
PLATAFORMA ELECTORAL 
 

EIX 1: DEMOCRÀCIA SINDICAL 
 

• Participació directa dels treballadors en les negociacions. 
Que tothom pugui conèixer el punt de partida i fins a on 
s’arriba. Consultes vinculants amb la plantilla durant tot 
el procés negociador: abans, durant i després d’aquest. 
Decisions preses entre totes mitjançant assemblees, 
referèndums i altres mitjans. Participar és la millor 
manera d’acabar amb el secretisme, el canvi de cromos i 
la política de fets consumats. Les actes de les reunions 
de negociació han de ser públiques. 

 
• Pressionar a la Junta de Personal per a que faci 

públiques les actes de les reunions on consti no només 
els acords sinó també les posicions dels sindicats i el 
sentit dels vots. Democratitzar la junta animant i fent 
possible l’assistència dels i les treballadores que hi 
vulguin assistir i participar.  

 
• Transformar la Junta de Personal en un òrgan combatiu 

que vetlli realment pels interessos dels treballadors i 
treballadores. 

 
• Informar de forma veraç mitjançant butlletins, 

assemblees, comunicats... 
 

• Utilització estricta de les hores de crèdit sindical que ens 
pertoquen per llei. No acceptem la figura de l’alliberat o 
alliberada sindical. 

 
• No acceptar cap tipus de mercadeig dels nostres drets a 

canvi de “beneficis” per la CGT, com ara les subvencions 
que la Diputació ofereix als sindicats i que nosaltres 
rebutgem sistemàticament. La nostra força és la nostra 
independència 

 

 
 

EIX 2: REIVINDICACIONS ECONÒMIQUES I LABORALS 
 

• Recuperació immediata de la part dels nostres salaris 
requisada arran de l'aplicació a la Diputació del Reial 
Decret-Llei 8/2010. Rebuig de reduccions o congelacions 
salarials. Recuperació del poder adquisitiu tot vinculant 
l'alça dels salaris a l’IPC de Catalunya. 

 
• Augment salarial per sobre d’aquest IPC i repartiment 

d’aquest inversament proporcional per categories o bé 
lineal (la mateixa quantitat per tothom), per tal de 
disminuir les actuals desigualtats salarials dins la 
Diputació. 

 
• Revisió o anul·lació del l’Acord  d’Incapacitat Temporal en 

el sentit de NO penalitzar de cap manera la malaltia (en 

aquest cas doblement, si tenim en compte que també 
descompten en la paga d’assiduïtat). Volem 5 dies anuals 
d’indisposició sense justificar tal com ja tenen en altres 
administracions.  

 
• Triennis de la mateixa quantia per a totes les categories 

laborals, ja que aquests han de premiar l’antiguitat, i no 
pas la categoria. 

 
• Consolidació de la Paga de Sant Jordi com a tercera 

paga, cobrant el 100% sense condicions. No a la 
penalització per cap motiu (formació, estudis, malaltia...) 

 
• Consolidació del salari mitjançant la incorporació al 

complement de destí i al complement específic de totes 
aquelles millores salarials que, en forma de complements 
diversos i graciables,  s’han anat integrant en el salari   

 
• Negociació obligatòria i vinculant del Capítol I del 

pressupost de la Diputació (despeses de personal) amb 
les representants sindicals, en tots aquells aspectes que 
afecten els treballadors. 

 
• Exigir un sostre del sou dels polítics i alts càrrecs de lliure 

designació de, com a molt, 3 vegades el sou més baix.  
 

• Reduir la jornada a 30 hores setmanals, per a afavorir la 
conciliació de la vida personal, familiar, laboral i 
comunitària i eliminar la jornada de plena dedicació. 

 
• Recuperació de les jornades flexibles. 

 
• Promoció interna per a tothom que tingui els requisits. 

 
• Que el dret a la promoció horitzontal, amb criteris 

objectius i transparents sigui una realitat. 
 

