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Reunió constitució junta de personal del territori de Girona 
 
Avui, 14.04.15 s’ha constituït la junta de personal del territori de Girona. A la 
reunió estaven convocats tots els delegats escollits en les votacions que es 
varen celebrar el 22 i 26 de febrer.  
Us recordem que amb els resultats de les votacions varen obtenir 7 delegats 
la candidatura d’UGT, 7 delegats la candidatura de la CATAC-IAC, 5 
delegats la candidatura de CSIF, 4 delegats la candidatura de CCOO i 2 
delegats la candidatura de COS.  
Ens hem presentat per a la presidència de la  junta de personal del territori 
de Girona CATAC-IAC i CCOO. Finalment la presidència de la  junta de 
personal l’ha obtingut el representant  de CCOO, tot i que sempre s’ha 
mantingut un acord tàcit de que sigui la llista més votada la que tingui la 
presidència, amb els 4 vots a favor dels delegats presents de CCOO i 4 vots 
a favor dels delegats presents de CSIF, amb  5 abstencions dels delegats 
presents d’UGT i amb 1 abstenció del delegat present de COS. CATAC-IAC 
ha obtingut 7 vots dels seus 7 delegats, tots presents en la reunió, fent 
avinent el compromís de la CATAC-IAC de ser l’actitud de donar la cara 
sempre i en tot moment amb tot el que fa referència en matèria de personal 
al territori de Girona. 
Fent justícia al nostre lema d’aquesta  campanya electoral “parlem clar”  hem 
de valorar aquesta elecció ha estat referendada per el sindicat amb menor 
nombre de delegats, i el que és més sorprenent és que ambdós sindicats, 
CCOO i CSIF, representen en els seus estatuts bàsics ideologies sindicals si 
no totalment oposades, a anys llum una de l’altre. 
De tota manera la CATAC-IAC sigui des de la presidència o no i fent palès el 
nostre compromís amb tots aquells que han confiat amb nosaltres,  tenint en 
compte els bons resultats obtinguts en les darreres eleccions, continuarem 
treballant des de la junta de personal del territori de Girona sempre en 
defensa dels drets dels treballadors i treballadores davant l’Administració. 
 

 

Girona,  14 d’abril  de 2015 

 

 


