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PERSONAL LABORAL  
REUNIÓ COMITÈ INTERCENTRES I 

DEPARTAMENT DE 27 DE GENER I REUNIÓ AMB 
LA DGPS DE 28 DE GENER DE 2021 

 
 
 
 

REUNIÓ DEL COMITÈ INTERCENTRES AMB EL DEPARTAMENT 
 
La reunió ha estat fonamentalment per al seguiment de temes que ja s’havien 
plantejat a Recursos Humans del Departament: 
 
 
Actualització de la Borsa de treball: NO s’inclouran d’ofici aquelles persones 
noves que van treballar durant la pandèmia. En principi, l’actualització sortirà al 
mes de març i es comptabilitzaran els serveis prestat des d’1 de juliol de 2020 fins 
el 30 de novembre de 2020. CCOO no entenem que es parli tant de l’Administració 
Digital i que tinguem un programa informàtic de la Borsa del segle XX que no 
permet tenir una Borsa viva, actualitzada i àgil, fet que va en perjudici dels 
treballadors i treballadores. 

Suspensió de l’acord de canvi de torn: CCOO en principi vam estar d’acord amb 
aquesta suspensió per la imminència del procés selectiu, però les circumstàncies 
han canviat i, per això, hem demanat ara l’aplicació de l’acord de canvi de torn als 
centres residencials. Els processos selectius s’estan demorant força i més quan, 
en coherència amb que vam demanar, que atesa la situació de COVID, es facin les 
proves el més tard possible que permetin els terminis legals. Finalment a partir del 
15 de febrer, l’acord tornarà a estar vigent, amb la particularitat dels llocs 
d’auxiliars, a on hi hagi, al mateix centre, torns fixes de matí tarda i nit i rotació de 
torns a on s’estudiarà cas per cas. 
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Personal desplaçat pel concurs de canvi de destinació publicat el 29 de 
desembre de 2020: el compromís del Departament és la recol·locació en les 
places vacants valorant els serveis prestats de forma independent a la borsa 
mitjançant l’elaboració d’un llistat vàlid únicament per a aquest procés. Les 
incorporacions del personal a les places optades per canvi de destinació tindran 
efecte des del 15 de febrer. 
 
PCR als centres residencials fora de la jornada laboral: les proves no són 
obligatòries i, per tant, no es compensaran les hores d’aquells/es treballadors/res 
que vagin a fer-se-les fora de la seva jornada. El Departament no podrà adoptar 
cap mesura disciplinària per al personal que opti per no fer-les o per fer-les amb 
altre periodicitat que no sigui la recomanada. Malgrat això CCOO presentarem 
aquest tema al proper Comitè de Salut del 10 de febrer per tal de clarificar totes les 
qüestions relatives a les proves PCR i a les vacunacions. 
 
 
REUNIÓ AMB LA DG DE PRESTACIONS SOCIALS 
 
CCOO vam demanar augmentar el personal dels centres residencials durant la 
pandèmia a causa de l’increment de la càrrega de treball. Això es va anant fent 
mitjançant contractes de reforç, els quals, no poden tenir una durada superior a 6 
mesos. Finalment, la solució, com en d’altres àmbits (Departament Salut, etc.) ha 
estat aprovar un Programa de reforç de personal als centres residencials amb 
la incorporació de 192 efectius.  
 
La durada d’aquest Pla serà d’1 any prorrogable un any més. Seran nomenaments 
i contractes de suport a la Direcció (funcionaris nivell B20), coordinadors/es 
assistencials (laborals metges/ses i infermeria), responsable higiènic-sanitari 
(laboral) i el gruix dels reforços seran d’Auxiliars de geriatria. Està prevista la 
publicació al DOGC el 4 de febrer. Les condicions per a optar a aquests llocs us les 
explicarem acuradament un cop publicades, per tal d’evitar avançar informacions 
que podrien canviar al darrer moment. 
 
 

CCOO EN DEFENSA DELS SERVEIS I ELS/LES 
TREBALLADORS/ES PÚBLICS 
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