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COMITÈ INTERCENTRES 18.04.2017 I 
REUNIÓ AMB EL DEPARTAMENT 

 
 
 
COMITÈ INTERCENTRES: 
 
Terapeutes ocupacionals: es demana el complement d’atenció directa i també la 
petició de la revisió de riscos laborals ja que el tema de mobilitzacions de gent gran 
(manipulació de càrregues) no està inclòs, entre d’altres. 
 
Resultat de la reunió amb el DGPS: la direcció general diu que no té 
competències directes sobre el personal, però malgrat això vol mantenir reunions 
periòdiques i fer grup de treball per tractar els temes de millora en la situació 
laboral, adaptació de llocs de treball... 
 
Circular de vacances: es coincideix que no és gens clara i es demanarà aquesta 
clarificació però, en essència i pels dies addicionals de vacances, es diferencien 
els torns regulars dels irregulars. Pels primers les vacances es compten per dies 
sempre que estiguin enganxades a les mateixes. Si es volen gaudir per separat 
s’han d’agafar en bloc i cada jornada es compta amb un màxim de 7,5 hores. Pels 
torns irregulars, la jornada es calcula per la mitjana d’hores de cada cicle. Si el dia 
demanat es superior a la jornada, l’excés d’hores s’ha de retornar en períodes 
mínim de 30 minuts. 
 
OTAF:  les antigues oficines de Benestar tancaran el 31 de juliol però l’1 d’agost 
romandrà una persona per finalitzar les tasques de registre i lliurament de la 
documentació. 
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Horari responsables DGACC: a la proposta hi ha aspectes que han de ser 
aclarits pel Departament (com s’aplicarà la flexibilitat, com s’ha de fer la 
recuperació d’hores...) 
 
Borsa de Treball: es demana que s’incloguin com a categories FINALISTES, el 
personal Subaltern, cambrer/a de Residències, Tènics d’OTAF... Es demana crear 
una Borsa d’experts del SOC. 
 
 
RESPOSTES DE L’ADMINISTRACIÓ: 
 
Explicació d’horaris Responsables DGACC: s’han pensat per a facilitar la 
flexibilitat horària i garantir una bona cobertura de les tardes. De 9 a 14,30 hores és 
de presència obligatòria. Resta flexible però s’ha de cobrir de 14,30 a 15 hores els 
dies que dobla el conserge i hi ha servei de menjador. Hi ha diferents opcions 
horàries, en el cas de triar la de treballar quatre tardes s’ha de fer com a mínim 1,5 
hores a partir de les 14,30 hores, podent fer resta de recuperació abans d’aquesta 
hora. Els sindicats estudiarem més a fons la proposta abans de posicionar-nos. 
 
Complement d’Atenció al Públic: El Departament diu NO al complement 
d’atenció al públic demanat per al personal laboral de les OTAF perquè Funció 
Pública no ho admet, al no estar contemplat en el Conveni. 
 
Oferta d’Ocupació Pública: La propera Oferta Pública aprovada pel Govern, 
contemplarà entre d’altres, 556 places del nostre Departament. 458 seran 
d’auxiliars de geriatria.  
 
Borsa d’experts del SOC: Convocaran als sindicats per parlar d’aquesta Borsa. 
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