
 

 

A LA PRESIDÈNCIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 

AL DIPUTAT-DELEGAT D’HISENDA, RECURSOS HUMANS, PROCESSOS I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ DE 

LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 

JOSEP M. GARCIA VÁZQUEZ, major d’edat, amb DNI 46747116F, i domicili a efecte de notificacions al 

C/Mallorca 244, 2on 1a de Barcelona (CP 08080), membre del Secretariat Permanent de la Secció Sindical de 

la CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL (CGT) a la Diputació de Barcelona, i actuant en nom i 

representació de la mateixa, compareix i DIU: 

 

Que el 29 de novembre del 2018 es va subscriure a la Mesa General de Negociació de matèries comunes de 

la Diputació l’anomenat “Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de 

Barcelona pel qual s’estableix la complementació del sistema de millores socials”. L’esmentat acord va ser 

signat per la corporació i la majoria de la representació sindical present aleshores a la Mesa, i dins 

d’aquesta, la nostra organització sindical. Aquest acord va ser posteriorment aprovat en forma de dictamen 

a la sessió plenària de la Diputació celebrada el dia 20 de desembre del 2018 (dictamen que adjuntem amb el 

present escrit, juntament amb la còpia de l’acord original signat per les parts). 

 

La implementació de la millora social complementària per edat contemplada en l’acord al qual fem 

referència es va iniciar a finals del mes de gener del 2019, quan des de la Direcció dels Serveis de Recursos 

Humans es va posar a disposició de la plantilla la documentació per a fer la sol·licitud de la tramitació de la 

mateixa a les persones que en complien les condicions. El text de l’acord, 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". El primer semestre de l’any 2019 

finalitza el dia 30 de juny, per tant, l’aplicació de l’acord en els termes subscrits per les parts, i aprovats al 

Ple de la Diputació, exigien que les quantitats derivades d’aquesta millora social s’abonessin com a molt 

tard en la nòmina del mes de juny. 

 

El dia 13 de juny la nostra Secció Sindical va rebre un correu electrònic de la Directora dels Serveis de 

Recursos Humans en el qual se’ns informava que “s’ha donat curs al decret que resol sobre l’aplicació de la 

millora complementària per edat aprovada per Acord del Ple reunit en sessió ordinària el 20 de desembre de 

2018. Hores d’ara el decret resta pendent de la seva signatura”. Adjuntem també amb aquest escrit el text 

d’aquest decret, del qual se’ns va donar trasllat en l’esmentat correu. Posteriorment, i per a sorpresa 

nostra, el dia 21 vam rebre un nou correu de la DSRH en la qual se’ns informava que la Diputació incompliria 

els terminis de pagament establerts per les parts en l’acord, en els següents termes: “Us informem 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.” 

 

Des de la CGT vam contestar aquell mateix dia a l’esmentat correu 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.” 

 

Posteriorment, i després d’una reunió realitzada el matí del dimarts 25 de juny amb la DSRH, a la qual som 

citades les 4 Seccions Sindicals que ostentem la condició de representatives a la Diputació, se’ns informa a 

l’endemà, novament via e-mail, des de la Direcció que “el decret mitjançant el qual es proposa el pagament 

de la millora social complementaria per edat, s’ha posat en tràmit de signatura aquest matí i aquest estarà 

signat en els propers dies. Mes endavant us concretarem la nomina en la que es farà efectiu el pagament.” 

 

En virtut de tot això, com a sindicat representatiu, part actora de la negociació col·lectiva a la Diputació, i 

organització signant de l’”Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de 

Barcelona pel qual s’estableix la complementació del sistema de millores socials”, SOL·LICITEM a la 

Corporació: 

 

• Que faci efectiu el decret de pagament de la millora social complementària per edat en els termes 

establerts a l’acord, a la nòmina del mes de juny. Si això no fos ja tècnicament possible en el 

moment de recepcionar aquest escrit, que les quantitats s’abonin als empleats i empleades a la 

nòmina al mes de juliol, sense més retards. 

 

• Que la Diputació ens doni explicacions per escrit dels motius pels quals ha incomplert els terminis 

establerts en l’acord, incompliment que suposa, a parer nostre, una vulneració del dret 

fonamental a la negociació col·lectiva. 



 

 

 

• Que la Diputació informi en el seu cas als empleats i empleades afectades, tot disculpant-se pel 

retard produït en fer efectiu el pagament, tot tenint en compte que, a parer nostre, no hi havia 

cap impediment de caràcter tècnic per a executar l’acord en els terminis establerts pel mateix, i 

que els pagaments es podrien haver realitzat dins del primer semestre. 

 

En cas de no atendre la present sol·licitud, la CGT es reserva el dret a emprendre les mesures jurídiques o 

d’altra naturalesa que consideri oportunes per tal de salvaguardar els seus drets i els seus legítims 

interessos, així com els de la plantilla de la Corporació. 

 

Atentament,    

 

Barcelona, a 27 de juny del 2019 

 

Signat: 

JOSEP M. GARCIA VÁZQUEZ 
 
 
Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona 
Secretariat Permanent 


