
 
 

NOVETATS DE LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA I POSICIONAMENT DE LA CGT 
RESPECTE LA REVISIÓ DEL SISTEMA DE MILLORES SOCIALS I ELS PREMIS PER 

ANYS DE SERVEIS 
 
Companys, companyes, 
 
Us adrecem aquest comunicat per a traslladar-vos algunes novetats de les darreres reunions de la 
Mesa General de Negociació (MGN), així com per a comunicar al conjunt de la plantilla el 
posicionament pres per la Secció Sindical de la CGT en relació a la proposta d’acord sobre la revisió 
del sistema de millores socials, sorgit de les dues sessions de debat realitzades aquest mes passat 
en el marc de la nostra Assemblea d’afiliades i simpatitzants, iniciada el 21 de novembre i conclosa 
posteriorment el dia 28. 
 
En primer lloc, fer-vos saber que les dues propostes d’acord de les quals us vam informar en el 
nostre darrer comunicat (https://bit.ly/2RDrivX), és a dir, les referents a la refosa de la normativa del 
complement de productivitat (que inclou la paga de Sant Jordi) i a la nova regulació de les 
incapacitats temporals i indisposicions de jornada completa, compten amb la conformitat de la 
majoria de la representació sindical a la MGN (en concret, CGT i CCOO), tal com es va manifestar a la 
reunió del proppassat dia 29, per la qual cosa s’espera que siguin traslladades en forma de dictamen 
per a ser aprovades al Ple d’aquest mes de la Diputació, i que passin a ser efectives a partir de l’1 de 
gener del 2019. Pel que fa al factor anual de productivitat, us comuniquem que –finalment—i 
després d’ajustar els càlculs del 0,3% de la massa salarial, l’import màxim quedarà establert 
exactament en 1.505,65 EUR i, a més, el text de l’acord incorpora en el seu redactat definitiu una 
clàusula en virtut de la qual “el increments salarials destinats a fons addicionals que estableixin les 

futures Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat es destinaran a incrementar el factor anual de 

productivitat, de la mateixa manera que s’ha establert per l’any 2018”. Per tant, no serà necessari una 
ulterior negociació d’aquest aspecte, ja que els increments s’aplicaran automàticament a 
incrementar l’import màxim del factor. 
 
En segon lloc, us informem que a les darreres reunions ha quedat configurat el que serà el PAMO 
2018. Tot i que aquesta matèria no és subjecte pròpiament de negociació en Mesa, atès que no 
s’aprova al Ple de la Diputació, sinó via decret de Presidència, la proposta inicial de RRHH ha estat 
parcialment modificada arran d’algunes de les aportacions realitzades per la representació sindical. 
Us informarem del detall de les places quan disposem de la documentació definitiva, però de 
moment us podem avançar que el PAMO 2018 inclourà, segons la darrera versió d’identificació de 
places que se’ns ha facilitat, 18 places en processos selectius reservats a la promoció interna de 
funcionaris de la Diba, 76 places en processos reservats a la promoció interna per reclassificació de 
lloc de treball (incloent-hi 12 que corresponen a places desertes en resolució del PAMO 2014-2015), 
167 places corresponents a la taxa addicional per a l’estabilització de l’ocupació temporal (places 
de naturalesa d’estructura dotades pressupostàriament i ocupades de forma temporal i 
ininterrompudament almenys en els 3 anys anteriors al 31 de desembre del 2017), i 101 places 
pròpiament d’oferta pública (torn lliure). Mirarem d’ampliar-vos la informació al respecte quan ens 
sigui possible. 
 



Hi ha algunes altres novetats derivades de les darreres reunions (com ara la que té a veure amb el 
calendari laboral 2019), les quals, en tot cas, mirarem d’explicar-vos aviat en alguna altra nota, per a 
no fer excessivament llarg el present comunicat.  
 
