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INSPECCIÓ DE TREBALL REQUEREIX AL DEP. DE 
PRESIDÈNCIA QUE RESPECTI EL DRET DE VAGA  

 
 
 
En la darrera vaga general del 29 de març la Direcció de Serveis del Departament de 
Presidència va emetre una “nota informativa“ on, com és habitual en aquest tipus de 
“notes”, intentava desmotivar la participació dels empleats públics en l’exercici 
constitucional del dret de vaga. 
 
En aquesta “nota informativa” es detallaven de manera exhaustiva tots els “mals” que 
suposa fer vaga: descompte de la nòmina, serveis mínims, informar (?) a través del ATRI, 
etc, etc. 
 
En canvi, la “nota“ no fa cap esment dels drets que tenen els empleats públics per 
l’exercici d’aquest dret constitucional com som:  
• El dret a no ser substituït durant l’exercici de la vaga.  
• A no ser sancionat per l’exercici de la vaga. 
• Al dret de publicitat i informació de la vaga.  
 
A més, tampoc informava  que el dret de vaga  és un DRET FONAMENTAL, recollit en 
l’article 28 de la Constitució Espanyola, com una eina bàsica dels treballadors en defensa 
dels seus interessos.  
 
La Inspecció de Treball ha considerat que aquesta “nota informativa” emesa per la 
Direcció de Serveis, tenia com a objectiu influir en la decisió dels treballadors per tal que 
no donessin suport a la vaga. 
 
Des del Sector de la Generalitat de CCOO hem tramès escrits a la Direcció General de 
Funció Pública i a la Secretaria General del Departament de Presidència sol·licitant que 
no es realitzin aquest tipus de “notes informatives” i sol·licitant el cessament de la 
Directora de Serveis del Departament de Presidència. No es poden permetre aquests 
tipus de conductes coaccionadores.  
 
Catalunya, 12 de setembre de 2012 


