
 

CAP A L’ASSEMBLEA GENERAL: ÉS NECESSARI INTENSIFICAR LA PRESSIÓ 

DE LA PLANTILLA SOBRE MINERVA I CAN SERRA 

(COMUNICAT SOBRE LA SITUACIÓ ACTUAL DELS PREMIS PER ANYS DE SERVEIS) 

Companyes, companys, 

Amb uns dies de retard respecte el que hauríem volgut, us enviem aquesta nota per a informar-

vos sobre les darreres novetats en relació al tema dels premis per anys de serveis, i traslladar-vos 

el posicionament al respecte de la nostra Secció Sindical. Els antecedents d'aquesta qüestió ja els 

coneixeu, atès que us n'hem anat informant regularment en diferents comunicats des del mes 

de setembre, així que no ens estendrem sobre els mateixos. Sí que volem recordar-vos, per a que 

tothom es pugui situar, la darrera informació al respecte que us vam fer arribar, en un comunicat 

del proppassat 6 de febrer: 

"L’altra matèria que es deriva del "pack" Sindicatura de Comptes i que, com ja sabeu, està sobre la 

taula, és la dels premis per anys de serveis. En relació a aquesta qüestió hi ha hagut alguna novetat. 

La principal és que RRHH, tot assumint per fi l’evidència que els acords que regulen els mateixos són 

vigents (tal com nosaltres hem afirmat en tot moment), va fer el mes de desembre una proposta de 

decret per al pagament dels premis a les persones que han realitzat les sol·licituds dels mateixos des 

del mes de juliol de l’any passat (sol·licituds que fins ara, i de forma irregular, la Diputació continua 

sense tramitar). Aquesta proposta de decret ja ha estat objecte d’un informe de reparament de 

l’Interventor sobre el qual, el mínim que es pot dir és que està molt feblement fonamentat a nivell 

d’arguments jurídics (amb referències, per exemple, a normativa que ja no és vigent, etc). Pel que 

sabem, la Direcció de RRHH farà un informe de discrepància a aquest reparament i, per tant, serà 

l’àmbit de la Presidència de la Diputació, a nivell polític, qui decidirà en base a un i altre informe si 

les sol·licituds es paguen o no. Estem valorant ja amb els nostres serveis jurídics els passos a seguir 

en cas que l’escenari, finalment, sigui el de no pagament de les sol·licituds, atès que com a part 

actora de la negociació col·lectiva a la Diputació, entendríem vulnerat el dret fonamental a la 

mateixa, la qual cosa ens legitima a emprendre les actuacions administratives i judicials oportunes 

per a assegurar el compliment dels nostres acords. 

Més enllà d’això, continua havent-hi sobre la taula una proposta de RRHH per a la revisió de la 

regulació actual sobre els premis, la qual, com ja us vam comentar en anteriors comunicats, no ens 

acaba de convèncer i la negociació de la qual, en tot cas, pensem que resta condicionada a què 

s’aclareixi quin serà l’escenari anteriorment descrit en relació al pagament de les sol·licituds 

pendents." (El comunicat sencer el teniu aquí: http://bit.ly/2ET19G6) 

La principal novetat que ens va anunciar la Direcció dels Serveis de Recursos Humans la setmana 

passada sobre aquesta qüestió és que es confirma l'escenari que nosaltres ja consideràvem com 

a més probable, és a dir, que a nivell polític s'ha decidit SOTMETRE'S AL MÉS QUE DISCUTIBLE 



