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La Inspecció de Treball 
ens dona la raó en la denúncia sobre 

cessió il·legal de treballadors/es 
 

 
Després de dos anys per fi la Inspecció de Treball ha donat la raó a CCOO en la 
denúncia al Departament de Governació i Administracions Públiques. 
 
Considera com a cessió il·legal de treballadors/es les licitacions que el Departament 
va fent any rere any a empreses de Serveis, per ocupar places vacants de alguns 
Equipaments de la Secretaria d’Acció Ciutadana (Casals de Gent Gran, Casals 
Cívics), de les categories de subalterns, conserges i porters. Categories que havien 
de ser ocupades per personal propi tal i com es fa a la resta d’Equipaments. 
 
Aquests treballadors/es que presten els seus serveis als Equipaments estan cobrant 
en molts casos menys del 50% que els que si pertanyen al Departament. 
 
Cobren sous de misèria fent les mateixes feines, amb l’agreujant que molts estan 
contractats com si fossin disminuïts quan no ho son, perquè els hi paguen menys i a 
sobre tenen subvencions per tenir-los contractats. 
 
Aquests treballadors/es (conserges, porters, subalterns), fan absolutament la 
mateixa feina que un treballador/a propi del Departament, i és justament per això 
que la Inspecció de Treball ens ha donat la raó. Perquè l’empresa contractada no 
posa absolutament cap mitja perquè els treballadors/es facin la seva feina, tots el 
mitjans humans i materials els posa l’Administració. 
 
La Inspecció no només ens ha donat la raó i ja està sinó que ha aixecat Acta 
d’Infracció a totes les empreses prestatàries posant multes que van des de 6000 € 
en endavant. 
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El Departament també haurà de respondre, sobre aquestes actuacions, ja que son 
pràctiques il·legals prohibides expressament per l’Estatut dels Treballadors. 
 
Haurà de donar resposta als més de 50 treballadors/es als que ara te l’obligació de 
donar-los una sortida que en el seu moment haurà de determinar un jutge. 
 
De totes maneres sembla ser que el Departament de Governació i Administracions 
Públiques no te cap intenció de deixar de fer aquestes il·legalitats sinó tot el contrari, 
ja que just desprès de la resolució que dona la raó a CCOO el dia 13 d’aquest mes 
surt publicat al DOGC tres licitacions a empreses de serveis per els mateixos 
Equipaments i les mateixes categories. 
 
Des de CCOO no arribem a entendre aquesta manca de respecte a les lleis 
aprovades per els que governen, ni tampoc arribem a entendre com un Secretari 
General d’un Departament de la Generalitat pot tornar a refermar-se en la il·legalitat 
al signar aquest DOGC. 
 
Només ens queda entendre que ho fa perquè pensa que quan hi hagi una resolució 
judicial ell no hi serà i per tant no haurà de donar explicacions (greu equivocació per 
la seva part), o bé perquè ningú li ha informat que això que està succeint pot tenir 
unes conseqüències que és més que probable que no hagin previst. 
 
La Secció Sindical de CCOO del Departament de Governació i Administracions 
Públiques s’ha personat davant el Departament de Treball com a part. 
 
Això farà que continuï el procés laboral i, si és el cas el judicial, fins que s’arribi a 
donar una solució a la situació de precarietat de tots aquests treballadors/es, que en 
definitiva és el que perseguíem des de CCOO quan ens van decidir a posar aquesta 
denúncia.  
 
 
 
Des de CCOO us recordem la importància de la vostra participació 
 

 




