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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:
Que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 26 de febrer 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 l'increment del 2% de les retribucions dels empleats públics de l'Ajuntament de la
Garriga i de l'Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació amb efectes a partir del
1/01/2020
ANTECEDENTS DE FET
En data 22 de gener de 2020 s’ha publicat el Reial Decret Llei 2/2020, de 21 de gener de 2020,
pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, el
qual determina al seu article 3. Dos) que en l’any 2020 les retribucions del personal al servei del
sector públic no podran experimentar un increment superior al 2,00% respecte a les vigents a
data 31 de desembre de 2019, en termes d’homogeneïtat pels dos períodes de comparació, tant
pel que respecta a efectius de personal com a l’antiguitat del mateix.
Igualment, si l’increment de PIB a preus constants en 2019 arriba o supera el 2,5 per cent
s’afegiria, amb efectes d’1 de juliol de 2020, un altre 1,00 per cent d’increment salarial. Per a un
creixement inferior al 2,5 per cent l’increment disminuiria proporcionalment en funció de la
reducció que s’hagi produït sobre l’esmentat 2,5%, de manera que els increments resultants
serien:
PIB igual a 2,1: 2,20 %.
PIB igual a 2,2: 2,40 %.
PIB igual a 2,3: 2,60 %.
PIB igual a 2,4: 2,80 %.
En relació al personal laboral, l’article 7 de Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel
que s’aprova el Text Refós de la Llei de L’estatut Bàsic de l’empleat Públic estableix que
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l’esmentat personal es regeix, a més de per la legislació laboral i per les altres normes
convencionalment aplicables, pels preceptes d’aquesta norma que així ho estableixin.
La vigent relació de llocs de treball del personal de l’Ajuntament de la Garriga, es va aprovar en
el Ple extraordinari de data 27 de febrer de 2007 d’acord amb la documentació que s’hi
annexava (manual de valoració, fitxes del catàleg, quadre de nivells retributius, etc.) i que es va
publicar en el BOPB en data 24/03/07 i en el DOGC en data 05/04/07, així com les posteriors
modificacions dutes a terme al llarg del anys fins el 2019.
En data de 30 de gener de 2019 es va aprovar el Text refós de l’Acord sobre les Condicions de
treball dels empleats públics de l’Ajuntament de la Garriga per un període de dos anys, on es
determinen les retribucions dels empleats públics (arts. 44 fins article 49), determinant que les
retribucions es veuran incrementades d’acord a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de
cada exercici.
Conforme amb el que disposa la normativa d’aplicació, es proposa aplicar el Reial Decret Llei
2/2020, de 21 de gener de 2020, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions
en l’àmbit del sector públic, el qual determina al seu article 3. Dos) que en l’any 2020 les
retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment
superior al 2,00% respecte a les vigents a data 31 de desembre de 2019, amb efectes retroactius
a 1/01/2020 al personal de l’Ajuntament de la Garriga així com al personal de l’OAMC.
En la reunió de la Mesa de Negociació celebrada el dia 15 de gener de 2020 es va negociar
l’increment del 2,00% de tots els conceptes retributius que s’abonen a la nòmina tant al personal
laboral com al personal funcionari de l’Ajuntament de la Garriga i de l’Organisme Autònom de
Mitjans de Comunicació, que li és d’aplicació l’Acord de Condicions de Treball dels empleats
públics de l’Ajuntament de la Garriga, amb efectes retroactius a 1 de gener de 2020, d’acord
amb els càlculs amb els que s’ha elaborat el Capítol I per l’any 2020. Amb l’excepció del
Complement Personal Transitori que queda congelat a la quantia que es venia pagant a maig de
2010.
Vist l’informe de la tècnica de Recursos Humans.
Vist l’informe emès pel secretari de la Corporació.
La Intervenció ha emès informe de fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics de
conformitat amb l’observació que l’aprovació d’aquest expedient resta condicionat a l’aprovació
definitiva del pressupost de exercici 2020.
FONAMENTS JURÍDICS
L’article 69.1 del Real Decreto Legislatiu 5/2015, de 30 de octubre, pel que s’aprova el text
refós de la Llei de l’ Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, estableix : “La planificación de los
recursos humanos en las Administraciones Públicas tendrá como objetivo contribuir a la
consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de
Plaça de l’Església, 2 · 08530 La Garriga · Tel. 93 860 50 50 · Fax 93 871 82 81 ·
oac@ajlagarriga.cat - www.lagarriga.cat

