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CADA COP MÉS DEPARTAMENTS DOTATS 

ÚNICAMENT D’UN SOL FUNCIONARI 

 

Des de CC.OO portem temps denunciant en cada Comissió de Seguiment la 
precarietat laboral cada cop més en augment en el Centre. Mai hem arribat a tenir la 
cobertura de la Relació de Llocs de Treball (fixada per la mateixa administració) 
coberta. CCOO denunciem que cada cop són més els  departaments que estan dotats 
únicament d’un funcionari, incomplint els protocols de seguretat més bàsics.  

 

A tall d’exemple falten 25 GAMV respecte a la previsió de plantilla 2020 i podríem 
seguir amb els GAMP, les places de comandaments intermedis no cobertes, etc. 

 

Tot això s’afegeix la presa de decisions de l'equip directiu: provoquen penositat a la 
tasca ja complicada del personal, agrupen àrees per aplicar el coeficient de 
simultaneïtat en les absències dificultant encara més el gaudiment dels dies, 
configurant amb dotacions mínimes els PS, assignen guàrdies d'un sol funcionari a 
ingressos en el torn de matí, infermeria en tots els torns, poliesportiu de cap de 
setmana es realitza activitat sense el monitor d’esport vacant des de fa més de quatre 
anys i amb les idees creatives de la direcció, el funcionari passi comandaments del 
poliesportiu al CCI i ell, amb total precarietat, supervisi i controli l’activitat.  

 

Seguint la creixent gestió creativa dels serveis, acompanyat de la dotació mínima del 
servei per part de la direcció, ens trobem cada vegada més sovint que els caps de 
setmana no surt assignat cap funcionari d’ingressos i que aquest quan es produeix 
qualsevol circumstància ha de ser recuperat d’un altre servei. 

 

Com hem vist aquests últims caps de setmana un sol funcionari d’ingressos posant en 
risc la seva pròpia integritat realitzant escorcolls amb novetat trobant-se sol al 
departament. 

 

Des de CC.OO DIEM NO, NO A LA INFRADOTACIÓ CADA COP MÉS 
GENERALITZADA DE SERVEIS PER UN SOL FUNCIONARI, EXIGIM LA 
COBERTURA DE TOTES LES VACANTS.  

 

 

Sant Joan de Vilatorrada, 29 de març de 2016 
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            CCOO C.P. Lledoners continua treballant perquè el nostre centre de treball sigui cada dia una mica millor. Esperem 
les vostres propostes i iniciatives, directament al grup de la secció o al correu: 

cplledoners@ccoo.cat                                       


