
 

 

 

INFORMACIÓ SOBRE L'ASSEMBLEA GENERAL D'AHIR A URGELL 

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

A tota la plantilla de la Diputació de Barcelona, 

Des de les nostres Seccions Sindicals volem agrair a totes les companyes i companys que 

van assistir als dos torns de l'Assemblea general celebrada ahir a Urgell la seva 

participació en la mateixa. En aquesta va quedar palesa la voluntat de la plantilla de 

continuar la lluita en defensa dels nostres drets i condicions de treball. 

L'Assemblea va aprovar pràcticament per unanimitat del conjunt de les persones 

presents als dos torns (més d'un 92% de les mateixes) la proposta d'intensificar de forma 

immediata les mobilitzacions, sense descartar el recurs a la vaga si no arriben a bon port 

les negociacions amb la Diba per a assegurar els nostres drets posats en qüestió arran de 

l'informe de la Sindicatura de Comptes del mes de juliol. 

 
 

Així mateix, els sindicats convocants vam revalidar el nostre compromís de no acceptar 

cap modificació en els nostres drets i condicions de treball que no sigui aprovat 

prèviament per la plantilla en Assemblea general. 

Seguim en lluita, animem a tots i totes a unir-se a la mateixa tot cridant ben fort: 

ROCA, CAÑIZARES, CONESA: RESPECTEU LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA! 

PREMIS, ASSIDUÏTAT, JORNADA... ELS NOSTRES DRETS ES DEFENSEN! 



Apel·lem, com hem fet des de l'inici d'aquest procés, a la MÀXIMA UNITAT DE LA 

PLANTILLA. Només des d'aquesta podrem superar l'embat que ens planteja la Diputació, 

que no és altre que l'inici de la suspensió de facto, per la via dels fets consumats, dels 

drets regulats en el nostre Acord de condicions de treball i en el nostre Conveni col·lectiu. 

Cridem a tothom a participar de forma activa a la CONCENTRACIÓ del proper dijous dia 

26 a les 11.30h a Can Serra, per a que els polítics del Ple tinguin clar que aquesta plantilla 

reclama massivament el respecte que es mereix. 

Salut! 

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

18 d'abril del 2018 


