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DIPUTACIÓ a l’AIRE! 
 

* Butlletí de la Secció Sindical de la CGT *  
 

3a època | Número 17 (ESPECIAL) | Març 2019 
 

 
Llegiu-lo, comenteu-ho, difoneu-lo, feu-ne còpies, pengeu-lo als suros... FEU-LO VOSTRE! 

 
 

UN BALANÇ DE 4 ANYS DE LLUITA 
 

Com la majoria de vosaltres ja sabeu, ens trobem aquests dies en els prolegòmens d'un nou procés d'eleccions 
sindicals a la Diputació de Barcelona, per a renovar els delegats i delegades electes a l'òrgan de representació 
unitari del personal funcionari de la mateixa, la Junta de Personal. El període per a presentar candidatures finalitza 
el dia 26 de març, i la campanya electoral s'iniciarà el dia 30, un cop proclamades les mateixes. El dia previst per a 
les votacions als diferents centres de treball de la Diputació és el proper 10 d'abril (la informació detallada sobre el 
procés la podeu trobar a Intradiba: https://bit.ly/2Fm4a02). Des de la Secció Sindical de la Confederació General 
del Treball volem anunciar públicament la nostra intenció de presentar candidatura i concórrer, novament, a 
aquestes eleccions. Si tot va bé, serà la quarta vegada que ho fem des de la reconstrucció de la CGT a la Diputació 

l'any 2007. Esperem que no sorgeixi cap imprevist 
ni hi hagi cap impediment per part de ningú, i que 
així pugui ser. 
 
Hem considerat que ara que ens trobem al final 
del mandat iniciat el mes d'abril del 2015, és un 
bon moment per a intentar fer un balanç del que 
han estat aquests darrers 4 anys de lluita, un 
període que per a nosaltres ha estat de molta 
feina, i que s'ha caracteritzat per un important 
grau de conflictivitat tant a nivell intern de la 
Diputació, com a causa de la situació social i 
política general que ha viscut, i viu encara, el 
nostre país. 4 anys són força temps, i algunes de 
nosaltres hem anat sumant més canes a les que ja 
teníem, alhora que hem anat aprenent i madurant 
com a persones, com a militants i com a 

sindicalistes. Són 4 anys que nosaltres valorem globalment de forma positiva, pel que fa a la nostra activitat 
sindical, tot reconeixent encerts, desencerts i insuficiències, victòries i derrotes, algunes de les quals ens han 
comportat haver de gestionar entre totes una certa frustració. Perquè, com sempre, nosaltres som les primeres 
en contemplar allò que fem, diem i escrivim des d'una perspectiva autocrítica, com pot testimoniar qualsevol 
persona que hagi assistit i participat algun cop a les reunions del nostre Secretariat Permanent o a les nostres 
Assemblees d'afiliades i simpatitzants.  
 
En qualsevol cas, ha estat un període intens que ens ha permès créixer en afiliació i augmentar la nostra capacitat 
d'influència en els espais on es prenen decisions d'importància per a aquesta plantilla (la Junta de Personal, la 
Mesa General de Negociació, el Comitè de Seguretat i Salut, etc), i també, volem pensar, ha permès establir els 
fonaments per a consolidar de forma duradora el nostre projecte sindical a la Diba, un projecte ancorat en el 
treball de base, en l'assemblearisme i la democràcia directa, en la participació, l'empoderament i la solidaritat 
col·lectiva, el suport mutu, el conflicte i l'acció directa. Un projecte de sindicalisme combatiu, sincer i honest que 
no demana permís ni favors a ningú i que, al contrari que d'altres, no aspira ni a establir ni a mantenir cap xarxa 
clientelar al seu voltant, que no té vocació de funcionar com si fos cap mena de "gestoria". Un projecte 
d'organització de classe, autònoma i independent de qualsevol interès polític partidista, sense dependències 
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econòmiques ni de cap altra mena respecte la patronal o altres organismes aliens a la pròpia organització de les 
treballadores i els treballadors, sense subvencions, i sense persones alliberades a temps complet. Un projecte 
que, des de bon inici, vam caracteritzar com el de la "construcció de l'alternativa sindical a la Diputació", i que 
molt més enllà de constituir un simple contrapunt "radical" als sindicats de concertació, considerem --
modestament-- que s'ha demostrat útil, especialment durant els darrers 4 anys, a l'hora de defensar i ampliar els 
drets dels treballadors i les treballadores de la Diba. La qual cosa no vol dir, òbviament, que no quedin coses per 
fer, perquè en queden, i moltes.           

 

PUNT DE PARTIDA: ELS RESULTATS DE LES ELECCIONS SINDICALS DEL 2015 
 
Un balanç del darrer mandat ha de començar, forçosament, pels resultats de les eleccions sindicals d'abril del 
2015. Aquestes van suposar un tomb en les majories que hi havia hagut fins aleshores tant a la Junta de Personal 
com a la Mesa General de Negociació (MGN). Fins a aquell 
moment havíem patit una UGT que feia i desfeia al seu 
gust, amb la complicitat de l'estructura política i directiva 
de la Diputació i una majoria absoluta incontestable 
(obtinguda el 2007), o bé amb majoria relativa i recolzant-
se (a partir del 2011) en la crossa de CTeC, un petit sindicat 
corporatiu que va resultar ser poc més que una "marca 
blanca" de la pròpia UGT per a canalitzar el vot entre 
determinats col·lectius de la casa, principalment als serveis 
assistencials. A les eleccions a la Junta de Personal de l'any 
2015, CGT vam obtenir 434 vots i 6 delegades (d'un total 
de 29), essent el sindicat que més va créixer en aquell 
comici, tant en sufragis com en representants electes, 
confirmant la trajectòria ascendent de les nostres 
candidatures des de les primeres eleccions a les quals ens 
vam presentar (3 delegades el 2007, 4 el 2011), i assolint una representativitat global (comptant també el 
personal laboral) d'un 20% a la Diputació. A més, per primera vegada, ens vam convertir en el segon sindicat més 
votat en alguns centres de treball, en concret, a Serradell, Bonnemaison, Maternitat i Migjorn. UGT va perdre la 
condició de sindicat més votat, en conjunt, a favor de CCOO, i també la possibilitat de sumar la seva 
representativitat amb la de CTeC, com havia fet sempre en el darrer mandat, per constituir posicions majoritàries 
tant a la Junta com a la MGN. 
 
Això ens va situar en un escenari que ens permetia influir en molta major mesura que la que havíem tingut la 
possibilitat de fer fins a aquells moments, si bé això ens obligava, alhora, a haver d'entendre'ns sovint en força 
qüestions amb CCOO, el nou sindicat majoritari, quelcom que no ha estat gens fàcil durant aquests darrers 4 anys. 
Bàsicament perquè som dues organitzacions amb models sindicals diametralment oposats (el seu, al capdavall, 
no gens diferent al de la UGT, d'un sindicalisme professionalitzat i burocràtic), i perquè nosaltres, gelosos com 
som de la nostra autonomia i del nostre projecte, hem tingut clar en tot moment que no adoptaríem en cap cas el 
paper d'exercir de crossa de ningú. Volem construir l'alternativa, i aquesta no es construeix des de la 
subalternització, que nosaltres no admetem. La relació amb CCOO ha estat molt sovint conflictiva, atès que ells en 

algun moment, si més no al principi, aspiraven 
probablement a aquesta subalternització de la CGT. S'ha 
caracteritzat per moments d'entesa, obligada quan ha 
calgut cercar la unitat de la plantilla, però també per 
profunds desencontres, en el marc dels quals sovint no 
s'han estat, quan els ha resultat d'interès i els ha 
convingut, d'anar a cercar la complicitat de la UGT. En tot 
cas, pensem que podem valorar de forma relativament 
positiva el fet que hem estat nosaltres, la CGT, amb la 
nostra determinació a plantar cara, els qui --modestament-- 
ens podem atribuir el mèrit d'haver arrossegat al sindicat 
majoritari a dinàmiques assembleàries, de mobilització i 
conflicte en algunes de les conjuntures que hem travessat 
durant el període 2015-2019, i que el nivell d'exigència que 

hi ha hagut en molts moments durant aquest temps en les posicions negociadores dels representants de la part 
sindical a la MGN en relació a les matèries que s'hi han tractat, no es podria entendre sense la presència i 
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l'activitat en la mateixa de la CGT, amb el seu 20% de representativitat, que s'ha demostrat necessari en molts 
moments per a conformar acords en la mateixa. 
 
Més enllà d'això, cal assenyalar que els resultats de les eleccions sindicals 2015 ens van permetre disposar, com ja 
hem dit, de 6 Delegades electes a la Junta de Personal, però també de 3 Delegades de la Secció Sindical 
(Delegades LOLS), i 3 Delegades de Prevenció de Riscos, membres del Comitè de Seguretat i Salut de la Diputació 
(un d'ells, el Víctor, simultaniejant aquesta condició amb la de Delegat a la Junta, és a dir, en realitat un total d'11 
persones disposant de crèdit horari per a realitzar funcions sindicals). Això últim ens ha permès intensificar la 
nostra feina durant aquests 4 anys en l'àmbit de la salut laboral, aspecte aquest al qual es fa alguna referència en 
altres punts d'aquest escrit, però que mereixeria per si sol un butlletí especial de moltes pàgines si es volgués 
tractar en tota la seva extensió, tot donant compte de tota l’activitat realitzada. El treball que s’ha fet durant 
aquest temps per aquests 3 Delegats de Prevenció és, a parer nostre, molt i molt bo, i ens ha permès començar a 
incidir en algunes de les problemàtiques estructurals que hi ha en aquesta casa, com ara la dels assetjaments, si 
bé resulta evident també que hi ha encara molta feina per endavant en aquest àmbit.  
 

EL CAS DE LA DIRECCIÓ DE RELACIONS INTERNACIONALS 
 
Una de les qüestions que vam contribuir a destapar, a cavall entre el mandat iniciat el 2015 i l'anterior, va ser el del 
sistema d'assetjament laboral massiu establert a la Direcció de Relacions Internacionals des de l'època de la 
presidència del convergent Salvador Esteve, que nosaltres vam descriure com a "mobbing estructural", 
emmarcat en un cas de presumpta gestió fraudulenta de les subvencions a entitats de l'àmbit de la cooperació al 
desenvolupament. Serem prudents a l'hora de relatar aquest assumpte, atès que el cas, pel que fa a les 
"irregularitats administratives", es troba encara en seu judicial, i volem respectar en tot moment la presumpció 
d'innocència dels treballadors i treballadores de la Diputació encausades. Sí que volem recordar, a grans trets, els 
fets, almenys en tot allò que té a veure amb el nostre paper en la denúncia de tot plegat Tot s’origina a finals del 
mandat anterior, amb un informe d’avaluació de riscos psicosocials d’aquell orgànic datat el maig del 2015, el 
contingut del qual era absolutament esgarrifós, pel que fa als fets que s’hi posaven de manifest. Aquest informe 
va motivar que la Diputació incoés un expedient reservat intern, encarregat al Gerent de la mateixa, en Xavier 
Boltaina. Sorprenentment, després de facilitar a correcuita la sortida a les persones que fins aleshores havien 
constituït la cúpula directiva de la DRI (Jordi Castells i Jonathan Jorba, que tornen a la Generalitat), i de retirar la 
competència per a gestionar aquest cas a la Direcció de 
RRHH, a qui li corresponia en primera instància. Des del 
mateix moment manifestem públicament que tot plegat 
no constitueix sinó una maniobra de l’aleshores Diputat 
adjunt a l’Àrea de Presidència, Joan Carles Garcia 
Cañizares, de qui penjava aquell orgànic, per a encobrir el 
que allà estava passant i protegir-ne els responsables.  
 
El mes de juny d’aquell any difonem un comunicat 
(https://bit.ly/2KTfgdT) en el qual expliquem la situació a la 
DRI i anunciem la presentació d'una denúncia a la 
Inspecció de Treball. Denunciem públicament que en 
aquella Direcció s’ha detectat “una exposició greu a 
factors de riscos psicosocials per als seus treballadors i 
treballadores i indicis de possibles irregularitats en la 
gestió dels fons de cooperació per part de l’aleshores director de la mateixa, un càrrec de designació política”. 
Posteriorment, a mitjans del 2016 presentem una denúncia a l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), juntament 
amb el grup polític de la CUP a la Diputació, en haver pogut documentar gràcies a ells diversos expedients on s’hi 
podrien haver comès irregularitats. A finals del 2017 l’OAC ens comunica que interrompien les seves actuacions en 
relació a la nostra denúncia en haver constatat la instrucció de diligències prèvies al Jutjat d’Instrucció número 1 
de Barcelona l’objecte de les quals era coincident amb els fets que nosaltres denunciàvem. Aquesta actuació 
judicial tenia origen en la denúncia d’algun o alguns particulars.  
 
És aquesta actuació judicial la que provoca la posterior operació policial de la UDEF (Unitat de Delinqüència 
Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional) el 24 de maig del 2018, que suposa escorcolls als centres de treball de 
Can Serra i del carrer Londres, per ordre del jutjat abans esmentat, juntament amb registres també en diverses 
entitats d’arreu de Catalunya i la detenció de més d’un vintena de persones, posteriorment posades en llibertat, 
algunes d’elles amb càrrecs. Entre les persones detingudes hi ha l’antic president de la Diputació, Salvador Esteve, 

https://bit.ly/2KTfgdT


 4 

l’antic responsable de la DRI, Jordi Castells, i l’actual Diputat d’Hisenda, Joan Carles Garcia Cañizares. Aquell dia 
vam difondre un comunicat (https://bit.ly/2YgRIaw) i vam realitzar una roda de premsa convocada d’urgència, 
aquesta conjuntament amb el grup de la CUP a la Diputació, en tant que érem les dues organitzacions que havíem 
denunciat i destapat inicialment aquests fets. Demanem la dimissió del Diputat Garcia Cañizares, al qual 
considerem responsable últim de tot plegat, i reiterem que la CGT seguirem “lluitant, com hem fet sempre, contra 
la corrupció i defensant que els diners públics que gestionem siguin destinats a finalitats que tinguin a veure amb 
l’interès general, i no amb l’interès particular, de part, o de partit”. El Diputat esmentat no només no dimiteix, ni és 
cessat, sinó que alts dirigents del PDeCat en aquells moments, com la Marta Pascal, surten a defensar-lo 
públicament, malgrat haver passat a estar imputat de diversos delictes de corrupció. Enlloc d’això, a qui s’acaba 
rellevant és a la Presidenta Mercè Conesa, que poc més d’un mes després d’aquests fets (el 7 de juliol) deixa la 
Diputació per passar a presidir el Port de Barcelona. Que cadascú tregui les conclusions que vulgui al respecte.   
 

