
 

MILLORES SOCIALS: MITGES VERITATS I INEXACTITUDS INTENCIONADES 

Companys, companyes, 

Ja sabeu que no ens agrada gaire entrar a contestar comunicats d'altres sindicats, ni entrar 

tampoc en seqüències de rèpliques i contrarèpliques respecte als mateixos. Tanmateix, i tenint en 

compte el contingut del comunicat difós ahir (13 de febrer) per la Secció Sindical de CCOO (sota 

l’encapçalat “MILLORES SOCIALS: TOT I L'OPOSICIÓ DE CCOO ES CANVIEN ELS CRITERIS DE 

JUSTIFICACIÓ DE DESPESA”), hem considerat convenient fer un comentari, i donar-ne difusió 

pública. En primer lloc, volem dir que ens resulta evident que l'esmentat comunicat només es pot 

entendre des d'una lògica de precampanya electoral, tenint en compte que, com alguns i algunes 

probablement ja sabreu, el proper dia 5 de març està previst que s'iniciï, amb la constitució 

formal de la Mesa Electoral Coordinadora, el procés per a triar els nous delegats i delegades a la 

Junta de Personal per al proper mandat de 4 anys.  

Aquest to "preelectoral" és característic des de fa mesos en els comunicats de l'altre sindicat 

representatiu a la Diputació (UGT), i sembla evident que a partir d'ara ho serà ja en els dels dos 

sindicats (encara) majoritaris. Hem de confessar que ens resulta un xic hilarant comprovar com 

ara no només hem passat a formar part de la "coalició CCOO-CGT", com diu sempre 

demagògicament UGT als seus comunicats, sinó que sembla que també formem part, alhora, 

d'una altra hipotètica "coalició UGT-CGT", que és el que es desprèn del darrer comunicat de 

CCOO. En qualsevol cas, i com hem dit en algun escrit anterior, tothom és perfectament lliure, si 

així ho vol, de fabricar la narrativa que desitgi al voltant dels processos de negociació i de les 

posicions pròpies i alienes, així com d’intentar “vendre” aquesta a qui se la vulgui comprar i 

creure. Ara bé, en nom de la CGT només parla la CGT i nosaltres no admetem que es faci 

referència a la nostra actuació en segons quins termes.  

Respecte la implementació de l'acord que estableix la nova millora social complementària per 

edat ens vam pronunciar públicament en un comunicat el dia 4 de febrer d’enguany i remetem el 

nostre posicionament al mateix: https://bit.ly/2RZCW3l Sobre els detalls concrets de la seva 

aplicació vam difondre una nota informativa, a la qual també us remetem: https://bit.ly/2GHKsxJ 

Sobre el propi acord (el text del qual podeu trobar aquí: https://bit.ly/2RzoCP7) també ens hem 

manifestat en comunicats anteriors, i hem de reiterar aquí la decisió que van prendre els nostres 

afiliats i afiliades en Assemblea el proppassat mes de novembre, de subscriure el mateix, una 

decisió col·lectiva que per a nosaltres és plenament vinculant. A més, cal dir que és un acord que 

ha estat possible no només perquè CGT l'ha signat, sinó perquè CGT l'ha estat negociant, com a 

part que és de la representació social, durant prop d'un any i mig a la Mesa General de Negociació 

(MGN), juntament amb altres matèries. És un acord que, en definitiva, i com vam dir en el nostre 

comunicat del dia 5 de desembre del 2018, té com a principal aspecte positiu el fet que "la partida 

de diners inicialment destinada als premis per anys de serveis, que (...) 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%...), 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".  

L'escenari d'assegurar la continuïtat d'aquests diners era absolutament incert un any i mig 

enrere, i si s'ha aconseguit --perquè no és quelcom que ens hagi regalat ningú, ni que hagi caigut 

del cel-- ha estat gràcies a la lluita de la plantilla i també, en gran mesura, gràcies al concurs de la 

CGT, dins de la MGN i fora d'aquesta. En aquest sentit, ens reafirmem en el que vam dir en el 

nostre comunicat de l'11 de desembre del 2018, en el sentit que hem aconseguit arribar al final del 

mandat "havent resolt (...) de forma raonablement satisfactòria les quatre qüestions que (...) 

