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DENUNCIEM A LA GENERALITAT! 

Davant Menyspreu constant als sindicats i a la negociació col·lectiva, ja hi ha 

prou! 

La UGT i CCOO hem interposat una demanda davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el 

Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública per vulneració de drets fonamentals. 

Creiem que s’han vulnerat tres drets fonamentals de la tasca legalment protegida per l’acció desenvolupada pels 

sindicats:  

 dret de representació 

 dret d’informació 

 dret de negociació 

La vulneració d’aquests tres drets, tot i no ser nova, s’ha vist incrementada fins a uns límits fins ara mai vistos en les 

recents negociacions amb el Govern. La deplorable actitud de la Generalitat vers els seus treballadors i 

treballadores és el reflex fidel del menyspreu amb què tracta als seus representants.  

Darrerament ens hem trobat situacions tan deplorables com: 

 Manca total de voluntat de negociar. Un exemple paradigmàtic va ser la brevíssima negociació de repartiment 
de 45 milions d’euros de massa salarial, amb una duració de 6 minuts. Passat aquest temps, el Departament de 
Polítiques Digitals va donar per finalitzada la negociació sense acord. 

 Modificacions i exclusions constants de punts de les ordres del dia de les reunions de les meses de 
negociació perquè el Departament es nega a tractar els temes que l’incomoden, tot i preocupar 
directament als treballadors i treballadores. En els dos últims anys ha rebutjat tractar gairebé un centenar de 
punts plantejats per UGT i CCOO. 

 Perversió de la bona fe negocial per part del Departament, filtrant amb anterioritat les seves propostes a la 
premsa, com si aquestes fossin definitives, amb la intenció de donar per fet que la negociació és innecessària i 
sense cap possibilitat real de canviar res de les mateixes. Un dels darrers exemples ha estat el Decret de 
teletreball, del qual el Govern no ha acceptat fer cap modificació i segueix excloent col·lectius com el sanitari i el 
docent. 

 Disposició discrecional dels fons addicionals de la massa salarial dels empleats i empleades de la 
Generalitat, tot i que la llei diu que s’ha de negociar la seva destinació. El Departament de Polítiques 
Digitals va disposar de la totalitat dels fons addicionals de la massa salarial dels anys 2019 i 2020 per destinar-
los a mesures no previstes en els acords ni en la normativa corresponent. 

Aquests fets, entre molts d’altres, ens obliguen a interposar l’esmentada demanda per tal de defensar els drets 
dels treballadors i treballadores i de garantir el bon funcionament de la nostra administració. 
La gravetat de la situació és extrema. Mai un Govern no havia estat demandat per aquests motius. Necessitem 
una Administració que torni a respectar als seus treballadors i treballadores i que entengui la importància de la 
negociació col·lectiva. Si no ho fa, l’obligarem a fer-ho, amb més denuncies o mobilitzacions contundents. 

SI VOLS ESTAR INFORMAT AL MOMENT DE TOTES LES NOVETATS DE L’ENSENYAMENT PÚBLIC POTS SUBSCRIURE’T A 

WWW.PUBLICA.CAT O DESCARREGAR-TE L’APLICACIÓ PER A TABLES I MÒBILS ANDROID QUE TROBARÀS A LA MATEIXA WEB. 
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