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PERSONAL LABORAL 
REUNIÓ DEL COMITÈ INTERCENTRES AMB L’ADMINISTRACIÓ 

5/05/2020 
 

Després de dos mesos sense reunir-nos, finalment el passat dimarts 5 de maig vàrem tenir reunió del 
Comitè Intercentres de personal laboral del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTSF) amb 
l’administració! 

Concurs canvi de destinació:   

Sembla ser que, per fi, ja està en fase de finalització. S'han revisat els barems i s'estan acabant de fer totes 
les fitxes. Quan s'aixequi l'estat d'alarma es podrà publicar el resultat provisional. 

Oposicions i Oferta Pública:  

S'ha aprovat el temari general d'Auxiliars de Geriatria a la reunió de la CIVE del mateix dimarts 5 de maig 
(vegeu CATACCRAC núm 29). Quan l'estat d'alarma s'aixequi es continuarà amb el procés. Com a mínim 
s'ha de garantir un període de 6 mesos des de la publicació de l’Oferta Pública per tal que els opositors/es 
puguin estudiar.  

IAC-CATAC fem palesa la situació actual en què es troba aquest col·lectiu amb un fort estrès, amb por, 
angoixa a que estan sotmeses i es demana que s'estudiï la possibilitat d'allargar un període de 6 mesos 
per a preparar les oposicions.  

El Departament està obert a la possibilitat d'allargar aquest període sempre i quan no existeixi cap 
impediment per fer-ho. Veurem què fan!!! 

 

#JoEmQuedoACasa 
Maig - 2020 

GENERALITAT DE CATALUNYA 
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www.catac.cat   sindicat@catac.cat   Tel. 933173151 

Canal Telegram  Twiter  Instagram  

 

http://www.catac.cat/
mailto:sindicat@catac.cat
https://t.me/iaccatac
https://twitter.com/CATAC_IAC
https://www.instagram.com/iac_catac/


 

 

LA MILLOR DEFENSA, UNA BONA IAC CATAC!    LLUITA AMB LA IAC CATAC!    @CATAC_IAC 

 

P
àg

 2
 

 

Hores extraordinàries durant l'estat d'alarma:  

A la pregunta dels sindicats sobre si aquestes hores es paguen o no, el DTSF ens informa que en aquest 
cas d'excepcionalitat, si el centre comunica la necessitat de fer hores extraordinàries, no hi ha cap 
problema en pagar-les. Evidentment existeix una limitació pressupostària, però ells mai s'han oposat a 
que aquestes hores es paguin. Tot i així, encara hi ha centres que comuniquen als seus treballadors/es 
que aquestes hores extraordinàries no es paguen!!!.  

IAC-CATAC sempre demanem que es faci la mateixa instrucció a totes les direccions dels centres, sempre 
passa igual! 

Reforços de plantilles i cobertura de baixes:  

El DTSF ens informa que es va fer un protocol per demanar reforços de plantilles i cobrir les baixes. 
Tanmateix diu que ha donat flexibilitat i que són els directors/es dels centres qui han de justificar aquesta 
necessitat.  

Vacances, assumptes propis i d’altres... : La pregunta estrella!!!!! 

El personal que ha estat des del primer dia plantant cara al coronavirus, està al límit de les seves forces!!! 

A la pregunta de quan es podran fer les vacances, el DTSF diu que la regulació depèn de la normativa 
estatal. Les vacances i resta de permisos quedaven suspesos durant un període de 3 mesos prorrogables 
si fos necessari, depenent de l'evolució de la pandèmia. L'aixecament d'aquesta suspensió dependrà en 
tot moment del que digui el Ministerio de Salud i de les normatives que es vagin modificant... 

Borsa de treball:   

El coronavirus ha fet que a les RGG hi hagi un gran número de baixes, confinaments per casos dubtosos, 
personal especialment sensible... això ha comportat la necessitat de contractar a molt personal nou per 
aquestes substitucions. 

Demanem que s'elimini el bloc 3 de la Borsa i que tot aquest personal de nova contractació en aquests 
moments tan difícils passi a formar part de la borsa, d’ofici. 

El Departament veu positiva  aquesta possibilitat i ens diu que s'estudiarà el tema i que caldrà arribar a 
un acord de Comitè Intercentres.  Afegeixen però que en temes de borsa sempre tenen el mateix 
problema: l'aplicatiu informàtic. Sembla mentida els anys que portem amb aquest ditxós aplicatiu que 
no serveix de res; però això sí, costa molts euros! 

