
 

CONVOQUEM CONCENTRACIÓ DAVANT DEL PROPER PLE CORPORATIU 

DIJOUS 28 DE JUNY A CAN SERRA 

COMUNICAT CONJUNT DE LES SECCIONS SINDICALS DE CGT I CCOO 

A tota la plantilla de la Diputació de Barcelona 

Companyes, companys,  

En aquest moment, L’ACTUAL ESCENARI respecte a una possible solució al conflicte 

derivat de l’informe de la Sindicatura de Comptes és ABSOLUTAMENT INCERT, atès que 

cada cop resulta més evident la manca de voluntat de Recursos Humans i de la cúpula 

política de la Diputació d’arribar a acords que siguin assumibles per la representació 

sindical i pel conjunt de la plantilla. 

Després de 10 mesos d’impagaments unilaterals, exigim que la Diputació mostri d’una 

vegada voluntat real de trobar una sortida digna pel seu personal enlloc de posicionar-se 

en la lògica de la consumació de l’incompliment dels nostres acords i de la via judicial com 

a únic camí a seguir. 

En aquest sentit, ENS TOCA A TOTS I TOTES MANTENIR LA PRESSIÓ I MOBILITZACIÓ fins 

a aconseguir els objectius que ens hem marcat. Ja n’hi ha prou de marejar la perdiu i de 

passar per sobre d’aquesta plantilla.  

 
Així doncs, cridem a tothom a participar de forma activa a la CONCENTRACIÓ del proper 
dijous dia 28 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, i no deixarà de fer-ho, 
per molt que Minerva i Can Serra s’enroquin. 
 
 

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

DE LA PLANTILLA. No podem permetre, sens més, l’incompliment unilateral dels nostres 

acords. Juntes som fortes, siguem-ne conscients. Juntes podrem superar aquest embat i 

deixar-li clar a la Diputació el que aquesta plantilla vol. 

Que podem fer cadascú de nosaltres per a que aquesta convocatòria sigui tot un èxit? 



• Marcar-la a les nostres agendes Outlook el dia 28 de juny de 11.30-13:00 

• No convocar cap a reunió de treball per aquell dia. 

• Agafar hores de permís per estar presents (especialment si som d’altres centres de 

treball). 

• Fer córrer la veu entre les nostres companyes i companys als nostres centres de 

treball, insistint en la importància de ser molts i moltes davant Can Serra aquell dia. 

Les negociacions han d’anar acompanyades d’una intensa i sostinguda pressió de tot el 

personal. Per tant, ara és l’hora de demostrar la força del personal Diba. Implicar-se, per 

dignitat personal, professional, i pel reconeixement de mereixem. I perquè tothom tingui 

clar que no deixem ni deixarem que es trepitgin els nostres drets. 

Avui son els PREMIS PER ANYS DE SERVEI i demà, que serà? Sabeu el que hi ha a la cua, 

derivat també de l’informe de la Sindicatura: l’assiduïtat, els acords sobre jornada, la 

carrera professional... Demà pot ser qualsevol dels drets regulats en el nostre Acord marc 

i en el nostre Conveni col·lectiu. Ho permetrem? 

Aprofitem per a adjuntar-vos els cartells que han fet les nostres Seccions Sindicals per a 

difondre la convocatòria de concentració. Recordeu que teniu més materials per a 

descarregar i fer córrer en el següent enllaç:  http://bit.ly/2Goqwgk   

ELS NOSTRES DRETS NI SE SUSPENEN NI ES RETALLEN, 

ES DEFENSEN! 

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

 