LA CAMPANYA CONTRA EL TANCAMENT PARCIAL DEL RESPIR-DISCAPACITADES 
 
El mes de juliol del 2015 vam iniciar una campanya de protesta, que es va allargar durant els mesos posteriors, 
arran de la pretensió de la Diputació de tancar parcialment el servei de Respir-Discapacitades del recinte de 
Mundet, amb l'excusa d'unes obres de condicionament del mateix. En un comunicat fet públic aleshores 
(https://bit.ly/1P29gM1) vam alertar sobre la possibilitat que això no fos més que un primer pas per al tancament 

definitiu del servei, més tenint en compte antecedents 
com el del Centre d'Atenció Diürna (CAD-Mundet), o el de 
la privatització de la bugaderia del Pavelló Nord, i 
posicionant-nos clarament per la defensa dels llocs de 
treball i places assistencials, amb la reubicació de tots els 
usuaris i usuàries mentre duressin les obres esmentades (la 
durada prevista de les quals era d'un any, però van acabar 
durant més temps, tal com nosaltres ja vam anticipar des 
de bon principi; de fet, a l’agost del 2017 es publicaven 
encara diverses notícies a la premsa sobre el perjudici que 
ocasionava a les famílies de les persones usuàries el retard 
d’aquestes obres). Es va fer aleshores un escrit a la 
presidència de la Diputació plantejant les reivindicacions 
esmentades, es va convocar una concentració a Can Serra 
coincidint amb el Ple de constitució del nou mandat de la 

Diba, i es va elaborar material d'agitació, cartells, etc. Ens vam posar en contacte amb les famílies de les usuàries, 
que es van unir a nosaltres en l'exigència de reubicació i manteniment de llocs de treball i places. Així mateix, es 
va donar a conèixer la situació a mitjans de la premsa alternativa com, entre d’altres, la Directa 
(https://bit.ly/1P29seb), la qual cosa va servir també per a denunciar públicament la política de personal 
deliberadament precaritzadora de la Gerència del Respir. Finalment, es va aconseguir que al mes de setembre del 
2015 la Diputació es comprometés a donar continuïtat al Respir-Discapacitades i als seus llocs de treball mitjançant 
la reubicació temporal (i no el tancament) mentre duressin les obres (https://bit.ly/2FhfLgN). 
 

REPRESA DE LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA A L'INICI DEL MANDAT, DESPRÉS DE 
LES ELECCIONS MUNICIPALS 
 
Un cop constituït el Ple i el nou equip de govern de la Diputació posterior a les eleccions municipals del 2015, 
conformat per una coalició entre CiU (aleshores encara es deia així) i ERC, sota la presidència de la Mercè Conesa, 
es va reprendre la dinàmica de negociació col·lectiva a la Diputació. Als mesos d'octubre i novembre es van 
subscriure els primers acords a la MGN d'aquesta nova etapa, encara amb l'Eva Comellas com a Directora dels 
Serveis de Recursos Humans, càrrec que deixaria poc després per a ser substituïda per la Lola Miró, que ja havia 
estat Directora de RRHH en una etapa anterior. El mes d'octubre s'acorda el retorn a la nòmina del mes següent 
d'un nou tram d'un 26,23% de la paga extra requisada pel govern estatal l'any 2012, i completar fins al 100% 
restant d'aquesta l'any següent, el 2016 (https://bit.ly/1STDfYD). Al novembre s'arriba a un acord que permet 
augmentar els dies de vacances addicionals per antiguitat, tant al personal funcionari com al personal interí  
(https://bit.ly/2uiztUo). Tots dos acords són bàsicament negociats i signats per CGT i CCOO, sense massa concurs 
de la UGT, que es troba en aquells moments desubicada per la pèrdua de la seva situació privilegiada i preeminent 
dins la negociació col·lectiva, i amenaçant amb impugnar la constitució de la MGN posterior a les eleccions 

https://bit.ly/2YgRIaw
https://bit.ly/1P29gM1
https://bit.ly/1P29seb
https://bit.ly/2FhfLgN
https://bit.ly/1STDfYD
https://bit.ly/2uiztUo
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sindicals.  
 
Els acords sobre les matèries esmentades suposaven guanys nets clars per a la plantilla en termes de drets, i 
semblaven constituir un bon auguri per al cicle de negociacions que tot just s'encetava, més tenint en compte, 
que eren acords als quals s'havia arribat amb relativa facilitat. El cert, però, és que tot es va complicar amb 
posterioritat, i les negociacions en el decurs del mandat 
van augmentar després en complexitat, dificultat i 
conflictivitat. A inicis del 2016 encara s'arriba a alguns 
acords positius en seu de MGN i sense que aquests generin 
un excessiu grau de conflicte. Al mes de febrer s'acorda un 
nou permís retribuït de gestació, i s'amplia la flexibilitat 
horària per a personal amb fills a càrrec, a més a més del 
calendari laboral per a aquell any. Tot plegat amb la 
conformitat dels tres sindicats representatius presents a la 
mateixa, i sense massa grau de dissens entre les parts. 
Tanmateix, ja en aquells moments s'estan posant sobre la 
taula algunes de les qüestions que sí que generaran grans 
discrepàncies i posicionaments contraposats, amb la 
patronal i amb els altres sindicats. Les primeres seran la 
situació del personal interí (respecte la qual nosaltres 
situem com a reivindicacions clares l’equiparació de drets amb el personal funcionari de carrera, i la consolidació 
de les seves places) i la gestió de les borses de treball (https://bit.ly/2Ycoc5t).    
 

PARTICIPACIÓ EN CAMPANYES ANTIRREPRESSIVES 
 
Nosaltres considerem que l'acció sindical i l'acció social són una i la mateixa cosa, és a dir, són aspectes 
indissociables de la nostra lluita. És dins d'aquest marc que ens hem implicat, durant el període que estem 
valorant, en diverses campanyes de caràcter antirrepressiu, tot donant suport a companyes o companys 
represaliats per defensar els drets civils, laborals i/o socials de totes, o bé les llibertats públiques, ja es tracti de 

persones de la nostra organització, la CGT, o bé de 
persones militants en altres organitzacions, col·lectius o 
moviments socials. Entenem que la solidaritat a aquest 
nivell no entén de colors ni de banderes, i que el 
posicionament ferm contra la repressió estatal que afecta 
a les persones que lluiten forma part del nostre tarannà 
com a organització anarcosindicalista i llibertària. El cert 
és que els anys precedents al mandat que estem explicant, 
que van ser anys d’intenses retallades i de forta lluita al 
carrer contra les mateixes, van deixar un nombrós 
contingent de militants i activistes de diferents àmbits 
socials damnificats amb causes penals pendents, la 
immensa majoria d’elles basades en autèntics muntatges 
policials instigats pel Departament d’Interior que havia 
encapçalat el convergent Felip Puig. La pròpia Generalitat, 

sota la Presidència d’Artur Mas, sostenia l’acusació en moltes d’aquestes causes (amb petició de penes de presó 
absolutament desorbitades en la majoria de casos), i un bon grapat d’elles tenien a veure amb fets relacionats 
amb el cicle de vagues generals dels darrers anys (especialment, però no exclusiva, les del 29 de març i el 14 de 
novembre del 2012). Força companys i companyes de la CGT i d’altres sindicats van haver d’anar a judici aleshores 
pel simple fet de participar en piquets o de lluitar al carrer pels drets de totes; i alguna d’elles, com la Laura de 
CGT Barcelona (aleshores Secretària d’Organització d’aquesta Federació Local), va patir fins i tot detenció i ordre 
de presó preventiva durant 23 dies immediatament després de la vaga del 29-M.     
 
Són moltes les causes antirrepressives a les quals hem donat suport, en major o menor mesura, durant aquest 
període i seria llarg i feixuc detallar-les totes. Farem esment només a algunes de les que ens hem implicat més 
directament. El mes de juny del 2015 vam participar en la campanya per l'absolució d'en Roger i en Mercader, 
veïns del barri de Sant Andreu de Barcelona i militants, respectivament, de la COS i de la CGT, als quals se'ls hi 
demanava 8 anys de presó, entre tots dos, per haver participat en un piquet durant la vaga general del 29 de 
març del 2012. També vam participar en la manifestació de suport que es va realitzar el mes d'abril del 2016 al barri, 

https://bit.ly/2Ycoc5t
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amb inici a la plaça Orfila, així com a la concentració a la Ciutat de la Injustícia el dia del judici, el qual va acabar amb 
l'absolució dels dos companys. També al mes d'abril del 2016 ens adherim a la campanya "Quatre Roses", en 
suport a 4 dels joves encausats pels fets esdevinguts al barri de Sants de Barcelona l’any 2014, arran de l'intent de 
desallotjament i d’enderroc del CSO Can Vies, uns fets que havien provocat una intensa resistència popular molt 
durament reprimida durant gairebé una setmana pels Mossos d’Esquadra. Difonem el manifest de la campanya, i al 
mes següent, al maig, organitzem una xerrada informativa pública amb els encausats al Pati Manning, en 
col·laboració també amb la Xarxa de Familiars de Detinguts, de la qual forma part una treballadora de la 
Diputació. També som presents el 31 d'aquell mes en la 
concentració solidària que es fa a la Ciutat de la Injustícia 
amb motiu del seu judici.  
 
Una campanya en la qual hem col·laborat especialment és 
la que té a veure amb l'anomenat cas "27 i més", la causa 
penal que afecta a 2 treballadors de la Universitat 
Autònoma de Barcelona i 25 antics estudiants arran d'una 
tancada al rectorat l’any 2013 en el marc de la lluita contra 
les retallades a la universitat pública, i que encara avui està 
pendent de judici. Entre les persones imputades hi ha el 
company Ermengol Gassiot, professor de la UAB i 
Secretari General de la CGT de Catalunya, al qual se li 
demanen més d'11 anys de presó (les peticions de la causa 
se situen entre els 11 i els 14 anys de presó, segons els casos). El mes de juliol del 2016 vam difondre informació 
sobre aquest cas entre la plantilla de la Diputació, en un moment en el qual s'acabava de conèixer l'escrit 
d'acusació de la Fiscalia, amb peticions de penes de presó absolutament desorbitades. Posteriorment cridem a 
participar en l’acte reivindicatiu convocat a la Via Laietana de Barcelona per la CGT de Catalunya el 20 d’octubre en 
suport a les encausades, i difonem el vídeo de la campanya. Al gener del 2018 fem nostre i difonem el comunicat 
de la Secció Sindical de la CGT a la UAB (https://bit.ly/2Ye4YMY) en suport als 27, fet públic amb motiu de la 
detenció d’un dels encausats, en Carles d’Igualada (també afiliat a la CGT), per haver adoptat una actitud de 
desobediència a aquest procés polític negant-se a personar-se en seu judicial a recollir cap notificació relativa al 
mateix. Dies després, l’11 d’aquell mes, participem en la manifestació realitzada a Barcelona en suport als 27, la 
qual finalitza amb una concentració davant la Fiscalia Superior de Catalunya exigint l’absolució de les encausades. 
La d’en Carles és la primera de les detencions que es produeixen per aquest motiu, durant els dies i setmanes 
posteriors són detingudes altres persones encausades que es troben amb crides de cerca i captura, entre elles el 
propi Ermengol, que serà alliberat posteriorment hores després, un cop va ser traslladat a seu judicial per a ser 
notificat. El mes de maig la Junta de Personal de la Diputació va aprovar una declaració de suport als 27 encausats 
i encausades de la UAB, a proposta de les delegades de la CGT en aquest òrgan (https://bit.ly/2JBjYkE). 
 
El mes de febrer del 2017 ens vam adherir, a proposta de diversos afiliats i afiliades nostres, també a la campanya 
#DefensemDDHH, per la llibertat d’expressió i contra la criminalització de la solidaritat amb Palestina, tot 
difonent informació sobre la mateixa a la plantilla de la Diputació. Al mes de març ens vam adherir, així mateix, a la 
campanya de suport a les encausades del cas Bemba de Sabadell. Aquestes s’enfrontaven a penes de fins a 14 
anys de presó arran d’unes càrregues policials a l’època de l’alcalde Manuel Bustos. Al mes d’abril vam participar 

a la manifestació que es va fer a Sabadell exigint-ne 
l’absolució. Després d’haver-se ajornat el judici, novament 
el gener del 2018 vam fer córrer el comunicat de CGT 
Sabadell cridant a la solidaritat amb els encausats i 
convocant a concentrar-se als jutjats el dia 18, data 
establerta finalment per la vista. Al juliol d’aquell any ens 
adherim també a la campanya per l’absolució de l’Andreu, 
veí del barri de Sants molt conegut en entorns militants, 
sobre el qual pesava una acusació penal de 4 anys de presó 
per la seva participació en la vaga general del 29-M.  
 
