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Uns ens retallen el sou, els altres els drets... 
Es pensen que tot està permès? 

 
 
En data dia 15 de febrer, el Departament de Benestar Social i Família ha convocat al Comitè 
Intercentres per parlar de la INSTRUCCIÓ 1/2011, que prohibeix qualsevol tipus de 
substitució del personal laboral i sense cap mena d’excepció. 
 
Aquesta Instrucció suposa, com ja us hem informat anteriorment, que a partir d’ara no es 
contractarà a ningú i que s’estan suprimint aquells contractes de substitució de jubilacions, 
permisos, vacances, hores sindicals, formació, AP..., la qual cosa significa perdre totes 
aquelles millores que tant ens havia costat aconseguir. El Govern de la Generalitat ho ha 
llençat per terra en un parell de dies, demostrant un absolut desconeixement de la realitat 
dels diferents centres de treball que atenen les persones usuàries, i una manca de respecte 
pels treballadors/es i la població que atenem. 
 
En la reunió mantinguda, el Departament s’ha mostrat excessivament comprensiu amb les 
mesures del Govern, i ha demanat la complicitat i sacrifici de tot el personal, insistint que 
amb “menys plantilla” s’havia de realitzar la mateixa feina sense que quedés ressentida la 
qualitat del servei. 
 
El Departament diu que ha demanat a Economia i Funció Pública que s’excepcionés l’ICASS 
i DGAIA, però en cap moment s’havien plantejat demanar-la pels equipaments d’Acció 
Cívica i Comunitària. Ha estat a partir que CCOO hem fet saber que els equipaments també 
atenien a usuaris i que estan sota mínims en quan a plantilla, quan el Departament ha dit 
que ho demanarien en una segona fase, però que tot al mateix temps no podia ser. 
 
El Departament pretén, tal i com ha verbalitzat a la reunió, que els treballadors/es doblin 
torns, facin hores extres sense cobrar, i es canviïn el seu calendari laboral, que s’assumeixin 
funcions de categories inferiors o superiors, canvis de centre de treball, i fins i tot han parlat 
de modificar horaris. 
 
CCOO no entenem l’actitud de l’actual Comitè de Benestar Social i Família, de passivitat i 
una certa complicitat amb el Departament, a l’acceptar que l’esforç el facin els/les 
treballadors/es dels centres acceptant les propostes que ha fet el Departament “d’aguantar 
aquests temps con sigui” i sacrificar-nos renunciant als drets més elementals i deixant-nos la 
salut. 

.../... 
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CCOO sabem que en aquest Departament sempre s’ha tingut el costum de demanar al seu 
personal un sobreesforç renunciant a la professionalitat i fins i tot als drets aconseguits i 
signats en acords amb el Comitè.  
 
CCOO ha deixat molt clar, que ni podem ni volem acceptar això, i que és el Departament qui 
s’ha de responsabilitzar i solucionar les diferents situacions ja que ha estat el Govern qui les 
ha provocat, i els hi hem exigit que qualsevol moviment, modificació de calendari, variació 
horària, encàrrec de categoria... s’ha de comunicar al Comitè. 
 
CCOO anirem tantes vegades com calgui a Inspecció de Treball per tal de denunciar tots i 
cadascun dels abusos que el Departament ja ha començat a fer aplicant aquesta Instrucció.. 
 
CCOO hem proposat que en cas de no poder cobrir les baixes, que es tanquin equipaments 
(Casals de Gent Gran, Casals Cívics, OACs, Ludoteques, Hotels d’Entitats), si no es pot fer 
cap mena de substitució ja que la plantilla està més que ajustada, i que el Govern assumeixi 
el cost polític de la mesura  
 
Des de CCOO us recomanem que: 
 

- Demaneu per ESCRIT, al vostre Cap de Personal, qualsevol possible canvi d’horari, 
de centre de treball, denegació de permisos, realització de funcions que no són les 
pròpies de la vostra categoria... 

 
- Si us truquen al telèfon personal perquè aneu a cobrir baixes... d’un altre company/a, 

ja sigui del mateix centre o un altre, demaneu-ho per ESCRIT. Heu de saber que no 
esteu obligats a anar a treballar fora del vostre horari laboral. 

 
- Si us demanen d’allargar el vostre horari laboral, demaneu-ho per ESCRIT, ja que 

això significa hores extres i tal i com diu el Conveni s’han de cobrar o, si el 
treballador/a vol, pot compensar-les, però penseu “quan les podreu compensar si no 
hi ha personal suficient i no pensen cobrir res?” La decisió de fer-les o no, és vostra, 
però arriscada. 

 
CCOO no estem d’acord amb la Instrucció del Govern ja que considerem que els empleats 
públics no som els responsables d’aquesta situació.  
 
Des de CCOO us donem tot el suport i assessorament davant de qualsevol situació 
d’aquestes, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres. 
 
 
Secció Sindical de CCOO 
Departament de Benestar i Família 
 


