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Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES 

 

EN CONTRA D’UN ACORD DE GOVERN 
QUE EMPITJORI L’ATENCIÓ DIRECTA 

 
 
Davant l’Acord de Govern que prohibeix substituir les vacants definitives, CCOO us 
informem: 
 
• En cap cas, aquest, prohibeix les substitucions de cap tipus (IT, permisos, etc.) i 

molt menys els contractes de relleu de les jubilacions parcials. Aquestes, 
precisament, han d’estar garantides tant per una instrucció de la mateixa Funció 
Pública com per la CIVE. 

• Respecte a poder cobrir vacants que causin una “extinció definitiva”, manifestem 
el nostre total desacord per la greu situació que ja està produint-se a molts 
serveis d’atenció directa. CCOO hi estem en contra, tant pel que suposa de 
sobrecàrrega per a la resta de plantilla, de la qual no sobra ningú, com pel 
perjudici que produeix en l’usuari, molts d’ells com és el cas del Departament de 
Benestar Social i Família, infants en risc, avis amb greus patologies, persones 
disminuïdes... 

• Ja hem denunciat davant la Inspecció de Treball, una descobertura de 
servei produïda en un centre d’aquest Departament. 

• Hem exigit, tant en reunió de CIVE, com en una reunió amb la nova 
Secretària d’Administració i Funció Pública, que les places de serveis 
finalistes i d’atenció directa estiguin excepcionades de l’Acord de Govern, 
per tal que, més enllà que cada Departament pugui defensar o argumentar 
col·lectius concrets, com a Govern es tinguin clares les prioritats pel que fa 
a col·lectius i serveis que cal garantir al 100%. 

 
- - - - - - - - - - - - - 

 
− Ja estan publicats a la Intranet, els llistat definitius d’admesos i exclosos del canvi 

de destinació de les categories C i del concurs restringit. 
 
− La prova per a la promoció al grup C serà el proper 18 de febrer (podeu 

consultar el lloc i els horaris, a la mateixa Intranet). 
 


