
 

CONCENTRACIÓ DIJOUS 11 A CAN SERRA EN SUPORT A LES 

REIVINDICACIONS DEL PERSONAL INTERÍ 

Companyes, companys, 

Com sabeu, aquest dijous, 11 de juliol, a les 12h, està prevista la celebració a Can Serra del Ple de 

constitució de la Diputació de Barcelona, després de les darreres eleccions municipals. En aquest s'ha de 

triar el nou president o presidenta de la corporació, pas previ a la conformació del nou equip de govern, 

les negociacions al voltant del qual estem coneixent aquests dies in extenso als mitjans de comunicació. 

Amb motiu de la propera entrada d'un nou govern a la nostra corporació, des de la CGT, i a demanda de 

diversos companys i companyes del col·lectiu d'interines, hem considerat pertinent fer públic el següent 

pronunciament, per tal de reiterar, un cop més, la nostra demanda d'un solució justa per a la situació 

generada per la Diputació a causa del frau laboral massiu que s'ha perllongat durant una dècada de 

congelació d'oferta pública, i que ha portat a un increment exponencial del personal temporal en aquesta 

corporació. Cal donar, a parer nostre, una solució extraordinària a una situació que és anòmala i 

extraordinària. Una solució que satisfaci les justes aspiracions del personal interí de llarga durada de la 

Diputació i, sobretot, que reconegui la seva vàlua i l'experiència adquirida durant tots aquests anys de 

prestar serveis a la casa de forma precària, sostenint l'activitat de la mateixa. Esperem que el nou equip de 

govern estigui a l'alçada a l'hora d'entomar aquesta qüestió com els treballadors i les treballadores de la 

Diba es mereixen. 

Des de la CGT reiterem el nostre compromís amb les decisions preses de forma majoritària a les 

assemblees generals dels dies 29 d'abril, 9 i 20 de maig. De les reivindicacions derivades d'aquestes només 

una s'ha pogut dur a terme a dia d'avui de forma efectiva (la paralització de l'execució dels PAMO 2016-2017 

i el compromís de negociació de les seves bases). Tal com vam cridar a tothom qui ens va voler sentir 

durant les jornades de mobilització dels mesos d'abril i maig, EL NOSTRE PERSONAL INTERÍ NO RECLAMA 

PRIVILEGIS, RECLAMA JUSTÍCIA. I compta amb tot el nostre suport. Per tal de donar visibilitat públicament 

davant del nou personal polític de la Diputació a la necessitat de situar en l'agenda la solució a aquesta 

qüestió, animem al personal interí, i a la resta de personal solidari amb el mateix, a PARTICIPAR EN UNA 

CONCENTRACIÓ, EL PROPER DIJOUS, DIA 11, A LES 11.30H DAVANT LA SEU CORPORATIVA DE CAN SERRA. 

Així mateix, cridem també a aprofitar aquesta concentració per a reclamar el pagament immediat dels 

ajuts corresponents a la millora social per edat acordada amb la Diputació el mes de novembre del l'any 

passat, el qual s'hauria d'haver fet efectiu durant el primer semestre d’enguany. 

Ens veiem dijous a la concentració. No hi falteu. 

Salut!  

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona 

9 de juliol del 2019 

 


