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COCO FLASH

POQUES LLUMS I MOLTES OMBRES
L’alcaldessa ens ha convidat a tothom a l’encesa de les llums de la ciutat.
A l’Ajuntament no és necessari, ja que estem plens d’Illuminatis.
Un cop més ens havien venut que es compliria l’acord
d’incorporar a la paga de productivitat el sobrant de
l’expedient de les antiguitats. Afirmaven que ja
estava tot lligat amb intervenció i que s’intentaria
pagar al novembre si donava temps.
A la fi ens hem trobat el de sempre: Incompliment, en
forma de reparament essencial des d’Intervenció.
I ja se sap, altres reparaments són superables per
part del Govern Municipal, però els nostres NO.
CCOO discrepem de l’argument d’Intervenció que diu que sobrepassem els
límits de la massa salarial, quan aquests diners ja estaven en aquesta donat
que se’ls va retirar a companys/es, i finalment es va signar el compromís que
no serien estalviats i repercutirien a la totalitat de la plantilla.
CCOO demanem a l’alcaldessa i la Junta de Govern que superin aquest
reparament igual que fan en altres expedients, i que es faci efectiu aquest
deute pendent d’incorporar a la paga de productivitat: 250.000 €.
La paga de productivitat arribaria així a 854,87, tal com vam negociar, i quedant
pendent de cobrament 158,32 € aquest any.
Però tranquils, que el gerent ha donat a tot el
grup d’Illuminatis municipal 48 hores per trobar
una solució... Total, que és això després de
mesos i mesos de marejar la perdiu.
Seguim escoltant “paraules d’amor”, però CCOO
tenim la impressió que s’ha decidit extingir els
acords enviant-los a algun escorxador de fora de
la casa.
Poques llums i moltes ombres. Els que ja estan
a l’ombra són el regidor i l’alcaldessa que estan
desapareguts.
Signar acords abans de les
eleccions si era del seu gust.
Complir-los ja és una altra història.
DEUTE COMPLEMENT EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
NOVEMBRE 2020
E 1.037,65 € C2 1.146,51 € C1 1.269,70 € A2 1.568,85 € A1 1.919,13 €