Passem a exposar-vos a continuació la decisió presa per la CGT en relació a la revisió del sistema de 
millores socials, la qual va ser traslladada a totes les parts per les nostres representants a la MGN a 
la reunió de la mateixa del dia 29. Com sabeu, aquesta proposta d’acord té a veure amb els premis 
per anys de serveis. Aquesta és una matèria que s’ha estat negociant des de fa més d'un any (llarg), 
arran del famós informe de la Sindicatura de Comptes. Per a situar el context també és bo recordar 
que actualment els premis per anys de serveis (regulats a l'article 30 de l'Acord Marc i 43 del 
Conveni Col·lectiu) no estan essent pagats per la Diputació, que està denegant sistemàticament les 
sol·licituds que es fan, escudant-se en un informe de reparament fet per la Intervenció General, que 
sosté que aquests no s'ajusten a normativa (tot i que l’impagament dels premis és previ a aquest 
informe i formalment els articles esmentats són encara vigents, atès que a dia d’avui no s'han 
suspès o derogat, ni a la MGN ni al Ple de la Diba). Així mateix, cal tenir present que CGT tenim 
interposat actualment un procediment al jutjat contenciós administratiu número 13 de Barcelona 
sobre aquesta qüestió. Pel que sabem, els altres sindicats amb representació a la MGN també han 
presentat recursos contenciosos administratius i també ho han fet alguns i algunes treballadores 
afectades a títol individual. Per la informació que tenim hores d’ara sembla que és possible que 
durant el primer trimestre de l’any 2019 hi hagi els primers judicis sobre aquest tema. 
 
El principal aspecte positiu de la proposta d'acord fruit del procés de negociació del darrer any i mig 
és que, en cas d'aprovar-se, la partida de diners inicialment destinada als premis per anys de 
serveis, que –com hem dit-- la Diputació no està pagant (en realitat, 1,179 MEUR per al 2018, que 
incorpora sobre la partida original dels premis un augment d’un +1,625%, i que serà actualitzable 
anualment com a mínim en el percentatge que disposi la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat), es 
continuaria destinant a la plantilla mentre no s'estiguin abonant aquests premis, o en cas que –
eventualment-- aquests es deixessin de pagar per sempre. Els diners anirien al sistema de millores 
socials (ja que l'acord és una revisió d’aquest sistema de millores), i es pagarien anualment com un 
ajut per edat, amb uns imports variables en funció de l'edat de la persona, amb tres trams: 50-54 
anys, 55-59 anys, 60-fins a jubilació forçosa. La proposta de fer-ho a partir del criteri edat va sorgir 
pel fet que aquest és relativament concomitant a l'antiguitat de la persona a la Diputació (tot i que, 
evidentment, no té perquè haver-hi sempre una correspondència exacta, perquè depèn del 
moment d'ingrés de la persona). Els imports per cada tram serien, inicialment (ja que posteriorment 
s’anirien actualitzant), de 510, 1.050, i 1.550 EUR anuals, que s'afegirien al que a cada persona ja li 
correspon cobrar cada any del sistema de millores socials. Aquest ajut seria incompatible amb el fet 
d'haver cobrat ja anteriorment un premi per anys de serveis corresponent a 25 anys (el primer tram), 
30 anys (el segon), i 35 anys (el tercer). Aquesta incompatibilitat s’estableix per a que no es pugui 
donar la situació, injusta, que hi hagi persones que cobrin l’ajut havent cobrat ja el premi, tot fent 
disminuir l’import a cobrar de l’ajut per a totes aquelles persones que no han cobrat el premi. En 
qualsevol cas, cal fer notar que la incompatibilitat no és “absoluta”, sinó que afecta només a un 
tram concret de l’ajut. 
 
Des de la CGT considerem que la proposta d’acord no és dolenta, almenys des d'un punt de vista de 
justícia distributiva. Incorporar 1,179 MEUR més (actualitzables) cada any al sistema de millores 
socials de la Diputació, a repartir entre la part de la plantilla major de 50 anys, beneficia –a parer 
nostre-- a un nombre major de persones que no pas els actuals premis per anys de serveis. Si bé en 
un any concret l’import de l’ajut per a una part de les persones beneficiàries podria resultar inferior 
al que els suposaria l’abonament d’un premi per anys de serveis, considerem que a la llarga la gran 
majoria de les persones beneficiàries de l’ajut sortiran guanyant, atès que aquest import es 
cobrarà anualment, mentre els actuals premis per anys de serveis es cobren un cop cada 5 anys (a 
partir dels 25 anys d’antiguitat a la casa, i fins als 35 màxim). Sí que hi ha un aspecte negatiu 



