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Important seguiment de la VAGA 
GENERAL a la Generalitat 

 

 
 
CCOO volem posar de manifest l’important seguiment que ha tingut la convocatòria 
de Vaga General per part del personal de la Generalitat de Catalunya. 
 
CCOO també volem fer constar que el 20,5% de participació reconegut pel Govern 
català, si bé marcaria una gran diferència amb les dades de la darrera Vaga 
General, no és dir tota la veritat. Més enllà del ball habitual de xifres, els llocs de 
treball buits a SSCC i SSTT de la majoria de departaments, ens porten a poder 
afirmar que la dada real, tenint en compte que a molts col·lectius hi ha un elevat 
número de personal en serveis mínims, és força més alta. 
 
Aquest fet ens porta a valorar com a molt important la data del 29 M pel que fa a la 
capacitat de mobilització i reivindicació dels treballadors i les treballadores de la 
Generalitat, a la majoria de departaments. 
 
CCOO agraeix la participació del personal de la Generalitat de Catalunya, així com 
la dedicació i treball de nombrosos delegats i delegades que, amb la seva tasca 
informant, fent assemblees, i des de la nit abans, i durant el dia de la Vaga heu 
contribuït a mostrar amb contundència l’estat de desacord i reivindicació també 
dels empleats i empleades públics de Catalunya. 
 
 

EN CONTRA DE LES RETALLADES I 
EN DEFENSA DELS SERVEIS PÚBLICS 

 
LA LLUITA HA DE CONTINUAR! 


