SECCIÓ A0: SECRETARIA GENERAL
Activitat 01: Règim Interior, Modernització i Protecció de Dades
Correu electrònic: secretaria@tavernes.org

PLE 04/05/2015
3.4 PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA EL REGIDOR DEL GRUP
SOCIALISTA, SR. BORRÀS CHOFRE
3.4.1 PREGUNTA SOBRE PRODUCTIVITATS DEL PERSONAL MUNICIPAL.
Exposa que durant 2015 s’han pagat ja més de 130.000 euros en productivitat, dels
quals 48.600€ corresponen a endarreriments i la resta a productivitats per diferents criteris.
Assenyala que s’han abonat 10.899 euros pel concepte de compliment d’objectius, especial
rendiment i activitat extraordinària i dedicació, dels quals la meitat s’han concedit a una sola
persona. Vol saber quins són els objectius marcats i si estan reflectits en un document per a
posterior comprovació i avaluació, a més de conéixer la manera de valorar eixe compliment
especial i quina ha sigut l’activitat extraordinària que s’ha tingut en compte.
A banda, indica que entre març i abril s’ha pagat productivitat a diferent personal (67
persones al març i 68 al abril) a raó de 200 euros mensuals en concepte d’interés, iniciativa
o esforç en la faena, amb un import total de 27.000 euros. Demana saber com s’ha valorat
eixe concepte, el període, qui ho ha avaluat i quin criteri s’ha seguit. També pregunta si
quedarà algun empleat municipal sense cobrar productivitat esta legislatura.
El Sr. Alcalde respon que els criteris els marquen les diferents regidories i tenen
l’informe previ del cap de la secció (en el cas de la Policia Local, el Consell de Policia). Afig
que li farà arribar la informació més detalladament.
El Sr. Borràs Chofre s’estranya que no li puguen proporcionar ara informació sobre
un pagament massiu de 200 euros en diferents departaments, durant dos mesos
consecutius i pel mateix concepte.
El Sr. Alcalde contesta que la mateixa quantitat no implica la mateixa faena.
Recorda que la informació referida a productivitat i hores extra està publicada, però no pot
proporcionar-la ara mateix de manera individual i detallada sinó que ho farà per escrit.
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