[l']informe de la Sindicatura va posar sobre la taula (incentius a la jubilació anticipada, factor anual 

de productivitat, premis per anys de serveis i jornada de treball... si bé la qüestió dels premis resta 

encara a expenses de saber com es resol definitivament en via contenciosa...) I havent-ho fet per la 

via combinada de la mobilització, la negociació i l’acció jurídica." 

Al comunicat enviat per CCOO el que trobem és un relat fabricat a partir de mitges veritats i 

d'inexactituds intencionades. En primer lloc, nosaltres ja vam dir que hi ha hagut durant el mes de 

gener "algunes divergències concretes d’interpretació entre les parts pel que fa a aspectes (...) 

relatius a la gestió" de l'acord. Això és cert, i així ho vam explicar, en aquests termes, en el nostre 

comunicat del 4 de febrer. Resulta evident que hauríem preferit que aquestes divergències no 

s'haguessin donat, i que aquest fet no ha estat del nostre grat, però és una situació que no hem 

generat nosaltres (de fet, tenim molt clar qui és qui l'ha generada, i amb quina intenció ho ha 

fet), i que tampoc no resulta infreqüent en l'àmbit de la negociació col·lectiva.  

En segon lloc, cal aclarir que, pel que fa a l'aplicació de l'acord, no hi ha en cap cas una restricció 

general ni dels àmbits inclosos en les millores socials ni dels supòsits de despesa que formen 

part de cadascun d'ells. De fet, els supòsits són els mateixos que hi havia, amb alguns canvis 

menors de redactat, i fins i tot --cosa que no es diu al comunicat de CCOO-- se n'han inclòs dos de 

nous dins l'àmbit de conciliació (despeses d'assegurança de vida i/o decés i despeses de transport 

públic col·lectiu de viatgers per anar i tornar al lloc de treball).  

En tercer lloc, és cert que RRHH ens va comunicar, amb posterioritat a l'aprovació de l'acord al 

Ple, que des de Can Serra es feia una interpretació més restrictiva d'un dels supòsits de despesa 

inclosos en l'àmbit de conciliació (el de les anomenades despeses de primera necessitat) que la 

que s'havia fet fins aleshores; una interpretació que, des del nostre punt de vista, resulta 

limitativa de l'àmbit subjectiu d'aplicació d'aquest supòsit en concret. Nosaltres, òbviament, hem 

fet palès el nostre desacord sobre aquest punt particular, així com també amb el fet, que caldria 

titllar com a mínim de no massa honest, de què això es faci notar a posteriori, un cop exhaurit el 

procés negociador. En qualsevol cas, cal assenyalar també que això afecta només a un dels 

supòsits de despesa contemplats (si bé es tracta, certament, d'un dels que permetia acreditar a 

més gent despesa amb major facilitat) dins d'un ventall de supòsits bastant ampli i que ara 

incorpora, com hem dit, dos supòsits més dels que inicialment hi havia.  

Sobre aquest tercer punt cal afegir també que CCOO oblida explicar en el seu comunicat que 

aquest supòsit d'acreditació de despeses de primera necessitat és d'aplicació relativament 

recent dins les millores socials de la Diputació ja que, de fet, es va incorporar dins del sistema per 

primer cop en l'exercici 2018, a demanda de la CGT, i queda recollit per primera vegada en una 

acta de la Comissió Mixta de Millores Socials del mes de gener d'aquell any. Ho volem recordar 



perquè va ser durant força temps un cavall de batalla particular nostre a les reunions d’aquesta 

Comissió, i perquè quan es fan afirmacions orientades a voler fer-nos a nosaltres responsables o 

corresponsables davant la plantilla d'haver retallat això, o allò altre, o no-se-sap-què, està bé que 

se sàpiga d'on surten les coses. Sinó sembla --com hem dit abans-- que aquestes hagin caigut del 

cel.  

Més enllà d'això, el comunicat de CCOO vol transmetre la idea que la CGT ha subscrit un acord el 

mes de gener del 2019 (a la Comissió Mixta de Millores Socials), juntament amb la UGT, per a 

limitar l'aplicació d'un acord subscrit prèviament per la CGT el mes de novembre del 2018 (a la 

Mesa General de Negociació), juntament amb CCOO. Això no només és fals, sinó que resulta del 

tot ridícul. Per començar, cal dir que la Comissió Mixta de Millores Socials, de la qual hi ha hagut 

tres reunions el mes de gener, en les quals hem participat, no és pas una comissió negociadora. 

