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COCO FLASH  
CONCILIACIÓ ÉS CONCILIAR 

 

La plantilla de Serveis Socials portem ja massa 
temps dient que no podem continuar amb la càrrega 
de treball existent. La necessitat de reforçar 
professionalment la primera atenció a la ciutadania 
als centres,  el greu retard en el pagament dels 
ajuts a les famílies,  la manca de recursos per donar 
resposta a les demandes, la manca de personal,  el 
retard en les substitucions,  amb centres d’atenció a 
la ciutadania degradats i petits, sense condicions, i, 
el que és més greu,  amb un model de serveis socials obsolet, paternalista i no 
basat en drets.Tot fa que el personal d’aquest Servei no pugui més!! 

La direcció de Serveis Socials, en lloc de trobar solucions que millorin les 
condicions, agreuja més encara la situació. 

Al personal interí que passa a cobrir plaça, sense canvi de lloc de treball, l’hi 
canvien les condicions laborals. Els forcen a incrementar la jornada setmanal 
i fer dues tardes obligatòriament.   

A qui s’acull a una reducció de jornada per conciliació familiar, l’obliguen a 
treballar dues tardes senceres i una jornada petita els 5 matins de la setmana.  

Sorprèn que en un Servei plenament feminitzat, a una setmana de la vaga 
feminista del 8 de març, secundada majoritàriament per aquest personal i amb 
l’acompanyament del consistori, la direcció de Serveis Socials prengui aquest tipus 
de mesures.   

Per si això no fos suficient, continuem esperant que se’ns apliqui la correcció 
salarial per raó de gènere pactada a conveni. 

Per a CCOO la solució no passa per precaritzar les condicions laborals de la 
plantilla de Serveis Socials. Cal incrementar la contractació de tots els llocs de 
treball d’aquest Servei.  

CCOO volem que els interins que canviïn de contracte a plaça puguin 
voluntàriament optar per l’increment de la jornada. Exigim els acords signats. 

L’horari de conciliació, ha de permetre conciliar la vida familiar i laboral. Això 
només es pot aconseguir pactant-lo amb el treballador i treballadora. 

Des de l’inici d’aquest mandant, CCOO escoltem a totes les reunions amb la 
direcció de Serveis Socials que estan treballant en una nova organització del servei 
que solucionarà gran part dels problemes. 

Els hi queda 1 any de mandat i encara estem esperant 


