
 
 

INICIATIVA DE LA GENERALITAT 

Els funcionaris catalans podran treballar el 6 de desembre i 
el 12 d'octubre del 2019 
Puigneró afirma que aquests dos dies festius "han deixat de representar" molts treballadors 

 
06/12/2018  
 

El Govern vol aplicar un mecanisme perquè els empleats de la Generalitat de Catalunya puguin treballar els dies 
festius del 6 de desembre (divendres), Dia de la Constitució, i del 12 d’octubre (dissabte), Dia de la Hispanitat, de 
l’any que ve. 

En una entrevista, el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ha explicat 
que habilitarà tots els mecanismes possibles perquè aquells treballadors públics que ho decideixin ho puguin fer: 
"És el meu deure com a conseller". 

"És una demanda que tenim de molts treballadors, perquè aquests dos dies han deixat de representar-los i, per tant, 
no ho consideren ja un dia en què calgui celebrar res", ha afirmat Puigneró. 

El conseller ha remarcat que implementar aquesta mesura és "una facultat que té el Govern" i que no requerirà la 
negociació amb altres grups polítics, però ha assenyalat que la seva voluntat és parlar amb els sindicats per acabar 
de definir-la. 

Voluntarietat 

També ha assegurat que garantirà que aquesta iniciativa sigui viable jurídicament i que el Govern "es defensarà" si 
es presenten recursos per fer-la enrere. 

Sobre si aquesta mesura pugui generar situacions de discriminació entre la plantilla de funcionaris de la Generalitat, 
d’unes 250.000 persones, Puigneró ha remarcat que no afectarà aquells que no vulguin acollir-se a aquesta 
possibilitat: "Serà absolutament voluntari". 

El sindicat Intersindical-CSC ha demanat al Govern la implementació d’aquesta iniciativa i que "aquest any sigui 
l’últim" que els treballadors públics celebren aquests dies festius. 

L’organització ha assenyalat que aquesta petició ja va ser formulada per al 12 d’octubre per les Assemblees en 
defensa de les Institucions Catalanes (Adic) de la Generalitat.  

 


