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COMITÈ INTERCENTRES 
 
CCOO us informem dels temes tractats en el darrer Comitè Intercentres: 
 
1.- El Departament ja ens ha passat els següents redactats dels diferents acords presos durant 
aquests mesos i creiem que són del vostre interès: 
• Acord de vacances: Contempla com i de quina forma es poden gaudir els dies de vacances. 
• Acord dies addicionals de vacances: Contempla com es poden gaudir els dies addicionals 

de vacances (premi per antiguitat). Aquest any es poden fer separats i/o junts amb les 
vacances. Recordeu que són dies efectius reals de treball. 

• Acord de Creació del fitxer d’experts Docents per als cursos de formació del SOC: És un 
acord que portava anys elaborant-se. No recull totes les propostes de la part social però s’hi 
continuaran afegint millores. L’acord aquest any facilitarà la contractació de nous 
professionals. 

2.- La part social també hem reclamat a RRHH la immediatesa de la publicació del llistat 
actualitzat de la Borsa de treball. CCOO hem proposat que, si no tenim resposta abans de l’estiu, 
ho denunciarem davant Inspecció de Treball. 
 
3.- S’ha negociat una proposta de criteris d’elaboració de nous calendaris pels responsables 
d’equipaments que serà d’aplicació l’any 2018 (DGACC). 
 
4.- Els centres de la DGPS no troben personal d’infermeria (DUI), per a les substitucions 
d’estiu. El Departament ens ha proposat recuperar acords de mesures d’urgència de l’any 2009. 
Des de CCOO estem a favor que, en aquests casos i per tal de garantir la cobertura, s’ampliïn 
jornades reduïdes, proposta d’hores extres pels professionals que així ho vulguin, cobertura de 
les substitucions ja en el moment de les indisposicions, contracte de superior categoria al 
personal auxiliar fix que tingui la diplomatura en Infermeria, etc.  
 
5.- El Departament ens ha informat que ja no te limitació pressupostaria per a la cobertura de 
substitucions de vacances, als centres de la DGPS i DGAIA. En anys anteriors es demanava a 
les direccions dels centres entre un 25% i un 40% d’estalvi. Han autoritzat als centres fer 
contractacions més llargues. 
 
Per a més informació: Pere De las muelas: pmuelas@ccoo.cat Jesús Aneas: janeas@ccoo.cat  
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