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MODIFICACIÓ SUSBTANCIAL DE CONDICIONS DE TREBALL DELS 
SUBALTERNS I PORTERS AFECTATS PER LA RECONVERSIÓ DE 

CASALS DE GENT GRAN A CASALS CIVICS 
 
La reunió d’ahir entre el Comitè Intercentres i el Departament va finalitzar sense cap acord. Per 
tant, el Departament imposarà al personal afectat els nous horaris de Casals Cívics, sense haver 
tingut cap voluntat de diàleg, ni amb el Comitè Intercentres, ni molt menys amb els treballadors/es 
afectats per aquesta mesura. 
 
La DG d’Acció Cívica ha pres, segons paraules de la responsable Sra. Montse Suñol, la decisió 
político-tècnica que aquests centres obrin des de les 9 del matí fins a les 21 hores de la nit. I 
tancaran (o no!) els caps de setmana en funció de la realitat de cada centre. 
 
Cada centre tindrà uns dies diferents d’obertura i tancament, ni tots tancaran el diumenge o 
dissabte, ni tots obriran.  
 
Els diners i recursos per aquest canvi seran nuls; no hi haurà ni un cèntim més per a readaptació 
d’equipaments, activitats, professionals, etc.  Res de res!  Molt al contrari, s’estalviaran els 
complements d’aquest treballadors/es afectats pel tancament del diumenge, als quals se’ls traurà 
del seu sou. 
 
El Departament no ha volgut ni sentir parlar de reclassificació al grup D1 per la major 
responsabilitat, per l’augment de càrrega de treball, per treballar 11 hores al Equipament, per fer 
funcions que no corresponen a un subaltern/a i no diguem a un porter/a! Res, el Departament ha 
tancat la porta a tota negociació imposant, una vegada més, als treballadors/es més desfavorits –
per les seves retribucions, condicions en què presten el servei, etc.-, la seva política de “a 
garrotada seca” . 
 
Menyspreen la conciliació de la vida laboral i familiar, obligant a treballar ni més ni menys que 11 
hores en un dia!! Això serà una política del Departament, però és una política retrògrada que va en 
contra de les mesures que faria un Govern de progrés, que el que vol és establir, per decretazo, 
horaris més adients a la conciliació dels treballadors/es de tota la societat catalana.  
 
Des de CCOO, instem al Comitè Intercentres a valorar les accions a dur a terme per a defensar 
els drets d’aquests treballadors/es. Avui afecta a 13 equipaments i a partir de l’any que ve afectarà 
a molts més. 
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