
 
 

 

CONVOCATÒRIA URGENT 

ASSEMBLEES GENERALS DE TREBALLADORS I TREBALLADORES 

DILLUNS 11 DE DESEMBRE 

A tota la plantilla de la Diputació de Barcelona,  

Els terminis per a tancar acords aquest any 2017 s'acaben. Per tant, la reunió de Mesa 

General de Negociació prevista per a demà dimarts, 5 de desembre, ens podria situar de 

manera exacta el nivell de consens o dissens que hi hagi entre les parts respecte les 

matèries que hem estat negociant des del mes de setembre. 

Des de CGT i CCOO considerem que ha arribat el moment de TRASLLADAR A LA 

PLANTILLA EN ASSEMBLEA GENERAL la concreció del que cadascuna de les parts 

presents a la Mesa està proposant, informant de la situació actual i, si s’escau, en aquells 

temes que estiguin prou madurs per fer-ho, decidint col·lectivament entre totes i tots si 

acceptem convertir els termes actuals de la negociació en acords de Mesa.  

Les matèries que tenim sobre la taula, amb diferents graus de maduració, i sobre les quals 

es tractarà novament a la reunió de la Mesa de demà són:  

• Carrera Professional 

• Incentius per a la Jubilació 

• Premis per anys de servei 

Considerem que després d’aquesta reunió sabrem si hi ha possibilitats reals de tancar 

acords en alguna, algunes o totes aquestes matèries, o si és necessari seguir amb el 

calendari d'accions, tot assenyalant ja el pròxim Ple del 18 de desembre com a data per 

una propera mobilització, sense excloure’n d’altres. 

En qualsevol d'aquests escenaris, és la nostra obligació –com hem dit-- convocar a tot el 

personal per a donar tota la informació relacionada, les explicacions i aclariments 

oportuns amb l'objectiu que es decideixi de manera col·lectiva si les propostes actuals 

són assumibles o no. 

Es per això que convoquem a tota la plantilla de la Diba a les Assemblees convocades pel 

DILLUNS 11 DE DESEMBRE i que tindran lloc a: 



RECINTE DE L’ESCOLA INDUSTRIAL (URGELL). SALA D’ACTES DE L’EDIFICI DEL VAGÓ. 

• Torn de matí: De 10.00h a 12.30h 

• Torn de tarda: De 15.30h a 17.30h 

RECINTE MUNDET. SALA D’ACTES DE L’EDIFICI MIGJORN. DE 10.00h a 12.30h. 

Podeu triar el lloc i l’horari que us vagi millor, atès que, a efectes de presa d’acords, les 

votacions que es realitzin es computaran totes conjuntament. Recordeu que tal com 

estableix el nostre Acord Marc, disposeu del temps necessari per a desplaçar-vos i 

assistir a l'assemblea durant la vostra jornada de treball. Ara bé, si pel motiu que sigui ho 

decidiu, també ho podeu fer fora de la jornada, escollint l'horari més us convingui. 

Salut! 

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

4 de desembre de 2017 


