
 
 
 
   
    

Ajuntament de Mataró 

 
Proposta de resolució que presenten els Grups Municipals de la CUP i 

ICV-EUiA per garantir que els treballadors públics de l’Ajuntament de 

Mataró cobrin la part proporcional de la paga extra de Nadal 

 

El proppassat 7 de novembre, es va aprovar per majoria, una proposta de resolució que 

demanava a l’Ajuntament de Mataró que pagui als seus treballadors municipals la part 

proporcional de la paga extraordinària de desembre, així com la paga addicional de complement 

específic o pagues addicionals equivalents. Aquesta proposta era la resposta al Reial Decret-llei 

20/2012, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat de 

13 de juliol, que novament carreguen la crisi sobre els treballadors retallant l’equivalent al 7% 

del salari. Portem uns anys retallant les condicions laborals dels treballadors i treballadores amb 

mesures econòmiques que contrasten amb la protecció dels privilegis de les classes 

econòmiques més poderoses així com del sistema financer responsables directes de la crisi.  

 

Els sindicats representants de la part social de l’Ajuntament, han denunciat que el govern 

municipal no ha fet cap acció ni declaració per tal d’executar la proposta acordada al Ple 

municipal per poder cobrar la part proporcional de la paga extra de Nadal. Altres 

administracions públiques com l’Ajuntament de Barcelona, el Parlament del País Basc o el 

d’Extremadura han anunciat que abonaran la paga extraordinària de Nadal als seus funcionaris, 

ja que han negociat amb els sindicats diferents fórmules que garanteixen el cobrament de les 

pagues extres de Nadal sense incomplir la llei.  

 

Fins ara, ha mancat voluntat política del govern per buscar solucions a una situació no desitjada 

per ningú. Pensem que l’actual govern, per justícia i sentit democràtic, hauria de complir l’acord 

aprovat al Ple municipal tot aplicant les mesures més fiables i consensuades amb els sindicats 

representants de la part social. 

 

És per tot això, que el Grups Municipals de la CUP i ICV-EUiA proposem  al Ple de  l’Ajuntament 

de Mataró l’adopció dels acords següents: 

 

1. Que l’Ajuntament de Mataró aplicarà l’acord del Ple municipal que suposa la 

retribució de l’import de la paga extraordinària al personal públic de 

l’Ajuntament de desembre de 2012, que desapareix segons el RD 20/2012. 
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2. El govern municipal negociarà amb les organitzacions sindicats la millor fórmula 

per la percepció de les pagues extraordinàries del personal de l’Ajuntament de 

Mataró. 

 

 

 

 
Xavier Safont-Tria i Ramon 
Portaveu del Grup Municipal de la CUP a l’Ajuntament de Mataró 
 
 
 
Esteve Martínez Ruiz 
Portaveu del Grup Municipal de ICV-EUiA a l’Ajuntament de Mataró 

 
 

Mataró, 7 de desembre de 2012 

 
 
 
 