En aquesta no se subscriuen formalment acords que requereixin la signatura de la majoria de la 

representació sindical per a ser portats després a aprovació al Ple (com a molt es fan actes de les 

reunions, que signen totes les parts). És una comissió en la qual es posen en comú i es tracten les 

qüestions que tenen a veure amb la gestió concreta del sistema de millores socials, i s'intenten 

resoldre si hi ha consens entre les parts per fer-ho. Difícilment, doncs, podem haver pres part de 

cap acord en la mateixa en el sentit suggerit pel comunicat de CCOO.  

És més, la posició que la CGT ha traslladat a aquestes reunions ha estat, d'una banda, la de 

proposar ampliar alguns supòsits (com així s'ha fet), la de manifestar el nostre desacord 

respecte la interpretació restrictiva que des de Can Serra es fa del supòsit de despeses de 

primera necessitat, i sobretot, la d'exigir a la Diputació, com a part signant de l'acord de MGN del 

29 de novembre del 2018, la seva implementació immediata i la comunicació a la plantilla del 

procediment per a acreditar despesa durant el període extraordinari fins al 28 de febrer 

d'enguany establert en el text del mateix. I si bé admetem que aquesta implementació no s’està 

duent a terme en tots els seus extrems com nosaltres suposàvem que es faria, o com haguéssim 

volgut (fet que és extensible a l’aplicació concreta d’altres acords de MGN, signats per la CGT o 

no), hi ha una cosa que sí que tenim clara, i és que nosaltres no farem que quedi enlaire ara 

mateix, per una qüestió de detall, encara que aquesta ens pugui agradar més o menys, l’aplicació 

d’un acord del qual som corresponsables i que suposarà a partir d’ara pagaments anuals a una 

part molt important d’aquesta plantilla per un import de més d’1 MEUR. Pel que fa a la resta, 

temps hi haurà de fer el seguiment de tot plegat, valorar, treure conclusions, i tornar-ne a parlar 

en reunions futures de la Comissió Mixta de Millores Socials. 

Per a acabar, i ja que hem hagut d’escriure aquesta nota, i l’hem encetada parlant de “coalicions”, 

pensem que no és sobrer fer notar, per a coneixement de tothom, que n’hi ha una que no apareix 

mai en els comunicats dels dos sindicats (encara) majoritaris, però que funciona com una pinça 

efectiva contra la CGT sempre que a aquests els interessa. Ho hem experimentat en els darrers 

temps amb la negociació de la integració de la plantilla de l’Organisme Autònom de Gestió 

Tributària (ORGT), procés en el qual CCOO, UGT i la part patronal, amb el Diputat d’Hisenda al 

capdavant, han exclòs de forma intencionada el tercer sindicat més representatiu a la Diputació 

de Barcelona. Aquesta exclusió, a més, s’ha estès a la constitució de la comissió de seguiment 

d’aquest acord d’integració, que celebrarà avui la seva primera reunió a Minerva, i per a la 

composició de la qual les parts abans esmentades han pactat novament excloure, de facto, la 

CGT. I ho han fet tot imposant-nos per a ser-hi presents una condició que sabien perfectament 



que era impossible que nosaltres poguéssim acceptar: que ens adheríssim formalment a l’acord 

d’integració. Més enllà del contingut d’aquest acord, el qual reconeixem que conté aspectes 

positius, com també d’altres que no ho són tant, resulta evident que la CGT no ens hi podem 

adherir a posteriori, quan tot el procés de negociació, i posterior “ratificació” del mateix a la 

MGN de la Diputació, es va organitzar expressament per a deixar-nos fora, és a dir, quan es 

tracta d’un acord que es va negociar sense que nosaltres tinguéssim l’opció en cap moment de 

participar de forma efectiva. Aquest fet ens sembla especialment greu, sobretot tenint en 

compte que des de la nostra Secció Sindical hem donat suport en diferents moments durant els 

darrers anys a la lluita dels companys i companyes de l’ORGT, no específicament en el tema de la 

integració (que, al capdavall, no és més que la via per la qual s’ha acabat canalitzant aquest 

conflicte, a proposta de la part patronal), sinó en la de l’equiparació de les seves condicions amb 

les de la plantilla pròpia de la Diputació, una reivindicació que nosaltres sempre hem considerat 

justa.  

Seguim... Salut! 

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona  

14 de febrer del 2019 

 


