
 

 

 

IMPORTANT! AJORNEM TEMPORALMENT LES ASSEMBLEES PREVISTES 

INICIALMENT PER AL DILLUNS 11 DE DESEMBRE 

Comunicat conjunt de les Seccions Sindicals de la CGT i de CCOO 

A tota la plantilla la Diputació de Barcelona, 

Com a conseqüència d’una nova presa de pèl que evidencia de forma clara la manca de bona 

fe negocial per part patronal, ens veiem obligats a suspendre temporalment les assemblees 

previstes. Ja us vam informar a principi del mes novembre que la corporació s’havia fet 

enrere del que fins aleshores s’havia acordat. Doncs ara resulta que HO HAN TORNAT A FER! 

A l’anterior reunió, del divendres 1 de desembre, la corporació havia donat resposta a les 

darreres propostes que anteriorment havíem fet la part social. Tot i no arribar a satisfer 

totalment les nostres exigències, la nova proposta presentada als sindicats era prou 

interessant per plantejar-nos sotmetre-la a la decisió del personal en Assemblea general.  

Què a passat a la reunió de Mesa General de Negociació del dimarts dia 5?  Doncs que la 

Diputació de Barcelona va fer saltar pels aires les perspectives que hi havia abans de la 

mateixa, tot modificant novament a la baixa aspectes importants de les propostes sobre les 

quals ja hi havia un nivell acceptable de consens entre les parts a les reunions anteriors, i 

escudant-se per fer-ho, novament, en el criteri de la Intervenció. 

Estem més que farts i fartes de la deshonesta estratègia de negociació de la Diputació, 

especialment en aquelles matèries que tenen a veure amb el famós informe de la Sindicatura 

de Comptes del mes de juliol, les quals --volem recordar-- si estan sobre la taula per a ser 

revisades és per voluntat de la corporació, no pas per voluntat de la representació sindical, 

atès que els acords sobre les mateixes que tenim actualment a la Diputació els considerem (i 

són, de fet) plenament vigents. És per això que us animem a continuar fent les sol·licituds i a 

reclamar davant l’incompliment de la Diputació, també per la via judicial. 

Tots els tripijocs i el xantatge barroer al qual se'ns està intentant sotmetre en relació als 

nostres INCENTIUS A LA JUBILACIÓ ANTICIPADA i als nostres PREMIS PER ANYS DE SERVEI 

són un molt mal auguri de cara a la futura negociació que voldrà plantejar la Diba en relació 



a la revisió dels acords sobre la JORNADA DE TREBALL i sobre la PAGA D'ASSIDUÏTAT, 

respecte els quals, seguint per aquest camí, ens podem témer (i, de fet, ens temem) el pitjor. 

Atès que per enèsima vegada se'ns han alterat els termes de la negociació i bona part dels 

consensos que les parts ja havíem assolit a les reunions prèvies de la Mesa, hem fet palès la 

nostra absoluta  manca de confiança respecte a les actuals interlocutores, per la qual cosa 

hem reclamat novament poder negociar amb qui tingui capacitat real de decisió sobre les 

matèries que s'estan tractant, i que no es desdigui contínuament d'un dia per l'altre d'allò 

que ja s'havia arribat a consensuar. Considerem, doncs, que aquesta interlocució l'hauria 

d'entomar directament la Presidenta de la Diputació de Barcelona o bé el Diputat Garcia 

Cañizares, com a màxims responsables polítics d'aquesta situació de bloqueig.  

Tenint en compte aquest canvi d'escenari, hem decidit AJORNAR TEMPORALMENT LES 

ASSEMBLEES GENERALS PREVISTES INICIALMENT PER AL DILLUNS DIA 11, per a tenir temps 

de valorar primer com a Seccions Sindicals la nova situació, tot esperant també que es 

produeixi la o les reunions que hem reclamat a nivell polític. Ho hem fet, a més, amb el 

convenciment que els treballadors i les treballadores desitgen que allò que els haguem de 

traslladar en assemblea per a prendre decisions sigui prou digne del que es mereix aquesta 

plantilla, ja que a ningú no ens agrada que ens facin perdre el temps. 

Resteu atents i atentes, ja que us informarem puntualment de qualsevol novetat.  

Us demanem, així mateix, LA IMPLICACIÓ ACTIVA DE TOTHOM EN QUALSEVOL FUTURA 

CONVOCATÒRIA DE MOBILITZACIÓ, perquè cada cop queda més clar que la Diputació, amb 

l'actitud actual dels seus responsables polítics, s'està abocant de forma inevitable a un 

escenari de conflictivitat. Mirem d'estar a l'alçada, per dignitat, per respecte a la negociació 

col·lectiva, i en defensa dels nostres drets. 

Salut! 

Seccions Sindicals de la CGT i de CCOO a la Diputació de Barcelona 

7 de desembre de 2017 


