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INICI DE LA TARDOR...  MOLTA FEINA PENDENT 
 
Resum dels temes tractats a la reunió de RRHH d’avui 
 
0,25% d’increment salarial addicional recollit al pacte sindical estatal signat per CCOO i 
altres sindicats.   Es pagarà a la nòmina d’octubre amb els endarreriments corresponents 
als mesos de juliol, agost i setembre. 
 
Complement d’Experiència professional acordat el mes de març.   Hem exigit la 
negociació prioritària de la seva regulació i aprovació dins del 2019 tal com es va pactar, i 
assegurar els seus efectes econòmics dins el 2019.      CCOO hem expressat la nostra 
demanda de negociar de forma prioritària aquest desenvolupament  tal com vam demanar 
abans de l’estiu, i la nostra disposició a les reunions que calguin per tancar l’aplicació. 
 
Acord Paga Productivitat 2019  Tal com es va acordar aquesta paga s’ha incrementat amb 
el 0,3% de fons addicionals del 2019.  CCOO recorda que altra part de l’acord era la 
incorporació de la massa salarial corresponent a l’expedient dels triennis.   Per al compliment 
d’això s’ha de determinar l’import final un cop es revisin totes les reclamacions.  (Nota: 
recordeu que la paga del 2019, amb aquestes incorporacions, es cobrarà el març de 2020) 
 
Relació de llocs de treball.   L’adjudicació a una empresa per la realització dels treballs ha 
estat impugnada per una altra, i s’ha tirat enrere la contractació.   El tema està judicialitzat i 
no es té informació del temps que pugui trigar a desbloquejar-se.   CCOO  hem plantejat que 
tornarem a portar a la taula de negociació la revisió d’aquells llocs de treball que es van 
recollir a la plataforma del conveni.   No poden estar escudant-se contínuament en una 
relació de llocs de treball, que no s’està realitzant, per no abordar aquestes situacions. 
 
Negociació de conveni.  Es recuperarà tots els elements negociats en actes anteriors, per 
tal de continuar la negociació dels següents capítols.   La negociació va quedar en suspens 
a causa de la concreció dels acords econòmics i les eleccions.  CCOO estem d’acord però 
considerem prioritari acabar l’aplicació dels acords econòmics citats anteriorment. 
 
Oferta Pública Ocupació.  CCOO hem demanat que cal concretar la d’aquest any 2019.  
L’Ajuntament expressa el dubte de com es regularà.  Nosaltres diem que cal clarificar si la 
llei de pressupostos prorrogada manté per aquest any les limitacions a l’oferta.   En cas 
contrari s’hauria d’aplicar el que diu l’EBEP i per tant incorporar totes les places 
ocupades interinament a l’oferta del 2019.  L’Ajuntament ha de fer consultes jurídiques 
per tal de veure amb quin criteri es farà. 
 
Pagaments serveis extraordinaris.   Ens informen que la propera nòmina incorpora el 
pagament de serveis extraordinaris de la Guàrdia Urbana, entre ells els corresponents a les 
eleccions municipals.   CCOO manifesten que ens sembla bé que s’abonin però no entenem 
per què a la resta de plantilla municipal que va treballar per les eleccions municipals no se li 
abona en la mateixa nòmina i queden a l’espera.  Exigim el pagament immediat. 
 
 


