
 

LA DIPUTACIÓ PARALITZA SENSE CAP MENA DE JUSTIFICACIÓ EL PAGAMENT DE 

LA MILLORA SOCIAL COMPLEMENTÀRIA PER EDAT 

Companyes, companys, 

Avui, 21 de juny, la (encara) Directora dels Serveis de RRHH de la Diputació ens informa en un correu que 

"finalment, en la nòmina del mes de juny no s’abonaran les quanties corresponents a la millora social 

complementària per edat. El decret mitjançant el qual es proposa el pagament d’aquesta millora social ha estat 

retornat a l’espera de que l’actual equip de govern pugui donar trasllat a l’equip de govern que es constituirà a 

partir de que tingui lloc el Ple previst per l’1 de juliol de 2019". Això després d'haver-nos fet arribar dies enrere, 

el 13 de juny, un altre correu en el qual se'ns deia que el decret per a resoldre l'aplicació d'aquesta millora, 

aprovada al Ple de la Diputació del 20 de desembre del 2018, estava pendent de signatura.  

Hem contestat a la Directora en els següents termes: 

"Des de la CGT fem notar que la informació continguda en el correu precedent de la Directora dels Serveis de 

RRHH constitueix un incompliment flagrant de l'acord signat per les parts el dia 29 de novembre del 2018 a la 

MGN de matèries comunes, subscrit pel nostre sindicat, i del subsegüent dictamen aprovat al Ple de la 

Diputació. En conseqüència, si efectivament no es produeix el pagament en nòmina el mes de juny de les 

quanties corresponents a la millora social complementària per edat, com afirmeu, entendrem que la 

Corporació està vulnerant, un cop més, el dret fonamental a la negociació col·lectiva, en negar-se a 

implementar els compromisos adquirits amb la majoria de la representació sindical. 

Recordem que l'acord signat el 29 de novembre de l'any passat, en la seva disposició transitòria única (pàgina 3) 

estableix que les parts "es comprometen a que la quantia corresponent a aquesta millora pugui ser abonada 

excepcionalment durant el primer semestre del 2019". Des de la nostra organització sindical no entendríem en 

cap cas que no es complís fil per randa aquest extrem, tal com la part patronal es va comprometre a fer." 

Des de la CGT exigim a la Diputació que respecti els acords i els apliqui tal com les parts vam disposar que 

es fes, i ens reservem el dret a emprendre les accions que considerem oportunes en cas que això no es 

faci. Més enllà d'això, declarem que aquest nou incompliment, si s'acaba materialitzant, deixa ben clar que 

no es pot tenir cap mena de confiança en la interlocució patronal en aquesta Corporació, ni a nivell tècnic 

ni a nivell polític, ja que aquesta ha demostrat de forma reiterada que no fa honor als compromisos que 

adquireix amb aquesta plantilla i amb els seus representants. El mínim que haurien de sentir és vergonya, si 

en tinguessin. 

Salut 

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona 

21 de juny del 2019 