Capítol a banda, dins d'aquest apartat, mereix la lluita 
contra la repressió sindical. Durant aquest període ens 
vam implicar especialment en la lluita per la readmissió del 

Pedro, company de CGT Anoia acomiadat de la Societat Municipal Mediambiental d'Igualada (empresa de neteja 
viària participada per l'Ajuntament). Tot i que l'empresa va camuflar l'acomiadament del Pedro amb motius 
disciplinaris, el cert és que es va tractar d'un represàlia política. Essent ell president del Comitè d'Empresa i CGT el 

https://bit.ly/2Ye4YMY
https://bit.ly/2JBjYkE
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sindicat majoritari, es va voler escapçar el nostre sindicat a SMMI tot fent fora el nostre company després d'un 
vaga reclamant la municipalització del servei. Atesa la 
responsabilitat en aquests fets de l'alcalde d'Igualada i 
aleshores Vicepresident de la Diputació (avui President), 
Marc Castells, vam organitzar amb les companyes de CGT 
Anoia una concentració davant Can Serra el mes de març 
del 2016 (https://bit.ly/2ujsNVK), que va culminar amb el 
desplegament d'una pancarta dins del saló de Plens. 
Aquesta és una lluita que es va guanyar, atès que 
l'acomiadament del Pedro va ser declarat improcedent i va 
haver de ser readmès, tot i que la resolució de la mateixa 
encara va trigar força mesos.  
 
També volem destacar el fet que vam ser l’únic sindicat a la 
Diputació que vam cridar els treballadors i treballadores a 
concentrar-se davant dels centres de treball el 17 
d’octubre del 2017, arran de l’ordre d’empresonament preventiu sense fiança dels dos caps visibles de les 
anomenades entitats cíviques sobiranistes (ANC i Òmnium), Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Per a nosaltres resulta 
evident, com així ho vam manifestar en el comunicat que vam difondre que “qualificar com a “sedició” (15 anys de 
presó) una manifestació, la primera vegada que succeeix des de la mort del dictador, suposa un terrible precedent 
que si es normalitza implicarà la legitimació de la revenja política sobre posteriors protestes populars” i que “tot 
atac al dret de protesta és un atac contra tots i totes nosaltres per tal de tenir-nos immobilitzats”. Aquest 
comentari és extensible als empresonaments preventius produïts posteriorment, i a la causa penal associada als 
mateixos. Com hem dit abans, per a nosaltres, el posicionament contra la repressió no entén de colors ni de 
banderes, sinó que és un posicionament en contra de la injustícia. Arran dels fets del mes d'octubre del 2017 a 
Catalunya hem assistit a un augment, des d'aleshores, de la consciència i de la sensibilitat social respecte la 
repressió que pateixen les persones a causa de la seva activitat política (entesa aquesta no només en el sentit 
restringit de la política institucional). Això ha estat paral·lel a l'ampliació en l'escala d'aquesta repressió, que 

hores d'ara ja no afecta només, com passava abans, al 
cercle restringit dels "habituals", activistes sindicals o de 
moviments socials, per la qual cosa rep també molta més 
atenció mediàtica i adquireix més pes al si de l'opinió 
pública general. Davant això, el que hem de dir és que la 
repressió no és un fenomen nou, que nosaltres fa molts 
anys que la patim, i que respecte aquesta seguim estant on 
estàvem, posicionant-nos, abans i ara, per la llibertat de 
tots els presos i represaliats polítics, independentment de 
qualsevol altra consideració. I ho podem dir amb la 
legitimat que ens dona militar en una organització, la CGT, 

els afiliats i afiliades de la qual han patit sovint detencions per lluitar (dues, sense anar més lluny, la mateixa 
setmana que estem escrivint aquest text), han patit presó preventiva, i fins i tot en algun cas condemna de 
privació de llibertat amb sentència ferma. 

 
UNA LÍNIA SINDICAL FEMINISTA I ANTIPATRIARCAL 
 
Un aspecte que valorem de forma força positiva és la major incidència que hem estat fent dins la nostra acció 
sindical durant aquest període del vessant antipatriarcal, tot posant la qüestió de gènere en l'agenda. Això ha 
estat possible en gran mesura pel fet que l'any 2015 es va renovar el Secretariat Permanent de la Secció Sindical en 
una Assemblea d'afiliades i simpatitzants, i es va confiar la Secretaria de Gènere a una companya, l'Aurora, 
particularment capaç i entusiasta, i vinculada molt activament al moviment feminista de la ciutat de Barcelona. Ja 
des del 2016 ens vam implicar en la defensa d'un dels col·lectius més precaritzats i feminitzats dels que treballen 
a la Diputació, com és el personal de neteja d'empreses externes, i fent-ho vam començar a intentar actuar com a 
Secció Sindical no d'empresa, sinó de centre de treball, tal com estableixen els acords d'acció sindical de la nostra 
organització. El mes de gener d'aquell any ens vam implicar en la lluita per la readmissió d'una companya 
netejadora de la Bonnemaison acomiadada per l'empresa Ilunion, en no fer-se aquesta càrrec de la seva 
subrogació després de guanyar el contracte d'aquell centre. Tot i que la companya va acabar acceptant un acord 
d'indemnització i, per tant, no va ser finalment readmesa, valorem positivament aquella experiència de lluita, que 
va comptar amb la col·laboració d'alguns col·lectius feministes de Barcelona.  

https://bit.ly/2ujsNVK
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Des de l'any 2015 hem estat difonent puntualment entre la plantilla els comunicats de Dones Llibertàries o de la 
CGT de Catalunya amb motiu del 25-N, dia internacional contra les violències masclistes, així com també les 
convocatòries de mobilització en el marc d'aquesta jornada. El mateix hem estat fent cada any pel 8-M, dia 
internacional de les dones treballadores. L’any 2017 participem en la campanya “Vaga de Totes” i organitzem 
algunes concentracions als centres de treball de la Diba amb motiu d’aquesta data. Els anys posteriors, 2018 i 
2019, la nostra organització fa un salt endavant en aquesta línia tot convocant vaga general arreu de l’Estat a tots 
els sectors econòmics el 8 de març, donant així cobertura legal a la demanda feta per la xarxa d’organitzacions i 
col·lectius del moviment feminista. A les dues vagues generals feministes d’aquest període dediquem un apartat 
específic més endavant en aquest butlletí. 
 
Una de les actuacions que hem dut a terme durant el present mandat que té a veure amb la nostra línia sindical 
feminista i antipatriarcal és la demanda de l’aprovació d’un protocol contra l’assetjament sexual i per raó de sexe, 
orientació sexual i identitat de gènere a la Diba. L’adopció d’un protocol d’aquesta mena era una de les mesures 
previstes en el Pla d’Igualtat de Gènere que es va negociar al final del mandat anterior i que es va aprovar al mes 
d’abril del 2015. Cal dir que la nostra Secció Sindical va ser particularment activa en aquell procés de negociació 
però, com ha passat altres vegades, va acabar optant per no donar la seva conformitat a l’acord final del Pla 
d’Igualtat en considerar que aquest era clarament insuficient. El mes d’octubre del 2017 vam difondre un 

comunicat a tota la plantilla exposant la nostra posició 
sobre el nou protocol de prevenció i abordatge de 
l’assetjament sexual (https://bit.ly/2Ft3XJz), tot donant a 
conèixer la nostra disconformitat amb el mateix. Si bé 
valoràvem positivament el fet que en la proposta final 
s’haguessin inclòs algunes de les demandes de la CGT, 
situàvem la composició de la Comissió Tècnica 
d’Investigació prevista en aquest protocol com una línia 
vermella per a nosaltres, ja que des del nostre punt de vista 
no garanteix el principi d’independència i tampoc no és 
paritària. És per aquest motiu que aquest protocol va ser 
aprovat comptant només amb la signatura de CCOO i UGT, 
que sí van donar el seu vist-i plau al mateix. 
 
Cal dir també que una de les qüestions que resten per 

resoldre al final d’aquest mandat, i que caldrà reprendre en el vinent és que la Diputació es doti d’un protocol de 
prevenció i abordatge de l’assetjament laboral per motius diferents als recollits en el protocol ja aprovat. 
Aquesta és una necessitat urgent en aquesta casa, en la qual l’assetjament laboral té un caràcter de mal endèmic. 
Hem de dir al respecte que la primera proposta realitzada per RRHH per a abordar aquesta matèria no va tampoc, 
a parer nostre, en la bona línia.  
 

LA LLUITA PER L'EQUIPARACIÓ DE DRETS I LA CONSOLIDACIÓ DEL PERSONAL 
INTERÍ 
 
Des de l'inici del mandat, les nostres afiliades estableixen la qüestió del personal interí com una de les nostres 
prioritats, partint de l’anàlisi de la situació de doble injustícia que pateix aquest col·lectiu: D'una banda la 
discriminació específica respecte el personal funcionari pel que fa als drets que gaudeixen, la qual considerem 
injustificable tenint en compte que en molts casos uns i 
altres realitzen la mateixa feina. D'una altra banda, la 
insostenible situació d'incertesa laboral i vital generada 
per la persistència de la congelació de l'oferta pública 
imposada als últims anys, arran de la política austericida i 
de retallades de despesa pública duta a terme pels 
diferents governs espanyols posteriorment a la crisi 
econòmica iniciada el 2007. Aquesta barra el pas en aquells 
moments a la immensa majoria del personal interí a 
qualsevol perspectiva de consolidar la seva situació amb 
l'accés a una plaça de funcionari de carrera, i constitueix un 
frau laboral massiu, no ja a la Diputació, sinó a totes les administracions de l'Estat, atès que vulnera totalment allò 
que estableix la pròpia legislació (el TREBEP, en aquest cas) pel que fa als terminis per a la provisió de places en 

https://bit.ly/2Ft3XJz
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situació d'interinatge. Aquest és un problema que s'agreuja, a més, a mesura que va passant el temps i aquest 
personal va fent anys.  
 
L'abordatge d'aquesta qüestió s'inicia amb una Assemblea d'interins i interines que convoquem el mes de gener 
del 2016 al recinte d'Urgell, amb la voluntat de propiciar un espai de trobada per a fer possible que el propi 
personal interí s’autoorganitzi per a defensar col·lectivament els seus drets. La participació en la mateixa és un 

èxit, atès que hi participen desenes de persones de 
diferents centres de treball. A la mateixa s'arriba a un 
seguit d'acords i es consensuen algunes reivindicacions, 
que la CGT difonem públicament en forma d'acta 
(https://bit.ly/2UM6MdV). També es constitueix, fruit de la 
mateixa, una Plataforma d'Interins i Interines, que elabora 
i difon el mes de febrer un "Manifest per la millora del servei 
públic de la Diputació de Barcelona: la mateixa feina en 
igualtat en drets)" (https://bit.ly/2UOpth6). CGT hi donem 
suport, el distribuïm pels centres de treball i col·laborem a 
recollir adhesions al mateix. De la mateixa manera, també, 
farem nostres i difondrem els comunicats posteriors 

d'aquesta Plataforma. Des del mes de gener s'aborda la negociació amb la Diba a la MGN per tal d’intentar 
solucionar la problemàtica estructural d’inestabilitat laboral i de discriminació pel que fa als drets del col·lectiu 
interí. Al mes de juny la patronal presenta la que considera la seva proposta finalista, que sembla evident que 
compta ja amb el vist-i-plau de CCOO i UGT, i que nosaltres considerem insuficient en molts aspectes (i 
especialment en el principal, que és el de la consolidació de places, és a dir, en allò que té a veure amb l’oferta 
pública).  
 
Difonem aleshores un comunicat de valoració molt crític (https://bit.ly/28YT3hp) i convoquem Assemblea de 
personal interí al Vagó per a traslladar a la mateixa aquesta proposta, fins i tot convidant la resta de sindicats 
presents a la MGN a assistir-hi, si ho volen, per a exposar també en aquesta el seu posicionament en relació al Pla 
d’Estabilitat que està sobre la taula (cap d'ells no hi assisteix). L'Assemblea decideix no donar la seva conformitat 
a l'acord, i es convoca una concentració de protesta davant Minerva el 30 de juny, la data en la qual està prevista 
la reunió de la MGN en la qual s'espera que CCOO i UGT el signin. La Plataforma d'Interines participa en la mateixa i 
fa públic aquell dia un comunicat sota el títol "NO a l’acord d’(in)estabilitat del personal interí de DIBA. SÍ a la 
immediata inclusió en plantilla de totes les companyes i companys en situació irregular" (https://bit.ly/2JrHLDL). 
Nosaltres el difonem, i fem posterioment un comunicat, el 5 de juliol, criticant que els sindicats majoritaris havien 
impedit anar més enllà en la negociació del Pla d’Estabilitat per al personal interí  (https://bit.ly/29LLRQb). En 
aquest es reconeixen alguns dels avenços de l'acord, però es destaca també la insuficiència del mateix, tot 
criticant CCOO i UGT per haver maldat durant els mesos que va durar la seva negociació per evitar que es pogués 
donar cap mena de sortida positiva a la qüestió dels interins i interines per la via de la mobilització.  
 
