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TEMES D.G. ACCIÓ CÍVICA 
 
Des de la secció sindical de CCOO al Departament, us volem fer arribar la satisfacció 
perquè dues companyes que no estaven cobrant un determinat període de triennis, 
finalment, i gràcies a la feina d’un delegat de CCOO hem  aconseguit que ho cobressin. 
No ens estendrem en l’explicació, perquè aquesta, ja l’heu rebuda pels altres 
companys/es. 
 
Segurament, trobarem que hi ha més casos com aquests però que fins ara no s’han 
detectat. És trist, però fins i tot les errades de l’Administració han de ser lluitades perquè 
t’acabin donant el que et correspon. 
 
També us volem informar que els sindicats vam demanar obrir una borsa de personal 
només de la DGACC atès que la existent ja està més que esgotada, i en aquests 
moments s’està acudint als currículums personals. 
 
El comitè intercentres farà una proposta de categories que poden perfectament ser 
finalistes perquè la DGACC necessita que es facin substitucions, d’una vegada per totes, 
de les persones que agafen baixes, dies personals, formació, vacances, etc. Tal i com 
s’havia aconseguit fa anys esperem que en un termini no massa llarg, aquesta borsa 
pugui ser una realitat. 
 
També us volem informar que CCOO vam portar al Comitè de Salut Laboral del 
Departament l’estat de climatització d’algunes oficines i casals de gent gran atès que 
estaven patint el fred d’aquest mes de gener amb estufes, perquè no funcionava la 
calefacció. Sembla ser, que finalment, s’estan posant aparells nous en aquests centres... 
 
Per a qualsevol altra informació us podeu posar en contacte amb els/les vostres 
delegats/es de CCOO al Departament. 

• Jesús Aneas:  janeas@ccoo.cat 
• Maria José Gómez:  mjgomez@ccoo.cat 
• Isabel Caire:   icaire@ccoo.cat 
• M. Àngel Merino:  mamerinos@gmail.com 

 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 

mailto:gene@ccoo.cat
http://www.ccoo.cat/fsc/generalitat
http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo
http://www.twitter.com/ccoogeneralitat
mailto:mjgomez@ccoo.cat
mailto:icaire@ccoo.cat

