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COMITÈ INTERCENTRES DEL PERSONAL LABORAL 
 
 
 
A la reunió del 26.02.2014, es van tractar diversos temes que a continuació us detallem: 
 
 
1.- Acord de calendaris del personal responsable dels casals de la gent gran. 
 
El Departament té ja sobre la taula les diverses propostes i que ens reuniran en breu 
(durant el mes de març). CCOO ja havíem enviat una darrera carta a la Secretària 
General i mantingut una reunió amb la DGACC per fer-li arribar per enèsima vegada la 
petició dels treballadors/res Responsables, en la línia de poder reduir una tarda, això sí, 
sempre de manera opcional. També vam plantejar que es pugui dinar en mitja hora, tal i 
com fan a Serveis Centrals. Aquesta proposta seria per tots els Equipaments de la 
Direcció General. 
 
 
2.-Pausa de 20 minuts dels subalterns, porter/es, of. Manteniment, dels Casals de 
gent gran 
 
Com tots i totes els afectats sabeu, ja es va denunciar aquest tema quan estàvem al 
Departament de Governació i es va guanyar, i així CCOO ho vam transmetre també al 
Dep. de Benestar, perquè  volem que tothom tingui la garantía que podrà fer aquesta 
pausa. El Departament diu que en breu ens donarà una resposta en sentit positiu, sobre el 
COM es podrà fer. 
 
 
3.- Acord de calendaris del personal subaltern, porter/es, oficial manteniment dels 
Casals de gent gran  
 
Finalment s’ha arribat a un Acord de Calendaris, tant pel que fa al canvi d’horari per evitar 
l’excés d’hores de molts calendaris, com a tot el redactat de l’Acord que, bàsicament, 
queda com ja el teníem al Departament de Governació. Quan estigui signat us el farem 
arribar. 
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4.- Circular de vacances 
 
La part social, a petició de CCOO, va demanar que les vacances es puguin fraccionar 
també per setmanes. Donada la diversitat de calendaris i tipologies de centres, s’ha 
decidit crear un grup de treball reduït, amb les diferents Direccions Generals, el 
Departament, i la part social, per estudiar les possibilitats reals d’arribar a un acord sobre 
aquesta opció que facilitaria que els treballadors/res tinguéssim més opcions de 
vacances. Esperem tenir una resposta abans del 18 de març. 
 
 
5.-Borsa de Treball 
 
El Departament informa que l’elaboració del 3er bloc de la Borsa de treball de la DGACC 
que es va fer a Governació ha finalitzat i que ja es poden consultar les llistes a la pàgina 
web de Governació. També ens informa que, en breu, es traspassarà aquesta Borsa 
definitivament a Benestar i s’unificaran les dues. 
 
El Comitè demana que s’actualitzin els serveis prestats semestralment, i de forma 
automàtica, per tal que tothom pugui conèixer la seva puntuació sense haver d’esperar 
dos anys quan es reobri. El Departament es mostra receptiu mentre només es tracti 
d’actualitzar puntuació. 
 
També sol·licitem que: 

• Els serveis prestats com a interins computi per a la Borsa de personal laboral. El 
Departament no hi està d’acord. 

• Unificar categories similars de la Borsa de treball com, per exemple, porters i 
subalterns. Sembla que sí que es podria fer.  

• A la petició de CCOO, de la possibilitat de mobilitat dins un mateix àmbit territorial, 
el Departament no ho accepta. 

 
 
6.- Propers concursos personal laboral 
 
El Departament ens informa que, en breu, es reprendran els concursos de canvi de 
destinació i el corresponent ascens del grup D del personal laboral i que van iniciar-se 
pels grups més baixos i havien quedat interromputs. Us anirem informant de tot el procés. 
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