
federació serveis a la ciutadania 

sector de la generalitat

INFORMA 
20.02.2014 21/14
 

 
Via Laietana 16, 7è - 08003-Barcelona ● Telèfon: 934 812 765 
Gran Via Jaume I, 9 3r - 17001-Girona ● Telèfon: 972 220 028 
Av. de Catalunya 2, 7è - 25002-Lleida ● Telèfon: 973 281 235 

C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona ● Telèfon: 977 232 119 
gene@ccoo.cat – www.ccoo.cat/fsc/generalitat 
Facebook: http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo 

Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES     Twitter: www.twitter.com/ccoogeneralitat 

LA GENERALITAT EXERCEIX PERSECUCIÓ SINDICAL 
AL DOS DELEGATS DE CCOO 

 
Hem trobat adequat de fer-vos coneixedors que la Generalitat està exercint 
persecució sindical a dos delegats de CCOO, un al Departament d'Agricultura i l’altre a 
Governació. 
 
En ambdós casos, les persones assetjades han estat objecte de tracte inadequat i 
greuges comparatius que, mantinguts en el temps, han acabat tenint conseqüències 
greus en la seva salut. 
 
Val a dir que aquestes persones tenen tot el suport de l’equip de Salut Laboral del 
Sector Generalitat i del Gabinet Jurídic de CCOO. Us volem fer partícips d'aquest cas 
per tal que sapigueu que en cap cas acceptarem que els nostres delegats i delegades 
siguin perjudicats per fer les seves tasques sindicals i que comptaran amb el 
recolzament total del sindicat.   
 
Però també volem fer-vos arribar aquestes lamentables situacions, perquè conegueu 
com s’estan posant les coses i l’abast que té la política del Govern també per als 
representants del personal treballador, amb la pèrdua de drets sindicals que van 
costar molt de guanyar i amb l’atac continuat als sindicats i els seus membres. 
 
Aquest Govern s’ha anat preparant el terreny molt sibil·linament, desprestigiant a tot 
el seu personal funcionari primer, després desprestigiant el paper dels sindicats i 
ningunejant-los, amb la clara intenció de debilitar-los i poder així destruir-los amb el 
beneplàcit de l’opinió pública hàbilment manipulada.  
 
Els sindicats som necessaris per frenar la privatització i el neoliberalisme que 
propugna el Govern de la Generalitat. 
 
CCOO lluitem i lluitarem per defensar els drets de totes i de tots. 
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