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CAL CONTINUAR LLUITANT PER UNA CORRECTA 
COBERTURA ALS CENTRES DE DGAIA 

 

 
CCOO continuem insistint en la descobertura que poden produir els 
actuals criteris de contractació temporal. 
 
La minsa “excepcionalitat” del 50% de cobertura per fer interinatges per 
vacant i no substituir els A.P. d’un dia, és un greu retrocés pel servei que 
prestem en els centres de DGAIA. Acceptar això i com un mal menor, és 
acceptar que no cal cobrir un 100% com a servei essencial (que és com 
se’n qualifica en cas de vaga) i és també acceptar que el Govern i el 
Departament es poden “passar pel forro” la Llei que ens qualifica com a 
“prioritat pressupostària”. 
 
El servei que prestem (juntament amb les Residències de la Gent Gran) 
està sent valorat com a menys important que les Presons, les Oficines 
del SOC,... 
 
Cal, doncs, no confiar-nos ni conformar-nos. 
 
 
Us adjuntem resposta de l’Adjunta per a la defensa dels drets dels 
infants i els adolescents, del Síndic de Greuges. 
 
I convocatòria de concentració d’empleats públics. 
 
 
El que està en joc és més que uns llocs de treball... 
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