relativament menor, que és el fet que per a cobrar els diners d'aquest ajut, en formar part de les 
millores socials, cal que l'empleat/da aporti factures i documentació acreditativa de despesa 
equivalent a l'import del tram que li pertoqui. Aquesta complicació, però, resulta ara menor ja que 
des d'enguany hem aconseguit que s'acceptin per a justificar despesa dins les millores socials 
factures i tiquets d'alimentació i consums domèstics (aigua, llum, gas). Sobre aquest particular, cal 
afegir que, en cas d’aprovar-se l’acord, quedaria establert extraordinàriament per a la millora del 
2018 un període fins al mes de febrer del 2019 per a acreditar despesa, i els imports s’abonarien 
durant el primer semestre de l’any esmentat. Posteriorment, s’entén que els terminis de justificació 
i abonament passarien a ser els mateixos que els de la resta del sistema de millores socials. En 
qualsevol cas, si l’acord quedés aprovat, ja us enviaríem una nota informativa amb els detalls de tot 
plegat, per a que tothom ho tingui clar. 
 
El principal inconvenient que hem hagut de valorar en la proposta d’acord sorgida de la MGN es 
troba en l'apartat "Vigència de l'acord" de la mateixa, pel qual no s'ha arribat a un redactat que 
puguem considerar de consens (si bé el mateix recull una part de les consideracions que vam fer, 
així com algunes esmenes nostres). La formulació darrera per a aquest apartat suposa que aquest 
acord substituiria l’actual regulació dels premis per anys de serveis i, per tant, si aquest fos subscrit 
per una majoria sindical, a partir de la signatura del mateix els articles de l’AM i del CC que 
actualment els regulen no serien d’aplicació. Ara bé, també es preveu en aquest apartat que les 
parts puguin acordar posteriorment tornar a aplicar la regulació esmentada en cas de desaparèixer 
"les circumstancies que han determinat l’afectació de la regulació continguda als referits articles" 
(implícitament s’entén: en cas que alguna sentència obligués la Diputació a revisar el seu criteri 
actual en relació als premis, en execució de la mateixa). En qualsevol cas, l’aprovació de l’acord 
comporta que, des del moment de la mateixa, el personal que fins ara té dret a cobrar els premis ja 
no els podria sol·licitar, ni tampoc reclamar-los en jutjat contenciós. En canvi, podria cobrar 
anualment l’ajut corresponent al seu tram d’edat, tot deixant la porta oberta –com hem dit-- a una 
possible recuperació dels premis en el futur, en funció de com es resolguin els contenciosos 
interposats prèviament. És clar que per a que es donés, eventualment, aquest escenari (recuperació 
dels premis en el futur), caldria deixar sense efecte el present acord, atès que queda ben establert 
que l’aplicació d’un i altre alhora és incompatible. 
 
Tenint en compte tots aquests pros i contres, les afiliades i simpatitzants de la CGT reunides en 
Assemblea els dies 21 i 28 de novembre vam decidir, després d’un llarg i complex debat, que la 
nostra Secció Sindical donés la seva conformitat a aquesta proposta d’acord. Per a arribar a 
configurar aquesta decisió s’han discutit i valorat col·lectivament tots els aspectes abans referits, 
especialment el fet que el contingut de l’acord, com hem dit, no és en absolut dolent des d’un punt 
de vista de justícia distributiva, considerant la plantilla en conjunt. També es va tenir en compte el 
fet que no subscriure l’acord podria acabar comportant la pèrdua d’aquests diners, ja sigui en forma 
de millora social o de premis per anys de serveis. Sobre això hi ha un alt grau d’incertesa en el 
moment present, atès que no sabem quina serà la decisió que prenguin els jutges sobre els 
contenciosos pendents. La darrera valoració feta pels nostres serveis jurídics és que hi ha una 
probabilitat no pas petita que la o les sentències que es derivin de tot plegat es decantin cap a la 
interpretació feta per la Sindicatura de Comptes i la Intervenció General de la Diputació. Si això fos 
així, i en absència d’un acord que substituís l’actual regulació dels premis, ens quedaríem sense una 
cosa ni l’altra. A més, una sentència favorable tampoc no tindria perquè implicar necessàriament el 
retorn al pagament dels premis, i això dependria dels detalls del contingut de la mateixa (per 
exemple, hi podria haver una sentència que dictaminés que, efectivament, la Diputació ha vulnerat 
la negociació col·lectiva en negar-se a aplicar un acord que era vigent i alhora determinar que aquest 
acord no s’ajusta actualment a normativa, per tant, que ha de quedar sense efecte). D’altra banda, 
fins i tot en cas de sentència favorable, la Diputació podria recórrer la mateixa en segona instància, 
allargant en el temps tot el procés.  
 



