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REUNIÓ SEGUIMENT COVID’19 

Avui s’ha fet la reunió que CCOO vam demanar per fer seguiment de la situació.  

COVID-19 

En primer lloc confirmar que segueixen vigents els criteris: Facilitar el màxim 

el confinament i serveis essencials amb el mínim de personal presencial. 

Donat que en alguns casos s’han demanat activitats 

presencials a treballadors municipals, hem demanat que es 
millorin al màxim les mesures de seguretat.   Es crearà un 

canal de comunicació ràpid amb els sindicats per informar 
d’aquestes necessitats i personal requerit. 

L’Ajuntament va fer testos de COVID’19 a alguna part de la 
plantilla, però ara  ja estan centralitzats per part del 

Departament de Salut de la Generalitat i no en tindran 
més de moment. 

S’estan gestionant compres de material de seguretat 

(mascaretes / mampares  transparents atenció al públic, 
mobiliari de fàcil neteja...) tot i que és difícil de trobar en 

aquests moments.  Esperen subministraments a final de mes.  

La Comissió de seguretat i Higiene estudiarà els protocols i 

recomanacions per implantar les mesures de seguretat i 
organitzatives per quan s’hagi de produir la reincorporació.   

Tanmateix caldrà tenir en compte les situacions de 
conciliació. 

S’estableix una reunió cada divendres entre RRHH i 
sindicats. 

NÒMINA D’ABRIL 

S’estan fent les gestions per abonar l’increment del 2% a la nòmina d’abril, i 
fer el pagament de la paga de productivitat que serà de 696,55 €.   

Aquesta quantitat recull una part de l’acord signat però queda pendent l’import 

dels triennis. 

ALTRES TEMES 

Existeix el compromís d’anar treballant en el projecte d’Oferta pública, que 

aquest any ha de culminar l’acord sindical que estableix un màxim del 8% de 
temporalitat.   Igualment no s’han suspès els treballs inicials de l’el·laboració de 

la Relació de Llocs de Treball. 
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