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DAVANT DE LA NOTA INFORMATIVA DIFOSA PELS 
COMPANYS DEL CSIF, CCOO VOLEM FER ELS ACLARIMENTS 

SEGÜENTS. 

 
 
Els representants sindicals patim les mateixes retallades que la resta de treballadores i 
treballadors de la Generalitat. 
 
 
Tots els sindicats, inclòs el CSIF, d’acord amb els resultats electorals, rebem una 
subvenció per a la formació dels treballadors i treballadores.  En el nostre cas, fruit 
d’aquesta subvenció, estem donant cursos de més de 50 especialitats a tot Catalunya, 
totalment gratuïts, per aprendre una professió, mitjançant la Fundació Paco Puerto.  
 
Es poden consultar aquestes subvencions en el El BOE 186, del 4 d’agost de 2011, 
pàgina 89543. Pel que fa a la subvenció del 2012, es pot consultar el BOE 91 del 16-4-
2012, secció III, pàg. 29811, on consta el total màxim que poden rebre els sindicats per a 
la formació que facin durant aquest any (12.691.520 euros entre totes les organitzacions 
sindicals). 
 
 
Des de CCOO pensem que els representants dels treballadors hem d’estar més units que 
mai i dedicar tots els nostres esforços a la lluita per a la defensa d’unes condicions 
laborals justes i democràtiques,  per a totes les treballadores i treballadors. 
 
 
Per tant, des de CCOO, seguirem treballant i mobilitzant-nos: 

o Contra les retallades. 
o Contra les accions dels governs, tant l’espanyol com el de la Generalitat, 

destinades a arrabassar-nos drets i empitjorar, com a empleats públics, les nostres 
condicions de treball.  

o En contra dels intents, de determinats sectors del capitalisme especulatiu i de la 
patronal més ineficient, de desmuntar l’estat del benestar i de prendre als ciutadans 
i ciutadanes d’aquest país, el nostre dret a uns serveis públics de qualitat. 


