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 DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA 
REUNIÓ DEL COMITÈ INTERCENTRES AMB RRHH 

 
El dimarts 3 de març vam mantenir una reunió com a Comitè Intercentres amb representants de Recursos 
Humans (RRHH) del Departament per a tractar els temes següents: 
 
 
1.-Exclusió del servei de menjador dels centres d'ICASS: RRHH van reconèixer que s'havien equivocat i 
que no havien negociat amb el Comitè Intercentres res, tot i que l'ICASS afirmava que si hi havia hagut 
negociació.. CCOO amb la resta de sindicats i els nostres serveis jurídics interposarem Conflicte Col·lectiu. 
 
 
2.- Borsa de treball: Ens informen que ja es va publicar l'actualització i que es poden fer les reclamacions 
fins al dia 11 de març. Us recordem que la puntuació és a data 31 de desembre de 2014 i per dies treballats. 
I també que la DGACC passa a integrar-se a la Borsa del Departament. 
 
 
3.- Acord personal Auxiliar clínica / geriatria, fix, amb titulació d'infermeria: RRHH manifesten la seva 
disponibilitat a signar aquest acord i que sigui efectiu a primers d'abril.  
 
 
4.- Modificació horari de 9 casal de gent gran. RRHH va comunicar una nova modificació horària als 
subalterns/conserges/porters dels casals que no tenen Concesionaria de menjador que son 9 en total. 
Aquests treballadors/es hauran de sortir 15 minuts més tard a la tarda a les 20:15 hores. CCOO vam 
manifestar el nostre total desacord amb la nova mesura, ja que no es tracta de fer que el personal plegui 
cada vegada més tard, sinó ajustar els horaris dels equipaments al que realment demanen els usuaris i 
intentar que el treballador/a pugui conciliar la seva vida laboral i personal. 
 
 
5.- Modificació horària de les ludoteques horari escolar. RRHH ens va comunicar que atès què l’inici del 
curs escolar no sempre coincideix amb el 16 de setembre vol modificar la jornada intensiva dels 
educadors/es perquè aquesta s’adapti a l’inici de curs escolar i donar servei des del començament de curs. 
Per això faran una modificació horària de la jornada intensiva. Aquesta proposta la passaran al comitè i 
als/les treballadors/es afectats.  
 
 

La Secció Sindical de CCOO al Departament de 
Benestar Social i Família us continuarà informant 

 
Per qualsevol consulta o aclariment podeu posar-vos en contacte amb nosaltres: 

janeas@ccoo.cat, mjgomez@ccoo.cat, icaire@ccoo.cat 


