
 

LA CGT CONVOCA VAGA GENERAL A TOTA CATALUNYA EL 

PROPER DIMARTS, 3 D’OCTUBRE 

Companys, companyes, 

Us enviem aquest correu per a traslladar-vos diverses informacions. En primer lloc, volem felicitar 

tothom que va assistir i donar suport divendres passat a la concentració a Minerva, la qual va 

comptar amb una participació prou nombrosa de gent vinguda de diferents llocs de treball. Estem 

preparant un comunicat sobre la darrera reunió de la Mesa General de Negociació, que esperem 

poder-vos enviar durant els propers dies. De moment, us avancem que la determinació de la 

plantilla i la pressió realitzada fins ara ha fet que la Diputació com a mínim hagi hagut d'aixecar el 

peu de l'accelerador pel que fa a la seva pretensió inicial de suspendre els nostres drets i 

condicions de treball unilateralment (la qual cosa no vol dir, necessàriament, que hagi desistit de 

fer-ho). Ara tenim un calendari de negociació més dilatat per a tractar els articles posats en 

qüestió, fet que valorem positivament, però que tampoc no ens garanteix res, per la qual cosa 

considerem que caldrà continuar paral·lelament amb les mobilitzacions, tal com l'Assemblea 

general de treballadores de la Diba va mandatar. Us informem també que ahir la Junta de 

Portaveus de la Diputació va decidir ajornar el Ple corporatiu que s'havia de celebrar avui, el qual 

està previst ara per al proper 5 d'octubre. Continuem sense tenir la seguretat que no es voldrà 

introduir per via d'urgència en l'ordre del dia la suspensió d'articles del nostre Acord Marc i 

Conveni. 

La informació MÉS IMPORTANT que us hem de traslladar, però, és que la CGT de Catalunya va 

prendre l'acord en reunió de Plenària Extraordinària del Comitè Confederal celebrada el dimarts 

passat, 26 de setembre, de CONVOCAR VAGA GENERAL A TOT EL TERRITORI DE CATALUNYA I A 

TOTS ELS SECTORS ECONÒMICS EL PROPER DIMARTS, DIA 3 D'OCTUBRE. Aquesta decisió arriba 

després d'un període de contactes amb altres organitzacions sindicals cercant la unitat d'acció, i 

amb el concurs dels acords presos al respecte durant aquests dies darrers per part dels Sindicats i 

Federacions Territorials i Sectorials de la CGT de Catalunya. 

Davant la situació de precarització laboral intensa i de vulneració de drets que estem patint, en un 

context en el qual fins i tot estan en perill les llibertats públiques més elementals, la CGT, com a 

organització, ha considerat que cal la resposta i la mobilització del conjunt de la classe 

treballadora. A banda de la CGT de Catalunya donen suport a aquesta convocatòria de VAGA 

GENERAL DEL 3-O, la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), la Coordinadora Obrera 

Sindical (COS), la Confederació Nacional del Treball (CNT), i la Confederació Sindical Catalana 

(Intersindical-CSC). 

La vaga està convocada per a tot el territori de Catalunya, com dèiem, el dia 3 D'OCTUBRE (data 

CONFIRMADA DEFINITIVAMENT ahir dimecres per acord entre les organitzacions sindicals 

implicades). Fem una crida als treballadors i treballadores de la Diputació de Barcelona a 



secundar-la. Us copiem a final d'aquest correu el comunicat de la CGT de Catalunya difós ahir, el 

qual també podeu trobar en aquest enllaç (http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article12618). També 

us adjuntem alguns materials per a difondre la convocatòria, i us demanem que els mogueu pels 

vostres centres de treball. Us n’enviarem més a mida que ens vagin arribant. Us convidem a totes 

a ajudar en la difusió, fer cartells, pancartes, etc. 