Posteriorment, al mes d’octubre, vam difondre un nou comunicat criticant l’acord, en vista a les sentències 
aleshores recents del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea (TJUE) emparades en la Directiva 
1999/70/CE que proclama el principi d’igualtat i de no 
discriminació entre les relacions laborals de durada 
determinada i les de durada indefinida tant en el sector 
públic com en el privat, sobre les quals vam difondre 
diverses informacions entre la plantilla també al mes de 
novembre. Tanmateix, la lluita duta a terme fins aleshores 
pel personal interí, així com la mateixa Plataforma 
d’Interins i Interines, es van anar apaivagant amb 
posterioritat a l’aprovació del Pla d’Estabilitat, sense que 
els esforços que vam fer en aquell moment per a revifar-la 
servissin, malauradament, per a impedir-ho. Mesos 
després, al maig del 2017, vam cridar a participar a la 
concentració davant la Delegació del govern espanyol a 
Barcelona convocada pel 7 de juny per diferents ens 
orgànics de la CGT. Aquesta acció es va realitzar 
específicament per protestar conta el projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat d’aquell any, i en 
concret contra el seu article 19 i la resta de mesures contra els treballadors i treballadores, contra l’acomiadament 
del personal interí, la destrucció de llocs de treball del sector públic i la prohibició de la internalització de serveis. 

https://bit.ly/2UM6MdV
https://bit.ly/2UOpth6
https://bit.ly/28YT3hp
https://bit.ly/2JrHLDL
https://bit.ly/29LLRQb
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EL FUNCIONAMENT I GESTIÓ DE LES BORSES DE TREBALL 
 
Vinculada a la qüestió del personal interí, hi ha la de la gestió de les borses de treball existents a la Diputació, que 
la nostra afiliació també planteja com a prioritària, en considerar que el funcionament de les mateixes permet un 
alt grau de discrecionalitat i de pràctiques arbitràries. Des de principis del 2016 reclamem a la MGN que s'iniciï la 
negociació d'un nou reglament de funcionament d'aquestes, i el mes de febrer fem pública la nostra proposta, 
que constitueix la base establerta aleshores per les nostres afiliades i afiliats per a negociar i arribar a un acord 
sobre aquest tema (https://bit.ly/2mjFOZN). També aquell mes establim clarament en un comunicat la situació del 
personal interí i la regulació del funcionament de les borses de treball com a matèries amb prioritat negociadora  

per a nosaltres i que s'haurien d'abordar amb urgència a la 
MGN. Posterioment, al juliol, constatàvem que les primeres 
propostes que havia posat la Diba sobre la taula, un cop 
iniciada la negociació, eren absolutament alarmants, atès 
que, enlloc de millorar la regulació vigent, l’empitjoraven 
clarament. A més, la revisió del reglament de provisió, que 
també té molt a veure amb la gestió de les borses, 
continuava postposada sine die per part de RRHH.  
 
El reglament de borses va estar sobre la taula a la MGN 
fins al mes de març del 2017, moment en el qual la patronal 
decideix trencar de forma unilateral la negociació 
d’aquesta matèria, sense haver arribat a cap acord amb la 
majoria de la representació social, i amb una proposta 
finalista respecte la qual la CGT ens posicionem clarament 

en contra. Aquell mes difonem un comunicat informant-ne a la plantilla, tot denunciant que per part patronal no hi 
ha cap “voluntat política real de modificar l’actual model de gestió de les borses, ni de democratitzar 
radicalment el mateix, com nosaltres exigim, ni de garantir-ne la transparència” (https://bit.ly/2mHrnBz). També 
convoquem dues assemblees, al Pavelló Nord de Mundet i a Urgell, per a tractar el tema. Posteriorment fem 
públic un nou comunicat sobre el bloqueig de la negociació, amb especial referència a la Gerència del Respir, tot 
instant la patronal a seure novament per a tractar els temes d’aquesta Gerència, juntament amb la negociació del 
nou reglament de borses de treball, i a fer-ho amb voluntat real de donar solució a les problemàtiques dels 
treballadors i treballadores i d’arribar a acords entre les parts (https://bit.ly/2TRwy4a).  
 
El mes d’abril realitzem una campanya d’agitació distribuint cartells denunciant l’arbitrarietat en la gestió de les 
borses de treball a la Diputació. Les negociacions al voltant d’aquesta matèria en cap cas es van reprendre, a 
causa de la negativa patronal, i es tracta d’una de les qüestions que s’han tancat en fals durant aquest mandat, i 
que caldrà pugnar per tornar a posar sobre la taula tan bon punt sigui possible fer-ho. Cal dir que encara al mes de 
juliol del 2017 vam difondre públicament un altre comunicat palesant l’absoluta arbitrarietat en la gestió de les 
borses, i manifestant el nostre rebuig a la convocatòria extraordinària de borses de treball d’Auxiliar de Geriatria i 
d’Educadores de la Gerència del Respir, i la decisió de RRHH de convocar la mateixa en període vacacional 
(https://bit.ly/2FgOQBG), fet que va motivar també una concentració de protesta al Pavelló Nord de Mundet.  
 

L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 
 
Aquest mandat també ha estat el de la represa de les convocatòries dels PAMO, després d’anys d’oferta pública 
congelada, a causa de les restriccions imposades a totes les administracions pels governs espanyols. Els primers 
PAMO amb una quantitat més o menys nombrosa de places, són els PAMO 2014 i 2015 i, posteriorment, el PAMO 
2016, el qual, però, nosaltres vam valorar negativament quan es va aprovar, en els següents termes: “el nombre de 
places que es convocaran és absolutament insuficient, i només servirà per a posar un petit pedaç a la 
problemàtica estructural de precarietat que hi ha a la Diputació en relació al personal interí. En resum, i tal com ja 
vam dir en la nostra valoració del Pla d’Estabilitat, aquest PAMO no fa més que “repartir la misèria” i provocar 
que molts companys i companyes hagin de competir entre ells i elles per aquestes escasses places” 
(https://bit.ly/2aac4sl). Durant aquest temps, i conscients de què una gran part de la plantilla estava pendent de les 
convocatòries que anaven sortint, hem anat informant a tothom en la mesura en què ens ha estat possible 
sempre que hi ha hagut anuncis de convocatòria o de bases als diaris oficials. Ho hem fet al novembre del 2016 
(Anunci al DOGC sobre convocatòria dels processos selectius inclosos en el PAMO 2014 i PAMO 2015), al gener del 
2017 (Anuncis al DOGC sobre aprovació dels PAMO 2016 i 2017), agost del 2018 (Anunci al BOPB amb les bases 

https://bit.ly/2mjFOZN
https://bit.ly/2mHrnBz
https://bit.ly/2TRwy4a
https://bit.ly/2FgOQBG
https://bit.ly/2aac4sl
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generals dels processos de promoció interna dels PAMO 2016 i 2017, i les bases específiques de les convocatòries 
del PAMO 2016), novembre del mateix any (Anunci al DOGC de la convocatòria de places de promoció interna dels 
PAMO 2016-2017), desembre (anunci al BOPB amb les bases generals i específiques dels processos de provisió de 
places del PAMO 2017, en el marc del procés de consolidació de l’ocupació temporal),  i al març del 2019 (Anunci de 
convocatòria al DOGC de les places del procés de consolidació del PAMO 2017). També hem dedicat, sobretot 
durant l’últim període del mandat, alguns comunicats a informar particularment d’aquest tema, com ara al 
novembre (https://bit.ly/2Ey0Uzx), i al desembre del 2018 (https://bit.ly/2V2OF46, i https://bit.ly/2SlMqdI). 
 

DETENCIÓ I POSTERIOR JUDICI A GRÈCIA DE LA NOSTRA COMPANYA LOLA 
 
El mes de desembre del 2016 és detinguda a l’aeroport d’Atenes la nostra companya Lola Gutiérrez, interceptada 
en intentar ajudar a un adolescent kurd refugiat de guerra que havia quedat bloquejat al país hel·lènic, a sortir del 
mateix per a reunir-se amb familiars seus també 
refugiats que el reclamaven, en aquells moments, 
a Alemanya. La Lola, treballadora de l’Àrea de 
Benestar Social de la Diba, era en aquells 
moments Delegada LOLS de la nostra Secció 
Sindical, i nosaltres vam moure cel i terra per a 
poder-la treure del centre d’internament per a 
dones estrangeres d’Elliniko, on la van tancar, 
sotmesa a un tracte humiliant i vexatori per part 
de la policia grega, i retornar-la sana i estàlvia a 
Barcelona, amb el suport de tota la nostra 
organització, la CGT, i de moltes altres 
organitzacions, col·lectius, i persones individuals 
que es van mostrar aleshores solidàries amb la nostra companya. Aquells van ser uns dies bastant caòtics i de 
molta tensió per a totes nosaltres, en els quals vam haver de fer moltíssimes gestions i accions de pressió. El 4 de 
desembre convoquem una concentració de protesta per l’endemà davant del consulat grec de Barcelona, en la 
qual la gent de la CGT va participar massivament (malgrat haver-se convocat bastant precipitadament via xarxes 
socials d’un dia per l’altre), com també ho van fer un bon grapat de treballadors i treballadores de la Diba. El 
mateix dia 4 comencem a fer circular un manifest reclamant la llibertat de la nostra companya 
(https://bit.ly/2Onknpu), el qual aviat compta amb centenars d’adhesions col·lectives i individuals. Finalment, i 
gràcies en gran mesura a les gestions fetes des de la seu consular de Barcelona, després de 10 dies de detenció, la 
Lola és alliberada amb càrrecs el dia 8 i deportada en avió cap a Catalunya amb prohibició expressa de 
reingressar a Grècia. Aquell mateix dia la rebem a l’aeroport del Prat les seves amigues, familiars, persones 
properes i companyes de militància (https://bit.ly/2TOzeiN). 
 
Després d’aquesta experiència, l’activitat militant de la Lola s’ha focalitzat principalment, a partir del mes de gener 
del 2017, en la lluita pels drets de les persones migrades i refugiades en el marc del Grup de Fronteres de la 
Secretaria d’Acció Sindical de la CGT de Catalunya (Ensorrem Fronteres-CGT), que ella mateixa i altres companyes 
de la nostra Secció Social van contribuir a formar. Ensorrem ha estat fent un gran treball des d’aleshores, 
constituint-se en un referent per a molta gent en aquest àmbit. Fins passat l’estiu del 2018 no hem de tornar a 

pensar massa en la seva causa penal pendent a 
Grècia, fins a que és citada a la mateixa, 
inicialment el mes de novembre. A la Lola se li 
imputen dos delictes penals que podrien suposar 
una condemna de fins a 10 anys de presó. El mes 
d’octubre iniciem des de la nostra Secció Sindical 
una campanya demanant la seva absolució 
(https://bit.ly/2RIjgRL). Aquesta campanya va 
comptar novament amb un gran suport de part de 
la nostra organització, la CGT, i de moltes altres 
organitzacions, col·lectius i persones individuals. 
El 7 de novembre la Junta de Personal de la 
Diputació, a proposta dels delegats i delegades de 

la CGT, aprova per unanimitat una breu declaració pública donant suport a la Lola i reclamant la seva lliure 
absolució. Aquesta seria enviada posteriorment a tota la plantilla per la Presidenta de la Junta. El 21 d’aquell mes, 
dos dies abans de la data prevista per al judici, s’organitza un acte de suport a la Lola i contra la criminalització de 
la solidaritat amb les persones migrades a la seu del Comitè Confederal de la CGT de Catalunya, al barri de Sants 

https://bit.ly/2Ey0Uzx
https://bit.ly/2V2OF46
https://bit.ly/2SlMqdI
https://bit.ly/2Onknpu
https://bit.ly/2TOzeiN
https://bit.ly/2RIjgRL
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de Barcelona. L’assistència a aquest acte és massiva, i el 
local del Confederal s’omple de gom a gom 
(https://bit.ly/2JvYxBp).  
 
Es dona la circumstància absurda que finalment la Lola no 
pot viatjar a Atenes per a assistir al seu judici, per 
recomanació del Panos, el seu advocat. Arran de la seva 
detenció el 2016, la nostra companya té prohibit l’ingrés al 
país fins l’any 2023, i està inclosa en un fitxer policial que 
la classifica com a persona perillosa per a la seguretat de 
l’Estat grec. Aquest fet fa que sigui altament probable que 
sigui detinguda novament si va a Grècia, malgrat tenir una 
citació judicial en aquell país. La Lola, finalment, decideix 
no arriscar-se i ser jutjada en absència. El judici previst 
inicialment el dia 23 de novembre s’ajorna, malgrat el 
desplaçament a Atenes d’un nombrós grup de persones del grup de suport a la Lola. Es fixa nova data pel judici 
per al dia 18 de desembre. Convoquem una concentració el dia abans del mateix davant la seu de la Unió Europea 
a Barcelona i, així mateix, el grup de suport a la Lola a Grècia organitza també un acte solidari aquell dia al City 
Plaza Squat d’Atenes, i una concentració davant dels jutjats a l’endemà. Finalment, la companya és condemnada a 
17 mesos pels càrrecs que se li imputaven, si bé la sentència no suposa ingrés efectiu a presó, en no tenir 
antecedents penals a Grècia (https://bit.ly/2BrGHbD), per la qual cosa la Lola resta, entre nosaltres, en llibertat.  
 

LA LLUITA CONTRA L’ACOMIADAMENT DE LA IDOIA DE L’ESCOLA DE LA DONA 
 

A finals del mes de juny del 2017 ens vam mobilitzar per a evitar 
que la Idoia, treballadora interina de l’Escola de la Dona (a 
l’Espai Francesca Bonnemaison) se n’anés al carrer, després 
que se li hagués comunicat al mes d’agost l’extinció de la seva 
plaça, malgrat trobar-se en situació d’interinatge fins a 
provisió, i malgrat aparèixer també dins l’ordenació acadèmica 
del curs següent, elaborada per la pròpia direcció del centre. La 
plantilla de l’Escola de la Dona es posiciona massivament per la 
continuïtat de la companya i recorren a la CGT davant la 
pretensió de RRHH de fotre-la fora de forma irregular. Difonem 
públicament un parell de comunicats sobre aquest assumpte 
(https://bit.ly/2Ydvi9S) i convoquem una concentració a Can 
Serra coincidint amb la data del Ple de la Diputació, a la qual 

assisteix una gran quantitat de companys i companyes de la Idoia, així com altres persones solidàries. Finalment, la 
Diputació rectifica i garanteix la continuïtat laboral de la companya. 
 

