
 

ACTUALITZACIÓ SOBRE EL CONFLICTE DELS OPERARIS I OPERÀRIES DE 

SERVEIS + RECORDATORI DE LA CONCENTRACIÓ A CAN SERRA DEL DIA 26 

Companyes, companys, 

Us informem que, acabat el procés de mediació amb la Diputació sol·licitat al Departament de 

Treball de la Generalitat en el marc de la convocatòria d'aturada parcial per al dia 26 d'abril del 

personal que ocupa llocs de treball d'operaris i operàries de serveis (us vam informar d'aquesta 

convocatòria el 13 d'abril passat: https://bit.ly/2JQP43I), hem arribat a un preacord amb la Diba, 

que sotmetrem a consideració de l'assemblea del col·lectiu el proper dimecres, dia 25. Aquesta 

assemblea, que es realitzarà a la sala D2 de l'Edifici Serradell, a Mundet, entre les 10.00h i les 

11.30h, decidirà sobre la ratificació de l'esmentat preacord i, per tant, sobre la continuïtat o la 

desconvocatòria de l'aturada del proper dijous. 

En el preacord les parts ens comprometem a negociar a la Mesa General de Negociació les 

següents matèries que afecten els operaris i operàries de serveis: Gaudi de permisos, Flexibilitat 

horària, Promoció interna i reclassificació, Formació, Funcions, Quadre de patologies i IT, 

Festius. 

Es planteja abordar aquestes matèries durant un termini de dos mesos, a partir de la reunió de 

MGN prevista per al proper 27 d'abril, en la qual està previst tractar l'assumpte de la promoció 

interna i les reclassificacions d’aquest personal. Entenem que aquest temps hauria de servir per a 

valorar per part del col·lectiu fins a quin punt hi ha avenços reals en la negociació i, per tant, 

prendre decisions sobre la necessitat d'un pla de lluita futur per a continuar pressionant en pro de 

la realització de les seves reivindicacions.  

El preacord inclou l'impuls a la realització, en el marc del Comitè de Seguretat i Salut de la Diba, 

d'una nova avaluació de riscos psicosocials d'aquest personal, la qual entenem que és molt 

necessària, entre d'altres coses, per a valorar de forma realment acurada les càrregues de treball 

que afecten al mateix. 

Finalment, es realitzarà un estudi de descripció i valoració del lloc de treball d'operari i operària 

de serveis, que és la via que ha ofert la Diputació per a una possible revisió a l’alça de les 

retribucions del col·lectiu (incloent-hi la retribució dels festius i caps de setmana). Si els resultats 

del mateix mostren desajustos respecte els nivells retributius actuals, la Diba procedirà a ajustar 

aquestes diferències. Tot i que no tenim tampoc unes excessives esperances en aquesta mena 

d'estudis, tal com es realitzen actualment a la Diputació, considerem que en el moment actual del 

conflicte val la pena donar una mica de marge i recorregut a aquesta via. 

Amb això entenem que s'obre un període de negociació de la pràctica totalitat dels punts 

inclosos a la plataforma reivindicativa del col·lectiu i que es donen les condicions per a sotmetre 

a decisió d'assemblea la continuïtat o no de la convocatòria del dia 26. En cas de ratificació del 



preacord per part de la mateixa, CGT desconvocarem la vaga. En qualsevol cas, i si es dóna 

aquesta situació, animarem al col·lectiu a restar vigilants del procés de negociació i a continuar 

organitzant-se per a reprendre el conflicte en el moment en què aquest resulti necessari. 

Aprofitem també aquest correu per a animar novament al conjunt de la plantilla de la Diputació 

de Barcelona o, almenys, a tots aquells i aquelles que es puguin organitzar per fer-ho, a assistir a 

la CONCENTRACIÓ que es realitzarà el proper dijous, dia 26, a les 11.30h, davant Can Serra, amb 

motiu de la celebració del ple ordinari d'abril de la Diputació. Ja us hem enviat des de fa setmanes 

informació sobre els motius d'aquesta concentració, en diversos comunicats des del 26 de març 

(https://bit.ly/2GQzczV), així com en l'Assemblea general celebrada a Urgell el 17 d'abril 

(https://bit.ly/2K44T7n). No insistirem gaire més, però sí reiterem novament que és de gran 

importància que siguem molts i moltes aquell dia, i que fem una demostració de força i unitat 

d'aquesta plantilla.  

ELS NOSTRES DRETS NI SE SUSPENEN NI ES RETALLEN! 

DIJOUS 26 D'ABRIL, TOTES I TOTS A CAN SERRA! 

Salut! 

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona 

23 d'abril del 2018 

  


