
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE MARTORELLES

ANUNCI sobre aprovació de l'increment de les retribucions del personal municipal per a l'any 2019.

Als efectes reglamentaris i per al coneixement del públic en general, seguidament es publica que el Ple de
l'Ajuntament de Martorelles, en sessió ordinària celebrada el dia 21 de gener de 2019, va aprovar l'increment
de les retribucions del personal municipal, any 2019, i que literalment diu:

“APROVACIÓ INCREMENT DE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL MUNICIPAL, ANY 2019

L'article 3.Dos del Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents en
matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic, disposa que, per l'any 2019, les retribucions del personal al
servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior al 2,25% respecte a les vigents a
31 de desembre de 2018, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a
efectius de personal com a la seva antiguitat.

A més a més, estableix que si l'increment del Producte Interior Brut (PIB) a preus constants del 2018 arribés o
superés el 2,5% s'afegiria, amb efectes d'1 de juliol de 2019, un altre 0,25% d'increment salarial, i pel fet que
el creixement fos inferior estableix un escalatge que suposa un increment addicional que va del 0,05 al 0,20%.

A més a més, es podrà autoritzar un increment addicional del 0,2% de la massa salarial per a mesures de
millora salarial. En les Administracions en situació de superàvit pressupostari en l'exercici 2018, aquest
increment addicional podrà arribar al 0,3%.

Atès que l'esmentat Reial Decret Llei té caràcter bàsic.

Vist l'informe d'intervenció.

El Ple de l'Ajuntament, prèvia deliberació i per unanimitat, adopta els següents ACORDS:

 

PRIMER. APLICAR els increments previstos en el Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, per a l'exercici
2019, del 2,25% a les retribucions del personal municipal des de l'1 de gener de 2019, i l'increment addicional
del 0,25% de la massa salarial per a destinar-lo a la millora del complement específic.

 

SEGON. La resta d'increments previstos en el Reial Decret Llei 24/2018, seran aplicats un cop es conegui
l'increment del PIB a preus constants de 2018 així com les dades de tancament de l'exercici pressupostari
municipal de l'any 2018.

 

TERCER. L'abonament efectiu d'aquests increments es farà un cop es disposi del crèdit pressupostari
corresponent.

 

QUART. Publicar aquests acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al DOGC.

 

CINQUÈ. Notificar-ho a la representació dels treballadors.”

 

Martorelles, 24 de gener de 2019
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