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RESULTATS ELECCIONS SINDICALS PERSONAL 
FUNCIONARI I INTERÍ GENERALITAT DE GIRONA 2019 

 
 

 DELEGATS/DES CCOO UGT CATAC CSIF CSC COS ACAIP 

2015 25 4 7 7 5 0 2 0 

2019 25 4 5 4 4 8 0 0 

Vots 2019 195 242 190 155 338 -  

 

Des del Sector Generalitat de CCOO a les comarques gironines volem agrair als afiliats i 
afiliades, així com als treballadors i treballadores que ens heu donat el vostre suport, la 
confiança dipositada en nosaltres. Amb aquesta confiança ens heu fet passar a ser la tercera 
força més votada. 
 
Després d’un procés enrevessat que ens ha obligat a votar dos cops, podem dir amb orgull 
que CCOO hem estat l’únic sindicat que ha mantingut la seva quota de delegats i delegades 
de la junta de personal de Girona en aquestes eleccions sindicals emmarcades en un context 
polític convuls a Catalunya que ha comportat una irrupció molt forta de la Intersindical-CSC. 
 
Aquesta quota no ha fet que deixem de fer front a les polítiques neoliberals del Govern i per 
tant no deixarem de lluitar per recuperar tots els drets arrabassats i per millorar les polítiques 
d’igualtat, conciliació i estabilitat. 

 
Som conscients que en la actual situació política i mediàtica el sindicalisme de classe ha 
passat a un segon pla. Però no ens autocomplaurem basant l’anàlisi dels resultats electorals 
únicament en factors externs. Hem de fer també una revisió interna i autocrítica. Volem ser 
mereixedors de la confiança dels nostres votants i segurament haurem de fer canvis per 
recuperar la confiança de tots aquells que fins ara ens havien fet ser la primera força sindical 
de la Generalitat. 

 
Tenim 4 anys de feina per endavant i la farem tan bé com puguem i sapiguem, lluitant per 
uns serveis públics de qualitat on el més important siguin les persones. Exigint respecte, 
exigint els nostres drets i plantant cara per recuperar la dignitat dels serveis públics. Ens teniu 
al vostre costat, com sempre. 
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