EL “PACK” DE LA SINDICATURA DE COMPTES 
 
Aquest ha estat el front de lluita que ha ocupat més temps durant la segona meitat del mandat, a partir del tercer 
trimestre del 2017, i pràcticament fins a finals del 2018, tot alterant i condicionant en gran mesura la nostra 
agenda negociadora i reivindicativa. És probablement el que ha comportat més comunicats informatius i el que 
totes i tots teniu més present i més recent, per la qual cosa intentarem fer aquí un resum del mateix que tampoc 
sigui extremadament exhaustiu. El mes de setembre se’ns dóna a conèixer un informe de la Sindicatura de 
Comptes, òrgan depenent del Parlament de Catalunya encarregat de supervisar l’activitat del sector públic, en el 
qual s’estableix que un seguit de drets i condicions de treball regulades al nostre Acord Marc i al nostre Conveni 
Col·lectiu no s’ajusten a la normativa vigent. En concret, això afecta a la regulació dels acords relatius a la jornada 
de treball, la paga assiduïtat, els premis per anys treballats i els incentius a la jubilació anticipada. Davant d’això, i 
a causa del posicionament al respecte del nou Interventor General de la Diputació, la patronal ens planteja la 
suspensió de part de l’articulat del nostre AM i CC, per a iniciar a continuació una negociació per a intentar 
adequar aquestes matèries a normativa.  
 
Enfront de la pretensió d’aconseguir la nostra conformitat per a poder suspendre en el Ple de la Diputació drets i 
condicions de treball de la plantilla de la Diba per part dels polítics electes, ens plantem i manifestem que 
nosaltres només negociarem a partir de la base de la vigència dels acords, i en cap cas ho farem a partir de zero i 

https://bit.ly/2JvYxBp
https://bit.ly/2BrGHbD
https://bit.ly/2Ydvi9S
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sense cap garantia. Un altre sindicat (CCOO) dóna suport a aquest posicionament, mentre el tercer dels presents a 
la MGN (UGT) es manifesta disposat a donar el seu vist-i-plau aleshores a la suspensió, tal com consta en les actes 
de les reunions, i com va deixar escrit públicament en un dels comunicats que va difondre en aquelles dates. 
Conscients que ens trobem amb un embat d’envergadura, difonem massivament un comunicat alertant als 
treballadors i les treballadores que estem davant l’atac 
més greu dels últims anys contra els nostres drets 
laborals (https://bit.ly/2gSCqEz), i iniciem un procés 
d’assemblees i de mobilitzacions juntament amb l’altre 
sindicat que en aquell moment comparteix la nostra 
postura (CCOO), tot cercant la màxima unitat de la 
plantilla per tal d’aconseguir negociar des d’una posició 
de força. Es convoca una Assemblea general de 
treballadors i treballadores per al 19 de setembre a 
Urgell, en torns de matí i tarda. Aquesta Assemblea té 
una participació massiva que fa que la sala es quedi 
petita i pren acords molt clars pràcticament per 
unanimitat, tot mandatant els sindicats convocants a 
tirar endavant mobilitzacions conjuntes, i fins i tot a 
convocar una o diverses jornades de vaga si la Diba 
suspèn al seu Ple de forma unilateral articles de l’AM i el CC sense que hi hagi un acord previ a la MGN per a 
assegurar els drets regulats pels mateixos (https://bit.ly/2xSQxEl). Aquesta va ser la primera de les assemblees que 
es van realitzar vinculades a aquesta qüestió. Al llarg dels mesos següents se’n realitzaran d’altres, també 
convocades conjuntament per CGT i CCOO: El 18 de desembre i el 17 d’abril, novament a Urgell, totes dues també 
en torns de matí i tarda.  
 
A partir d’aleshores s’inicia un procés paral·lel de mobilitzacions i de negociacions que dura mesos, amb reunions 
de MGN, i altres amb la Directora de RRHH, el Diputat d’Hisenda i el propi Interventor de la Diputació. S’evita de 
bon principi que la regulació de les matèries afectades no sigui suspesa, si bé la Diba es nega a fer els pagaments 
relacionats amb les mateixes, com a mesura de pressió en el marc de les negociacions. Pel que fa als premis per 
anys de serveis, aquesta negativa a pagar-los és inicialment irregular, atès que no es fonamenta en cap mena 
d’acte administratiu ni cap acord del Ple o de la MGN, tractant-se d’un acord vigent. Posteriorment s’escuden en 
un informe de reparament de l’Interventor, si bé nosaltres considerem que la decisió política al respecte 
correspon en darrera instància al Diputat d’Hisenda, atès que aquest informe està feblement fonamentat des d’un 
punt de vista jurídic i fins i tot compta amb un informe de discrepància de la pròpia Direcció de RRHH de la Diba. 
Davant del decret subsegüent d’impagament dels premis, presentem un recurs de reposició (i també posem a 
disposició de la part de la plantilla afectada un model elaborat pels nostres serveis jurídics per a que puguin 

presentar recursos a títol individual: 
https://bit.ly/2OgHJNG), i posteriorment una demanda en 
un jutjat contenciós administratiu de Barcelona, la qual ara 
mateix encara continua pendent de resoldre. La darrera 
informació que disposem a l’hora de redactar aquest text 
és que probablement el judici per a decidir sobre la nostra 
denúncia se celebrarà el mes d’abril del 2019.  
 
Les mobilitzacions per aquest tema passen per diverses 
fases i alt-i-baixos, ja que es veuen interferides, inicialment, 
per tota la conflictivitat general viscuda a Catalunya arran 
del procés conduent al referèndum de l’1 d’octubre i la 
vaga general del dia 3, i la resposta repressiva dels òrgans 
de l’Estat davant la protesta popular, especialment 
virulenta durant el darrer trimestre del 2017; i també es 

veuen afectades posteriorment pels propis avenços i retrocessos d’una negociació força complexa. Durant 
aquest temps s’han realitzat diverses concentracions, amb força participació de treballadores i treballadors: El 22 
de setembre del 2017 a Minerva, el 30 de novembre del mateix any a Can Serra, el 26 d’abril i el 28 de juny del 2018 
també a Can Serra. A aquestes, cal afegir una acció de protesta sorpresa que vam organitzar l’11 de desembre del 
2017 a la Bonnemaison davant del Diputat Garcia Cañizares que assistia allà a la presentació d’un acte públic.  
 
També s’ha de destacar el fet inusual que s’aprovés, enmig d’aquest procés, el 14 de desembre del 2017, una 
declaració pública de la Junta de Personal de la Diputació, adoptada per unanimitat de tots els seus delegats i 

https://bit.ly/2gSCqEz
https://bit.ly/2xSQxEl
https://bit.ly/2OgHJNG
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delegades, de tots els sindicats, exigint respecte als nostres pactes i acords i a la seva vigència, així com una 
negociació col·lectiva amb garanties, no condicionada i sense intromissió de tercers (https://bit.ly/2CxTgU4). 
Aquesta declaració va ser enviada a tots els grups polítics amb presència al Ple de la Diputació. També durant 
aquest període ens ocupem d’informar a la plantilla 
extensament i de forma regular amb múltiples comunicats 
sobre l’evolució i l’estat de les negociacions sobre les 
matèries afectades en les diferents fases per les quals 
passen aquestes: El 23 d’octubre del 2017, el 13 i el 21 de 
novembre del mateix any, el 22 de desembre, el 6 i el 22 de 
febrer del 2018, el 23 de març del mateix any, el 16 de maig, 
el 20 de juny (un comunicat, aquest, que sabem del cert 
que va generar en aquell moment un gran rebombori a 
nivell polític a Can Serra: https://bit.ly/2TQzJsV), el 3 
d’octubre, el 27 de novembre, el 5, 11 i 20 de desembre i, 
finalment, el 4 i 14 de febrer del 2019.  
 
La primera de les matèries afectades per l’informe de la 
Sindicatura de Comptes sobre les quals s’arriba a una 
entesa és la dels incentius a la jubilació anticipada, amb un acord subscrit el desembre del 2017 que formalment és 
un “Pla d'Ordenació de Recursos Humans” que inclou específicament aquest aspecte i que, des del nostre punt de 
vista, millora globalment la regulació que existia fins aleshores pel que fa a aquests incentius. La proposta 
d’acord va ser traslladada a l’Assemblea general de treballadores i treballadors de la Diba celebrada el dia 18 
d’aquell mes, que el va aprovar per una majoria de vots molt àmplia (https://bit.ly/2GOa4GW). Els representants de 
la CGT van manifestar, en conseqüència, la seva conformitat amb l’acord a la reunió de la MGN del dia 22. La resta 
de matèries no s’arriben a resoldre fins gairebé un any més tard, al mes de novembre del 2018, en el qual 
subscrivim els acords relatius a la complementació del sistema de millores socials (que substitueix temporalment 
la regulació dels premis, mentre els tribunals no decideixin al respecte, i assegura la continuïtat per a la nostra 
plantilla de la partida destinada prèviament als mateixos: https://bit.ly/2LeHYaE), la nova refosa de la normativa 
reguladora del complement de productivitat (que garanteix la paga d’assiduïtat i n’augmenta l’import màxim: 
https://bit.ly/2RDrivX), i el retorn a la jornada general de treball de 35h setmanals.  
 
La nostra posició respecte les propostes finalistes sobre aquestes matèries es va definir en un procés assembleari 
intern amb les nostres afiliades i simpatitzants, un cop constatat que, a despit nostre, no seria possible traslladar-

ho a una Assemblea general de treballadores convocada 
conjuntament, com les anteriors, amb el sindicat majoritari 
(CCOO), amb el qual no hi va haver entesa en aquells 
moments per fer una convocatòria conjunta. Un cop 
ratificades les propostes en Assemblea per part de les 
nostres afiliades i simpatitzants, el representants de la CGT 
a la MGN van manifestar la seva conformitat amb tots tres 
acords a la reunió del 29 de novembre. Posteriorment, 
encara vam haver d’assistir a l’intent barroer i lamentable 
de la UGT (que no havia aportat gran cosa durant tots els 
mesos que va durar el procés mobilitzador i negociador, 
més enllà de posar-hi obstacles) de dificultar la 
implementació d’un d’aquests acords, el de la millora 
social complementària per edat, per la via d’instigar a Can 
Serra una interpretació restrictiva d’alguns dels supòsits de 

justificació de despesa de la mateixa (https://bit.ly/2TmeWZ1).   
 

LA VAGA GENERAL DEL 3 D’OCTUBRE 
 
El 20 de setembre del 2017 difonem a tota la plantilla el comunicat fet públic uns dies abans pel Secretariat 
Permanent de la CGT de Catalunya sobre l’escalada repressiva i la greu situació de vulneració de drets 
fonamentals que s’està vivint aleshores a Catalunya, en el qual es descriu com a intolerable la resposta autoritària 
que des del govern central i les administracions de l’Estat es dona a la convocatòria de referèndum de l'1 
d’octubre. Es fa una crida a la defensa activa de la llibertat i contra qualsevol forma de repressió estatal 
(https://bit.ly/2Cuf5Ef). El 26 d’aquell mes el Comitè Confederal de la CGT de Catalunya pren la decisió, reunit en 
Plenària Extraordinària després d’un procés de debat d’urgència a totes les seves Federacions Territorials i 

https://bit.ly/2CxTgU4
https://bit.ly/2TQzJsV
https://bit.ly/2GOa4GW
https://bit.ly/2LeHYaE
https://bit.ly/2RDrivX
https://bit.ly/2TmeWZ1
https://bit.ly/2Cuf5Ef
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Sectorials, de ratificar el preavís registrat el dia 21 al Departament de Treball i anunciar la convocatòria d’una 
vaga general a Catalunya per al 3 d’octubre. En un context d’autèntica emergència a causa del desplaçament al 
nostre territori, per a tasques purament repressives sobre la població civil, del major contingent de policia armada 
d’arreu de l’Estat en època “democràtica”, la CGT, com a organització, considera que cal la resposta i la 
mobilització del conjunt de la classe treballadora. La vaga es convoca i s’anuncia després d’haver cercat la unitat 
d’acció a tal efecte amb altres organitzacions del sindicalisme alternatiu, de tal manera que la Intersindical 
Alternativa de Catalunya (IAC), la Coordinadora 
Obrera Sindical (COS), la Confederació Nacional 
del Treball (CNT), i la Confederació Sindical 
Catalana (I-CSC) donen també suport a aquella 
convocatòria. En concret, la IAC i la COS registren 
també preavisos de vaga el dia 21, posteriorment 
al de la CGT, la I-CSC registra el seu l’endemà, el 
dia 22, i la CNT s’adhereix a la convocatòria sense 
un preavís propi en haver exhaurit els 10 dies de 
termini legal per a presentar-lo.  
 
Des de la nostra Secció Sindical difonem la 
convocatòria entre la plantilla i preparem des de 
bon principi la jornada de vaga a la Diputació, tot 
emplaçant els treballadors i les treballadores de 
la mateixa a secundar-la, per a que aquesta sigui 
un èxit. Constituïm comitè de vaga propi a la Diba 
i un membre de la nostra Secció forma part també del comitè de vaga de la CGT a nivell de tota Catalunya. 
Interpel·lem, a més, a Can Serra sobre quins mecanismes pensava adoptar la Diputació davant la situació 
d’excepcionalitat en la qual ens trobàvem a Catalunya per tal de facilitar i garantir els drets de participació 
política dels seus treballadors i treballadores el dia 1 d'octubre, obtenint una resposta totalment evasiva al 
respecte. El dia 2 d’octubre, després dels fets de repressió massiva que totes coneixem, difonem un comunicat 
(https://bit.ly/2CtG4Q6) cridant als treballadors i treballadores a concentrar-se al migdia en senyal de protesta 
davant dels centres de treball, i a secundar la vaga general convocada a l’endemà, tot informant dels nostres 
punts de trobada durant la jornada: Piquet a Urgell al matí, piquet central a Barcelona a la plaça Universitat al 
migdia, i manifestació amb inici als Jardinets de Gràcia a la tarda. Fem circular també el comunicat conjunt fet 
públic per aquella jornada per la CGT de Catalunya i la CNT de Catalunya-Balears, juntament amb altres 
organitzacions anarcosindicalistes i llibertàries (https://bit.ly/2UMAdg3).  
 
