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L'únic punt de l'ordre del dia era la "Instrucció d'assignació temporal de 
funcions" 
 
CCOO vàrem plantejar que no volíem entrar en el tema, que no podíem beneir la 
instrucció ni el que significa. En condicions "normals" possiblement hi entraríem, però ara 
ens trobem en una situació excepcional on tot es redueix a "retallar, retallar i retallar": 
salaris, condicions laborals, plantilles, cobertura de serveis públics. 
 
La raó darrera d'aquesta instrucció és possibilitar "tapar forats" i "posar pedaços" per tal 
d'evitar, com sigui, haver de contractar personal allà on hi hagi necessitats. CCOO no 
volem col·laborar en aquesta creuada contra l'ocupació pública ni contra els serveis 
públics. 
 
A més, la Instrucció és molt poc concreta, o gens concreta. Es tracta d'una eina de 
caràcter excepcional, o d'una eina d'utilització constant? Ja només ens faltaria trobar-nos 
amb que s'acaba creant un col·lectiu de treballadors i treballadores (per categoria, per 
ubicació, o per qualsevol altra raó) sotmès a canvis constants de funcions i d'adscripció, a 
mobilitat constant a criteri de l'Administració per "tapar forats", bé, el que l'Administració 
diria "cobrir necessitats". Amb la que està caient, no gràcies! 
 
CCOO entenem que això, en tot cas, hauria de tenir a veure amb el concepte 
"disponibilitat" i la disponibilitat es paga. I no hi ha diners... per pagar nòmines. El que sí 
que farem CCOO és un seguiment d'aquestes situacions quan es produeixin, però no 
donar carta blanca amb el nostre vist-i-plau. 
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