
 

 

24/6/2009  MESURES ANTICRISI | CONFLICTIVITAT LABORAL A LA PLANTILLA DE LA GENERALITAT  

Els sindicats exigeixen garanties per a la feina de 1.000 
interins  

• Els delegats demanen un pla d’estalvi per als alts càrrecs  

ANTONI FUENTES 
BARCELONA 

L’afirmació rotunda del conseller d’Economia de la 
Generalitat, Antoni Castells, segons la qual «no hi ha un sol 
funcionari públic que vegi en perill el seu lloc de treball» no 
va ser prou garantia per als sindicats. Els delegats de 
CCOO, UGT i CATAC-IAC es van manifestar ahir per exigir 
al Govern garanties per a uns 1.000 interins que 
consideren amenaçats. 
«A qualsevol empresa privada, això es presenta mitjançant 
un ERO --expedient de regulació d’ocupació--, però aquí ni 
tan sols ens reben per explicar-nos la mesura», va 
assegurar Joan Maria Sentís, responsable de CCOO a la 
Generalitat de Catalunya. 
Segons els sindicats, la clau és saber què considera 
l’Executiu com una plaça vacant. El problema es pot 
produir si es tracta d’un lloc no cobert per un funcionari de 
carrera, sinó per un interí. Segons Joan Maria Sentís, 

algunes conselleries han avançat als sindicats que hauran de prescindir de personal que ocupa places no 
cobertes per funcionaris. 
 
QUALITAT DEL SERVEI / La plantilla de l’Administració autonòmica i les seves empreses supera els 
180.000 treballadors, dels quals uns 5.000 són interins, segons els sindicats. Encarna Fernández, d’UGT, 
va assegurar que els plans del Govern «empitjoraran el servei al ciutadà» i va plantejar com a alternativa, 
conjuntament amb els altres sindicats, reduir la despesa en els alts càrrecs en lloc de limitar-se només a 
congelar-la.  
L’assemblea i la concentració d’ahir davant el Palau de la Generalitat a la plaça de Sant Jaume va ser un 
primer avís dels sindicats davant el que consideren una agressió tant en el contingut de la mesura com en 
la forma per no haver-los consultat prèviament.  
És un nou episodi en una tempestuosa relació entre les centrals sindicals i la direcció general de la Funció 
Pública que es remunta uns quants anys enrere. CCOO té previst registrar demà una carta dirigida al 
president José Montilla on demanen el cessament de la directora general Leonor Alonso per una nova 
fricció en aquesta tensa relació. Els sindicats consideren una «retallada de drets fonamentals» la 
comunicació enviada als interins i al personal laboral en què s’advertia que havien de demanar un dia 
d’assumptes propis per assistir a l’assemblea.  
 

Concentració de delegats sindicals de la funció pública 
a la plaça de Sant Jaume, ahir. Foto: SERGIO LAINZ  

 
  

 
 

  
  

PARTICIPACIÓ 

- Compartir   

- ¿Què són aquests serveis?  

EINES 

Sigues el primer a conèixer aquesta noticia amb l'aplicació ÚLTIMA 
HORA 

Rep El PERIODICO al teu correu amb el Butlletí de titulars. 

Rep les alertes per sms al teu móbil. 
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