En relació a la convocatòria de vaga, i per a acabar, un parell d'aclariments, que sempre ens fan 

molts companys i companyes en aquesta mena de convocatòries: 

Primer: Pel que fa als serveis mínims, heu de saber que la Diputació de Barcelona us haurà de 

comunicar per escrit i amb caràcter previ si heu estat designats per a fer-ne (no val una 

comunicació verbal), i en principi només en aquells serveis que l'autoritat laboral considera com a 

"essencials per a la comunitat" (a la Diputació ho són una part petita dels orgànics). Si no heu 

rebut cap notificació escrita no teniu cap obligació de fer serveis mínims.  

Segon: N0 teniu cap obligació de comunicar a cap superior si fareu o no fareu vaga abans del dia 

de la convocatòria. De fet, si algú us ho demana ha de saber que està vulnerant un dret 

fonamental. Els treballadors i treballadores comuniquem a l'empresa (a l'administració, en aquest 

cas) que fem vaga el dia de la mateixa, simplement no assistint al nostre lloc de treball. Aquesta 

és l'única comunicació que cal. 

Si teniu cap dubte sobre això us podeu posar en contacte amb la nostra Secció Sindical. 

Salut i endavant les atxes! 

JA N'HI HA PROU! EL 3 D'OCTUBRE TOTS I TOTES A LA VAGA GENERAL! 

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona 

28 de setembre de 2017 

  



LA CGT DE CATALUNYA CONVOCA VAGA GENERAL A CATALUNYA 

COMUNICAT DEL SECRETARIAT PERMANENT DE LA CGT DE CATALUNYA 

La data proposada per a la vaga general és el 3 d’octubre, i es confirmarà avui1 en una reunió 

amb altres sindicats i organitzacions socials. 

La vaga general es convoca a tots els sectors productius. 

Els darrers anys les treballadores i treballadors de Catalunya hem patit una important degradació 

de les nostres condicions de vida. Hem experimentat una caiguda general dels nostres salaris. 

Hem vist com les reformes laborals dels anys 2010 i 2012 han provocat un increment de la nostra 

indefensió vers els empresaris, que s’ha traduït en major precarietat i un empitjorament general 

de les nostres condicions de treball. En paral·lel, hem assistit a un increment de la repressió, amb 

vaguistes i militants socials jutjats, la imposició de multes en el marc de la Llei Mordassa, etc. Els 

darrers dies i setmanes, a més, hem observat com aquesta repressió s’ha estès a molts altres 

àmbits de la nostra societat, en el que sembla ser un procés general de suspensió de drets civils 

per part de l’Estat. 

Aquestes raons han motivat que el Comitè Confederal de la CGT de Catalunya, reunit el vespre 

d’ahir dimarts amb una assistència de pràcticament totes les seves federacions territorials i 

sectorials, hagi decidit convocar vaga general pel proper 3 d’octubre. Els motius que planteja 

aquesta convocatòria són, concretament, tres: 

1) Aturar la suspensió general de drets civils experimentada aquests darrers dies (amb registres, 

tancament de pàgines web, violació de la correspondència, prohibició d’actes col·lectius, etc), uns 

drets que les darreres reformes del codi penal i la "llei mordassa" ja havien deixat molt malmesos. 

Aquesta retallada de drets erosiona la capacitat de defensa de la classe treballadora en tots els 

àmbits i, específicament, en el laboral. 

2) Rebutjar la presència de cossos policials i militars en molts llocs de treball, com hem estat 

patint, a impremtes, escoles, empreses de missatgeria, etc., les darreres setmanes. 

3) Derogar les reformes laborals dels anys 2010 i 2012. 

Aquesta vaga general s’insereix, també, en la crida general efectuada per la nostra organització i 

d’altres moviments i col·lectius socials a tota la població per a la defensa de les llibertats 

públiques. En aquest sentit, pretén estimular i emparar una àmplia mobilització social. 

Secretariat Permanent del Comitè Confederal de la CGT de Catalunya 

27 de setembre de 2017 

http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article12618  

                                                           
1 Es refereix al dia d’ahir (27 de setembre). Ja està confirmada, com us dèiem: 3 d’octubre. 


