
DECLARACIÓ DE LA JUNTA DE PERSONAL DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA APROVADA AHIR, 13 DE DESEMBRE, PER 
UNANIMITAT DE TOTS ELS DELEGATS I DELEGADES 

Des de la Junta de Personal com a òrgan específic de representació del personal 

funcionari de la Diputació de Barcelona volem fer públic el nostre posicionament 

respecte al procés de negociació que s'està duent a terme en els últims mesos 

entre la corporació i els sindicats que ostenten la condició de representatius i, per 

tant, legitimitat negocial a la mateixa. 

1.- EXIGIM RESPECTE ALS NOSTRES PACTES I ACORDS I A LA SEVA VIGÈNCIA 

Els nostres acords són plenament vigents, han passat sempre tots els controls de 

legalitat exigibles, han estat posats en coneixement de l'Autoritat Laboral i a 

l'Administració de l'Estat, a més de passar per la pròpia intervenció interna de la 

Diputació. Mai fins ara no s'havia plantejat cap reparament en relació amb la 

legalitat del contingut dels nostres Acords. Per tant, EXIGIM EL PAGAMENT DELS 
IMPORTS A TOTS ELS AFECTATS, mentre no se signin nous acords de la Mesa 

General de Negociació que els substitueixin, tot entenent la seva total i plena 

vigència. 

2.- EXIGIM UNA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA DIGNA D’AQUEST NOM, AMB 
GARANTIES, NO CONDICIONADA I SENSE LA INTROMISSIÓ I CONDICIONAMENT 
DE TERCERS 

Denunciem que la Mesa General de Negociació, espai en el qual legítimament 

negociem la corporació i els sindicats, està veient greument afectada la seva 

independència per arribar a acords, tot vulnerant-se l’autonomia de les parts, a 

causa de la inadmissible i sistemàtica intromissió d’instàncies alienes al propi 

procés de negociació. S’està qüestionant i limitant així, de facto, el dret a la 

negociació col·lectiva que el TREBEP reconeix als sindicats representatius. 

Denunciem la manca de respecte que ha demostrat la Diputació durant el procés 

de negociació que s’ha dut a terme des de mitjans del mes de setembre, tot fent 

propostes a la Mesa per a fer-se enrere posteriorment, un cop aquestes ja 

comptaven amb un grau acceptable de consens entre les parts. Considerem que, 

amb aquesta forma de procedir, la manca de garanties respecte a les matèries que 

es negocien s’ha fet evident. 

Exigim que els sindicats representatius en l’àmbit de la Diputació puguin negociar 

amb qui tingui capacitat real de decisió sobre les matèries que s'estan tractant. 

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 de l’actual situació de bloqueig. 


