
 

 

 

DILLUNS 18 TOTS I TOTES A L’ASSEMBLEA GENERAL! 

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

A tota la plantilla de la Diputació de Barcelona, 

Fem una crida a tothom a assistir i a participar de forma activa a l’ASSEMBLEA GENERAL DE 

TREBALLADORS I TREBALLADORES que es realitzarà EL PROPER DILLUNS, 18 DE DESEMBRE, A 

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

ENTRE LES 09.30h I LES 12.30h DEL MATÍ. 

Després de l’ajornament de l’Assemblea prevista anteriorment el dia 11 –suspesa temporalment 

per causes sobrevingudes alienes a la nostra voluntat, les quals ja us vam traslladar en un altre 

comunicat--, considerem que ha arribat el moment de trobar-nos per a: 

• Informar de l’estat de situació de les matèries que s’han estat negociant des de finals 

d’estiu a la Mesa General de Negociació (recordeu, aquelles afectades per l’informe de la 

Sindicatura de Comptes del mes de juliol: Incentius a la jubilació anticipada, premis per 

anys de serveis, acords relatius a la jornada de treball, i paga d’assiduïtat; a banda 

d’altres, com la carrera professional). 

 

• Traçar conjuntament el recorregut mobilitzador que haurem de seguir passades les 

vacances de Nadal, atès el bloqueig persistent al qual els polítics de la Diba ens estan 

abocant, amb la seva irresponsabilitat i la seva manca de respecte per la negociació 

col·lectiva. 

Només AMB LA FORÇA I LA PRESSIÓ DE TOTS I TOTES aconseguirem defensar, garantir i millorar 

els nostres drets i condicions de treball. Ja n’hi ha prou d’enganys i ja n’hi ha prou de xantatges! 

L’embat és greu i cal el concurs de tothom. Els drets es guanyen i es defensen lluitant: Fem-ho 

demostrant la unitat i la determinació d’aquesta plantilla. 

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. Si algun superior jeràrquic 

us posa la més mínima pega al respecte, feu-nos-ho saber. 

ENS VEIEM EL DILLUNS A URGELL! QUE NO HI FALTI NINGÚ! 

Salut! 
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