Codi de verificació
671V004E5E5Q360L0JUO
Procediment
1619 Pressupost general
Expedient núm.
Document
3089/2020
36657/2020

Carles Casellas Ayén, Secretari de l’Ajuntament de la Garriga, en reserva de l’aprovació de
l’acta de la sessió i d’acord amb el que preveu l’article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels Ens Locals,
CERTIFICO:

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

Que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 29 d'abril de 2020 i segons consta a
l’esborrany de l’acta, va prendre entre d’altres l’acord següent:
«ÀREA FUNCIONAL: Recursos Humans
IDENTIFICACIÓ
Aprovació de la massa salarial del personal laboral de l'Ajuntament i de l'OAMC per l'any
2020
ANTECEDENTS DE FET
L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat
de l’Administració Local ha introduït a la Llei de Bases de Règim Local un nou article 103.bis,
que assenyala:
“1.Las Corporaciones locales aprobarán anualmente la masa salarial del personal laboral del
sector público local respetando los límites y las condiciones que se establezcan con carácter
básico en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.
2. La aprobación indicada en el apartado anterior comprenderá la referente a la propia
Entidad Local, organismos, entidades públicas empresariales y demás entes públicos y
sociedades mercantiles locales de ella dependientes, así como las de los consorcios adscritos a
la misma en virtud de lo previsto en la legislación básica de régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y de las fundaciones en las que concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de las entidades
citadas en este apartado.
b) Que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de
un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.
3. La masa salarial aprobada será publicada en la sede electrónica de la Corporación y en el
Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial en el
plazo de 20 días”.
La tècnica de Recursos Humans ha emès informe favorable.
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Article 103 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local introduït
per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració
Local.
Atès el que disposa l’article 3.Quatre del Real Decret-Llei 2/2020, de 21 de gener, pel que
s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic:
“Cuatro. La masa salarial del personal laboral, que podrá incrementarse en el porcentaje
máximo previsto en el apartado dos de este artículo, en términos de homogeneidad para los
dos períodos objeto de comparación, está integrada por el conjunto de las retribuciones
salariales y extrasalariales devengadas por dicho personal en el año anterior, teniendo en
cuenta, en cómputo anual, el incremento vinculado a la evolución del PIB autorizado en 2019.
Se exceptúan, en todo caso:
a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador.
c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador”.
Per tal de complir amb aquesta obligació, i d’acord amb els pressupostos vigents per a
l’exercici 2020, de les entitats, Ajuntament de la Garriga i Organisme Autònom de Mitjans de
Comunicació de la Garriga, cal procedir a l’aprovació de la massa salarial del personal
laboral.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció de següent
ACORD:
Primer. Aprovar la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de la Garriga per a
l’exercici 2020 en els següents termes:
Massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de la Garriga: 3.123.421,86€, que està
conformada per les retribucions bàsiques, complementàries i extraordinàries, formació i
acció social (exercici 2019) del personal laboral de l’Ajuntament i el contractat en el marc
dels Plans d’Ocupació Municipal.
Massa salarial de l’entitat Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació de la Garriga:
183.036,88€, que està conformada per les retribucions bàsiques i complementàries,
formació i acció social (exercici 2019) del personal laboral de l’OAMC.
Total massa salarial personal laboral exercici 2020: 3.306.458,74€.
Segon. Publicar aquest acord a la seu electrònica i en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
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Tercer. Notificar-ho al Comitè Unitari de Personal de conformitat amb la legislació vigent
Quart. Traslladar a l’àrea de Recursos Humans per al seu coneixement.»
El Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels 16 membres assistents (5 ERC+Acord, 6 JUNTS, 2
CUP-AMUNT, 2 PSC-CP, i 1 CS), essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova la
proposta d’acord.
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I, perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau de la senyora Alcaldessa.
La Garriga,

Vist i plau,
F_FIRMA_62

F_FIRMA_12

Signat digitalment per:
Secretari
Carles Casellas Ayen
30-04-2020 13:16:00

Signat digitalment per:
Alcaldessa
Dolors Castellà Puig
30-04-2020 13:19:00

Pl. de l’Església, 2
08530 La Garriga
Tel. 93 860 50 50
oac@ajlagarriga.cat

3/3

