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PERSONAL LABORAL: REUNIÓ DEL COMITÈ 
INTERCENTRES AMB EL DEPARTAMENT 

 
El 25 de novembre d’enguany es va celebrar la reunió del Comitè Intercentres (CI) 
amb els representants del Departament. Us resumim, tot seguit, els temes tractats. 
 
 
1.- Circular horària centres de DGAIA 
 
El Departament i la DGAIA no rectifiquen en la seva proposta de passar a 
calendaris “per cursos escolars”, malgrat el sentir majoritari dels/de les 
treballadors/es dels centres gestionats per la DGAIA i la majoria de les seves 
Direccions.  
 
CCOO estem en contra d’aquest canvi ja que no reflecteix el sentiment majoritari 
del personal dels centres actualment, cosa que vam trametre el darrer Comitè 
Intercentres, malgrat això, el Comitè ha validat la circular horària.  
 
Amb aquesta actitud del Departament i la DGAIA, no només es fa cas omís al que 
vol la majoria del personal dels centres gestionats directament per la DGAIA, sinó 
que es nega la negociació col·lectiva a la representació sindical del personal 
funcionari, admetent com a únic representant de tot el col·lectiu d’educadors/es 
socials a un òrgan de personal laboral.  
 
Per altra banda, caldrà una regularització quan es canvi a un torn de dia venint de 
la nit i viceversa, ja que els Assumptes Propis, es continuaran comptant per anys 
naturals 
 
 
2.- Proposta modificació Borsa de treball 
 
Davant la proposta del Departament d’eliminar les anomenades com a categories 
finalistes i fer-les totes no finalistes, CCOO manifestem el nostre desacord.  
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Creiem que mantenir les finalistes és mantenir l’obligació de cobertura ràpida i àgil 
d’unes categories que, amb aquest canvi, no quedaria garantida per escrit malgrat 
que de paraula el Departament sí es compromet. L’argument del Departament és 
que fent-les totes no finalistes es garanteix millor les actualitzacions i 
incorporacions a la pròpia Borsa.  
 
CCOO creiem que es pot garantir un funcionament àgil i útil de la borsa sense 
eliminar les categories finalistes. En aquest sentit, només cal equiparar el seu 
funcionament, convocatòria, actualització... a les no finalistes. Al novembre 
s’iniciarà el procés d’incorporació d’ofici, del personal que ha treballat des del 
darrer procediment d’ampliació, que hagin prestat serveis al Departament en 
categories finalistes i no consten actualment en la borsa de treball. Posteriorment 
s’actualitzaran les puntuacions de la borsa en totes les categories finalistes i no 
finalistes. 
 
 
3.- Modificació substancial d’alguns centres de la DGACC 
 
CCOO no estem d’acord en els centres a on hi ha afectació econòmica (pèrdua del 
plus de festius) al modificar horaris. Aquesta pèrdua afecta al personal subaltern 
laboral que ja tenen una nòmina prou baixa i per tant, aquesta pèrdua els hi suposa 
un gran perjudici. 
 
 
4.- Oposicions personal Auxiliar de Geriatria 
 
La primera prova està prevista per al 18 de desembre.  
 
El Departament es va comprometre a facilitar que el personal dels centres pogués 
presentar-se, però, a data d’avui no hi ha cap instrucció als centres, no s’està fent 
previsió de les cobertures per a aquell dia, i en cada centre es donen directrius 
diferents. Hi ha desconcert del personal, no saben quin temps s’autoritzarà per 
anar a fer la prova. Al torn de nit l’única alternativa donada és que agafin dia 
d’assumptes propis la nit abans de l’examen... 
 
CCOO demanem planificació i que es faciliti a tot el personal la possibilitat de 
presentar-se als exàmens. 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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