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Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES 

 

CCOO denuncia que la falta de personal 
està afectant greument els serveis 

essencials de la Generalitat 
 

 
CCOO ha denunciat davant els mitjans de comunicació que les instruccions del Govern i la 
seva Secretaria de Funció Pública estan afectant a les Residències de Gent Gran pròpies de 
l’ICASS. 
 
Extracte del Comunicat de Premsa: 
 
“Els Departaments tenen prohibit contractar personal substitut quan es produeix una 
absència per mort o hospitalització d’un familiar, matrimoni, naixements, lactància, hores 
sindicals, baixa temporal per malaltia, etc. o cobrir vacants produïdes, per exemple per una 
jubilació. Aquesta decisió, apart d’afectar drets dels treballadors i produir una saturació dels 
serveis essencials a la ciutadania i a col·lectius més específics o en risc, està arribant a 
afectar, en alguna Residència ICASS, en com s’obliga a la plantilla a tenir cura dels avis i 
àvies. 
 
CCOO seguirà denunciant l’efecte d’unes mesures totalment destinades a degradar el servei 
públic i com estan repercutint en centres d’Infància en risc, en disminuïts, neteja de boscos, 
control sanitari d’escorxadors, etc. 
 
Mentrestant, alguns alts càrrecs s’han incrementat el sou des de gener fins ara. El mateix 
Departament de Benestar Social i Família n’és un exemple: 
− Secretaria del Conseller: Ha passat del nivell A-24 a nivell A-27 (nivell que també està 

per sobre dels seus iguals en altres Departaments. A més ha incrementant el 
complement en 4.280 € anuals). 

− Oficina de Relacions Institucionals: Increment del complement en 2.713’20 € anuals. 
− També augment a l’Oficina de Protocol, etc.” 
 

DIA 23, A LES 11.00 HORES DAVANT EL PALAU DE 
LA GENERALITAT CONCENTRACIÓ DE DELEGATS I 

DELEGADES SINDICALS 
 

I més... 