El seguiment de la vaga general del 3 d’octubre és massiu a tot el país, i empara una àmplia mobilització social 
arreu del territori que va superar totes les expectatives. L’endemà de la mateixa difonem un comunicat en el qual 
ens manifestem “orgulloses del fet que la CGT de Catalunya i la resta del sindicalisme alternatiu fessin el pas valent 
de realitzar aquesta convocatòria de vaga general, donant cobertura legal a la mateixa, tot assumint el risc que 

les organitzacions sindicals majoritàries no han volgut assumir”. 
Tanmateix, critiquem també en aquest text aquells i aquelles que havien 
estat esperant des de la barrera a veure què passava, fins a la nit de l’1 
d’octubre, per a dedicar-se aleshores “a jugar a la confusió, a intentar 
apropiar-se” la vaga “mediàticament (amb la consigna improvisada d’una 
“aturada cívica” o “aturada de país” que no està emparada legalment 
enlloc) i, alhora, a intentar minimitzar-la i buidar-la de contingut” 
(https://bit.ly/2TNPIaU).  
 
Sobre això encara vam tenir temps a estendre’ns més, quan vam conèixer 
amb detall l’actuació de la Diputació de Barcelona i, més concretament, del 
Diputat d’Hisenda, durant els dies 2, 3 i 4 d’octubre en relació a la nostra 
convocatòria de vaga, actuació que vam reprovar en un comunicat el dia 9 
demanant la seva dimissió (https://bit.ly/2HA6XpB), alhora que fèiem públic 
l’escrit que li vam adreçar pocs dies abans en el qual afirmàvem el següent: 
“constatem que la crida pública que fan les organitzacions sindicals 
majoritàries (...) a partir de diumenge passat (1 d'octubre) al vespre a una 

"aturada cívica" o "aturada de país" per al mateix dia 3 no respon a cap figura jurídica existent, atès que aquestes 
no havien preavisat vaga, ni tampoc han cridat a secundar la vaga general que estava legalment convocada per 
altres sindicats, entre ells el nostre (fet que ens resulta lamentable). Considerem que aquesta consigna es va 

https://bit.ly/2CtG4Q6
https://bit.ly/2UMAdg3
https://bit.ly/2TNPIaU
https://bit.ly/2HA6XpB
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posar en circulació els dos dies immediatament previs a la vaga general (...) amb l'únic objectiu de salvar la cara a 
les organitzacions sindicals majoritàries davant l'evidència que la vaga general del dia 3 d'octubre tindria un 
seguiment massiu arreu de Catalunya, i també per a intentar apropiar-se mediàticament la jornada del 3-O tot 
minimitzant i buidant de contingut social la vaga, invisibilitzant alhora els convocants de la mateixa.” 
(https://bit.ly/2z0olNc).  
 
En referència al 3-O i a convocatòries posteriors de vaga general val la pena fer alguns comentaris. La posició que 
pren la CGT aquells mesos de setembre i octubre del 2017 es fonamenta bàsicament en els acords de la nostra 
organització en relació al dret a l'autodeterminació i també en relació a la lluita antirrepressiva. No és quelcom 
que nosaltres anem fent notar de forma constant, ni tampoc no en fem bandera, perquè considerem que no és 
sinó un aspecte més del tarannà de la Confederació, en tant que organització anarcosindicalista i llibertària. Però 
potser estigui bé recordar aquí que aquesta té una posició favorable al dret a l'autodeterminació del poble català 
des dels acords adoptats al Congrés de Sants del 1985 per la, encara aleshores, CNT de Catalunya (abans del canvi 
de sigles). Acords revalidats i ampliats posteriorment, en relació a la qüestió nacional, en el Congrés de Lleida de 
la CGT de Catalunya de l'any 1992 (https://bit.ly/2HC9P5u). Això té una importància relativa pel que fa a la nostra 
acció sindical quotidiana, però ho fem notar perquè l'any 1985 ben poques organitzacions polítiques o sindicals 
mantenien un posicionament similar al respecte, per la qual cosa considerem que poques lliçons ens pot donar 
avui en dia ningú sobre aquest particular. Òbviament, l'autodeterminació tal com nosaltres l'entenem té un 
caràcter integral, és a dir, té a veure amb el dret a 
decidir col·lectivament a tots els nivells, sobre 
tots els aspectes de la nostra vida, i no es limita 
pas exclusivament a l'aspecte concret de la 
sobirania política.  
 
El posicionament de la CGT de Catalunya en 
relació al referèndum de l'1-O queda establert en 
el comunicat fet públic pel Secretariat Permanent 
del Comitè Confederal amb motiu de l'11 de 
setembre d'aquell any, que es fonamenta en els 
acords esmentats, i en el qual es deixa ben clar 
que "nosaltres no ens farem còmplices de cap de 
les estratègies repressives del règim borbònic ni 
del poder estatal espanyol i estarem, com hem 
estat sempre, al costat del nostre poble (que no 
vol dir, però, com alguns pretenen, estar al costat 
de les "nostres" institucions). Cap llei, cap tribunal, cap repressor instrumental pot impedir que la gent s’expressi 
políticament com consideri més adequat, tot practicant la legítima desobediència, si convé, contra un ordre que 
considera injust" (https://bit.ly/2Fn4E64). La decisió de convocar vaga general el 3-O, validada per un procés 
assembleari a totes les Federacions Territorials i Sectorials de la CGT, que culmina amb la Plenària Extraordinària 
del 26 de setembre, és congruent amb aquest posicionament. I és en aquell moment una decisió valenta, atès que 
hi ha aleshores una gran incertesa sobre si la vaga serà il·legalitzada o no, i sobre les possibles conseqüències 
repressives d'aquest fet, en cas de donar-se, sobre la CGT i sobre les persones concretes que consten en el preavís 
com a convocants. Més tenint en compte la presència aquells dies a Catalunya de la pràctica totalitat de les forces 
de policia antidisturbis d'arreu de l'Estat espanyol. 
 
Pel que fa a convocatòries posteriors, bàsicament les vagues generals del 8 de novembre del 2017 i la més recent 
del 21 de febrer del 2019, cal tenir en compte que han respost (ambdues, però especialment la segona) a una 
lògica diferent a la de la convocatòria del 3-O. En primer lloc, considerem que són convocatòries que cerquen 
replicar l'èxit d'aquella, si bé amb resultats dispars, atès que la conjuntura concreta en la qual es va produir el 3-O 
no és reproduïble un cop passat el mes d'octubre del 2017. Més important, probablement, és que són 
convocatòries que no sorgeixen d'un procés d'unitat d'acció del sindicalisme alternatiu sinó més aviat al contrari. 
El sindicat convocant del 8-N i del 21-F (la I-CSC) defuig, de fet, la complicitat amb les organitzacions del 3-O i de 
l'espai de coordinació establert aleshores entre aquestes, per a cercar en canvi la d'altra mena d'agents polítics i 
socials, que responen a interessos i a lògiques externes i alienes a les del sindicalisme de classe, i que tenen a 
veure més aviat, i precisament, amb el relat dominant i mediàtic que es va superposar a la vaga general del 3-O, 
per a apropiar-se de la mateixa. Ho fa, a més, apurant fins al límit els terminis legals a l'hora de registrar preavís i 
sense cap mena de comunicació prèvia a les altres organitzacions per a que cap d'aquestes puguin eventualment 
prendre la decisió d'adherir-se a la convocatòria amb un preavís propi, com va passar al 8-N. Cal fer notar que a la 

https://bit.ly/2z0olNc
https://bit.ly/2HC9P5u
https://bit.ly/2Fn4E64
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CGT, a més, una decisió d'aquesta mena (convocar una vaga general) requereix un procés assembleari de dalt a 
baix, ja que nosaltres no som pas, ni volem ser, una organització executivista. 
 
En tot cas, nosaltres com a Secció Sindical de la CGT ens hem encarregat en tot moment d'informar a la plantilla 
de la Diputació d'aquestes convocatòries, tant la del 8-N (https://bit.ly/2OmS4aN) com la del 21-F 
(https://bit.ly/2usDBBi), i ens consta que afiliades i afiliats nostres van secundar aquelles vagues i van participar a 
les diverses mobilitzacions que es van fer. Pel que fa al 8-N, la pròpia CGT de Catalunya va exposar la impossibilitat 

"atesos els terminis legals, de registrar un preavís per a afegir-se a 
aquesta data amb una convocatòria pròpia de vaga general per part de 
la CGT", i també el fet de no tenir "el marge de temps suficient per a que 
la nostra afiliació pugui debatre-ho i pronunciar-se, tot prenent una 
decisió al respecte", alhora que es feia una crida "al conjunt dels afiliats i 
afiliades, a totes les seccions sindicals i sindicats de la CGT de Catalunya a 
reflexionar sobre la gravetat" de la situació d'atac als drets civils i a les 
llibertats "i a valorar lliurement, actuant en consciència, la seva 
participació a la vaga general". Hem de dir també que considerem que la 
vaga del 21-F respon ja a una lògica molt diferent i en un escenari polític i 
social que poc té a veure amb el del darrer trimestre del 2017. A parer 
nostre, un component important de la mateixa és la voluntat de la I-CSC 
de postular-se públicament com el "sindicat republicà" de cara a 
rendibilitzar l'impacte mediàtic de la jornada per a fer expansió sindical 
en vistes als imminents processos electorals, principalment (però no 
exclusiva), al sector públic de la Generalitat. Amb això compta amb la 
complicitat i el suport explícit d'unes entitats (principalment l’ANC, amb 
tot el seu gran aparell de comunicació i d’influència), que li han atorgat a 
la I-CSC el paper instrumental de corretja de transmissió de les 

mateixes dins del món laboral. Com hem dit abans, aquestes entitats defensen interessos que poden ser legítims, 
però en tot cas, res no tenen a veure, a parer nostre, amb el sindicalisme de classe (i menys encara amb el 
sindicalisme alternatiu tal com nosaltres l’entenem), en el camp d’actuació del qual en cap cas no haurien 
d’interferir. 
 

LES VAGUES GENERALS FEMINISTES 
 
Al gener del 2018 el Comitè Confederal de la CGT reunit en Plenària pren la decisió de convocar una vaga general a 
tots els sectors econòmics el dia 8 de març, coincidint amb el dia internacional de la dona treballadora i responent 
així a la demanda feta en aquest sentit pel moviment feminista, en el marc d’una campanya internacional que es 
desenvolupa en un bon grapat de països de diferents continents. Som el primer sindicat que anunciem 
públicament que donarem cobertura legal a la vaga feminista i, a més, 
cobertura de 24 hores, el contrari del que faran posteriorment els 
sindicats de concertació, CCOO i UGT, que convocaran aturades 
simbòliques de dues hores per torn de treball per a aquell dia. 
Posteriorment al nostre, altres sindicats alternatius, com la CNT o la IAC, 
registraran també preavisos de vaga de 24 hores. Ja al mateix mes de 
gener la nostra Secció Sindical anuncia a la plantilla la decisió presa per 
la CGT (https://bit.ly/2C8Yebs), i comencem a treballar per a preparar 
aquesta vaga, dins i fora dels centres de treball de la Diba, participant, 
per exemple, a les reunions de l’espai de coordinació de la mateixa a Ca 
la Dona, i a les seves comissions de treball.  
 
El mes de febrer comencem a difondre els materials de la vaga, 
juntament amb un butlletí especial que distribuïm per tots els recintes 
de la casa (https://bit.ly/2oyerOd), i realitzem una assemblea 
informativa sobre la mateixa a Urgell. El 8-M organitzem un piquet 
informatiu pel matí, també a Urgell, i participem posteriorment del 
piquet central a la plaça de Catalunya, i a la manifestació unitària de la 
tarda, amb una pancarta pròpia. Durant aquell dia habilitem el nostre 
local sindical del carrer Mallorca de Barcelona, i així ho anunciem prèviament pels nostres mitjans, com a zona de 
descans i espai de seguretat per a totes les persones que ho necessitin, afiliades o no, de dins i de fora de la Dipu. 

https://bit.ly/2OmS4aN
https://bit.ly/2usDBBi
https://bit.ly/2C8Yebs
https://bit.ly/2oyerOd
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Ens sembla aquesta una bona manera d’emfasitzar el 
caràcter de la jornada com a vaga general integral, no 
només laboral, sinó també estudiantil, de cures i de 
consum.  
 
A destacar també que en comunicar el preavís als 
RRHH de la Diputació designem alhora un comitè de 
vaga conformat exclusivament per companyes 
dones i que un dels criteris que traslladem a la Diba 
per a designar les persones que hagin de fer serveis 
mínims és que es prioritzin els treballadors homes, 
per a donar a més companyes la possibilitat 
d’exercir el seu dret de vaga si ho desitgen. També 

cal fer notar que, com en la convocatòria anterior de vaga general del 3-O, en la qual l’únic sindicat convocant a la 
Diputació vam ser nosaltres, els serveis mínims que es van acordar van ser realment mínims, al contrari que en les 
convocatòries de vaga general d’anys anteriors dels sindicats de concertació, en les quals CCOO i UGT sempre 
acordaven amb la Diba serveis màxims, per tal de poder maquillar a l’alça posteriorment les xifres de seguiment. 
 
