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PERSONAL LABORAL: REUNIÓ DEL COMITÈ 
INTERCENTRES AMB RECURSOS HUMANS 7.7.2022 

 

Us resumim, tot seguit, els temes tractats a la reunió d’ahir del Comitè Intercentres 
amb representants del Departament de Drets Socials, una reunió llargament 
esperada. 
 

• Directors/es RGG laborals: el Departament ens exposa el seu interès per 

equiparar el seu salari al dels directors/es funcionaris/àries. Estem d’acord ja 

que pensem que a igualtat de feina i responsabilitat ha d’haver igualtat de 

sou, però CCOO creiem que això s’ha d’aplicar a totes les categories que 

pateixen aquests greuges. 

 

• Tècnics d’oficina de Drets Socials: el personal laboral que realitza la 

mateixa funció que el personal funcionari cobra menys. És un dels greuges 

esmentats. El Departament diu que això és més complicat al tractar-se d’una 

categoria transversal (que existeix a més departaments). Aquesta és una 

reivindicació històrica a la que no renunciarem, per a CCOO és una excusa 

ja que es pot aplicar en un complement de lloc o centre de treball. 

 

• Personal d’infermeria: el nostre és el pitjor tractat a nivell laboral de tota la 

Generalitat per això demanem que s’equiparin les condicions al personal 

d’infermeria de Salut, per exemple, com CCOO portem reclamant fa anys. El 

Departament ho ha de valorar. Esperem que aviat. 

 

• Complement d’atenció directa: CCOO fa temps que estem demanant la 

seva extensió a més col·lectius, pels quals no va ser possible en el moment 

de la seva creació, per exemple, les TO. En reunions prèvies semblava que 

podia haver bona disposició per part del Departament però en aquesta 

sembla que tiren pilotes fora i allarguen la resposta a negociacions 

posteriors. 
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• Augment Complement de centre RGG: aquesta petició ve motivada pel fet 

que els centres residencials han evolucionat a ser pràcticament 

sociosanitaris, amb el que això comporta. És un tema a negociar i, de 

moment, el Departament no ha tancat la porta. 

 

• Torn de nit: demanem que, per un tema de salut, el còmput anual del 

personal de nit sigui inferior. El Departament ho estudiarà ja que això 

implicaria increment de la plantilla. 

 

• Complement personal CAD/CEDIAP: és una altra de les reivindicacions 

històriques de CCOO. El Departament diu que encara ho ha d’estudiar. 

 

• Complement equipaments cívics comunitaris: amb la reconversió dels 

CGG i les noves dinàmiques pels equipaments cívics s’hauria d’actualitzar el 

complement de comandament i fer-lo extensiu a tots els centres. El 

Departament ho valorarà. 

 

• Borsa de treball: està previst que aviat surti el llistat unificat incloent 

l’ampliació i actualització. 

 

• Places reforç COVID: de moment el Departament no té noticies sobre la 

renovació semestral del programa que, recordem, finalitza el 3 d’agost. 

 

• OPOS Auxiliars geriatria: el Departament no té cap previsió de quan 

finalitzarà el procés. 

 
CCOO no dubtem de les bones intencions del Departament, però  volem fets. I la 
majoria de temes, el Departament ja els hauria de tenir «estudiats» de fa temps. El 
Departament ens emplaça a continuar negociant els temes a l’octubre. 

 

CCOO CONTINUAREM LLUITANT 
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