
PARTIDO POPULAR DE PONTEAREAS  RÚA TROBADOR XOÁN GARCÍA DE GUILLADE, 24 

Telef.  608516525 - 986.660898        web:  http://www.ppdeponteareas.es
 

 

 

 

PERO O MAIS SORPRENDENTE E CURIOSO é que o
Gobernantes BNG-PSOE-ART que chaman “CACIQUES” ós concelleiros do 
PP, son tamén os que agora 

como estaba 

 ¡¡ PERO EN QUE QUEDAMOS !! 

En Ponteareas, cos criterios aprobados polo Goberno,
que incumpra co seu contrato,

O Goberno dí: 

“Ata agora os traballadores xa 
recibían este plus. Os gobernos 
municipais anteriores 
asignaban as produtividades a 
dedo, de xeito caciquil, en base 
a amiguismos e á marxe da lei”

ISTO É FALSO

PROPOSTA APROBADA POLO GOBERNO NO PLENO DO 7/AGO/17
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PERO O MAIS SORPRENDENTE E CURIOSO é que os mesmos 
ART que chaman “CACIQUES” ós concelleiros do 

PP, son tamén os que agora non cambian nada e aproban que se manteña 
como estaba o reparto da productividade 

¡¡ PERO EN QUE QUEDAMOS !!       ¿ ERA ILEGAL OU NON 

 

, cos criterios aprobados polo Goberno,
que incumpra co seu contrato, terá dereito a unha productividade

 

Que no Concello de Ponteareas 
complemento salarial que cobran 
varios traballadores e que non é un 
plus que varíe cada mes en función do 
traballo realizado, senón que é parte do 
salario e que está consolidado, que 
pertence a cada traballador e que teñen 
recoñecido. 

Ata agora os traballadores xa 
gobernos 

asignaban as produtividades a 
dedo, de xeito caciquil, en base 
a amiguismos e á marxe da lei” 

ISTO É FALSO 

A VERDADE É: 

NO PLENO DO 7/AGO/17  

La Voz de Galicia 
“Expertos y Juristas
Plus a Funcionarios por ir a trabaj
 
“José Represas: No nos planteamos ni
reformar ni derogar esta medida”
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, cos criterios aprobados polo Goberno, un empregado 
terá dereito a unha productividade 

ue no Concello de Ponteareas hai un 
complemento salarial que cobran 
varios traballadores e que non é un 
plus que varíe cada mes en función do 
traballo realizado, senón que é parte do 

que está consolidado, que 
ballador e que teñen 

“Expertos y Juristas estiman ilegal dar un 
a Funcionarios por ir a trabajar” 

No nos planteamos ni 
reformar ni derogar esta medida” 


