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Mobilitzacions de delegats i delegades 
de la Generalitat, en contra de la retallada 

de plantilles i la no substitució 
en els serveis essencials 

 
 
Al matí d’ahir dimecres 23 de febrer, centenars de 
persones, delegats i delegades, així com 
treballadors/es de la Generalitat es van concentrar a la 
plaça de Sant Jaume de Barcelona. Els sindicats 
presents a la Mesa General de Negociació dels 
empleats públics de l'Administració de la Generalitat 
de Catalunya, havien convocat aquesta concentració 
de delegats i delegades contra les retallades que el 
Govern està fent al Sector Públic. 
 
Els representants sindicals van fer entrega d’una carta 
al president de la Generalitat demanant-li una 
entrevista i la retirada de la Instrucció 1/2011.  
 
Amb posterioritat delegats i delegades de CCOO i 
UGT van marxar al Departament de Benestar Social i 

Família per exigir la cobertura de vacants i la 
substitució de les baixes per malaltia, 
maternitat, etc., situació especialment 
preocupant als centres d’atenció directa, com 
les residències i casals d’avis o els centres 
d’infància, dones maltractades, on la situació 
pot donar problemes greus de desatenció. En 
l’actualitat ja s’estan provocant situacions molt 
preocupants a molts d’aquests serveis 
 
Més de cent delegats i delegades van ocupar 
les dependències de Palau de Mar i van exigir 
una ràpida solució als gravíssims problemes 
que estan patint els treballadors/es i les 
persones usuàries d’aquests serveis. 
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La visita a Palau de Mar, un edifici que ens costa més de 5 milions d’euros de lloguer, 
despeses al marge, es va desenvolupar sense incidents, si exceptuem les lògiques 
protestes del personal de seguretat o d’algun alt càrrec i l’actitud provocadora d’un 
comandament de personal.  

 
• Al mateix temps es concentraven els treballadors i treballadores de la Ciutat de la 

Justícia. 
 
• També, i pel mateix motiu, es tancava el Comitè Intercentres del Departament 

d'Ensenyament.  
 
Des de CCOO volem agrair a tots els delegats i delegades, i als treballadors i treballadores 
que es van sumar, la seva participació i quedem convocats per properes, i més necessàries 
que mai, mobilitzacions en defensa del Servei Públic. No pararem fins que no es garanteixi 
una cobertura de qualitat dels serveis públics essencials i/o d’atenció directa. 


