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PERSONAL LABORAL DEP. BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA 
HORARIS EQUIPAMENTS DGACC

 
El Comitè Intercentres va reunir-se amb el Departament el passat 23 de maig i entre els temes que es van 
tractar hi eren, entre d’altres, els horaris dels responsables dels Equipaments de la DGACC. Finalment, es 
van aprovar amb la disconformitat de la part social atès que aquest  “Acord” no recull les propostes que 
CCOO hem fet des de l’inici de les negociacions i que hem  mantingut fins l’últim moment perquè era el que 
la majoria dels treballadors/es afectats ens demanen: 

• Poder fer  dues tardes a la setmana 
• Poder triar la tarda 
• Avançar l'hora de sortida amb la mitja hora que es recupera del dinar 
• Continuar entrant a les 9 del matí 
• Continuar sortint a les 3 de la tarda. 

 
Doncs bé, la contraproposta de l'Administració ha quedat d'aquesta manera apart de les altres dues opcions 
ja existents:  

Opció 3:  Dos dies a la setmana, a escollir entre dilluns, dimarts i dimecres, en horari partit de matí i 
tarda, amb inici de la jornada a les 9:30 hores i finalitzant a les 19:45 hores. S’haurà de fer una pausa 
obligatòria de 30 minuts en la franja horària compresa des de les 13:30 h a les 15:00 h. I els altres 3 dies 
restants de la setmana, en horari de matí, de 9:30 h a 15:30 h. 

 
Si CCOO finalment vam decidir acceptar aquesta contraprosposta ha estat perquè, davant la negativa de la 
DGACC a fer cap més moviment per a intentar apropar-se una mica a les nostres propostes, vam considerar 
que almenys hi hauria una opció més per a triar. 
 
El que sí els va quedar molt clar és que aquesta nova opció, tantes vegades reivindicada pel col·lectiu, en 
cap cas té en compte la conciliació de la vida personal i laboral de les persones que treballen en aquests 
centres. CCOO pensem que el Departament ha volgut donar aquesta engruna perquè els deixéssim 
d’insistir amb aquest tema d’una vegada per totes i tancar, d’aquesta forma, la qüestió Horaris.  
 
Així doncs, aquesta nova opció entrarà en vigor a partir del 30 de setembre d’aquest any, per tal que la 
persona que ho vulgui, la pugui demanar. CCOO hem demanat que aquesta opció també sigui d’aplicació al 
personal funcionari, i el Departament hi ha accedit. 
 
D' altra banda se'ns va informar de la intenció que té la DGACC de fer canvis en la orientació dels Casals de 
Gent Gran, fent d’ells un espai obert a tota la gent del barri. És a dir, com els Casals Cívics. Per nosaltres, 
aquesta  és una qüestió organitzativa en la qual ni podem entrar ni entrarem. El que sí farem serà vetllar per  
què es mantinguin i es garanteixin les condicions laborals de tota la plantilla dels Casals de Gent Gran. 
  
Per qualsevol consulta o aclariment podeu posar- vos en contacte amb la Secció Sindical de CCOO al 
Departament de Benestar Social i Família i ICASS  
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