CRITERI DE LA INTERVENCIÓ GENERAL I INSTAR RRHH A DENEGAR LES SOL·LICITUDS. Cal 

recordar que la Diputació, de forma irregular i per la via dels fets consumats, tenia ja paralitzades 

totes les sol·licituds que s'han fet des del mes de juliol, a les quals no ha donat curs. Per tant, el 

canvi que suposa aquesta decisió política és que properament les persones afectades tindran un 

acte administratiu que, si ho desitgen, podran recórrer i portar a un jutjat contenciós-

administratiu per a reclamar el compliment d'aquest dret, cosa que fins ara no passava. Animem 

a tothom a fer-ho, en la mesura en què com més gent ho denunciï més possibilitats hi haurà 

d'obtenir una sentència favorable. Com a mínim recomanem a tothom que faci el recurs 

administratiu quan li sigui comunicada la denegació (ja que som conscients que no tots i totes les 

afectades voldreu anar al contenciós, com seria desitjable). I també animem a tothom a continuar 

sol·licitant els premis quan compleixi els requisits per als mateixos, atès que CONSIDEREM QUE 

AQUEST DRET ÉS NOSTRE I VIGENT A TOTS ELS EFECTES, encara que la Diba es negui actualment 

a fer-ho efectiu. Nosaltres, com a CGT, i tal com ja us vam avançar, tenim la intenció d'emprendre 

com a sindicat la via jurídica i arribar fins al final en aquesta, en defensa de la vigència dels 

nostres acords i del compliment dels mateixos. Estem en contacte amb els nostres serveis jurídics 

i a l'espera de saber en quin moment RRHH realitzarà el decret de denegació que haurà de 

comunicar individualment als i les sol·licitants, el qual --pels inputs que tenim a dia d’avui-- tampoc 

no es farà de forma immediata, tot i que tampoc creiem que la cosa s'allargui gaire en el temps. 

Estem a sobre del tema i us n'informarem puntualment. 

Més enllà de la via jurídica, però, que tindrà el seu recorregut (i la resolució de la qual 

probablement s'allargarà durant alguns anys), cal fer algunes consideracions: En primer lloc, 

considerem que aquesta decisió (la qual, s'ha de destacar, es pren en contra del criteri, 

jurídicament fonamentat, dels propis Serveis de Recursos Humans de la Diba) no és sinó una 

nova demostració de COVARDIA POLÍTICA, de la qual fem responsables al Coordinador Jordi 

Roca Ventura, al Diputat Joan Carles Garcia Cañizares i a la Presidenta Mercè Conesa i Pagès. Des 

de la CGT ELS INSTEM PÚBLICAMENT A RECONSIDERAR-LA I A DONAR COMPLIMENT ALS 

NOSTRES ACORDS, per respecte a aquesta plantilla i a la negociació col·lectiva. En segon lloc, 

entenem que aquesta decisió suposa un pas més en LA VIA DELS FETS CONSUMATS I DEL 

XANTATGE per part de la Diba en el marc de la negociació actual per a la revisió de la regulació 

d'aquests premis. Una negociació que a dia d'avui continua oberta i en la qual CGT, com ja us vam 

dir, estem participant amb l'objectiu d'assegurar la continuïtat i, a ser possible, la millora, de 

l’actual regulació. Després direm alguna cosa sobre la situació d'aquesta negociació. Abans ens 

interessa emfasitzar un altre punt: La decisió presa suposa, de facto, la confirmació definitiva de 

l'INCOMPLIMENT d'una part del nostre Acord sobre condicions de treball i Conveni col·lectiu, i 

això malgrat que no hi ha hagut cap acord en MGN que el derogui, el modifiqui, o el deixi sense 

vigència, ni cap decisió del Ple de la Diputació que el suspengui. Considerem que això és UN 

ATAC MOLT GREU ALS NOSTRES DRETS, i que constitueix, a més, tota una declaració 

d'intencions respecte les altres matèries afectades pel famós informe de la Sindicatura de 

Comptes del mes de juliol (recordem: LA PAGA D'ASSIDUÏTAT I LA JORNADA DE TREBALL). Així, 

doncs, constitueix un pas més en l'aprofundiment del conflicte per part de la Diba, i no es pot 

quedar sense resposta per part de la plantilla. 

