
federació serveis a la ciutadania 

sector generalitat

INFORMA 
30.09.10 107/10
 

Via  Laietana 16, 4t - 08003-Barcelona ● Telèfon: 934 812 773 
C/ Joan Maragall 35, 5è - 17001-Girona ● Telèfon: 972 220 028 

Av. de Blondel 35, 7è - 25002-Lleida ● Telèfon: 973 281 235 
C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona ● Telèfon: 977 232 119 

gene@ccoo.cat - www.ccoo.cat/fsc/generalitat 
 

Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES 

 

CCOO de Catalunya denuncia que la 
Generalitat vulnera el dret de vaga dels 

seus treballadors i treballadores 
 

 
Nota de premsa de CCOO de Catalunya enviada el dia 
28 de setembre de 2010 
 
La secretaria sectorial de la Funció Pública de la Generalitat de Catalunya, Teresa 
Aragonès, ha dictat una instrucció a tots els departaments de la Generalitat, que 
vulnera el dret constitucional a la vaga  
 
La secretària sectorial de la Funció Pública de la Generalitat de Catalunya, Teresa Aragonès, ha dictat una 
instrucció a tots els departaments de la Generalitat, que vulnera el dret constitucional a la vaga dels 
empleats i les empleades públiques.  
 
La instrucció de la senyora Aragonès vulnera el dret de vaga en els següents sentits:  
 
1. Dóna ordres als departaments perquè ofereixin als treballadors la possibilitat de treballar fora de l'horari 

establert allargant la jornada, és a dir ofereix clarament que es facin hores extres durant el dimecres 29, 
amb una actuació clarament il·legal. La jornada laboral d'un dimecres és de 8 hores fins a les 15 hores i 
no pas cap altre. Aquesta instrucció no només és una actuació contrària al dret de vaga, sinó que també 
incompleix i vulnera l'acord de condicions laborals dels treballadors i treballadores de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
2. Per incentivar aquesta actuació contrària a dret, ofereix compensar aquestes hores extres donant com a 

festiu una tarda de les que normalment es treballa, fet absolutament impresentable i inacceptable.  
 
CCOO denuncia a la senyora Aragonès i la seva instrucció i entén que aquesta senyora ha mostrat la seva 
actitud, un cop més, contrària als drets dels treballadors i les treballadores públics, actuant de manera 
clarament il·legal.  
 
CCOO actuarà legalment contra aquesta actuació.  
 
CCOO recorda a la senyora Aragonès que no ha d'actuar com a piquet antivaga i que el seu paper com a 
càrrec públic de la Generalitat de Catalunya no és el d'instar a la il·legalitat i a la vulneració dels drets 
constitucionals i per aquest motiu i exigeix el cessament immediat de la senyora Aragonès com a secretària 
sectorial de la Funció Pública de la Generalitat de Catalunya. 


