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PERSONAL LABORAL DEP. BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
COMITÈ INTERCENTRES I FLEXIBILITAT HORÀRIA
La setmana passada el Comitè intercentres es va reunir amb el Departament per tancar alguns temes que
tenien pendents dels quals ens havien de donar respostes.
Nova opció horària d’equipaments de la DGACC
En concret, els CGG amb OBFS, se’ls afegeix a les opcions actuals, les opcions (bis) que consisteixen en la
flexibilitat de reduir mitja hora per dinar i poder entrar més tard al matí o plegar abans a la sortida. Dependrà
del tipus d’Equipament. La nostra proposta anava en la línia de fer que aquests horaris estiguessin més
adaptats a conciliar la vida personal i laboral, però a la Direcció General i Recursos Humans no es
mostraven disposats a negociar més enllà d’aquesta proposta. És per això que la part social vam decidir
acceptar la proposta final perquè, almenys, es contemplessin més opcions horàries.
Borsa Treball
La Borsa de treball de Governació (pel que fa a la DGACC) serà traspassada a la de Benestar, i el bloc 3 de
la que era la de Governació, desapareix. La raó és que, en el Departament de Benestar, les categories de la
Borsa de la DGACC no són considerades finalistes o essencials. A més, les categories de subaltern i porter
seran assimilables, però no les de telefonista i recepcionista.
Tornat a demanar com ja fa temps, el Departament torna a rebutjar la proposta de CCOO de comptar els
serveis prestats d’interins/es funcionaris per a la Borsa de laborals. Aquest fet afecta i discrimina sobretot als
educadors/es de la DGAIA.
L'actualització de la Borsa de treball s’efectuarà anualment i no semestralment com nosaltres vam demanar.
En l’actualitat es fa cada dos anys, el que implica que molts treballadors/es no poden saber la seva
puntuació a la Borsa en previsió de possibles contractes.
Flexibilitat horària Personal funcionari, interins/es i personal laboral:
Per últim informar-vos que la Secció Sindical de CCOO del Departament de Benestar Social i Família i
ICASS tenim demanada reunió amb la Direcció de Serveis per a tractar el tema de l’aplicació de la flexibilitat
horària, per als treballadors i treballadores que tenen Horari Especial, que contempla la recent modificació
del Decret de Jornada i Horaris. Creiem que hi ha tipologies de centres de treball i col·lectius on no hi hauria
d’haver cap dificultat per poder arribar a un acord que autoritzés a aquest personal a gaudir-ne, sense
afectar el servei que es presta.
Us continuarem informant.
Seccio Sindical de CCOO al Departament de Benestar Social i Família i ICASS
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