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COCO FLASH

COVID-19?? COM DIU? / ANTIGUITATS
Ahir dimecres es va fer la reunió de la Mesa de Negociació, demanada per
CCOO, sense la presència del regidor de RRHH. Els representants de
l’Ajuntament no van portar cap proposta sobre el tema de la COVID-19, excepció
feta del comentari que cal tornar a la normalitat.
CCOO sí que creiem que, en la situació actual a Catalunya amb un risc de rebrot
encara dins la franja alta, cal mantenir mesures que limitin la presencialitat. Per
aquest motiu proposem perllongar les mesures negociades fins al 31 de
desembre del 2020. Esperem que en la pròxima reunió es pugui acordar quan
vinguin les persones amb capacitat de decisió.
De la resta de temes plantejats ni estava previst abordar-los. Volem fer esment
sobre la catastròfica gestió de la part final d’un dels acords de març del 2019: la
incorporació dels diners de les antiguitats a la paga de productivitat.
1. Durant el 2019 cada cop que CCOO vam
preguntar sobre això, el responsable de RRHH,
responia dient que “no existeix cap problema,
aquests diners ja estan, i no tenen que passar ni
per Intervenció”.
2. Al febrer 2020, just abans de la pandèmia, se’ns
va dir que s’havia de tramitar un expedient i
superar reparaments de la Intervenció.
3. Abans de l’estiu encara no s’havia iniciat la
tramitació i se’ns comunica que es tira endavant
i que fins i tot es podria cobrar al setembre.
4. Ahir (9 de setembre) encara no s’ha iniciat
l’expedient perquè cal armar-lo bé per part de
RRHH abans de passar per Intervenció.
Sembla que la dilació i la passivitat són la principal “arma” de RRHH. Estem
farts d’explicacions i de l’incompliment continuat. Tenim por de les habilitats de
RRHH per a armar els expedients, ja que els seus trets surten per la culata i
sempre acabem rebent la plantilla municipal.
No demanem tant: serietat, sinceritat i “dedicació”. Exigim la tramitació i
pagament a l’octubre d’aquests diners acordats en la paga de productivitat.

