INFORME DE LA SINDICATURA
Davant l’informe definitiu de la Sindicatura de Comptes, en seu de Mesa
General de Negociació (8 i 13 de setembre), la corporació ens va oferir la
possibilitat de negociar a canvi de signar un Acord on els sindicats donéssim el
vistiplau a la suspensió dels nostres Acords.
Per tant, què

implicava “negociar” en aquest cas?

En primer lloc, implicava que els sindicats acceptéssim i SIGNÉSSIM que
els nostres acords vigents vulneren la normativa actual i per tant s’havien
de suspendre.
Una vegada acceptat aquest extrem és quan la mateixa corporació ens
permetia “negociar” els temes objecte de suspensió.

Això i NOMÉS AIXÒ és el que ens va voler imposar la corporació a
les reunions del dia 8 i 13.
I que quedi ben clar: només DOS SINDICATS vam tenir una actitud
ferma i ho vam dir clarament: no signaríem la renúncia als nostres drets per
poder negociar.
Fruit que CCOO i CGT no ens vam doblegar a aquest xantatge, la corporació
va donar per terminada la reunió de dimecres 13 de setembre anunciant que la
Diputació portaria unilateralment la suspensió dels Acords al Ple corporatiu
d’aquest mes de setembre.

MÉS ENLLÀ DE LES PARAULES, ACTUEM
Davant aquest posicionament des de CCOO vam respondre que no ens
quedaríem de braços plegats. Així doncs, ens vam dedicar a parlar amb els
grups polítics de la DiBa advertint-los de les conseqüències jurídiques i
sindicals d’actuar unilateralment.
A la vegada vam fer públic mitjançant un comunicat CONTUNDENT el nostre
posicionament i anunciant una assemblea per començar a organitzar la
resposta del personal. Només un sindicat ens va demanar adherir-se a la
nostra assemblea. Com no podia ser d’una altra manera, ho vam acceptar.
Divendres 15 de setembre 2017: sembla que la feina feta dona fruits: la
DSRH ens convoca a una reunió (advertim que en aquest cas hi anirem junt
amb l’UGT només si a la reunió hi són tots els sindicats, i no només dos).
L’objectiu d’aquesta reunió era informar-nos que s’havia decidit treure el punt
de la suspensió de l’ordre del dia del Ple. Ho havíem aconseguit!

Dilluns 18 de setembre 2018: el Diputat de RRHH, el Sr. Garcia Cañizares,
ens va convocar a TOTS els sindicats a una reunió junt amb el coordinador de
RRHH i la directora de RRHH.
De la reunió destaquem els següents punts:
•
•
•

Després d’escoltar la nostra queixa, va reconèixer que potser no
s’havia gestionat bé aquest tema fins al moment.
Que hi havia voluntat de reconduir la situació.
Que tot i que s’havia tret de l’ordre del dia del Ple el tema de la
suspensió dels Acords, encara estaven pendents d’una reunió amb la
Sindicatura. Per tant, encara no podien descartar del tot no incloure´l
per la via d’urgència.

Vam agrair la predisposició a treballar en trobar solucions en defensa dels
nostres acords, tot i que ens hagués agradat que aquest fos l’actitud des del
principi.

TOT ESTÀ PER FER ... I TOT ÉS POSSIBLE
Per tant, ens situem en el punt de partida. De fet, CCOO a la primera reunió de
Mesa, ja vam dir que estàvem disposats a treballar amb la corporació per
“blindar jurídicament” els nostres acords però sense condicionaments
previs: sense exigir signar cap suspensió i sense l’amenaça de fer-ho via
decret.
En aquests moments, hem reconduït la situació però atenció: TOT ESTÀ

PER FER.

Encara no podem assegurar que la Diputació no portarà la suspensió dels
acords per la via d’urgència (no ens van donar plenes garanties). Vist el que ha
passat fins ara en aquest cas, i com funciona la negociació, és més

important que mai mantenir la pressió i la mobilització.

Pressió i negociació per arribar a Acords.

ANEM A L’OFENSIVA
No devem res a ningú i per tant, els nostres posicionaments sindicals només es
basen en el que creiem més adient per al conjunt del personal. Res a amagar.
Ens congratulem que molts de vosaltres us haveu posat en contacte amb
nosaltres agraint-nos el nostre firme posicionament i compromís. Ens complau
l’oferiment de col·laboració tècnica que, també, des de molts departaments ens
heu fet arribar. Entre tots i totes ho hem de fer i ho aconseguirem.

No només hem de treballar per assegurar el que teníem; a CCOO ja fa temps
que estem convençuts i convençudes que s’ha d’anar a l’ofensiva per

recuperar drets però també guanyar-ne d’altres.
Només amb la força de tots i totes al darrera ho aconseguirem. Nosaltres no
som dels SINDICATS que diuen en Mesa de Negociació que 1 milió
mobilitzat al carrer no aconseguirà res i, encara menys, 150 persones a
les portes de Can Serra.
Nosaltres creiem en la força de les persones i en la mobilització per
aconseguir millorar les nostres condicions laborals. Negociació i pressió
per arribar als millors acords és l’ABC de la lluita sindical.
Per això avui comencem: ENS VEIEM A MINERVA!

NO A LA SUSPENSIÓ DELS ACORDS!
MOBILITZACIÓ I NEGOCIACIÓ
no renunciem a cap eina sindical!