Codi de
verificació
5H2T3P6M031E096A0I7G
Procediment 3002 Modificacions generals de les retribucions
Expedient núm. 1195/2020

Document 20994/2020

los recursos económicos disponibles mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor
distribución, formación, promoción profesional y movilidad.”
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L’article 37 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de
la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en relació a les matèries objectes de negociació,
L’article 16 de la Llei 30/84, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública i
l’article 126.4 del RDL 781/86, de 18 d’abril, del Text refós de les disposicions vigents de
règim local en relació a la modificació de la relació dels llocs de treball a la seva organització
Els articles 29 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, quant al contingut que hauran de
tenir les relacions de llocs de treball corporació
Els articles 29 a 33, 50 i 66 del Decret Legislatiu 1/97, pel qual s’aprova la refosa en un text
únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció
pública, en matèria de relació de llocs de treball
L’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, disposa que correspon al Ple de la Corporació
l’aprovació de la plantilla de personal, així com la modificació, i la relació de llocs de treball o
la seva modificació, i la fixació de la quantia de les retribucions complementaries fixes i
periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual.
Article 3.Dos del Reial Decret Llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, pel qual s’aproven mesures
urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.
En relació al personal laboral, l’article 7 de Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel
que s’aprova el Text Refós de la Llei de L’estatut Bàsic de l’empleat Públic estableix que
l’esmentat personal es regeix, a més de per la legislació laboral i per les altres normes
convencionalment aplicables, pels preceptes d’aquesta norma que així ho estableixin.
Així mateix, l’article 27 del TREBEP estableix que les retribucions del personal es
determinaran d’acord amb la legislació laboral, el conveni col·lectiu que sigui aplicable i el
contracte de treball, respectant en tot cas el que estableix l’article 21 de l’Estatut dels
Treballadors que, en l’apartat 2 especifica que no podran acordar-se increments retributius que
globalment suposin un increment de la massa salarial superior als límits fixats anualment a la
Llei de pressupostos generals de l’Estat pel personal.
L’article 47 del vigent acord de condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de
la Garriga estableix que l’increment de retribucions durant la vigència de l’acord serà el previst
per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a cada exercici.
Real Decret Llei 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut
dels Treballadors.
Llei orgànica 11/85 de llibertat sindical.
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Llei 9/87, d’òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del
personal al serveis de les administracions públiques.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent
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ACORD:
Primer. Aprovar l’increment del 2,00% de tots els conceptes retributius que s’abonen a la
nòmina tant al personal laboral com al personal funcionari de l’Ajuntament de la Garriga i de
l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació, que li és d’aplicació l’Acord de Condicions
de Treball dels empleats públics de l’Ajuntament de la Garriga, amb efectes retroactius a 1 de
gener de 2020. Amb l’excepció del Complement Personal Transitori que queda congelat a la
quantia que es venia pagant a maig de 2010.
Segon. L’efectivitat del present acord resta sotmès a l’aprovació definitiva de la modificació
pressupostària corresponent per atendre la despesa derivada de l’increment retributiu de
referència.
Tercer. Donar compte del present acord a la representació dels empleats públics d’aquest
Ajuntament per al seu coneixement i efectes escaients.
Quart. Publicar el present acord en el Portal de la Transparència d’aquest ajuntament.

El Ple de l’Ajuntament per unanimitat, 17 vots a favor (6 ERC-ACORD-AM, 6 JUNTS, 2 PSCCP, 2 C.U.P-AMUNT i 1 CS), dels 17 membres assistents, essent 17 els de dret i de fet de la
corporació, aprova la proposta d’acord.»
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
27-02-2020 13:02:00

Signat digitalment per:
Alcaldessa
Dolors Castellà Puig
27-02-2020 14:42:00
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