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PROPOSTA DEFINITIVA D’INCREMENT
ECONÒMIC PAGA D’ASSIDUITAT

2018, 2019 i 2020

-desembre 2018-

D’acord amb el que marca la LPGE 2018, la paga d’assiduïtat (productivitat
anual) s’ha vist incrementada:
INCREMENTS
ECONÒMICS 2018

COMENÇAMENT DE
L’ANY

AUGMENT DE LA LLEI
PRESSUPOSTOS 2018

1351,63 €

1373,79 € (+ 22,16 € )

Com recordareu, estàvem encara pendents de tancar un acord respecte a
com i on destinar el 0,30% del FONS ADDICIONAL de la massa salarial.
La proposta definitiva i que es farà efectiva és aquesta:
INCREMENTS
ECONÒMICS 2018

COMENÇAMENT DE
L’ANY

AUGMENT DE LA LLEI
PRESSUPOSTOS 2018

ACORD INCREMENTS
0,30 % ADDICIONAL

1351,63 €

1373,79 € (+ 22,16 € )

1505,65 € (+ 131,86 € )

TOTAL INCREMENTS

+ 154,02 €

Per tant, amb aquest acord, la Diputació reconeix un deute de 131,86 €
envers tot el personal, conseqüència de l’aplicació dels FONS ADDICIONALS a
la paga d’abril d’aquest any 2018. Segons manifesten, deute que es saldarà el
més aviat possible, previsiblement a la nòmina de gener.

A més, heu de tenir en compte que l’acord inclou increments pel
per a l’any 2019 i 2020 fruit també de l’aplicació del “II Acord per a
la millora de l’Ocupació Pública” pactats amb els sindicats
majoritaris de l’Administració Pública (CCOO, UGT i CSIF).
ANY
Abril 2018
Abril 2019
Abril 2020

PAGA D’ASSIDUÏTAT
1351,63 € 1373,79 €

+ 0,30%
1505,65 € (+131,86€)
1650 €*
1800 €*

*Estimació derivada de l’aplicació del 0,30% en anys subsegüents posteriors

Després de molt anys reivindicant augments d’aquesta paga,
finalment s’ha aconseguit!
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VALORACIÓ DE L’ACORD
Aquesta proposta satisfà les demandes fetes per CCOO en la Mesa de
Negociació:
•

Repartiment del 0,30% (480.000 €) al personal de tots els grups de
classificació de manera lineal

•

I que l’increment no fos puntual sinó consolidable i/o acumulable

•

Tancar un acord d’increments pels anys 2018, 2019 i 2020.

CCOO va fer altres propostes a la Mesa de Negociació relacionats respecte a
on encabir el 0,30% de FONS ADDICIONAL de la massa salarial.
Per exemple era aplicar-ho al complement específic. L’inconvenient era que
això requeriria realitzar un anàlisis tècnic i complex, i això hauria suposat:
•

Posposar en el temps l’aplicació efectiva dels pagaments a una majoria
de la plantilla.

•

Fer el repartiment dels 480.000 € tenint en compte dotar
pressupostàriament TOTS els llocs de treball, estiguessin ocupats o no,
fet que deixaria l’augment minvat i a la mínima expressió.