Al 2019 hem tornat a convocar vaga general pel 8 de març, després de la decisió presa al respecte el mes de gener 
pel conjunt de la nostra organització en Congrés Extraordinari, en el qual va participar una companya de la nostra 
Secció com a delegada del Sindicat d’Administració Pública de Barcelona de la CGT. Novament hem constituït un 
comitè de vaga exclusivament femení, traslladant a la Diba els mateixos criteris pels serveis mínims i hem 
distribuït comunicats, propaganda i materials pels centres de treball, tot cridant a secundar la vaga i a mobilitzar-se 
durant tota la jornada (https://bit.ly/2UN9b89). Cal destacar que enguany almenys el sindicat majoritari, CCOO, ha 
fet una crida a la Diputació a una vaga de 24 hores, i no pas a una aturada simbòlica de dues hores per torn, com 
l’any anterior. De fet, tant CCOO com UGT van registrar preavisos al Departament de Treball indicant convocatòria 
de dues hores, excepte en aquells sectors i empreses en els quals es comuniqués expressament una altra cosa. 
Addictes com sembla que són a la llei del mínim esforç, a la pràctica això ha volgut dir que només han comunicat 
vaga de 24 hores en aquelles empreses (o administracions, com és el nostre cas) amb presència de sindicats (com 
ara la CGT) que convocaven 24 hores i no dues, per 
tal de no haver de fer el ridícul com van fer l’any 
passat (ja que el 2018 va tenir més seguiment a la 
Diba la convocatòria de 24h feta per la CGT, que no 
pas la de 2h feta per CCOO i UGT).  
 
Si bé cal reconèixer que, a nivell general, el 
seguiment estrictament laboral de les vagues 
generals feministes del 2018 i el 2019 ha estat 
fragmentari i irregular, el seu èxit com a jornades de 
lluita i de mobilització massiva és incontestable. La 
seva potència per a visibilitzar la necessitat i la 
possibilitat d’una societat organitzada més enllà del 
capital i el patriarcat també. És per això que nosaltres apostem clarament per la seva continuïtat en els anys que 
vindran. 
 

OPERÀRIES I OPERIS DE SERVEIS EN LLUITA 
 
El mes d’abril del 2018 i després d’un procés assembleari previ realitzat pel personal operari de serveis de la 
Gerència del Respir a Mundet, vam registrar un preavís de vaga de tot el personal PA de la Diputació per al dia 26 
d’aquell mes (https://bit.ly/2JQP43I). Es tractava d’una aturada parcial de 4 hores (entre les 11.00h i les 15.00h), 
que es convocava un dia en el qual s’havia de celebrar el Ple de la Diputació a Can Serra, i que anava associada a 
una crida a les treballadores i treballadors del col·lectiu a una concentració de protesta davant del mateix. Els 
operaris i operàries de serveis són una de les categories que formen part del col·lectiu d’oficis de la Diputació, i 
estan entre les més precaritzades i pitjor retribuïdes dins d’aquesta. Es concentren especialment als serveis 
assistencials de Mundet (Respir), però també n’hi ha en altres centres de treball, com ara a l’Escola Industrial o a la 
PDL de Montcada i Reixac. Aquella convocatòria sorgia d’una decisió col·lectiva presa assembleàriament després 
d’anys i panys d’acumular greuges a la casa, i responia a una plataforma reivindicativa elaborada per les pròpies 
treballadores. En la mateixa es recollien aspectes econòmics (l’augment del seu sou net mensual i de la retribució 

https://bit.ly/2UN9b89
https://bit.ly/2JQP43I
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dels dissabtes, diumenges i festius, ja que gran part d’aquest personal treballa a torns), i d’altres que tenen a veure 
amb la millora general de les seves condicions de treball. 
 
La convocatòria de vaga obliga la Direcció de RRHH de la 
Diputació a reunir-se amb nosaltres, constituïts en comitè 
de vaga, a mediació del Departament de Treball. Això es 
produeix els dies 19 i 23 d’abril. Pel mig, i posteriorment a la 
primera reunió a mediació es produeix una reunió de la 
MGN de la Diputació convocada d’urgència per la part 
patronal, el mateix 19 d’abril, amb les condicions 
retributives i de treball del personal PA com a únic punt de 
l’ordre del dia. En aquesta no només hi ha present CGT i el 
comitè de vaga, sinó també CCOO i UGT, atès que 
inicialment la Diba es nega, malgrat tenir l’obligació legal 
de fer-ho, a negociar només amb el comitè de vaga i afirma 
que només negociarà a la MGN. En aquella reunió RRHH 

ens ofereix encarregar als seus serveis tècnics una valoració de llocs de treball del col·lectiu PA com a via per a 
valorar un possible augment en la retribució del seu complement específic, i també adquireix el compromís de 
negociar en futures reunions de la MGN la resta de matèries que tenen a veure amb la plataforma reivindicativa 
plantejada (gaudi dels permisos, flexibilitat horària, promoció interna i reclassificació, formació, funcions, 
festius...) Val a dir que a l’esmentada reunió, i així va quedar recollit en l’acta, tant CCOO com UGT van manifestar 
que ells no prioritzaven en aquell moment una valoració de llocs de treball del col·lectiu d’operaris i operàries de 
serveis, fet que cal assenyalar perquè, com explicarem més endavant, aquesta va ser precisament la via que va 
servir per a que la Diba acabés aprovant mesos més tard un augment salarial per a aquest personal de prop de 88 
EUR bruts al mes.   
 
Amb l’acta de la reunió de la MGN signada per totes les parts, acudim el dia 23 a la segona reunió a mediació del 
Departament de Treball. Allà arribem a un preacord que recull els compromisos adquirits en la reunió prèvia a la 
MGN, més el de realitzar una avaluació de riscos psicosocials de tot el col·lectiu PA de la Diputació (que 
actualment està, efectivament, programada per a la seva realització durant l’any 2019), més un termini temporal 
per a abordar les matèries plantejades en la plataforma reivindicativa, en concret, dos mesos. Cal dir que de 
manera gairebé simultània a aquella reunió a mediació s’estava produint una concentració de protesta de 
personal operari de serveis als jardins del Pavelló Nord de Mundet, una acció de pressió que vam convocar 
aprofitant que aquell dia s’hi celebrava la Festa de Sant Jordi amb la visita de la Presidenta Mercè Conesa. 
L’endemà es realitza una Assemblea de personal PA a Mundet, en torn de matí i tarda, a la qual es trasllada la 
decisió sobre el preacord assolit, és a dir, ratificar-lo i desconvocar la vaga parcial prevista per al dia 26, o bé no 
ratificar-lo i, per tant, mantenir la vaga.  
 
L’Assemblea es manifesta molt majoritàriament per la primera opció, amb la qual cosa es comunica al dia següent 
al Departament de Treball el desistiment de la convocatòria de vaga. Cal dir que els companys i les companyes 
prenen aquesta decisió essent conscients que el termini temporal de dos mesos per a avançar en els punts de la 
plataforma probablement serà incomplert per la Diputació (com així va passar, de fet). En qualsevol cas, la decisió 
va acompanyada d’una altra: No es quedaran de 
braços creuats esperant els resultats de la 
valoració de llocs de treball que s’ha compromès a 
fer RRHH, sinó que pressionaran i es mobilitzaran 
mentrestant, convençuts que qualsevol avenç en 
les seves reivindicacions no vindrà sinó és empès 
per la força col·lectiva. A la mateixa assemblea es 
decideix mantenir la concentració prevista a Can 
Serra, tot i la desconvocatòria de la vaga, i 
preparar una manifestació per al 12 de juny per la 
tarda, amb inici als Jardinets de Gràcia 
(https://bit.ly/2HHuqRm). Aquesta manifestació 
s’anuncia el 22 de maig, i des d’aquell dia es 
treballa per a intentar que sigui un èxit de 
convocatòria, com així va ser. El 12 de juny acudeixen desenes d’operàries i operaris de serveis als Jardinets de 
Gràcia, i es fa un recorregut reivindicatiu amb pancartes cartells i banderes pels carrers propers a Minerva i a Can 
Serra, amb concentracions davant de cadascun d’aquests centres. Amb la moral alta i ganes de continuar la lluita, 

https://bit.ly/2HHuqRm
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al final de la mani decideixen en assemblea convocar concentració al proper Ple a Can Serra el 28 de juny. 
Després d’aquesta concentració, amb l’estiu s’aturen les mobilitzacions i, passat el període vacacional, un cop 
represes les reunions de la MGN, la Direcció de RRHH ens presenta un document en el qual, a partir d’una anàlisi 
tècnica es fa una proposta d’augmentar el complement específic del personal PA en 87,92 EUR bruts mensuals  
(un total de 1.230,85 EUR bruts anuals), per tal de reduir la desigualtat salarial dins del col·lectiu d’oficis de la 
Diputació. 
 
Aquesta proposta es trasllada a una Assemblea d’operaris i operàries de serveis a Mundet, que se celebra el 5 de 
novembre a la sala annexa del Pavelló Nord, en torn de matí i torn de tarda. Allà es planteja a les companyes 
l’opció de manifestar-li la conformitat a la Diba respecte aquest augment, o bé traslladar-li a RRHH que el col·lectiu 

es mereix un major increment de sou. Es posa sobre la 
taula que aquesta segona opció necessàriament implica un 
salt endavant pel que fa a la pressió cap a la part patronal, 
probablement una o diverses jornades de vaga de personal 
PA. L’Assemblea opta majoritàriament per acceptar 
l’oferta d’augment, sempre que hi hagi el compromís de la 
Diba de continuar negociant la resta de punts de la 
plataforma reivindicativa, amb especial èmfasi en la 
retribució dels festius. Aquesta decisió és traslladada pels 
representants de la CGT a la MGN. El dictamen per a 
formalitzar l’increment de sou dels PA encara es retarda 
una mica, pel tancament de l’exercici pressupostari, i 
perquè justament en aquell moment s’estan acabant de 
negociar les matèries que quedaven pendents, entre 

d’altres, del “pack” de la Sindicatura de Comptes. Finalment, el dictamen s’aprova al Ple del mes de febrer del 
2019, amb data d’efectes des de l’1 de gener. Considerem aquest resultat com una victòria i un exemple per a 
tothom de com l’organització i la mobilització dona els seus fruits, si bé tenim present també que això no és sinó 
un primer avenç en les reivindicacions del col·lectiu. 
 

I ENCARA MÉS 
 
Ens hem deixat de parlar de moltes coses que no podrem desenvolupar per manca de temps i espai. Alguns altres 
aspectes sobre els quals hem intentat incidir i ens hem posicionat durant aquest temps, amb resultats diversos, 
han estat, per exemple la degradació del dispositiu de prevenció d’incendis dels serveis d’Espais Naturals de la 
Diba, o la desigualtat d’accés a la formació interna que afecta a determinats col·lectius de treballadors i 
treballadores de la casa. Una matèria de negociació que no s’ha tancat en aquest mandat i que ens ha ocupat 
moltes hores de reunions és la Carrera Professional. Si bé el nou model de la mateixa resta pendent de negociar 
(malgrat haver fet un munt de trobades per parlar-ne en el si d’una comissió tècnica), cal destacar el fet que s’hagi 
pogut acordar el dret d’un Complement Transitori de Carrera que reconeix, si més no parcialment, el deute 
contret per la Diputació arran de les convocatòries que no es van fer a 
partir del 2010. Hem de dir també que durant tot aquest temps hem 
participat solidàriament en diferents graus en altres lluites, dins la 
nostra concepció del suport mutu i de la solidaritat amb les causes que 
tenen a veure amb la defensa dels drets civils, laborals i socials, així com 
també amb la lluita pels serveis públics. Així, per exemple, el 2015 vam 
estar particularment implicades en la lluita contra l'ICAM (Institut Català 
d'Avaluacions Mèdiques de la Generalitat, avui anomenat Subdirecció 
General d'Avaluacions Mèdiques, SGAM), en protesta contra les altes 
mèdiques injustes i el tracte denigrant a les treballadores malaltes 
(https://bit.ly/2HzTo9Q). Si bé posteriorment vam haver de passar a 
donar menys prioritat a aquest tema, a causa del gran volum de la 
nostra feina sindical, hem continuant difonent i donant suport 
ocasionalment a les concentracions de protesta de la PAICAM (la 
Plataforma d'Afectades per l'ICAM), especialment les convocades 
davant del Departament de Salut de la Generalitat, al recinte de la 
Maternitat.  
 
Al gener del 2017 vam donar suport a la jornada de vaga convocada per 
CGT Ensenyament a l’ensenyament públic no universitari de Catalunya per a revertir les retallades en educació, 

https://bit.ly/2HzTo9Q
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tot participant en les mobilitzacions de la mateixa, a més a més de difondre la vaga i els motius d’aquesta entre la 
plantilla de la Diba. Posteriorment, al març del 2017, fem nostra i difonem la crida feta per CGT Ensenyament i 

altres a concentrar-se davant del Parlament de Catalunya 
en demanda d'uns pressupostos socials, concentració en la 
qual participem. També vam donar suport a la vaga dels 
companys i companyes del Metro de Barcelona, amb 
motiu de la negociació del seu conveni, tot difonent entre 
la plantilla de la Diputació al maig del 2017 els motius 
d’aquesta. Al juliol reiterem novament de forma pública el 
nostre total suport a la vaga i a les reivindicacions de la 
plantilla del Metro, davant la campanya d’assetjament 
mediàtic i desprestigi promoguda per la part patronal (TMB 
i l’Ajuntament de Barcelona). El mes d’agost vam donar 
suport a la vaga del personal del servei de Bicing de 
Barcelona... I podríem continuar, fins a la recent vaga del 
personal d’atenció primària de tot Catalunya convocada 
per la CGT al novembre del 2018. Però ho deixarem aquí, 

perquè un recull exhaustiu de tota la nostra feina sindical durant aquests 4 anys requeriria moltes més pàgines 
de les que aquest butlletí pot contenir. Hem fet molta feina, i ens queda molta per fer encara. Seguim! 
 
