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REUNIÓ DEL COMITÈ INTERCENTRES DE 
PERSONAL LABORAL AMB EL DEPARTAMENT 

RESIDÈNCIES DE GENT GRAN 
 
Us resumim, tot seguit, la darrera reunió del Comitè Intercentres de personal laboral amb representants de 
Recursos Humans del Departament. 
 
Contractes d’acumulació de tasques en llocs vacants: Aquests contractes es van fer per a poder donar 
resposta ràpida a les necessitats i davant la dificultat, pel moment que s’estava passant, d’implementar el 
sistema que pertocava: mobillitat provisional entre el personal fix primer, i després oferir segons Borsa. 
CCOO recordem que aquesta modalitat de contractació no és la que pertoca legalment, malgrat en els 
moments que estàvem, lo important era cobrir els llocs. Però cal que retornem a la normalitat contractual 
legal. La intenció del Departament és que estiguin cobertes pel sistema reglamentari. 
 
Borsa de treball: Davant la petició que tot el personal que ha estat contractat durant la pandèmia i no 
estava en Borsa, sigui inclòs d’ofici en el primer bloc, està clar que la manca de titulació, sobretot en el 
col·lectiu d’auxiliars de Geriatria fa que això no pugui ser. Però demanem que això no aturi la inclusió de qui 
tingui la titulació requerida i de la resta de col·lectius. A més, enguany toca, per a complir l’Acord de Borsa, 
l’actualització de les puntuacions. Sumar tots els serveis prestats, d’ençà de la darrera actualització. 
 
Substitucions d’Animador/a Sociocultural: Malgrat la posició del Comitè, el Departament continua 
exercint la seva facultat de considerar quan cal cobrir les absències d’aquest col·lectiu i sembla que només 
les té en compte quan són llargues. CCOO no estem d’acord amb aquesta menysvaloració del servei que 
presten aquests/es professionals i la conclusió que se’n podria concloure, que els nostres centres acabin 
essent només sanitaris. 
 
Suspensió de sol·licituds de jubilació parcial per als/les auxiliars de geriatria (grup D1), afectats per 
la Convocatòria L001/20: Com sabeu, aquestes peticions es troben suspeses a l’espera de la Resolució 
del procés. CCOO ja va demanar a la CIVE en el seu moment que les places del personal laboral de més de 
55 anys no sortissin a convocatòries. Funció Pública només va manifestar “bones intencions” i ara ens 
trobem com ens trobem. 
 
Suspensió de l'Acord de canvi de torn: Com sabeu, aquest acord resta suspès quan hi ha concursos i el 
departament també és partidari de perllongar aquesta suspensió fins finalitzar la Oferta Pública, per tal de 
no alterar la característica del lloc a triar per part de les persones que opten a plaça. Continuarem 
analitzant-ne les repercussions. 
 
Informació sobre l’actualització triennis: Atès l’acord signat amb els sindicats sobre l’art.30 del Conveni. 
El Departament “preveu” el pagament aquest mes de novembre. 
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