
 
 

COMUNICAT: REPROVEM L’ACTUACIÓ DE LA DIPUTACIÓ EN RELACIÓ A LA 
CONVOCATÒRIA DE VAGA GENERAL DEL 3-O I DEMANEM LA DIMISSIÓ DEL 

DIPUTAT GARCIA CAÑIZARES 
 

Companys, companyes, 

 

Us enviem en arxiu PDF adjunt juntament amb aquest correu l'escrit que la Secció 
Sindical de la CGT vam fer arribar el divendres passat, dia 6 d'octubre, al Diputat delegat 
d'Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, en Joan Carles 
Garcia Cañizares, amb còpia a la Directora dels Serveis de Recursos Humans, Lola Miró 

Folgado. No afegirem aquí gran cosa més a la que ja es diu en aquest escrit, en el qual es 

deixa ben clar quina és la nostra posició respecte l'actuació de la Diputació durant els 
dies 2, 3 i 4 d'octubre i, més concretament, en allò que fa referència a la convocatòria 
legal de vaga general a tota Catalunya del dia 3, convocada per la CGT i altres 

organitzacions del sindicalisme alternatiu. Tanmateix, ens interessa destacar el següent, 

per a que tothom ho tingui clar: 

 

• El dia 3 d'octubre hi havia una convocatòria de VAGA GENERAL a tota Catalunya 
en tots els sectors econòmics, formalitzada legalment per la CGT de Catalunya el 

21 de setembre, i amb serveis mínims dictats per l'autoritat laboral. Aquesta 

establia, doncs, un marc legal per a què tots els treballadors i treballadores que 
volguessin es poguessin absentar aquell dia del seu lloc de treball i sortir al carrer 
a protestar. 

 

• L'anomenada "aturada cívica" promoguda per altres organitzacions sindicals, que 

no havien formalitzat cap preavís de vaga, constitueix una figura jurídica 
inexistent, que va ser instrumentada a corre-cuita els dies 1 i 2 d'octubre per tal de 

buidar de contingut social la jornada de vaga convocada pel sindicalisme 
alternatiu i invisibilitzar els convocants de la mateixa. 

 

• L'actuació de la Diputació de Barcelona durant els dies 2, 3 i 4 d'octubre en relació 

a la convocatòria de vaga general és altament irregular, i des de la CGT la 
reprovem de forma absoluta. Aquesta constitueix, des del nostre punt de vista, 

una clara vulneració de drets fonamentals (en concret, el dret de vaga i el dret a 
la llibertat sindical) i, en aquest sentit, ens reservem el dret a emprendre les 

accions legals que considerem oportunes. 

 

• En la mesura en què aquesta actuació, segons el nostre parer, té a veure amb una 

decisió personal del Diputat d'Hisenda, sr. Garcia Cañizares, des de la nostra Secció 

Sindical considerem adequat reclamar que aquesta persona renunciï a la seva 



condició de Diputat provincial. Si no fos així, considerem que la Presidenta de la 

Diputació, sra. Mercè Conesa i Pagès, l'hauria de cessar del seu càrrec de Diputat 

delegat d'Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació. 

 

Finalment, no volem acabar aquest comunicat sense deixar de fer una crida a tota la 

plantilla a continuar restant alerta davant la situació d'excepcionalitat que estem vivint 

encara a Catalunya. Des de la CGT us animem a totes i tots a estar pendents dels 
esdeveniments dels propers dies, i a unir-vos a la lluita en defensa de les llibertats 
públiques i els drets col·lectius. 

 

PELS DRETS CIVILS, LABORALS I SOCIALS DE LA NOSTRA CLASSE I DEL NOSTRE POBLE, 
NI UN PAS ENRERE! 
 
Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona 
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