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Delegats i delegades sindicals 
protesten davant el president Montilla 

 
 
L'ONU va celebrar el passat dia 23 a l’Auditori AXA de 
Barcelona, l’acte de lliurament dels Premis al Servei 
Públic, amb els quals es pretén reconèixer el bon 
servei, la transparència i el foment de la participació en 
el servei públic. 
 
El lliurament de premis comptava amb la presència del 
president de la Generalitat, José Montilla, de la 
secretària d'Estat de Funció Pública, Consuelo Rumi i 
del sotssecretari general d'Assumptes Econòmics i 
Socials de l'ONU, Sha Zkukang, entre altres. 

 
Els delegats i delegades sindicals de CCOO, juntament 
amb CATAC i UGT ens vam concentrar per expressar 
el malestar per les mesures preses pel Govern de la 
Generalitat i que incideixen directament i molt 
negativament en la prestació d’un bon servei públic. 

Aquesta concentració forma part de tot un seguit 
d’actes amb els que volem deixar constància de la 
nostra oposició a les retallades de drets acordades tant 
pel Govern de l’Estat com pel Govern de la Generalitat.  
 
Ens vam manifestar perquè amb les mesures preses 
volen dinamitar el model social europeu i fer una 
societat més desigual. Perquè debiliten la negociació 
col·lectiva i incompleixen els acords signats.  
 
Perquè rebutgem les polítiques practicades pels 
governs de l’Estat i de la Generalitat, cal posar-hi 
fre i et convidem a participar a la manifestació del 
proper dia 30 de juny.  