Trasllat de persones residents d'altres centres a les nostres residències:   

De moment només s'han traslladat a la Residència de Sant Llorenç persones usuàries d'altres centres per 
decisió de la regió sanitària. No es tenen notícies que actualment calgui fer més trasllats. Demanem que 
ens informin de possibles trasllats. 
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Intervenció del secretari general del Departament TSF:  

➢ Adscripció de la DGAPD al DSLT: 

La intervenció del secretari general en aquest reunió del CSSL estava prevista per explicar el Decret Llei 
12/2020 del 10 d’abril on s’adscriu la Direcció general de l’Autonomia Personal i la Dependència 
(DGAPD) al Departament de Salut.  

El secretari general recorda que és una assumpció temporal i transitòria mentre duri l'estat d'alarma o 
les ordres ministerials. EL Departament de Salut assumeix la intervenció i la informació, és a dir, 
s'encarreguen del seguiment de l’epidèmia, monitorització del contagi i trasllat de persones usuàries 
d'altres centres residencials. La plantilla continua depenent del Departament TSF. 

➢ Futur de les RGG: 

Es trasllada al secretari general la pregunta sobre el futur de les RGG i la necessitat de fer un 
replantejament del model actual. El secretari general diu que evidentment és aquest un tema a reflexionar 
i que en el post-Covid s'haurà de pensar en el model que tenim i quines coses s'han de modificar. 

➢ Mesures de protecció en oficines i equipaments cívics: 

Es pregunta al secretari general les mesures de protecció en oficines i equipaments cívics, dient que les 
mesures han de ser col.lectives de protecció i han d'anar unides a les mesures individuals. S'ha de 
contextualitzar tot depenent de les activitats que es realitzen. Aquesta situació s’haurà de consensuar 
amb la resta de Departaments i amb Salut Pública. 

➢ Oficines del SOC. Què passa amb el SEPE? 

La IAC-CATAC en referència a les oficines del SOC, que en aquest moment gairebé tothom està fent 
teletreball, volem informar que fins ara la gestió quasi del 90% de les trucades és informar. Informar com 
accedir per a poder solucionar errades dels ERTOs que fins ara no s'han tramitat, tranquil·litzar qui encara 
no ha cobrat i que des del SEPE no tinguin cap informació ni full de reclamacions……Informar com fer per 
no pagar els subministraments……..Informar a empreses que no troben solucions en la plana del SEPE per 
qualsevol informació dels seus treballadors... Informar de com han de demanar subsidis o ajudes pels 
autonòms.... Informar de Rendes Garantides, o gent que ara es troba en un moment que no pot treballar 
i no pot cobrar cap ajuda o prestació.... Informar persones aturades i majors de 52 anys…. 

Gairebé totes aquestes consultes s'haurien de fer a personal del SEPE, que ara per ara no agafen els pocs 
telèfons que tenen a disposició a les persones que volen informar-se o volen tramitar, o fer algun tipus de 
queixa o reclamació. 

El secretari general respon que han perdut la batalla amb el SEPE, que ja es veia venir i que van informar 
que no es podria amb la gran quantitat de persones que farien ERTOs o que es quedarien sense feina i 
que haurien de tramitar la seva prestació. És conscient, i continuen tenint reunions. I encara sense 
solucions immediates. 
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IAC-CATAC també preguntem si es té present el moment en què comencin a obrir les oficines, com es 
farà i com seran les obertures, condicions de protecció i la gran quantitat de gent que voldrà ser atesa. 

El secretari general diu que encara no se sap quan s'obriran les oficines, i no es poden posar dates fins 
que no tingui totes les mesures i també hi hagi un decret.  

El desconfinament serà difícil, segurament l'atenció a les persones usuàries es farà amb cita prèvia, com 
ja també es va fer amb la Renda Garantida. Segurament la tornada del personal es farà per torns, no es 
pensa que hi vagi tot el personal a la vegada. S'intentarà que segons l'oficina les cues estiguin fora, al 
carrer, amb mesures i segons cada aforament d'oficina i personal. Però tot està per concretar. Es 
treballarà conjuntament amb el Comitè de Seguretat i Salut Laboral. 

➢ Hotels per a personal després de la feina: 

Responen a la pregunta de la IAC-CATAC de si hi ha hotels per al personal que per prevenció no vulgui 
tornar a casa seva desprès de la feina, el subdirector respon que sí, que hi ha un llistat d'hotels disponibles 
per a aquest personal. 

 

COM SEMPRE, JA SABEU, LA MILLOR DEFENSA UN BON IAC CATAC!! 
 
 

  
 

 

Qualsevol dubte ens ho 

podeu fer arribar a: 

acciosocial@catac.cat 
 

mailto:acciosocial@catac.cat

