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QUI MANA DE VERITAT A L’AJUNTAMENT? 

Aquest mes s’hauria de cobrar la paga de productivitat segons l’acord signat amb 

un increment del 0,3% de fons addicionals i amb els diners resultants de 
l’expedient dels triennis.  Tanmateix vam demanar a l’Ajuntament com a mostra 

de bona voluntat que abonés també  el deute del 2019 dels acords no complerts. 

Ja us vam informar que tant els diners dels triennis com els del deute del 2019 

que estan aturats per les opinions de la intervenció municipal. 

Doncs bé, novament la Interventora i el seu equip (aviat ampliat amb un nou 

interventor adjunt, com si no en tinguéssim prou) tornen a posar un altre 
reparament en considerar que el 0,3% de l’any passat no és consolidable.   

Per culpa d’això aquest mes no cobrarem la paga.  L’Ajuntament ha ubicat una 
explicació a Intranet donant-li la culpa al virus.    

No existeix ningú a RRHH amb capacitat per defensar els nostres acords?   

• BOE 74, 26/3/2018 pàg. 32966 i seg.: Publicació de l’acord signat pel Ministre 

d’Hisenda amb els sindicats en el que es pot observar, en el seu quadre final 

sobre els increments, la consideració de consolidables dels fons addicionals. 

• Explicar que afegir l’import dels triennis tal com es va acordar no incrementa 

la massa salarial perquè ja formen part d’ella prèviament. 

• Defensar que l’ajuntament té capacitat per incrementar l’import de les 

productivitats i que aquestes no estan limitades per les lleis de pressupostos. 

Justament ara que la plantilla està donant el millor de si, fent tasques de 

voluntariat, serveis social estan col·lapsats, tota la guàrdia urbana exposada, el 
personal de serveis centrals, nòmines... i així tothom des de casa o presencialment,  

ens venen amb un altre incompliment. 

Sabem que estem en moments molt complicats i durs per tothom.  Ara estem tots 

centrats en el que pertoca: assolir entre tots superar aquesta situació.  Però això 

no ens impedeix seguir lluitant pels nostres drets i acords: 

• Deute del 2019 i solució definitiva pel compliment de l’acord del CEP. 

• Paga de productivitat amb increment del 0,3% i resultat dels triennis. 

• Increment del 2% del 2020 i endarreriments. 

• Pagament dels préstecs aprovats en la comissió de seguiment i paralitzats. 

Potser caldrà preguntar-se qui mana realment a l’Ajuntament pel que fa 

als temes que afecten la nostra plantilla i els seus drets.  La Intervenció 
sí que ho fa i pot ser massa i tot. 

 

 

 


