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A/A del Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Viladecans 
 
 
PETICIÓ OBERTURA MESA DE NEGOCIACIÓ  
 
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 Publiques celebrada el 14 de març de 2018 i 
publicat en el butlletí oficial de l'estat el 26 de març de 2018, reobre la negociació en els àmbits 
descentralitzats i amb competència pròpia, en matèries tan importants com, salarials (repartiment 
de fons addicionals de la massa salarial ), ocupació, tant en el procés d'estabilització com per a 
l'oferta ordinària d'ocupació pública, o resta de condicions laborals, com ara jornada, incapacitat 
temporal, formació, mesures i plans d'igualtat, conciliació i corresponsabilitat, etc. 
 
Algunes d'aquestes matèries estan vinculades en 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. 
 
És per això, que sol·licitem de manera urgent, la convocatòria de la taula de negociació, d'una 
banda, perquè se'ns doni trasllat i coneixement de l'estat pressupostari d'aquesta Institució, així 
com dades de personal afectat en cadascuna de les matèries objecte de negociació, i d'altra, costat 
serveixi el present escrit, com petició formal de convocatòria de la Mesa General de 
negociació, així mateix tenint en compte que ahir es van aprovar els pressupostos generals de 
l'Estat i molts dels acords estan inclosos en els mateixos, com ara la jornada de les 35 h/s, fons 
addicionals etc ... 
 
 
Atentament, 
 
 

 
 
 
 
José Gabriel Tinoco Ortiz 
CCOO 

 


