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LES XIFRES CANTEN LA VERITAT 

 
 
 

A l’Ajuntament no li va semblar bé que CCOO reclamessin els pressupostos per 
manca de negociació.  Però finalment, i d’urgència, va convocar la Mesa General 
de Negociació el divendres 15 per negociar el pressupost del Capítol I. 
Donat que vam assolir el nostre objectiu CCOO retirem la reclamació.  Però, lluny 
d’estar contents, hem ratificat la disconformitat amb els pressupostos.   

 
Increment del 0,9% que reflecteixen els Pressupostos Generals de l’Estat. 
 
Acord de productivitat (triennis): SI estan recollits dins els pressupostos, 
pendents de l’informe de la Generalitat que discrepi de la nostra Intervenció per 
poder-los abonar.   
► CCOO no en tenim molta confiança que una intervenció externa es mulli en 
una interpretació positiva per la plantilla d’un ajuntament.   
 
Acord CEP:  Els 4.100.000 € necessaris per abonar el deute 2019-2020 i tot 
el 2021, NO figuren als pressupostos. 
► Segueixen amb la cançoneta que “els diners sortiran quan es pugui pagar” i 
sense donar cap proposta ni alternativa. 
 
Fons addicionals: CCOO van demanar si existien partides 
addicionals que es puguin negociar.   La resposta oficial és 0 €. 
► CCOO vam plantejar que això és mentida, ja que en una 
taula que depèn de la Mesa General, l’Ajuntament ha ofert 
aproximadament 400.000 € pel 2021 i 400.000 € pel 2022 
per a la Guàrdia Urbana  (aprox. 1.200 € per persona). 
L’Ajuntament es va enfadar molt que diguem que menteixen, 
segueixen confirmant que no es poden negociar altres 
quantitats, i mentrestant a d’altres sindicats sembla que la 
mentida ja els sembla correcte. 
Com veieu, no podem estar contents.  Els pressupostos pinten 
malament pels interessos de tota la plantilla, i veiem com, lluny de lluitar pel 
comú de tots, alguns s’estan buscant la vida.  DIVIDEIX I VENCERAS. 
 
E 1.135,05 € C2 1.254,23 € C1 1.388,98 € A2 1.716,16 € A1 2.099,31 €

E 88,11 € C2 97,36 € C1 107,82 € A2 133,22 € A1 162,96 €

DEUTE COMPLEMENT EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL GENER 2021

IMPORT MENSUAL QUE HAURIA DE FIGURAR EL 2021 A LA NÓMINA


