, des del Comitè Intercentres es va enviar una petició de reunió a Recursos Humans i la Direcció 
General per parlar del tema. La resposta va ser NO.  
 
Des de CCOO creiem que clarament existeix un menyspreu generalitzat envers els treballadors públics, 
però en aquest cas agreujat davant un col·lectiu que únicament està demanant un horari més flexible i 
compatible amb la seva vida personal. Em comptes d’atendre la petició i tractar de negociar, el que es fa 
des de la Direcció General és encarregar-los cada dia més funcions, més responsabilitats i mantenir un 
control i una rigidesa que no coneixíem en 25 anys que portem com a treballadors i treballadores d’aquest 
Departament.  
 
Sincerament, des de CCOO creiem que això és inacceptable i no sabem a què respon aquesta postura 
sistemàtica del NO als responsables.  
 
Continuarem insistint en aquesta reivindicació i per suposat que podeu comptar amb el nostre suport si 
aquest col·lectiu decidiu emprendre qualsevol tipus d’acció per a aconseguir les vostres  legítimes 
reivindicacions.  
 
Per qualsevol consulta o aclariment connecteu amb les nostres delegades de la DGACC 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


