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HEM TORNAT A GUANYAR LES ELECCIONS 

SINDICALS A LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA!!! 
 

IAC-CATAC ahir vàrem tornar a guanyar les eleccions sindicals del personal funcionari 
de la a Generalitat de Catalunya.  
 
Amb el 23,08% dels vots hem estat la força sindical més votada obtenint 35 persones 
delegades de les 155 que composen les 5 Juntes de Personal que ahir es renovaven. 
 

RESULTATS IAC-CATAC. Juntes de Personal Funcionari: 
 

Serveis Centrals: 1281 vots - 12 delegades 
 

Serveis Territorials de Barcelona: 869 vots - 9 delegades  
Serveis Territorials de Tarragona: 286 vots - 5 delegades 
Serveis Territorials de Girona: 252 vots - 5 delegades 
Serveis Territorials de Lleida: 222 vots - 4 delegades 

 
TOTAL:  2910 vots - 35 delegades 

 
Ha estat una jornada electoral tranquil.la i participativa arreu del territori de Catalunya amb una 
participació de gairebé el 50%. 
 
IAC-CATAC hem revalidat la confiança de les treballadores en el sindicalisme alternatiu, independent, 
combatiu i feminista compromeses en la lluita per la defensa dels drets de les persones treballadores. 
Som un sindicat independent, per això ni entitats ni partits polítics intervenen en les nostres 
campanyes ni en la nostra feina sindical. Sabem que aquest mes de març el cicle electoral sindical a la 
Generalitat de Catalunya està molt polititzat, enmig d’un “judici farsa” ignominiós i un context de 
repressió social, política i sindical molt greu. Però la IAC-CATAC tenim molt clar que som un sindicat, 
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no som ni volem ser un partit polític, i que nosaltres ens debem als treballadors i treballadores i no als 
governs ni als partits polítics.  
 
Amb aquests resultats (35 delegades) previsiblement i tenint en compte la nostra representació 
sindical en els organismes autònoms depenents de la Generalitat de Catalunya (20 delegades), serem 
la primera força sindical a la Mesa Sectorial de Negociació del Personal d’Administració i Tècnic de 
la Generalitat de Catalunya.  
 
Diem previsiblement perquè esperem que Funció Pública no torni a aplicar la “derivació estatal” i regali 
novament delegades als sindicats estatals, estafant i falsejant la representació real que ha sortir de les 
urnes com va fer fa quatre anys. 

 
La IAC-CATAC som un sindicat que des de fa 30 anys defensem 
els interessos dels treballadors i treballadores de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
Els darrers 4 anys hem patit un context molt difícil de retallades 
econòmiques i de drets laborals que arrosseguem des de 2005, 
d’una aplicació del 155 que ha estat entomada i patida en 
primera línea pels treballadors i treballadores públics de base, i 
d’una precarització i privatització d’”allò públic” com feia anys 
que no veiem.  
 
Els delegats i delegades escollits ahir i tot el sindicat estem 
deteminades a seguir lluitant de valent els propers quatre anys 
per revertir les retallades econòmiques i de drets laborals a 
l’administració pública catalana i per a: 
 

• No signar cap proposta d’acord que signifiqui retallar més 
i més els nostres drets, com fan altres sindicats que li fan el joc a l’administració i accepten 
dilatar anys i anys el retorn d’unes pagues 2013 i 2014 que fa més de cinc anys que se’ns deuen 

• Avançar en la millora de drets i aconseguir recuperar la pèrdua de poder adquisitiu, una nova 
llei de conciliació familiar i un nou decret de jornada i horaris que s’ajusti a les necessitats del 
moment 

• Plantar cara a una Funció Pública que menysté les persones treballadores públiques 
precaritzades amb situacions d’interinitat eternitzades i ara amenaçades amb uns processos 
selectius PESCO mal fets i plens d’opacitats 

• Seguir pressionant els grups parlamentaris i el govern quan es prenen acords i es fan propostes 
que van en contra dels interessos dels i les treballadores públics i que menyspreen també la 
ciutadania, que no rep els serveis amb la qualitat que es mereix 

       

     La millor defensa,  
un bon IAC- CATAC!  
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