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José A. Andrés Hernández, Secretari de l'Ajuntament de Castelldefels (Baix Llobregat),
CERTIFICO:
Que el Ple en sessió del dia 27 de setembre de 2018, va adoptar, entre altres, l'acord
següent:
PUNT 8è.-

2018/9290
ACTUALITZACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL SEGONS
ESTABLEIX L’ACORD PLENARI DEL DIA 19 DE JULIOL DE 2018, RELATIU
ALS INCREMENTS DE LES RETRIBUCIONS DE LA TAULA SALARIAL DELS
EMPLEATS PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS, ESTABLERT
A L’ARTICLE 18.2 DE LA LLEI 6/2018, DE 3 DE JULIOL, DE PRESSUPOSTOS
GENERALS DE L’ESTAT PER L’ANY 2018

Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia, 19 de juliol de
2018, va acordar els increments de l'1,5% més el 0.25% addicional de les retribucions
dels empleats públics de l’Ajuntament de Castelldefels establert a l’article 18.2) de la
Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’exercici 2018,
havent-se aplicat al personal acollit a l'Acord de Condicions i que ha estat d'alta a
l'Ajuntament amb efectes 1.1.2018.
Atès que s’ha donat compliment al que estableix el capítol IV (arts. 31 a 41) regulant el
dret a la negociació col·lectiva, representació i participació institucional, del Reial
Decret 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 (EBEP), ateses les reunions mantingudes amb els
representants dels Treballadors/es en dates 6 i 9 de juliol de 2018.
Atès que el Ple Municipal té la competència per aprovar l’actualització de la Relació de
Llocs de Treball i de la taula salarial tal i com estableix l’art. 22 i 33.2 de la llei 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, prèvia informació a la
representació sindical efectuada en les dites reunions mantingudes i l’enviament en
data 13 d’agost de 2018 de l’actualització de les Taules i Complements salarials 2018
segons LGPE que s’incorporen a l’actualització retributiva de les RLLT’s.
En compliment del que disposen l’article 283.4 del Text Refós de la Llei municipal i de
Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article
29 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprova el Reglament de personal al servei
de les entitats locals, es farà pública la relació de llocs de treball definitiva al BOP i al

L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: :11777131633444337002 a la Seu
electrònica de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

DOGC, així com al portal de transparència de l’ajuntament de Castelldefels, tal i com
determina l’art 9.1.d) de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a
la Informació Pública i Bon Govern. Es publicarà l’actualització de la taula salarial al
Portal de Transparència de l’Ajuntament de Castelldefels.
Atès l'informe favorable, de la Intervenció Municipal de data, 9 de juliol de 2018, es
proposa al Ple de l’Ajuntament, l’actualització salarial de la Relació de Llocs de Treball
introduint les modificacions retributives aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 19
de juliol de 2018.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent de Hisenda i Règim
Interior de data 19 de setembre de 2018.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat,
A C O R D A:
Primer.- Actualitzar les retribucions de la Relació de Llocs de treball i de la taula
salarial relacionats en execució de l’acord plenari de data 19 de juliol de 2018,
realitzant un increment de l'1,5% més el 0.25% addicional de les retribucions dels
empleats públics de l’Ajuntament de Castelldefels establert a l’article 18.2) de la Llei
6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’exercici 2018.
Segon.- Publicar l’actualització de la Relació de Llocs de Treball al BOP i al DOGC, i al
Portal de Transparència de l’Ajuntament, en compliment del que disposen l’article
283.4
del
Text
Refós
de
la
Llei
municipal
i
de
Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article
29 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprova el Reglament de personal al servei
de les entitats locals i art. 9.1. d) de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i Bon Govern i notificar-la al personal
municipal. Publicar l’actualització de la taula salarial al Portal de Transparència de
l’Ajuntament de Castelldefels.
Tercer.- Traslladar el present Acord a la Secció de Personal, Direcció de Règim Interior,
Intervenció municipal, i la Junta de Personal i Comitè d’Empresa.

I perquè així consti i tingui els efectes que correspongui, amb reserva dels termes que
resultin de l’aprovació de l’acta, de conformitat amb el que estableix l’article 206 del

Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprovà el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, expedeixo aquest certificat.
El secretari,

Signat electrònicament el
28/09/2018,13:55:55
José Antonio Andrés
Ajuntament de
Hernández
Castelldefels

