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Repercussió immediata del 
comunicat de premsa de CCOO 

als mitjans de comunicació 
 

 
Arrel del comunicat de premsa de CCOO (INFORMA 020/11 de data 21.02.11) 
posant de manifest les afectacions de serveis essencials detectats en alguns 
centres de l’ICASS, els mitjans de comunicació a través dels seus serveis web 
han fet difusió de la problemàtica que venim denunciant des de fa dies. 
 
CCOO continuarem denunciant tot allò que suposi un empobriment i un menyspreu 
tant del funcionament dels Serveis Públics com del personal que els ha de 
desenvolupar. 
 
CCOO no acceptarem que tan sols s’excepcionin aquests col·lectius en un 50%. Els 
Serveis Públics s’han de garantir amb tot el personal que calgui per tal de mantenir 
la millor qualitat. 
 
Tot seguit us transcrivim algunes d’aquestes notícies tal i com s’han publicat: 
 
El Govern excluirá a geriátricos y guarderías de los recortes de personal 
BARCELONA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -  
 
El Govern excluirá en los próximos días a los servicios sociales y a las guarderías de los recortes de personal 
acordados en la prórroga de los presupuestos de 2010, que por ahora impiden cubrir las vacantes por bajas y 
jubilación en todos los ámbitos, excepto el docente y sanitario. 
 
Así lo han anunciado fuentes de la Conselleria de Vicepresidencia de la Generalitat a Europa Press, señalando 
que las residencias y las guarderías podrán nombrar a nuevo personal interino y contratar a personal laboral para 
cubrir las plazas vacantes, previsiblemente a partir de la semana que viene. 
 
Diversos sindicatos de Catalunya han criticado esta semana los efectos del plan de ajuste del Govern en los 
geriátricos del Instituto Catalán de Servicios Sociales (ICASS) y en la red de guarderías de la Generalitat, y han 
reclamado que se ataje la falta de personal. 
 
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-govern-excluira-geriatricos-guarderias-recortes-personal-
20110222140943.html 
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Els sindicats protestaran demà a la plaça Sant Jaume 
 
La política de contractació de la Generalitat provoca deficiències en el servei 
22/02/2011 15:33 
 
P. Alegre.- Comissions Obreres ha denunciat aquest dimarts que la falta de personal està afectant ja a serveis 
essencials de la Generalitat, com a conseqüència de la política de contractació del nou Govern, contra la qual els 
sindicats protestaran aquest dimecres. 
 
CCOO assegura que té dades de centres d'atenció a majors en els quals les baixes de personal estan provocant 
problemes de funcionament i la deterioració de les cures als interns. 
 
En aquest sentit, Comissions, igual que va fer el divendres passat UGT, critica durament la política de 
contractació del nou Govern, que ha demanat un esforç extra als funcionaris per cobrir les baixes dels seus 
companys, que no seran suplertes amb contractacions.  
 
Els sindicats vaticinen que el problema es multiplicarà, doncs l'administració ha comunicat als treballadors la 
seva negativa a pagar les hores extra que s'hagin de fer per cobrir les baixes d'altres companys, però que se'ls 
oferirà una compensació en un major nombre de dies festius, la qual cosa per als sindicats significa un sense 
sentit, perquè es pregunten qui cobrirà aquestes vacants. És per això que aquest dimecres han convocat una 
protesta de delegats sindicals a la plaça de Sant Jaume. 
 
Fonts del departament de Governació han assegurat a aquest mitjà que en els propers dies el Govern inclourà 
els serveis que depenen de la Conselleria de Benestar Social dins dels que no es veuran afectats per les 
retallades de personal, però no han sabut especificar per què no s'ha aplicat des d'un principi ni la data en què es 
durà a terme. 
 
Homs llança pilotes fora 
Per la seva banda, el Portaveu del Govern, Francesc Homs, ha afirmat que "les decisions –preses per l'executiu 
convergent- van en una línia, assegurar-se que tot el que es fa només té sentit si és per garantir i mantenir l'Estat 
del Benestar". 
 
"Quan hi ha un context de menys recursos, prioritzem les polítiques de l'estat de benestar. El judici s'ha de fer 
quan es presentin els pressupostos i el pes que té cada partida", ha assenyalat el conseller, que no ha volgut 
entrar a valorar particularment les àrees a les quals pot afectar la retallada. 
http://www.catalunyapress.cat/cat/notices/2011/02/la_politica_de_contractacio_de_la_generalitat_provoca_deficie
ncies_en_el_servei_44623.php 
 
CCOO carrega contra les retallades per empitjorar la cura en geriàtrics públics  
22.02.2011 (16:24) 
BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS) 
 
CCOO de Catalunya ha carregat contra el pla d'ajust del Govern per empitjorar la cura dels ancians en geriàtrics 
públics, assenyalant que no es cobreixen les absències de personal per baixa, jubilació o mort. 
 
En un comunicat, el sindicat ha alertat que la prohibició de contractar personal afecta els drets dels treballadors i 
satura els serveis essencials als col·lectius vulnerables, com les persones en situació de dependència i amb 
discapacitat. 
 
Davant de la falta de personal, la plantilla de residències pròpies de l'Institut Català de Serveis Socials (ICASS) 
ha rebut instruccions de començar a netejar els ancians a les 5.30 de la matinada, interrompent el seu somni, 
tres hores després d'haver-los despertat per canviar la seva posició i els bolquers. 
 
Per aquesta raó, ha lamentat l'efecte d'unes mesures "totalment destinades a degradar el servei públic" i el seu 
efecte en àmbits tan diversos com els centres d'infància en risc, la neteja de boscos i el control sanitari 
d'escorxadors. 
http://www.vilaweb.cat/ep/societat/3851918/20110222/ccoo-carrega-retallades-empitjorar-cura-geriatrics-
publics.html 


