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DEPARTAMENT DE BENESTAR I FAMÍLIA–ICASS 
COBERTURA DE LES ABSÈNCIES ALS CENTRES: RESPOSTA DE LA 

CONSELLERA AL PARLAMENT 
 
La Secció Sindical de CCOO al Departament de Benestar Social i Família - ICASS vam 
assistir a la compareixença de la Consellera d’aquest Departament al Parlament de 
Catalunya, davant la Comissió de Benestar i Família i Immigració, el passat dia 7 de 
febrer, per tal de poder conèixer de primera mà, algunes de les intencions polítiques dels 
nous responsables del Departament. 
 
Volem remarcar la referència que es va fer respecte del tema de les plantilles dels centres 
de Benestar. Més concretament pel que fa als serveis considerats com a essencials, que 
han de ser coberts de forma immediata i al 100% quan se’n produeix una absència, per 
IT, permisos, formació, etc. 
 
Davant la perplexitat general, la Consellera va afirmar que “els centres del Departament 
s’han considerat essencials i es cobreixen i substitueixen amb tota normalitat”. 
Desconeixem que vol dir “normalitat” per la Consellera, però tots coneixem la realitat dels 
nostres centres. 
 
I aprofitant que la Consellera es va oferir a parlar dels fets concrets que es poguessin 
donar, us convidem a què ens feu arribar totes aquelles absències no 
cobertes/substituïdes al correu electrònic mjgomez@ccoo.cat per tal traspassar la 
informació via parlamentària i poder constatar la veracitat de les declaracions de la 
Consellera. 
 
Evidentment, tota la informació serà tractada amb la corresponent confidencialitat, i cal 
que ens especifiqueu: 

- Tipus d’absència no coberta 
- Dies que han quedat descoberts 
- Categoria/Centre de treball/Torn 

 
Restem a la vostra disposició, 
 

Secció Sindical de CCOO 
al Departament de Benestar Social i Família-ICASS 