Com hem dit, de forma reiterada, des que es va iniciar tot aquest procés el mes de setembre, 

només la mobilització i la pressió de la plantilla pot fer que aconseguim assegurar els nostres 

drets i condicions de treball posats en qüestió per la Intervenció General i la Sindicatura de 



Comptes. Només aquesta pot fer, en darrera instància, que no s'estableixi a la Diputació un estil 

de gestió de les relacions laborals que es redueixi, bàsicament, a imposar-nos constantment, per 

voluntat de l'Interventor Josep Abella Albiñana, la interpretació més restrictiva de tots els 

decrets de retallades aprovats durant els darrers anys pels diferents governs espanyols, a costa 

dels nostres drets com a treballadores i treballadors. Cal emprendre la via jurídica en aquest tema, 

però no es pot fiar tota la nostra acció i la nostra resposta a aquesta, ja que limitar la resolució del 

conflicte exclusivament a la futura decisió d'un/s jutge/s o jutgessa/es és, precisament, 

L'ESCENARI QUE MÉS LI CONVÉ A LA DIPUTACIÓ. Aquest camí s’ha de transitar, però cal 

transitar-ne un altre, i de forma urgent: La intensificació de la lluita que s’ha estat duent a terme 

durant els últims mesos. Mai no ens cansarem d’insistir-hi: És només la lluita la que ens permet 

guanyar, garantir i millorar els nostres drets, i aquest cas no serà pas una excepció. Fem una 

crida des de ja a tothom a augmentar aquesta pressió i a respondre per la via de l'acció 

col·lectiva. Des de la CGT estem treballant ja per a FER POSSIBLE AVIAT UNA ASSEMBLEA 

GENERAL per a prendre decisions entre totes i tots, sense descartar cap escenari de conflicte. 

Entenem que aquesta Assemblea ha de donar continuïtat al procés assembleari que s'ha estat 

desenvolupant des de finals de l'estiu passat, i que ha de prendre en consideració la realització 

concreta del mandat de les assemblees prèvies en vistes a la situació actual. Sense descartar, 

com hem dit --i volem insistir-hi--, CAP ESCENARI. 

Pel que fa a la situació de la negociació: Des de la CGT en cap moment ens hem aixecat de la taula, 

estem negociant i tenim voluntat d'assegurar els premis mitjançant un acord, la qual cosa no vol 

dir que estiguem --mai no ho hem estat ni ho estarem-- disposats a acceptar qualsevol acord en 

relació a aquesta matèria, ni a cap altra. Nosaltres no signem retallades, no acceptarem res que 

suposi una pèrdua de drets per a aquesta plantilla, ni tampoc res que no sigui aprovat per la 

mateixa en Assemblea general. La Diba porta molt de temps marejant la perdiu insistint amb una 

proposta que no va en la bona línia, sinó que té a veure amb una revisió del sistema de millores 

socials, que a la pràctica liquida els premis com a tals. Una proposta respecte la qual CGT li hem 

manifestat reiteradament que no ens convenç, i que difícilment estarem disposats a signar cap 

acord en aquests termes. RRHH té sobre la taula una altra proposta que ha fet la part social, i sap 

perfectament que l’enfocament general de la mateixa (a manca de treballar i concretar-ne els 

detalls entre les parts), podria fer possible desbloquejar la situació i permetre’ns assegurar el 

contingut substancial del dret sense que cap instància, ni externa ni interna, en pogués 

qüestionar la legalitat. Instem a la patronal a treballar d'una vegada de forma seriosa en aquesta 

línia, si és que vol arribar a un acord. Mentrestant, nosaltres no ens quedarem amb els braços 

plegats. Ens mourem i cridem al conjunt de la plantilla també a fer-ho, per tal d'INTENSIFICAR LA 

PRESSIÓ SOBRE MINERVA I CAN SERRA, en defensa dels nostres drets i condicions de treball.  

Les consignes, per nosaltres, són ben clares. Feu-les córrer: 

ELS ACORDS SÓN VIGENTS, RECLAMEM ELS PREMIS! JA N'HI HA PROU DE JUGAR AMB ELS 

NOSTRES DRETS! DEFENSEM-LOS ENTRE TOTES I TOTS! 

Salut! 

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona 

23 de març del 2018 