• Exigir el compliment d’aquells aspectes de l’EBEP que 
milloren les condicions laborals i que encara no s’estan 
aplicant.  

 
• Eliminació de les despeses sumptuàries i injustificades. 

 
• Reducció d'alts càrrecs i personal de designació política, 

així com de les coordinadores d’àmbit i coordinadors de 
matèria. Eliminació de la figura de "gerent de serveis" a 
totes les àrees. Racionalitzar i disminuir el nombre de 
càrrecs intermedis, per tal de donar la volta a l’actual 
piràmide invertida. 

 
• Vestuari de treball de bona qualitat, digne i en quantitat 

suficient per a tot el personal.  
 

• Distribució del pressupost destinat a formació (interna i 
externa) de forma igualitària entre totes les empleades. 
Prou formació d’elit per a alts càrrecs pagada amb fons 
públics. 

 
• Accés a Intradiba per a tot el personal a tots els centres 

de treball, incloent-hi el personal d'organismes autònoms 
i consorcis. 

 
• Canvi del lloc de treball per malaltia que incapaciti per a 

desenvolupar l’actual lloc de treball, sense pèrdua de 
salari ni de drets, i amb la màxima celeritat. 

 
• No signar cap pacte o acord amb l’Administració que suposi algun 

tipus de reconeixement de la retallades fetes. 
 
 

EIX 3: OCUPACIÓ PÚBLICA DE QUALITAT 
 
• Convocatòria de totes les places vacants al PAMO. 
 
• Augment de l’ocupació pública. Reposició del 100% de places 

vacants, excepte les d'alts càrrecs. No a la pèrdua de llocs de treball 
de base. Prou amortització de places del personal que es jubila. 
Compromís real de la Diputació amb la lluita contra l'atur i amb la 
generació d'ocupació digna i estable.  

 
• Eliminació de qualsevol treball precari en les empreses 

subcontractades per la Diputació. Inclusió de clàusules socials i 
ambientals en els plecs de contractació. 

 
• Informació i consulta prèvia als sindicats de totes les convocatòries 

a places fixes i interinatges: Supressió dels nomenaments "sorpresa" 
i provisionals per urgent necessitat. 

 
• Control real per part de la representació sindical de les borses 

d’interins (de tots els interinatges, inclosos els anomenats contractes 
de suplència).  

 
• Equiparació de tots els drets, econòmics, laborals, socials, etc, de 

qualsevol treballador, independentment de la relació contractual que 
tingui amb la Diputació. 

 
• Defensa dels serveis i de l’ocupació pública: No a les 

externalitzacions, no a les privatitzacions. Gestió directa dels serveis 
públics amb personal públic. Recuperació de tots i cadascun dels 
serveis externalitzats. 

 
 

EIX 4: SALUT LABORAL 
 
• Actualitzar la valoració i identificació dels riscos de cada lloc de 

treball, incloent-hi els psicosocials. 
 
• En cas de malaltia crònica i/o discapacitats, disposició d’hores 

d’absència retribuïdes, per qüestions derivades d’aquestes 
situacions. 

 
• Adaptació i adequació de les jornades laborals als riscos inherents al 

lloc de treball. Assegurar que totes i tots tinguem informació i 
formació suficient en matèria de riscos i salut laboral. 

 
• Revisar el protocol de l’ús de pesticides per a eliminar els 

tractaments fitosanitaris en zones enjardinades i d'accés públic de la 
Diputació. Manteniment de jardins segons criteris de la jardineria 
ecològica sense utilització de pesticides. 

 
• Assegurar a les treballadores de la Diputació que treballen en altres 

administració la correcta aplicació de la legislació preventiva en 
riscos laborals. Arbitrar els mecanismes de coordinació amb 
aquestes administracions per a garantir l’acció preventiva. 

 
• Reelaboració del protocol per a prevenir, detectar i identificar 

situacions o casos d’assetjament moral, assetjament sexual, 
assetjament per raó de sexe, i assetjaments per raó identitat i 
orientació sexuals. Establiment de mesures sancionadores si 
es produeixen aquestes situacions. 



