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A l'atenció del Secretari / a de l’Ajuntament de Viladecans 
 
Ens dirigim a vostè com a Secció Sindical de CCOO de l'Ajuntament de Viladecans, amb la finalitat 
de sol·licitar el següent: 
 
El II Acord Govern-Sindicats per a la millora de l'ocupació pública i les condicions de treball, signat 
el passat dia 9 de març entre Govern espanyol i els sindicats CCOO, UGT i CSIF, presentat a la 
Mesa General de Negociació de les Administracions Públiques celebrada el 14 de març de 2018 i 
publicat en el butlletí oficial de l'estat el 26 de març de 2018, vincula part del seu contingut al 
compliment en l'exercici anterior dels objectius d'estabilitat pressupostària, deute i la regla de 
despesa. 
 
En el cas de les entitats locals, els límits de deute seran els que fixin les lleis de 
pressupostos generals de l'Estat, o si escau la legislació reguladora de les hisendes locals, 
en matèria d'autorització d'operacions d'endeutament, a partir dels quals està prohibida la 
seva concertació. 
 
Per això, per al desenvolupament d'algun dels pactes assolits en l'esmentat acord, entre d'altres, 
cal conèixer el grau d'amortització del deute financer a 31 de desembre de l'any anterior i de 
l'existència, si s'escau, de superàvit pressupostari . 
 
Igualment, per fer efectiu el compliment de l'esmentat Acord per a la Millora de l'Ocupació Publica, i 
poder materialitzar el seu contingut, a nivell de tot el personal d'aquest Ajuntament, cal disposar 
d'un document que certifiqui; 
 
• Que l'Ajuntament de Viladecans HA ASSOLIT ELS OBJECTIUS de ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA, DEUTE I DESPESA en l'exercici 2017 
 
• Que l'Ajuntament de Viladecans, HA OBTINGUT SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI en l'exercici 
2017. 
 
• Que l'Ajuntament de Viladecans, TÉ amortitzada SEU DEUTE FINANCER, a 31 de desembre de 
2017. 
 
En aquest sentit, li demanem que de la manera més breu possible emeti l'esmentada certificació 
remetent còpia de la mateixa a aquesta secció sindical 
 
atentament 
 
 

 
 
 
José Gabriel Tinoco Ortiz 
CCOO 