SECCIÓ SINDICAL DE LA CGT A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
SECRETARIA DE COMUNICACIÓ 
 
 

RESUM DE LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA A LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA DURANT EL MANDAT 2015-2019 

 
ACORDS DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA NEGOCIATS I 
SIGNATS PER LA CGT DURANT EL PERÍODE 2015-2019: 
 
Acord sobre l'abonament de la paga extraordinària 2012 i el permís d'assumptes particulars per antiguitat.  

 30 de setembre del 2015. Signat per CGT i CCOO. (Enllaç: https://bit.ly/2TOLpMA)   
 
Acord sobre els dies addicionals de vacances per antiguitat.  

 5 de novembre de 2015. Signat per CGT i CCOO. (Enllaç: https://bit.ly/2HAYKSr) 
 
Acord pel qual es modifiquen els articles 16 bis) de l'Acord sobre condicions de treball de la Diputació de Barcelona 
i 19 bis) del Conveni Col·lectiu del personal laboral al servei de la Diputació de Barcelona, en allò que fa referència a 
la flexibilitat horària en la franja d'obligada permanència.  

 11 de febrer del 2016. Signat per CGT, CCOO i UGT. (Enllaç: https://bit.ly/2ueLfie) 
 
Acord sobre l'aplicació del permís retribuït per a les empleades en estat de gestació d'acord amb el que preveu la 
Disposició addicional 16 del text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat per Reial decret 
legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.  

 11 de febrer del 2016. Signat per CGT, CCOO i UGT. (Enllaç: https://bit.ly/2UE3NEi) 
 
Acord sobre el calendari laboral 2016.  

 11 de febrer del 2016. Signat per CGT, CCOO i UGT. (Enllaç: https://bit.ly/2FdGYRr) 
 
Acord sobre actualització i nova redacció dels articles 72 i 74 respectivament de l'Acord sobre condicions de 
treball del personal funcionari i del Conveni col·lectiu del personal laboral, que regulen dins del Capítol dedicat als 
Drets sindicals i de representació, els Mitjans materials.  

 3 de novembre del 2016. Signat per CGT i CCOO. (Enllaç: https://bit.ly/2ugAsEq) 
 
Adequació del text de les especificacions reguladores del sistema de millores socials de la Diputació de Barcelona.  

 13 de juliol del 2017. Signat per CGT, CCOO i UGT. (Enllaç: https://bit.ly/2U31EFn) 
 

https://bit.ly/2TOLpMA
https://bit.ly/2HAYKSr
https://bit.ly/2ueLfie
https://bit.ly/2UE3NEi
https://bit.ly/2FdGYRr
https://bit.ly/2ugAsEq
https://bit.ly/2U31EFn
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Criteris per a la confecció de Planilles del personal a torns adscrit a la Gerència de Serveis Residencials d'Estades 
Temporals i RESPIR.  

 6 de juliol del 2017. Signat per CGT i CCOO. (Enllaç: https://bit.ly/2ueLxFQ) 
 
Acord sobre el reconeixement d'un complement de carrera professional (NT-Nivell Transició).  

 18 de desembre del 2017. Signat per CGT, CCOO i UGT. (Enllaç: https://bit.ly/2Kq3F6N) 
 
Acord sobre l'aprovació del Pla d'Ordenació de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona.  

 22 de desembre del 2017. Signat per CGT i CCOO. (Enllaç: https://bit.ly/2TVhl11) 
 
Acord sobre modificació parcial del règim de permisos del personal temporal de durada igual o inferior a tres 
mesos, regulat a l'apartat Sisè, punt II, de l'Acord sobre personal interí de la Diputació de Barcelona: Pla Estabilitat.  

 18 de juliol del 2018. Signat per CGT, CCOO i UGT. (Enllaç: https://bit.ly/2HG7BRJ) 
 
Acord sobre l'aplicació dels criteris continguts en l'acta de data 4 de març de 2004, sobre gestió de borses de 
treball, als PAMO 2016-2017 i successius processos selectius.  

 31 de maig del 2018. Signat per CGT, CCOO i UGT. (Enllaç: https://bit.ly/2TionZg) 
 
Acord pel qual s'estableix la complementació del sistema de millores socials.  

 29 de novembre del 2018. Signat per CGT i CCOO. (Enllaç: https://bit.ly/2RzoCP7) 
 
Acord sobre el calendari laboral 2019.  

 29 de novembre del 2018. Signat per CGT i CCOO. (Enllaç: https://bit.ly/2Hv9jq0) 
 
Acord pel qual es modifica la normativa reguladora del complement de productivitat per al personal al servei de la 
Diputació de Barcelona.  

 29 de novembre del 2018. Signat per CGT i CCOO. (Enllaç: https://bit.ly/2UJEaC6) 
 
Acord sobre el règim retributiu durant la situació d'incapacitat temporal (nova redacció de l'article 32 de l'Acord 
de condicions de treball i correlatiu article 45 del Conveni Col·lectiu).  

 29 de novembre del 2018. Signat per CGT i CCOO. (Enllaç: https://bit.ly/2HG92Q7)     
 
Acord sobre actualització dels criteris aprovats per acord d'aquesta mesa de data 31 de maig de 2018, al PAMO 
2018 i successius processos selectius.  

 29 de novembre del 2018. Signat per CGT, CCOO i UGT. (Enllaç: https://bit.ly/2Y6AiNG) 
 
Acord pel qual s'estableix la jornada general de treball del personal al servei de la Diputació de Barcelona d'acord 
amb la Disposició addicional cent quaranta-quatrena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de 
l'Estat per a l'any 2018.  

 29 de novembre del 2018. Signat per CGT i CCOO. (Enllaç: https://bit.ly/2HFBim8) 
 
Acord sobre l'increment de la quantia de l'ajut per menjar per a l'any 2019.  

 29 de novembre del 2018. Signat per CGT i UGT. (Enllaç: https://bit.ly/2TOYk0W) 
 

ACORDS DE LA MGN QUE LA CGT NO HA SIGNAT, TOT I HAVER PARTICIPAT EN LA MAJORIA DE CASOS 
EN LA NEGOCIACIÓ DELS MATEIXOS, PER DISCONFORMITAT TOTAL O PARCIAL AMB LA PROPOSTA 
FINAL: 
 
Acord sobre els aspectes a tractar en l'àmbit de la Mesa durant el proper mandat.  

 27 de març del 2015. Signat per CCOO, CTeC i UGT. (Enllaç: https://bit.ly/2W93ul9) 
 
Acord pel qual es modifica l'Acord de 28 d'octubre de 2012 relatiu a les millores de la prestació econòmica 
d'incapacitat temporal del personal al servei de la Diputació de Barcelona.  

 11 de febrer del 2016. Signat per CCOO i UGT. (Enllaç: https://bit.ly/2uk2crz) 
 
Acord sobre modificació de les fitxes descriptives dels llocs de treball de xofer i d'oficial conductor de serveis 
logístics, aprovades per Acord de MGNmc de data 27 de març de 2015, en allò que fa referència als requisits exigits 
per a la provisió de llocs.  

https://bit.ly/2ueLxFQ
https://bit.ly/2Kq3F6N
https://bit.ly/2TVhl11
https://bit.ly/2HG7BRJ
https://bit.ly/2TionZg
https://bit.ly/2RzoCP7
https://bit.ly/2Hv9jq0
https://bit.ly/2UJEaC6
https://bit.ly/2HG92Q7
https://bit.ly/2Y6AiNG
https://bit.ly/2HFBim8
https://bit.ly/2TOYk0W
https://bit.ly/2W93ul9
https://bit.ly/2uk2crz
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 21 d'abril del 2016. Signat per CCOO i UGT. (Enllaç: https://bit.ly/2FdHyyz) 
 
Acord sobre el personal interí de la Diputació de Barcelona: Pla d'Estabilitat.  

 30 de juny del 2016. Signat per CCOO i UGT. (Enllaç: https://bit.ly/2CrI5MF) 
 
Acord sobre modificació de la regulació de la jornada intensiva d'estiu.  

 25 de maig del 2017. Signat per CCOO i UGT. (Enllaç: https://bit.ly/2JkUgAV)  
 
Acord sobre modificació parcial del règim de permisos del personal temporal de durada igual o inferior a tres 
mesos, regulat a l'apartat sisè, punt I, de l'Acord sobre personal interí de la Diputació de Barcelona: Pla Estabilitat.  

 24 de novembre del 2017. Signat per CCOO i UGT. (Enllaç: https://bit.ly/2TViC8j) 
 
Acord sobre l'aprovació del protocol per a la prevenció, detecció, identificació i actuació de l'assetjament sexual, 
per raó de sexe i per identitat de gènere i orientació sexual a la feina.  

 22 de desembre del 2017. Signat per CCOO i UGT. (Enllaç: https://bit.ly/2TMfP24) 
 
Acord sobre l'aprovació de la nova categoria de Tècnic/a Auxiliar d'Atenció a la Dependència (EV - Grup de 
classificació C1, retributiu C.14.ES02).  

 27 de juliol del 2018. Signat per CCOO i UGT. (Enllaç: https://bit.ly/2Jo7yg4) 
 
Acord sobre la integració de la funció pública de l'ORGT a la funció pública de la Diputació de Barcelona.  

 6 de novembre del 2018. Signat per CCOO i UGT. (Enllaç: https://bit.ly/2FbV1qC) 
 

BUTLLETINS “DIPUTACIÓ A L’AIRE!” PUBLICATS DURANT EL 
MANDAT 2015-2019 

 
Número 8, 3a època. Abril-setembre 2015.  

 Difós el mes de juny del 2015. 18 pàgines (Enllaç: https://bit.ly/2CrXiNE) 
 
Número 9, 3a època. Quart trimestre del 2015.  

 Difós el mes d’octubre del 2015. 22 pàgines (Enllaç: https://bit.ly/2HHl4J9) 
 
Número 10, 3a època. Primer trimestre del 2016.  

 Difós el mes de març del 2016. 22 pàgines (Enllaç: https://bit.ly/2Y7h6PP)  
 
Número 11, 3a època. Segon trimestre del 2016.  

 Difós el mes de juny del 2016. 24 pàgines (Enllaç: https://bit.ly/2CqRaWf) 
 
Número 12, 3a època. Juliol-Octubre del 2016.  

 Difós el mes d’octubre del 2016. 18 pàgines (Enllaç: https://bit.ly/2TWG5pK)    
 
Número 13, 3a època. Primer trimestre del 2017.  

 Difós el mes de febrer del 2017. 24 pàgines (Enllaç: https://bit.ly/2zurVjq)  
 
Número 14, 3a època. Segon trimestre del 2017.  

 Difós el mes de maig del 2017. 18 pàgines (Enllaç: https://bit.ly/2HDVd4G)  
 
Número 15, 3a època. Segon semestre del 2017.  

 Difós el mes de novembre del 2017. 22 pàgines (Enllaç: https://bit.ly/2hw9rGw)  
 
Número especial amb motiu de la Vaga Feminista del 8-M. Febrer del 2018.  

 Difós el mes de febrer del 2018. 10 pàgines (Enllaç: https://bit.ly/2Cr82fe)   
 
Número 16, 3a època. Abril-Novembre del 2018.  

 Difós el mes de novembre del 2018. 24 pàgines (Enllaç: https://bit.ly/2OAj1pZ)  

https://bit.ly/2FdHyyz
https://bit.ly/2CrI5MF
https://bit.ly/2JkUgAV
https://bit.ly/2TViC8j
https://bit.ly/2TMfP24
https://bit.ly/2Jo7yg4
https://bit.ly/2FbV1qC
https://bit.ly/2CrXiNE
https://bit.ly/2HHl4J9
https://bit.ly/2Y7h6PP
https://bit.ly/2CqRaWf
https://bit.ly/2TWG5pK
https://bit.ly/2zurVjq
https://bit.ly/2HDVd4G
https://bit.ly/2hw9rGw
https://bit.ly/2Cr82fe
https://bit.ly/2OAj1pZ
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S’ha acabat el bròquil... 
 

 
 
 

Afilia’t i contribueix a construir 
l’ALTERNATIVA SINDICAL  

a la Diputació de Barcelona! 
 
 

 

 
VOLS CONTACTAR AMB NOSALTRES? 

 

CGT Diputació de Barcelona 
Carrer Mallorca 244, 2on 1a 

08080 Barcelona 
 

Ens trobareu al local  
tots els dimarts i dijous al matí 

 
Telf: 934049221 

A/e: cgt@diba.cat 
http://cgtdiba.wordpress.com/ 

https://twitter.com/cgtdiba 
 

 

Delegats i delegades: 
 
Eulàlia Ribó Almoyner (Junta): riboae@diba.cat 
Elena Martínez Albarrilla (Junta): martinezamr@diba.cat  
Héctor Villanueva Vidal (Junta): villanuevavh@diba.cat 
Víctor Garcia Becher (Junta i PRL): garciabv@diba.cat 
Aurora Pulido Vacas (Junta): pulidova@diba.cat 
Olga Sahun Padrones (Junta): sahunpo@diba.cat 
Josep Garcia Vázquez (LOLS): garciavjm@diba.cat 
M. Josep Alabarce Calderón (LOLS): mmjose.alabarce@diba.cat 
Ricardo Soriano Gabarró (LOLS): sorianogr@diba.cat 
Jaume Garganté Queralt (PRL): garganteqj@diba.cat 
Mar Arce Díaz (PRL): arcedm@diba.cat 

 

 
 

Aquest butlletí és l'òrgan d'expressió de la Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona, però està obert també a la col·laboració de 
tothom. Els articles d'autoria personal estan signats, amb nom i cognoms o bé amb pseudònim. La nostra posició col·lectiva es manifesta en els 

articles o comunicats signats com a Secció Sindical. No compartim necessàriament l'opinió expressada en els articles de les nostres 
col·laboradores. 
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