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EMMASCAREN LA NOSTRA REALITAT
DIUEN UNA COSA I FAN LA CONTRÀRIA

POSICIONAMENT DE CCOO DAVANT LA SITUACIÓ DE LES TREBALLADORES I 
TREBALLADORS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

 
Mentre el President del Govern de la Generalitat
poden retallar més els Serveis Públics, els seus consellers continuen la política de 
privatitzacions i de retallades en serveis i personal
 
Les polítiques de personal s’han fonamentat en la reducció del personal que presta serveis 
directes a les persones, més de 7000
d’alts càrrecs i personal de confiança altament remunerat . 
 
L’anunci del Conseller d’Economia i Finances de no fer efectiva de nou una paga el 2014 
als treballadors i treballadores (mesura que sembla tenien decidida des de 2012) és una 
nova mostra de l’autoritarisme del G
meses de representació dels empleats públics
 
El concurs de trasllat del personal administratiu i tècnic, és un dret dels treballador@s. 
L’acomiadament per aquesta via del personal interí és una voluntat de l’Administració de la 
Generalitat, ja que decideix no recol
acomiadar-los. A banda d’engrandir encara més els aturats i aturades, es minimitza la 
qualitat de la prestació del servei i aquest impacte recau directament en l’usuari.
 
Des de CCOO denunciem qu
públics de Catalunya està molt per sota de les ràtios europees
les Comunitats Autònomes i també de les de l’Administració
PERSONAL A LA GENERALITAT
 
Pràctiques perverses de l’Administració per argumentar que els serveis públics no 
funcionen: 
- Externalització de missatgeria i vali
- Externalització de serveis informàtics a diferents 
- Desmembració del Departament de Cultura mitjançant la creació de l’Agència de 

Patrimoni Cultural. 
- Tancament de diferents centres amb pèrdua del personal temporal.

serveis a la ciutadania  

sec

INFORMA

Via Laietana 16, 4t - 08003-Barcelona
C/ Joan Maragall 35, 5è - 17001-Girona

Av. de Catalunya 2, 7è - 25002-
C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona

gene@ccoo.cat 
Facebook: http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo

    Twitter: www.twitter.com/ccoogeneralitat

EMMASCAREN LA NOSTRA REALITAT
DIUEN UNA COSA I FAN LA CONTRÀRIA

POSICIONAMENT DE CCOO DAVANT LA SITUACIÓ DE LES TREBALLADORES I 
TREBALLADORS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Mentre el President del Govern de la Generalitat manifesta contínuament que ja no es 
retallar més els Serveis Públics, els seus consellers continuen la política de 

retallades en serveis i personal.  

Les polítiques de personal s’han fonamentat en la reducció del personal que presta serveis 
directes a les persones, més de 7000, i l’increment, prop de 100 (en general clientelar), 
d’alts càrrecs i personal de confiança altament remunerat .  

l Conseller d’Economia i Finances de no fer efectiva de nou una paga el 2014 
als treballadors i treballadores (mesura que sembla tenien decidida des de 2012) és una 

mostra de l’autoritarisme del Govern que anuncia mesures sense negociar
empleats públics. 

El concurs de trasllat del personal administratiu i tècnic, és un dret dels treballador@s. 
L’acomiadament per aquesta via del personal interí és una voluntat de l’Administració de la 

no recol·locar-los als llocs vacants que es produeixin, sinó 
los. A banda d’engrandir encara més els aturats i aturades, es minimitza la 

qualitat de la prestació del servei i aquest impacte recau directament en l’usuari.

denunciem que el nombre de treballadores i treballadors dels serveis 
públics de Catalunya està molt per sota de les ràtios europees, així com de les r

utònomes i també de les de l’Administració de l’Estat. 
PERSONAL A LA GENERALITAT.  

