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CCOO MÒBIL I PROTESTA DIVENDRES 14 DE MARÇ 
ALS SERVEIS CENTRALS DEL DEPARTAMENT 

 D’ AGRICULTURA , RAMADERIA, PESCA, 
ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL (DAAM) 

 
Divendres 14 de març, de 09:00 a 14:00 h, les delegades i delegats de CCOO serem al 
carrer davant dels Serveis Centrals del DAAM. Durant tot el matí  donarem informació i 
atendrem consultes del Personal Funcionari i Laboral del DAAM. 
 
Així mateix, durem a terme una protesta, de les 12:30 h a les 12:50 h a la porta dels 
Serveis Centrals, per mostrar el nostre rebuig al tracte rebut pels treballadors/des per part 
del Departament. Resulta que, a part de la situació general de politiques d’ajust per part 
del Govern de la Generalitat i la pèrdua de drets laborals i socials dels empleats públics  
de la Generalitat, hem de suportar una actitud  prepotent i desencisadora  per part dels 
responsables del DAAM.  
 
No podem acceptar la política restrictiva i manifestament tergiversadora en la concessió 
de permisos i llicències, especialment els que fan referència a temes tan delicats com 
l’hospitalització i malalties de familiars. Estem cansats de veure mobilitats geogràfiques 
poc  raonades i amb poques dades organitzatives, econòmiques i tècniques que ho 
justifiquin. Denunciem i denunciarem els incompliments reiterats de normatives laborals 
per part del Departament. 
 
Creiem que ha arribat l’hora que el DAAM posi solució als problemes que tenen col·lectius 
com ara els operadors de control o els guardes de reserva, entre d’altres, i que es  
gestionin  els temes de prevenció amb la voluntat de solucionar-los i no d’ignorar-los o 
simplement “cobrir l’ expedient”. 
 
Necessitem un canvi d’ actitud per part dels responsables del Departament, 
imprescindible  per fer un servei públic digne del qual ens hem de sentir tots/es 
orgullosos/es. 
 
 
PROTESTEM AL CARRER EL DIVENDRES 14 DE MARÇ DE LES 12:30 A 

LES 12:50 A  LA PORTA DELS SERVEIS CENTRALS DEL DAAM  
(Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614) 


