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CONTINUA EL REBUIG A LA INSTRUCCIÓ 1/2011 
 

 
Assemblea de delegats i delegades de CCOO, UGT i CATAC, al 
Departament de Governació i Relacions Institucionals 
 

Ahir, dijous 3 de març al matí, va 
tenir lloc una assemblea de 
delegats i delegades dels 
sindicats de la Mesa de la 
Generalitat (personal laboral i 
funcionari) per manifestar a 
Funció Pública el nostre rebuig 
per les mesures adoptades en la 
Instrucció 1/2011 que limita la taxa 
de reposició de personal per 
jubilacions o qualsevol altre 
contingència així com nega les 
substitucions. 

 
Van participar-hi nombrosos delegats i delegades, laborals i funcionaris, i molts d’ells van 
haver de romandre al carrer davant l’èxit d’assistència. 
 
Amb aquesta assemblea donem continuïtat a la primera actuació que vàrem fer el passat dia 
23 de febrer amb la concentració a la 
Plaça Sant Jaume. 
 
A l’assemblea de delegats i delegades 
celebrada ahir es va posar de manifest la 
greu situació que es genera amb la 
posada en marxa de la Instrucció 1/2011 
perquè provoca acomiadaments de 
personal, degrada els serveis públics, 
incrementa les càrregues laborals de 
manera desmesurada per el personal que 
resta en els diferents serveis, i posa en 
perill l’Estat del Benestar. 
 
A l’assemblea ens vàrem comprometre a mantenir un to de mobilització, marcant la propera 
fita pel dia 17 de març davant el Departament d’Economia i Coneixement. 

.../... 
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I a la tarda: 
 
Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de 
l’Administració de la Generalitat 
 
Davant el clima de mobilització, va ser convocada aquesta Mesa. CCOO vam mostrar la 
nostra ferma oposició a la Instrucció, tant pel contingut com per la unilateralitat amb que s’ha 
dut a terme, sense ni tant sols informar als representants dels treballadors i treballadores, 
mostrant també el nostre rebuig a l’actitud que, fins ara, han mantingut els nous 
representants de la Funció Pública, de manca de diàleg i negociació. 
 
Els representants de la Funció Pública no van lliurar cap mena de documentació i ni tant 
sols, al parlar de col·lectius que s’està estudiant excepcionar, van voler concretar el tant per 
cent (malgrat tots ens sospitem un minso 50%, que no acceptarem, i que segueix 
sobrecarregant les plantilles i afectant directament als ciutadans i ciutadanes afectats per 
serveis, sobretot d’atenció directa). 
 
En tot moment es mostraven oberts al diàleg, quan el que els reclamem i contempla la Llei, 
és la NEGOCIACIÓ. 
 
Parlaven que “aquestes mesures adoptades són temporals i obligades per la situació de 
pròrroga dels Pressupostos”, però res ens garanteix que, posteriorment es respectin els 
serveis amb la qualitat i cobertura que requereixen i es pugui tornar a la normalitat 
contractual. 
 
Els col·lectius que es van anomenar a proposta dels departaments (i que curiosament 
coincideix amb aquells on CCOO ha estat denunciant als mitjans de comunicació les 
situacions que s’hi produeixen), i insistim, sense clarificar percentatges ni si es referien a 
cobertura de jubilacions, substitucions, etc. i si de tot tipus d’absències, van ser: Residències 
ICASS, Educadors DGAIA, personal que atén discapacitats, Jutjats, Execució Penal i 
Justícia Juvenil, personal laboral de presons, veterinaris d’escorxador, PAS on només hi 
hagi un efectiu, Educació Especial i Llars d’Infants, Ferrocarrils de la Generalitat. I que les 
haurà d’aprovar el govern. CCOO considerem que hi ha cobertures que han de ser 
obligatòriament del 100% innegociablement. 
 
Insistim. No es veu clar, ni perquè tarden tant en les excepcions quan només fixant-se amb 
els serveis mínims en cas de vaga, ja tindrien molta feina feta, ni que es respecti, per 
exemple el Conveni que determina què cal cobrir amb un 100%, ni les pròpies Lleis que 
parlen de ràtios de segons quin serveis, etc. 
 
CCOO reitera el seu compromís ferm de defensa dels llocs de treball i d’uns serveis 
públics de qualitat. 
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