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RETRIBUCIONS 2018 I OFERTA PÚBLICA 
 
 
  FONS ADDICIONAL 
 
A la nòmina de setembre s’han cobrat els increments pactats per CCOO i altres sindicats a 
nivell estatal, però encara està pendent de negociar el destí del 0,30% de fons addicionals.   
 
CCOO hem plantejat el repartiment lineal entre tota la plantilla, i que sigui als nostres 
salaris de tal manera que es pugui cobrar dins d’aquest any encara que sigui al desembre. 
 
El repartiment lineal s’assumeix per la part sindical i per part de l’empresa, i resta pendent 
determinar en quin concepte es farà efectiu aquest import.   
 
  OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 2018 
 
Aquest és un element cabdal donat que fruit dels acords sindicals estatals, s’ha obert més 
la possibilitat de convocar més places a l’oferta pública d’ocupació. 
 

 D’una banda es poden convocar el 100% de les baixes i jubilacions, incrementades en 
un 8% addicional i un 15% addicional per la 
policia local.  Tot això dona quasi 50 places 
possibles. 

 

 D’altra banda l’acord de consolidació de 
llocs de treball permet que es puguin 
convocar aquelles places ocupades 
interinament durant més de 3 anys, el que 
ens dona al voltant d’unes 70 places. 

 
Des de CCOO valorem molt positivament la disposició de l’Ajuntament a fer la convocatòria 
del major nombre possible de places que permeti la llei.  L’Ajuntament també estudia la 
possibilitat d’anar més enllà d’aquestes xifres per fer el possible per assolir la xifra màxima 
del 8% el 2020, tal com marca l’acord sindical. 
 
Queda doncs pendent el concretar el màxim de places que es puguin convocar, i 
negociar la distribució d’aquestes per tipus de llocs de treball i categories. 
 
Tanmateix l’Ajuntament va comunicar la voluntat de fer efectives les convocatòries 
pendents de les ofertes públiques anteriors, així com les de promoció interna pactades l’any 
passat, posant en marxa els processos abans de finals d’any. 
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