
COCO FLASH  

 
3/7/2019 

Núm. 435 

 

 

 

 

n sou/any total n sou/any inc total

assessor/a alcaldia 1 73.000     73.000        2 70.000  -4,1% 140.000      

assessor/a nivell 1 5 63.000     315.000      2 67.200  6,7% 134.400      

assessor/a nivell 2 4 50.000     200.000      8 56.000  12,0% 448.000      

assessor/a nivell 3 6 40.000     240.000      7 44.800  12,0% 313.600      

assessor/a grup mun. 8 32.500     260.000      5 39.200  20,6% 196.000      

24 1.088.000  24 1.232.000  13,24%

2015 2019

SALARIS DELS EVENTUALS AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET

2015
sou/any sou/any inc

Alcaldessa 73.500  80.010  8,9%

Tinents/es d'alcaldia 67.000  75.012  12,0%

Regidors/es  Govern 65.500  70.000  6,9%

Portaveus grups 65.500  70.000  6,9%

SALARIS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ

2019

 

MOLTA FEINA PENDENT 
 

Amb la constitució del 
nou consistori s’han 
aprovat i determinat, 
per part del ple 
municipal, els salaris 
i condicions dels 
regidors/es i personal 
eventual.  Ràpid i senzill.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot el contrari que amb els nostres salaris, que els hem de lluitar en llargues 
negociacions i amb permanents problemes d'aplicació posteriors. 
 
Arriba l'estiu i encara tenim molta feina pendent per aquest any 2019: 

 Pagament del 0,25% d'increment salarial a partir de l'1 de juliol, fruit de 
l'acord estatal signat pels sindicats majoritaris. 

 Incorporar a la paga de productivitat del 2019 (pagament al març 2020) el 
0,3% de fons addicionals d'aquest any i incorporar la recuperació de 
la massa salarial de l'expedient de triennis, tal com reflecteix l'acord signat. 

 Desenvolupar el reglament del Complement d'Experiència Professional 
pactat i signat, i garantir el pagament de l'import anual dins del 2019. 

 Oferta Pública d'Ocupació del 2019, per consolidar la plantilla municipal. 

 Tancament de la resta de negociacions del conveni. 

 Iniciar algun dia, de forma seriosa, la Relació de Llocs de Treball. 
 
El que es nostre, el de totes i tots, sempre mol més lent, amb retards que ho 
eternitzen tot, i amb problemes d'aplicació.   CCOO demana al nou govern 
una aposta per accelerar tots aquests treballs. 