Pràctiques perverses de l’Administració per argumentar que els serveis públics no 

Externalització de missatgeria i valisa, quan aquesta tasca la realitzaven els subalterns.
Externalització de serveis informàtics a diferents Departaments. 
Desmembració del Departament de Cultura mitjançant la creació de l’Agència de 

Tancament de diferents centres amb pèrdua del personal temporal. 
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POSICIONAMENT DE CCOO DAVANT LA SITUACIÓ DE LES TREBALLADORES I 
TREBALLADORS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

manifesta contínuament que ja no es 
retallar més els Serveis Públics, els seus consellers continuen la política de 

Les polítiques de personal s’han fonamentat en la reducció del personal que presta serveis 
i l’increment, prop de 100 (en general clientelar), 

l Conseller d’Economia i Finances de no fer efectiva de nou una paga el 2014 
als treballadors i treballadores (mesura que sembla tenien decidida des de 2012) és una 

overn que anuncia mesures sense negociar-les a les 

El concurs de trasllat del personal administratiu i tècnic, és un dret dels treballador@s. 
L’acomiadament per aquesta via del personal interí és una voluntat de l’Administració de la 
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Les CCOO exigim al Govern que reguli 
TREBALLADORS I TREBALLADORES AMB LA GARANTIA DEL MANTENIMENT DE 
TOTS ELS LLOCS DE TREBALL
 
La força que el govern està 
condicions laborals de treballadors i treballadores
les empreses, com les de begudes edulcorades, que han forçat la retirada de l’increment
d’impostos o davant les grans fortunes de Catalunya en la tributació de l’impost de 
successions. 
 
CCOO exigim al Govern la defensa d
treballadores que els prestem.
 
No poden carregar un altre cop l’equilibri del dèficit
sobre les esquenes dels treballadors i les treballadores que els prestem. 
 
Cal una política fiscal més justa i
priorització del pagament del deute.
 
Les CCOO sempre hem defensat
unitat sindical són la millor eina per aconseguir millores o 
que tenim. En el moment actual això és imprescindible .
 
 

NO SOBREM TREBALLADORS

NI RETALLADES NI ACOMIADAMENTS
 
 
 
 

Per això us convoquem a totes i tots a la 

D’EMPLEATS PÚBLICS
dia 25 de setembre a les 16:00h

PARLAMENT DE CATALUNYA
desacord i rebuig davant les polítiques socials i laborals que està duent a 

terme el Govern de la Generalitat
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exigim al Govern que reguli EL DRET AL CONCURS DE TRASLLAT DELS 
TREBALLADORES AMB LA GARANTIA DEL MANTENIMENT DE 

TOTS ELS LLOCS DE TREBALL. 

 mostrant per reduir els serveis públics
condicions laborals de treballadors i treballadores, contrasta amb la feblesa que té dav

com les de begudes edulcorades, que han forçat la retirada de l’increment
impostos o davant les grans fortunes de Catalunya en la tributació de l’impost de 

exigim al Govern la defensa d’uns Serveis Públics de qualitat i l
. 

No poden carregar un altre cop l’equilibri del dèficit en la disminució dels serveis públics i 
dels treballadors i les treballadores que els prestem. 

s justa i social, per tenir més ingressos i un reordenament i una 
priorització del pagament del deute. 

sempre hem defensat que la participació dels treballadors i treballadores i la 
unitat sindical són la millor eina per aconseguir millores o evitar que ens arrabassin les 
que tenim. En el moment actual això és imprescindible . 

NO SOBREM TREBALLADORS. SOBREN ALTS CÀRRECS I CÀRRECS DE 
CONFIANÇA 

 
NI RETALLADES NI ACOMIADAMENTS 

Per això us convoquem a totes i tots a la CONCENTRACI
EMPLEATS PÚBLICS  que el proper dimecres 
dia 25 de setembre a les 16:00h  farem davant el 

PARLAMENT DE CATALUNYA  per mostrar el nostre 
desacord i rebuig davant les polítiques socials i laborals que està duent a 

terme el Govern de la Generalitat 

tor de la generalitat
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EL DRET AL CONCURS DE TRASLLAT DELS 
TREBALLADORES AMB LA GARANTIA DEL MANTENIMENT DE 

mostrant per reduir els serveis públics, les plantilles i les 
contrasta amb la feblesa que té davant 

com les de begudes edulcorades, que han forçat la retirada de l’increment 
impostos o davant les grans fortunes de Catalunya en la tributació de l’impost de 

úblics de qualitat i la dels treballadors i 

dels serveis públics i 
dels treballadors i les treballadores que els prestem.  
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que la participació dels treballadors i treballadores i la 
evitar que ens arrabassin les 
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desacord i rebuig davant les polítiques socials i laborals que està duent a 


