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PER A LA DIRECCIÓ DE SERVEIS SOCIALS  

EL CONVENI ÉS PAPER MULLAT 
 

 

 
A dos dies de començar les vacances de Nadal, la direcció de la Secció de Serveis Socials 
torna a incomplir el conveni i els acords amb els sindicats. 
 
Denega de forma sistemàtica les peticions com assumptes personals els dies 17 de 
desembre i 7 de gener, sense tenir en conte el criteri dels caps de centre que coneixen les 
necessitats dels serveis, i incomplint els acords consensuats a la última reunió amb els 
sindicats. 
 
Fins ara sempre s’ ha utilitzat el criteri de  garantir l'atenció a la ciutadania per autoritzar o 
denegar les sol·licituts i així es va acordar a la reunió: continuar fent-lo.   
 
La gravetat es fa encara més sagnant quan aquesta 
mesura es pren a dos dies de començar les 
vacances de nadal, quan la gent ja te les vacances 
planificades i els billets dels viatges comprats. 
 
Cal dir també que la gent havia demanat els dies al 
novembre i que va haver de formalitzar de nou la 
demanda fa dos setmanes, davant la negativa de la 
direcció de l’àrea a aceptar les sol.licituts. 
 
 
De nou, ens trobem amb una greu manca de competència i de capacitat de planificació de 
la direcció de la secció de Serveis Socials per a gestionar de forma eficient, els recursos de 
personal. 
 
Demà els delegats dels sindicats anirem al ple per protestar contra l’ incompliment  dels 
acods econòmics signats al mes de març i que AFECTEN A TOTA LA PLANTILLA. 
 
CCOO convidem a tots els i les treballadores de la Secció de Benestar Social a 
acompanyarnos per protestar contra els reiterats incompliments del conveni tant generals 
com de la vostra àrea. 
 
Tenim demanada una assemblea autoritzada per demà dia 20 de desembre de les 10 a les 
12 hores a la sala de la Regidoria del Districte I, des d’allà podem acostar-nos a fer suport a 
les companyes que estiguin al ple. 

CONVENI 