 
 

 
 

EIX 5: REIVINDICACIONS SOCIALS 
 
• Reconeixement immediat del dret a la jubilació parcial amb 

contracte de substitució, en els termes previstos per l’EBEP. 
 
• Jubilació voluntària als 60 anys amb el 100% del sou. 
 
• Ampliar les mesures adreçades a facilitar la conciliació més 

enllà dels mínims legals: Visites mèdiques de familiars (fills, 
pares...), reunions escolars, amb caràcter retributiu, tal i com 
ja es fa en altres administracions.  

 
• Escoles bressol i menjadors laborals a tots els centres de 

treball amb més de 300 treballadors i treballadores. 
 
• Augmentar a 25 els dies laborables de vacances. 
 
• Recuperar els dies d’Acord Marc perduts, i dret a agafar-los 

en qualsevol moment al llarg de l’any sense excloure el 
personal que fa tasques d’atenció directa. 

 
• Recuperació dels dies d’antiguitat. 
 
• No al pla privat de pensions de la Diputació. Rescat dels 

diners ingressats fins ara. 
 
• A partir d’ara, incorporar els diners aportats al pla de pensions 

al salari en forma de complement que consolidi. 
 
• Destinar les deduccions salarials per l'exercici del dret de vaga 

a entitats socials solidàries triades pels mateixos treballadors. 
 
• Garantir del 100% de la retribució quan la reducció de 

jornada estigui vinculada a la cura de descendència o 
ascendència, o com a conseqüència de patir violències 
masclistes en l’àmbit de les relacions privades.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

LES NOSTRES CANDIDATES I CANDIDATS 
 
 

1.  Eulàlia Ribó Almoyner || Mundet - Manteniment 
2.  Josep Garcia Vázquez || Maternitat - Mestral 
3.  Elena Martínez Albarrilla || Mundet - Serradell 
4.  Héctor Villanueva Vidal || Mundet - Pavelló Nord 
5.  Víctor Garcia Bécher || Parcs Naturals 
6.  Aurora Pulido Vacas || Bonnemaison 
7.  Miquel Lafuente Cervera || Urgell - Rellotge 
8.  Feliu Madaula Canadell (CATAC-IAC) || Parcs Naturals 
9.  Daniel Vilà Trepat || Maternitat - Mestral 
10. Susana Larrosa Garciandía || Mundet - Serradell 
11. Lídia Pujante Fernández || Mundet - Serradell 
12. Maria Herrero Ojeda || SPOTT 
13. Benet Fusté Espargaró || Mundet - Serradell 
14. Gisela Murillo Guinart || Maternitat - Mestral 
15. Gemma Parera Álvarez || Mundet - Serradell 
16. Anna Roig Miret || Urgell - Rellotge 
17. Ana Pérez Riera || Mundet - Serradell 
18. Olga Sahún Padrones || Mundet - Serradell 
19. David Arró Garcia || Urgell - Rellotge 
20. Ana Isabel Olayo Carrasco || Urgell - Biblioteques 
21. Andreu Massanes Borros || Mundet - Manteniment 
22. Arantza Uranga Azpeitia || Mundet - Serradell 
23. Olga Sala Sandiumege || Maternitat - Mestral 
24. Rocío Macías Sánchez || Mundet - Migjorn 
25. Josep Lluís Villanueva Fontanella || Urgell - Biblioteques 
26. Chelo Carmona Romero || Bonnemaison 
27. Oriol Fornell Tortajada || Mundet - Manteniment 
28. Ferran Martínez Romero || Mundet - Serradell 
29. Isabel Rozey Arranz || Maternitat - Mestral 
30. Glòria Pèrez Escudero || Mundet - Serradell 
31. Engracia Peña Roldán || Maternitat - Mestral 
32. Lluïsa Bachs Prim || Parcs Naturals 
33. Òscar Garcia Valera || Mundet - Migjorn 
34. Ferran Roca Solsona || Maternitat - Mestral 
35. Josep Canals Palau (CATAC-IAC) || Urgell - Rellotge 
36. Josep Francesc Pannon Pallarolas || Parcs Naturals 
37. Ricardo Soriano Gabarró || Mundet - Serradell 
38. Jordi Jürgens Mestre || Urgell - Rellotge 
39. David Fleta Andrés || Can Serra 
40. Marisa Juandeaburre Remondegui || Mundet - Serradell 
41. Lola Gutiérrez Berengueres || Mundet - Serradell 

