
UNITAT SINDICAL: UN PAS NECESSARI 
 
 

 
El passat 10 d’abril, els sindicats del centre ACAIP, CCOO, CSIF i UGT i CATAC ens vam reunir 
per mirar de fer front, de forma unitària, a les retallades de personal que estem patint i que, amb 
motiu de la celebració del concurs horari anual, s’han evidenciat descarnadament. 
 
Creiem que és moment d’aparcar diferències  i ajuntar- nos per defensar tot allò que necessiten 
els treballadors i que, per separat, costa molt més. Els problemes de les retallades de personal, 
dels incompliments de l’acord pel que fa a permisos, llicències, drets, formació, etc. els veiem tots i 
afecten a tots els treballadors, estiguin afiliats a un sindicat o a un altre. 
 
A la direcció del centre o als capitosts de la DG tan se’ls en fot, quan han de retallar drets,  a quin 
sindicat està afiliat el treballador que patirà les seves intencions. 
 
És per això, doncs, que hem posat la primera pedra que hauria de permetre construir l’edifici d’una 
unitat sindical encarada a la defensa dels nostres drets al nostre centre per part de tots els 
sindicats. 
 
A la reunió varem  decidir signar,  de forma unitària,  un escrit adreçat a la DG mostrant el nostre 
rebuig a les retallades de personal i plantejant emprendre accions sindicals i jurídiques contra 
aquestes retallades. També vam acordar enviar al director del centre un escrit per tal que puguem 
establir un calendari de reunions estable per tractar els problemes dels treballadors del centre i no 
reunir-nos només quan ell vulgui i l’interessi. També vam quedar en recavar informació sobre les 
places que es van perdent al nostre centre en tots els col·lectius de funcionaris per tal de poder 
portar aquesta informació al Parlament de Catalunya i a la comissió de seguiment. 
 
Aquestes són les primeres passes  unitàries d’una campanya contra les retallades de personal a 
Brians2. 
 
Només les primeres... 
 
Per qualsevol informació addicional podeu adreçar-vos a qualsevol sindicat del centre. 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                    
 

 

                           


