1 d’agost de 2017

la Secció Sindical t’informa
ELS REPRESENTANTS DEL PERSONAL LABORAL I FUNCIONARI:

Com sabeu la gran majoria des de ja fa uns mesos, se estan portant a terme les
negociacions per millorar les condicions de treball de funcionaris i laborals. És per això que a
proposta dels representants de CCOO, el Comitè d’Empresa del Personal Laboral i els
Delegats del Personal Funcionari anem plegats per tal d’aconseguir millores laborals amb
una nou Acord/Conveni, que reconegui els nostres drets laborals i aporti estabilitat a tots els
empleats públics de l’Ajuntament.

L'ESTAT PAGARA ELS ENDARRERIMENTS DE L'INCREMENT DE L'1%

Els funcionaris de l'Estat cobraran els endarreriments que pertanyen a l'increment de l'1%
salarial de l'any 2017 en la nòmina de juliol, segons una resolució publicada el dissabte, 22
de juliol, en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). Segons recull 'La Información', és una
resolució conjunta de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses i la Secretaria
d'Estat de Funció Pública, per la qual es dicten instruccions sobre el pagament dels
endarreriments en la pujada salarial prevista als Pressupostos Generals de l'Estat del 2017,
que afecten el primer semestre de l'any. Aquesta resolució constitueix que el pagament es
farà en la nòmina de juliol tret que l'habilitació responsable no tingui la totalitat dels elements
formals necessaris o en casos en què per motius tècnics no sigui possible, que s'abonaran
en la primera nòmina que ho sigui.
En els rebuts de nòmina apareixerà com a «Abonament d'endarreriments increment 1%
2017», per fer constar, de manera diferent, cadascun dels conceptes retributius sobre els
quals s'aplica aquesta pujada i les dates d'inici i fi a les quals correspon la liquidació
d'endarreriments. Els treballadors que no hagin canviat de destinació durant el període que
comprèn entre l'1 de gener i el 30 de juny del 2017 no hauran de sol·licitar el pagament dels
endarreriments, ja que es liquidaran d'ofici pel ministeri, organismes o entitat on estigui
prestant servei l'interessat. El personal que hagi canviat de destinació sí que haurà de
demanar el pagament de l'endarreriment. Així mateix, els funcionaris que no es trobin en una
situació de servei actiu, assimilada per jubilació o qualsevol altra causa, o que hagin perdut
la condició d'empleat públic durant el semestre, els endarreriments es liquidaran també
mitjançant la prèvia sol·licitud de l'interessat. Finalment, si el treballador ha mort en aquest
mateix període, la petició es farà pels seus hereus d'acord amb el Dret Civil.
Segons informacions de la gestoria, aquest mes no ha estat possible fer l’abonament
d’aquestes quantitats i com ja s’explica en el redactat anterior, serà retribuït el proper mes
d’Agost.

Vols estar informat?

Espai Web i de contacte:

Si estàs afiliat segueix el dia a dia dels teus
representats al WhatsApp de la Secció Sindical.

https://sites.google.com/a/ccoo.cat/fsc_aj_sant_carles_
rapita/home/

Segueix-nos al Twitter
@SSAJSCR

Secció_CCOO@larapita.cat
1

