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CCOO CONTINUA INFORMANT LA CIUTADANIA 
EN DEFENSA DELS EMPLEATS PÚBLICS 

 
En concret, i durant tot el matí del passat dimecres 25 de setembre, els delegats i 
delegades de CCOO vam tornar a ser presents, com també s’està fent a d’altres 
departaments, davant la nova seu del Departament de Benestar Social i Família, al 
Passeig del Taulat. 
 
L’acció va consistir en repartir un full informatiu a les persones del carrer informant sobre 
la feina que realitzem els empleats/des públics del nostre Departament i evidenciar que 
les polítiques ideològiques d’ajust del govern de la Generalitat  i que causen destrucció 
d’ocupació, pèrdua de drets laborals i socials dels empleats públics de la Generalitat, 
desaparició i privatització dels serveis públics, comporten forçosament  la disminució de 
molts dels drets de ciutadania i un greu perill per l’estat del benestar. 
 
 

  
 
Al mateix temps, la secció sindical de CCOO al Departament de Benestar Social i Família 
i ICASS, va repartir al personal de l’edifici, l’ESPECIAL NOU EDIFICI  SERVEIS 
CENTRALS amb la relació d’allò detectat en el nou edifici, pels nostres delegats/des.  
 
CCOO vam lliurar a la Consellera el  Manifest per la defensa dels serveis públics i el 
document elaborat per la secció sindical: El Departament de Benestar Social i Família és 
el principal instrument per tal de garantir l’estat del Benestar a Catalunya, juntament amb 
l’educació i sanitat públiques. (Consultar Document). 
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La jornada va continuar amb l’assemblea unitària dels sindicats presents a la Mesa 
Sectorial, per tal d’informar i debatre les darreres agressions als treballadors/res de la 
Generalitat. 
 

 
 
A la tarda, i coincidint amb el debat de política general CCOO vam protestar davant el 
Parlament, juntament amb companys i companyes d’altres sectors, afectats pel bloqueig 
de la negociació col·lectiva, retallades salarials, reducció de personal,  i per a mostrar el 
nostre desacord i rebuig davant les polítiques socials i laborals que està duent a terme el 
Govern de la Generalitat. 
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