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INCREMENTS SALARIALS 2019 

El Govern centraL va aprovar per decret 
24/2018 l’increment dels nostres salaris 
d’acord amb el pactat amb CCOO i altres 
sindicats majoritaris a nivell estatal.    

 2,25% 

 0,25% variable en funció de l’evolució 
del PIB aplicable a partir de l’1 de juliol 

 0,30% de fons addicionals negociables.   

No el veureu fins la nòmina de febrer amb 
els corresponents endarreriments. 

FONS ADDICIONALS 0,3% 2018 

Ja vam informar que l’acord sobre el 0,3% 
de fons addicionals del 2018 va ser un 
repartiment lineal per tothom de la 
plantilla municipal.   La forma prevista de 
cobrament dins un complement de la paga 
extra no ha estat possible.   

Ara al gener s’ha de trobar la fórmula que 
garanteixi la linealitat i el cobrament segur 
per a tothom.  CCOO ja va plantejar des 
de l’inici que s’afegis com salari a la 
nómina normal de cada treballador i ens 
ratifiquem en que aquesta opció és la 
millor.   Seguirem informant. 

 

CANVIS A LES NÒMINES 2019 

Des de RRHH ens van comunicar un canvi 
en el programa de confecció de nòmines 
que comportarà canvis en la visualització 
de la mateixa, en desglossament de 
conceptes i en aplicació de determinades 
situacions.  Destaquem algunes:  

 Canvis de conceptes degut al 
desglossament del complement 
específic, o d’altres. 

 Disminució dels conceptes habituals 
quan existeixi una baixa per reflexar 
d’una banda el que aporta la seguretat 
social o mútua, i d’altre l’aportació 
municipal per garantir el 100% del 
salari;  

 Liquidacions parcials de les pagues 
extres quan existeixi un canvi de 
categoria o de jornada.    

En tot cas queda garantit que això no 
suposarà una pérdua salarial en cap 
concepte, 

Des de RRHH es farà un comunicat 
explicatiu dels diferents canvis abans 
de rebre la nòmina de gener. 

 

BASES EDUCADORS SOCIALS 

CCOO ha fet un recurs a les bases 
d’educadors socials per garantir que es 
puguin presentar els educadors que, tot i 
no tenir la titolació oficial, estan habilitats 
per exercir la professió per part del col·legi 
professional segons reconeix la llei. 

En aquest cas es troben companyes i 
companys que porten anys treballant a 
l’Ajuntament com funcionari/a interí/na. 

Text proposat per modificar a les bases: 

“Els/les aspirants per ser admesos 
en el procediment selectiu han de 
reunir els següents requisits (...) c.  
Estar en possessió del tìtol de grau 
en educació social, o de 
diplomat/da en educació social o 
equivalent, o del certificat de 
l’habilitació, de conformitat amb la 
llei, del col·legi d’educadors/es 
socials de Catalunya” 

 

FORMACIÓ OFERTA PÚBLICA 

CCOO recordem que hem negociat amb una 

academia especialitzada cursos per la 

convocatòria d’oferta pública de subalterns, 

treballadors/es socials i educadors/es socials. 

http://goo.gl/wRW3t6 

http://goo.gl/wRW3t6