 
 

Ara ets tu qui té la paraula  
REFLEXIONA, mobilitza’t i vota CGT 

 

 

 

 

Qualsevol aspecte i reivindicació recollida en aquesta plataforma engloba a totes 

les persones que treballan en la Diputació o per a la Diputació: interines, 

contractades, subcontractades i/o funcionàries 

Moltes reivindicacions que hi trobareu en aquesta plataforma ja les hem defensat 

a les meses de negociació i fora d’elles i seguirem defensant-les. 

En tots aquells aspectes que sigui possible vetllarem per que s’utilitzin criteris 

ecològics i de sostenibilitat. 

En aquest document farem servir el masculí i el femení de forma indistinta per 

referir-nos al conjunt de treballadors i treballadores. 

 

 
o Perquè com a treballadors públics tenim l'obligació de vetllar per una 

administració pública professional i de qualitat, al servei de les 
ciutadanes, que permeti la igualtat de drets i d’oportunitats. 

o Per un sindicalisme veritablement democràtic que lluiti per una justa 
distribució de la riquesa i contra la càrrega de la crisi sobre les 
esquenes de la classe treballadora. 

o Per un sindicalisme de classe, honest i combatiu, construït dia a dia 
des de la base, que vetlli pels interessos dels treballadors i per la 
sostenibilitat en tots els àmbits de la vida. 

o Per un sindicalisme de combat, assembleari, autogestionari, solidari, 
integrador i compromès, que agrupi un ampli espectre de 
treballadores amb diferents sensibilitats socials. 

o Per un sindicalisme que ajudi als treballadors a superar aquesta 
“democràcia representativa” que únicament ens té en compte cada 4 
anys, per després segrestar les decisions que afecten la nostra vida i 
la nostra feina. És per això que les decisions importants les hem de 
prendre entre totes i tots.  

o Per un sindicalisme vigilant que lluiti contra la manca de transparència, 
el corporativisme i la corrupció instal·lats al món polític i sindical en 
general i, en particular, contra qualsevol deriva que en aquest sentit 
pugui tenir l’acció de polítics, alts càrrecs i representants sindicals a la 
corporació. 

o Per una administració pública professional i de qualitat, veritablement 
al servei de les ciutadanes i no d’interessos il·legítims. 

o Perquè estem cansades de tanta jerarquia i tanta irracionalitat 
organitzativa. Per una administració pública eficient, propera al 
ciutadà, racional i justa. Allunyada de l’estereotip de “maquinària 
pesant” i de “cementiri d’elefants” en què s’han convertit algunes 
administracions i, especialment, moltes diputacions. 

o Per la lluita contra qualsevol discriminació laboral. A igual treball, igual 
salari. En l’àmbit de l’administració pública en general, i a la Diputació 
de Barcelona en particular, mateixos drets per a interines, laborals, 
contractades, funcionàries i treballadores subcontractades. Totes som 
treballadores públiques.  

o Per tot això, presentem una candidatura constituïda per companyes 
que, com tu, volen que es respectin els nostres drets i que no es 
trepitgi la nostra dignitat. Companyes que rebutgen el 
professionalisme sindical i que estan disposades a lluitar pels 
interessos de tots els treballadors. Companyes que, en definitiva, són 
garantia de què la teva veu i la de totes sigui escoltada. 

PER UNA ALTERNATIVA SINDICAL 
A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA!  


