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REUNIÓ DEL COMITÈ INTERCENTRES AMB 
RESPONSABLES DEL DEPARTAMENT 

 
Dimarts passat el Departament ens va respondre alguns dels temes que teníem pendents 
de Personal Laboral. 
 
Retribucions CADS: En un període breu de temps, el Departament farà una proposta a 
Funció Pública, tot i esperant l’aprovació dels pressupostos per a tenir diners i, a partir 
d’aquí, començar a concretar aquesta justa reivindicació que fa anys que els/les 
treballadors/es dels CADS, i també CCOO, estem reclamant. De la mateixa manera, cal 
adequar les retribucions dels seus companys/es funcionaris/àries i interins/es. 
 
Acreditacions Residències: Es farà una sessió informativa per a cada Residencia durant 
el mes de febrer per a explicar tot el procés d’acreditació abans que el Gabinet Tècnic 
iniciï el procés per acreditar al personal propi. S’anirà als centres per a facilitar a tots els 
treballadors/es que ho necessitin, el poder formalitzar la seva acreditació . 
 
Borsa de treball: A finals d’aquesta setmana o a primers de la vinent, estarà penjada a 
Intranet i a la pàgina WEB del Departament l’actualització de la Borsa (primer bloc). A 
partir de la setmana que ve també es publicarà al DOGC la convocatòria per a l’ampliació 
de la borsa per a les categories finalistes del Departament. 
 
Canvi de destinació: Es preveu es publiqui durant aquest primer trimestre. Es començarà 
per les categories dels grups A i B. Pel que fa a les categories a funcionaritzar, sortiran a 
concurs de trasllats restringit, les places de tots els grups.  
 
Complement d’atenció al públic de les Oficines: El Departament ho consultarà a 
Funció Pública ja que, al ser un complement que no només afecta el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, sinó a tots/es els administratius/ves que fan atenció al 
públic, el Departament manifesta que ho veu complicat. Això si, coincideixen amb CCOO, 
que ja ho vam plantejar a la Negociadora de Conveni fa anys, en que és una reivindicació 
justa, ja que no te massa sentit que uns treballadors/es en el mateix centre amb la 
mateixa feina el cobren i els altres no ! 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


