
  

   

COMPLEMENT EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL / IMPORTS ANUALS     

  2019- 30% 2020 - 30% total 2020 2021 - 25% total 2021 2022 - 15% total 2022   

E 363,13 372,66       735,79    312,07    1.047,86    187,24    1.235,10      

C2 401,26 411,79       813,05    344,84    1.157,89    206,90    1.364,79      

C1 444,37 456,03       900,40    381,88    1.282,28    229,13    1.511,41      

A2 549,04 563,45    1.112,49    471,84    1.584,33    283,10    1.867,43      

A1 671,62 689,25    1.360,87    577,18    1.938,05    346,31    2.284,36      

  Nota:  Aquests imports s'actualitzaran amb els increments que corresponguin a 2021 i 2022   

 

ELS ACORDS SÓN FUM, FUM, FUM ??? 

El mes de març vam signar 2 acords econòmics importants: 

 Incrementar la paga de productivitat durant 3 anys incorporant els 

0,3% de fons addicionals de l’acord estatal, i els diners de massa salarial 

resultants de l’expedient de les antiguitats (això es cobra al març 2020). 

 Establiment del CEP (Complement d’Experiència Professional) 

amb un sol pagament el 2019, i pagament mensual a partir del 2020. 

Durant mesos hem estat exigint a la Corporació la tramitació i aprovació 

d’aquest complement, havent negociat inclús la seva regulació pel que fa a la 
determinació dels 2 anys de permanència exigibles per cobrar-lo. 

Ahir ens van confirmar amb total seguretat que no aprovarà el tràmit de 
fiscalització davant la intervenció i l’assessoria jurídica municipal.   
Diuen que supera l’increment previst per la llei de PGE. 

Mantenen que tenen voluntat i els diners però no tenen forma de fer-lo efectiu.   
Dit això no porten cap alternativa a la reunió, i ens encomanen a treballar 

l’any que ve per buscar una solució. 

Considerem que la voluntat no s’ha demostrat perquè no s’han realitzat els 
tràmits amb l’anterioritat que permeti trobar alternatives dins el mateix 2019.    

 Volem que es respectin els acords, ja que no ha variat res en l’àmbit 

d’ençà que es va negociar.   Ja es van fer els càlculs dins la massa 

salarial i per això es va decidir implantar-lo en 4 anys. 

 Volem alternatives reals damunt la taula.  Ja en el seu moment vam 

plantejar que això era un inici de carrera professional, i l’Ajuntament ha 

optat per plantejar-lo per un altre via. 

 No volem que es perdin els diners del 2019 i no ens refiem de 

recuperar-los l’any vinent, fent encara més gros el problema.  Cal cercar 

solucions que permetin cobrar aquests diners. 

Els acords són per complir-los i els delegats/des sindicals farem 

presència al ple municipal del 20, per demostrar la nostra indignació. 

La primera setmana de gener després de les festes convocarem una 

assemblea general per determinar quines son les actuacions futures. 


