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MESA TÈCNICA DGAIA 
 
La darrera Mesa Tècnica va ser el 24 de febrer de 2021 (vegeu la nostra nota 
informativa en aquest enllaç). CCOO ja havíem demanat que calia avançar 
quelcom més i no quedar-nos en la reducció d’atenció directa pels majors 
de 58 anys. 
 
És per això que CCOO proposàvem una mesura a mig camí abans d'arribar 
a la segona activitat. Una disminució progressiva, tant de jornada com 
d’atenció directa, a partir dels 55 anys (amb substitució), amb la qual cosa 
caldria un redimensionament dels centres.  
 
Recordar que també havíem parlat de la Segona Activitat, amb la qual Funció 
Pública hi estava d’acord sempre que fos dins el propi Departament. Per 
l'any 2022 el col·lectiu que podia beneficiar-se d'aquestes mesures era de 42 
a 56 persones.  
 
Calia, doncs, per part de la DGAIA: 

a) el Reglament de com s'accedeix a la Segona Activitat, tant per motiu 
d’edat i anys de servei (per evitar arbitrarietats), com per motius de 
salut (en aquests moments, pel personal funcionari, només existeix la 
Comissió de Serveis). Aquest document s'havia d'haver presentat en la 
reunió de maig que no va tenir lloc. 

b) devolutiva a la proposta de CCOO sobre disminució de la jornada i 
d’atenció directa. 

 
És per això que hem reclamat es continuï amb la feina que va quedar 
interrompuda primer amb l’excusa de la COVID i després amb la 
reestructuració de Govern. 
 

CCOO CONTINUAREM LLUITANT 
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