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REUNIÓ DE LA SECCIÓ SINDICAL DE CCOO AMB 
EL DIRECTOR GENERAL

 
El 18 de maig vam tenir la segona reunió amb el Direct
respostes a la carta – que ja us vam fer arribar en el seu moment
posant sobre la taula, la problemàtica actual de les oficines. 
 
El Director va començar exposant qu
treballadors/es de les oficines, la situació del País fa que la Direcció General no tingui possibilitats reals de 
fer actuacions que comportin qualsevol tipus de despeses per petites que s
contundència. Hi ha proves més que suficients que demostren com està la situació. Com ara el recent estudi 
de riscos psicosocials, un altre document de les trobades territorials del 2015 i, el que és més important per 
a nosaltres, les visites que fem els delegats i delegades de 
on es veu la realitat diària de com estan treballant els companys/es de la DGACC. 
 
També hem de dir, perquè ens agrada ser objectius, que el nou Director General té 
actuacions en tots els equipaments en general, i a les oficines en particular. 
previst a curt i llarg termini. Per exemple, les dues places que han alliberat, arribaran a Santa Coloma i 
Granollers, amb la condició que, si es necessita en alguna oficina dels voltants, aquesta persona també 
cobreixi absències puntuals.        
 
El personal de les borses de treball, d’interins i laborals que es contracten per a fer substitucions se’ls  
donarà formació abans que vagin a
perjudicial que altra cosa.  De fet, Direcció General ha començat per fer formació als treballadors/es que 
cobreixen les absències per baixes o Aps, mantenint
estiguin formats/des. 
 
Faran una prova pilot de posar càmeres connectades als timbres antipànic amb la empresa de seguretat, a 
les oficines més conflictives. La idea, a més llarg termini, és tenir oficines comarcals i territori
amplis i la plantilla de treballadors/es adient que faria que, en cap cas, a l’oficina hi hagués mai només una o 
dues persones.  
 
Per a CCOO no és suficient. Mentre les plantilles continuem sota mínims els “parches”, no deixaran de ser 
això, “parches”. També és veritat que la voluntat de fer alguna cosa, sempre s’ha de tenir en compte i la 
valorarem positivament. 
  
Ens vam emplaçar per d’aquí uns mesos, per anar valorant les mesures endegades, per a portar més 
reivindicacions que segur que tenim i poder
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REUNIÓ DE LA SECCIÓ SINDICAL DE CCOO AMB 
EL DIRECTOR GENERAL  

El 18 de maig vam tenir la segona reunió amb el Director General. Aquesta reunió tenia per objecte donar 
que ja us vam fer arribar en el seu moment-, que CCOO li vam enviar denunciant, i 

posant sobre la taula, la problemàtica actual de les oficines.  

El Director va començar exposant que tot, i que entén molt bé la nostra preocupació i la situació dels 
treballadors/es de les oficines, la situació del País fa que la Direcció General no tingui possibilitats reals de 
fer actuacions que comportin qualsevol tipus de despeses per petites que siguin. 
contundència. Hi ha proves més que suficients que demostren com està la situació. Com ara el recent estudi 
de riscos psicosocials, un altre document de les trobades territorials del 2015 i, el que és més important per 

les visites que fem els delegats i delegades de CCOO contínuament als Equipaments, que és 
on es veu la realitat diària de com estan treballant els companys/es de la DGACC.  

També hem de dir, perquè ens agrada ser objectius, que el nou Director General té 
actuacions en tots els equipaments en general, i a les oficines en particular.  Ens informà del que tenen 
previst a curt i llarg termini. Per exemple, les dues places que han alliberat, arribaran a Santa Coloma i 

ó que, si es necessita en alguna oficina dels voltants, aquesta persona també 

El personal de les borses de treball, d’interins i laborals que es contracten per a fer substitucions se’ls  
donarà formació abans que vagin a les oficines. I l’objectiu és tenir treballadors/es formats, sinó  és més 
perjudicial que altra cosa.  De fet, Direcció General ha començat per fer formació als treballadors/es que 
cobreixen les absències per baixes o Aps, mantenint-los al Departament sense anar a l’oficina fins que 

Faran una prova pilot de posar càmeres connectades als timbres antipànic amb la empresa de seguretat, a 
La idea, a més llarg termini, és tenir oficines comarcals i territori

amplis i la plantilla de treballadors/es adient que faria que, en cap cas, a l’oficina hi hagués mai només una o 

no és suficient. Mentre les plantilles continuem sota mínims els “parches”, no deixaran de ser 
També és veritat que la voluntat de fer alguna cosa, sempre s’ha de tenir en compte i la 

Ens vam emplaçar per d’aquí uns mesos, per anar valorant les mesures endegades, per a portar més 
nim i poder-vos informar de forma directa als treballadors/es de la DGACC
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REUNIÓ DE LA SECCIÓ SINDICAL DE CCOO AMB 

or General. Aquesta reunió tenia per objecte donar 
li vam enviar denunciant, i 

e tot, i que entén molt bé la nostra preocupació i la situació dels 
treballadors/es de les oficines, la situació del País fa que la Direcció General no tingui possibilitats reals de 

iguin. Vam respondre amb 
contundència. Hi ha proves més que suficients que demostren com està la situació. Com ara el recent estudi 
de riscos psicosocials, un altre document de les trobades territorials del 2015 i, el que és més important per 

contínuament als Equipaments, que és 

També hem de dir, perquè ens agrada ser objectius, que el nou Director General té clar que cal fer 
Ens informà del que tenen 

previst a curt i llarg termini. Per exemple, les dues places que han alliberat, arribaran a Santa Coloma i 
ó que, si es necessita en alguna oficina dels voltants, aquesta persona també 

El personal de les borses de treball, d’interins i laborals que es contracten per a fer substitucions se’ls  
les oficines. I l’objectiu és tenir treballadors/es formats, sinó  és més 

perjudicial que altra cosa.  De fet, Direcció General ha començat per fer formació als treballadors/es que 
se anar a l’oficina fins que 

Faran una prova pilot de posar càmeres connectades als timbres antipànic amb la empresa de seguretat, a 
La idea, a més llarg termini, és tenir oficines comarcals i territorials, amb locals 

amplis i la plantilla de treballadors/es adient que faria que, en cap cas, a l’oficina hi hagués mai només una o 

no és suficient. Mentre les plantilles continuem sota mínims els “parches”, no deixaran de ser 
També és veritat que la voluntat de fer alguna cosa, sempre s’ha de tenir en compte i la 

Ens vam emplaçar per d’aquí uns mesos, per anar valorant les mesures endegades, per a portar més 
vos informar de forma directa als treballadors/es de la DGACC. 
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