
MANIFEST DE L’ASSEMBLEA DE TREBALLADORS/ES DELS SERVEIS CENTRALS DEL DEPARTAMENT DE 

TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES.  

 

Davant de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució per part de l’Estat espanyol i de 

l’empresonament d’una part del govern de Catalunya i de l’exili de l’altra, els i les treballadores del 

serveis centrals del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, reunits i reunides en assemblea a 

data 7 de novembre de 2017 a les 13.00h a la seu del departament, volem manifestar que:  

1. Som servidors i servidores públics i treballem per a tota la ciutadania, sigui quina sigui el seu origen, 

el seu pensament, ideologia, condició o nivell social  i continuarem servint-la fidels a les nostres 

obligacions i garantint el bon funcionament de l’Administració.  

2. Reconeixem l’autoritat i legitimitat del President de la Generalitat de Catalunya, del seu Govern i de 

les institucions que ens representen, que emanen del Parlament escollit democràticament el 27 de 

setembre de 2015. 

3. Rebutgem categòricament l’aplicació de l’article 155 de la Constitució del 1978 per part del Govern 

de l’Estat espanyol, mitjançant el qual s’intervé el Govern de la Generalitat, es destitueix l’executiu, es 

dissol el Parlament i es pren el control de l’Administració Pública Catalana.  

4. Considerem que l’aplicació de l’article 155, que es concreta de forma desmesurada en el Reial 

decret 943/2017, suposa un atac directe als treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya 

essent una clara vulneració dels nostres drets laborals atès que modifica la cadena de comandament i 

ens deixa en una situació d’incertesa legal i bloqueja l’activitat ordinària del departament. 

5. Així mateix, la intervenció de l'Estat espanyol afecta al conjunt de la ciutadania i ja està tenint 

efectes en l’execució dels programes i activitats socials competència del Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies i que, majoritàriament a través del tercer sector, constitueixen una baula 

indispensable de l’atenció social a Catalunya.  

6. Rebutgem fermament les accions repressives contra els nostres càrrecs electes, contra els 

treballadors i treballadores de l’administració pública i contra qualsevol persona que manifesti 

pacíficament les seves idees polítiques.  

7. Exigim la immediata posada en llibertat de tots els presos polítics: del vicepresident Oriol Junqueras, 

dels consellers i conselleres Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, 

Joaquim Forn i Carles Mundó, i dels senyors Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Així com la retirada de les 

ordres internacionals de recerca i els procediments judicials contra el president Carles Puigdemont i les 

conselleres Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Lluís Puig i Toni Comín, la presidenta del Parlament Carme 

Forcadell i les membres de la mesa del Parlament Anna Simó, Ramona Barrufet, Joan Josep Nuet, Lluís 

Corominas i Lluís Guinó.  

8. Finalment, fem una crida a tota la ciutadania per defensar les nostres institucions, tothora que, com 

a persones treballadores de l’Administració Publica Catalana, restem a disposició del poble de 

Catalunya.  

 

Barcelona, 7 de novembre de 2017 