En qualsevol cas, i tal com hem explicat, un aspecte important que s’ha valorat a l’hora de prendre la 
decisió és que l’acord deixa la porta oberta a aplicar novament la regulació dels premis si els 
tribunals així ho determinen en resoldre els contenciosos interposats fins ara, i si així s’acorda a la 
MGN. Si bé aquesta eventual aplicació no seria automàtica, sinó que requeriria –com diem-- 
negociació entre les parts, resulta evident que negociar això en el futur amb la garantia que hi ha 
una partida de 1,179 MEUR actualitzables anualment que la plantilla no perd (que la plantilla, de fet, 
estaria cobrant) és un escenari clarament millor que no pas el que se’ns va plantejar a l’inici de tot 
aquest procés a l’estiu del 2017 (que no era altre que accedir a la brava a la suspensió dels premis i 
negociar de nou a partir de zero sense cap garantia de res). 
 
Volem dir també que per a nosaltres hauria estat desitjable, i aquesta era la nostra intenció inicial, 
haver pogut sotmetre aquesta decisió presa assembleàriament per les nostres afiliades i 
simpatitzants a una validació externa més àmplia mitjançant la celebració posterior d’una 
Assemblea General de treballadors i treballadores de la Diputació. De fet, aquestes darreres 
setmanes havíem parlat en diverses ocasions amb les companyes i companys de CCOO, per tal de 
concretar la realització d’aquesta Assemblea (per a la qual inicialment es va arribar a acordar una 
data i un lloc), en una convocatòria conjunta d’ambdós sindicats, tal com hem estat fent des de 
l’inici d’aquest procés, a finals de l’estiu de l’any passat. Malauradament, aquesta convocatòria no 
s’ha acabat materialitzant, tal com nosaltres hauríem volgut. No volem dir amb això que la 
responsabilitat d’aquest fet hagi estat de CCOO perquè, en realitat, ha estat compartida i nosaltres 
assumim –com no pot ser d’altra manera-- la nostra part, que probablement no és pas petita. El fet 
indiscutible és que no hem estat capaços, en la fase final del procés de negociació sobre aquesta 
matèria, d’acompassar els “tempos” del procés intern de decisió d’uns i altres, amb l’apretat 
calendari de reunions de MGN, i amb els terminis per a que una eventual signatura de l’acord arribés 
a temps per a ser portada en forma de dictamen al Ple del mes de desembre. Aquest és un aspecte 
sobre el qual haurem de reflexionar, i així ho farem. 
 
Finalment, us informem que en el moment de redactar aquest comunicat ens han arribat ja 
informacions que ens confirmen que la proposta d’acord serà signada per una majoria de la 
representació sindical i, per tant, es portarà al Ple d’aquest mes en forma de dictamen per a ser 
aprovada. Com us hem dit, nosaltres vam comunicar a totes les parts el dia 29 la nostra conformitat 
i la disposició de la CGT a signar l’acord, decisió presa en el procés assembleari abans esmentat. 
Com també sabeu, la CGT ostenta el 20% de la representativitat sindical a la MGN i, per tant, cal el 
concurs, com a mínim, d’un altre dels dos sindicats presents per a conformar una majoria que doni 
validesa a un acord. UGT va manifestar que no el signarà per motius que, en tot cas, els 
correspondrà a ells explicar i justificar davant la plantilla. CCOO va manifestar en aquella reunió que 
comunicaria a inicis d’aquesta setmana la seva decisió definitiva, si bé també van afirmar que la seva 
Assemblea d’afiliades, celebrada el dia 23 de novembre, s’havia inclinat positivament per la proposta 
d’acord. Hores d’ara, pel que hem pogut saber, CCOO ja ha traslladat finalment a RRHH que signaran 
l’acord. L’explicació dels motius concrets que els han portat a prendre aquesta decisió, en tot cas, 
també els correspondrà a ells donar-los a conèixer a la plantilla.  
 
Us seguirem informant... Salut! 
 
Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona 
 
5 de desembre del 2018     
   


