
 
 
 

PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA, D’APROVACIÓ DE LA 
MODIFICACIÓ 2/2016 DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE PALAU-SAVERDERA. 

 
 
 

Vista la sol·licitud presentada per l’empleada municipal xxxx el dia 13 de setembre de 
2016 (registre d’entrada E2016001985), demanat que es procedeixi a l’abonament del 
complement específic de l’àrea de recaptació que ve ocupant des d’octubre de 2012 i 
que es consideri un increment del complement específic assignat a aquest lloc de 
treball per l’ampliació de tasques amb la tramitació d’expedients de subvencions, 
contractació i serveis socials. 

Vist l’informe emès per la intervenció municipal el dia 20 d’octubre de 2016. 

Atès que el dia 27 de setembre de 2012, el Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera, va 
acordar amortitzar la plaça d’Administrativa de l’Escala d’Administració General de 
l’Ajuntament de Palau-saverdera, adscrita a l’Àrea de Secretaria i Intervenció, i 
classificada amb el Grup C1 Nivell 18 que venia ocupant, des del dia 5 de maig de 2008, 
en règim de funcionària interina, la senyora xxxxxxx, amb DNI xxxxxx. L’amortització 
d’aquesta plaça va comportar el cessament de la senyora xxxxxx en aquest lloc de 
treball. Aquesta plaça tenia atribuïda l’any 2012 la següents retribucions 
complementàries: complement de Destí, 394,79 €; complement específic, 543,67 €; i 
complement de productivitat, 115,37 €. 

Atès que, en aquesta mateixa sessió del dia 27 de setembre de 2012, el Ple de 
l’Ajuntament de Palau-saverdera va acordar nomenar a la senyora xxxxxxxx per ocupar 
interinament la plaça de funcionària d’Administrativa de l’Escala d’Administració 
General de l’Ajuntament de Palau-saverdera, adscrita a l’Àrea de Recaptació, i 
classificada amb el Grup C1 Nivell 18 que va havia quedat vacant aquell mateix 
exercici. Aquesta plaça tenia atribuïda l’any 2012 la següents retribucions 
complementàries: complement de Destí, 394,79 €; complement específic, 711,41 €; i 
complement de productivitat, 129,26 €. 

Atès que, tot i no haver-se acordat cap canvi retributiu de la plaça de funcionària 
d’Administrativa de l’Escala d’Administració General de l’Ajuntament de Palau-
saverdera, adscrita a l’Àrea de Recaptació ni haver-se realitzat cap tipus de negociació 
col·lectiva amb aquest objectiu, la senyora xxxxxx va continuar percebent el 
complement específic i el complement de productivitat que tenia assignat per la plaça 
de la que havia estat cessada, en comptes de passar a percebre els complements 
assignats a la plaça de l’àrea de recaptació per la que havia estat nomenada. 



De conformitat amb el que preveuen el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic (aprovat pel RDL 5/2015, de 30 d’octubre) i el Reglament del personal 
al servei de les entitats locals 

Vist el Decret de l’Alcaldia-presidència núm. 270/2016, de 18 d’octubre, declarant que 
des del mes d’octubre de 2012 corresponia a la senyora xxxxxxx percebre les 
retribucions assignades a la plaça de funcionària d’Administrativa de l’Escala 
d’Administració General de l’Ajuntament de Palau-saverdera, adscrita a l’Àrea de 
Recaptació i què, malgrat això, fins avui ha vingut percebent les retribucions 
corresponents a la plaça d’Administrativa de l’Escala d’Administració General de 
l’Ajuntament de Palau-saverdera, adscrita a l’Àrea de Secretaria i Intervenció que va 
ser amortitzada el dia 27 de setembre de 2012 i que va ocupar interinament fins 
aquesta data i modificant les retribucions assignades al lloc de treball de l’Àrea de 
Recaptació, amb efectes a partir del mes d’octubre de 2016, en el sentit d’atribuir les 
retribucions complementàries que corresponen a aquesta plaça. 

Vist que l’article 16 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la 
funció pública estableix que les corporacions locals formaran la relació de llocs de 
treball existents en la seva organització. 

Vist el que disposen els articles 29 i següents del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 
d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats 
textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. 

Vist l’article 31 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de 
personal al servei de les entitats locals de Catalunya, que determina els documents 
que s’han d’incorporar en la relació de llocs de treball. 

Vist que l’article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i 52.2.j del 
Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, correspon al Ple l’aprovació de la relació del llocs de treball. 

Atès l’Informe d’Intervenció de data 17 d’octubre de 2016, en base al qual es constata 
que al projecte de pressupost per a l’exercici 2016 existeix consignació pressupostària 
suficient per a aprovar la present relació de llocs de treball. 

 

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS 

 

Primer.- APROVAR  la modificació de relació de llocs de treball de l’Ajuntament de 
Palau-saverdera, que compren el llocs de treballs reservats a personal funcionari, 
laboral i eventual de la corporació, així com la seva documentació annexa, pel que fa al 
lloc de treball següent que quedarà determinat d’acord amb les dades que es detallen: 

DENOMINACIO NUM. CLASSE 
PERSONAL 

ESCALA GRUP  NIVELL (CD) CE MENSUAL 

Administratiu 
recaptació 

1 FI General  C1 18 711,41 

JORNADA TITULACIO OBSERVACIONS 

JN Batxiller Ocupada interinament 



Segon.- IMPUTAR la despesa que generarà aquesta modificació amb càrrec a les 
partides pressupostàries 920/13000. 

Tercer.- PUBLICAR l’esmentada modificació en el tauler d'anuncis de la corporació, en 
el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Quart.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada i TRAMETRE còpia de la 
modificació de la relació de llocs de treball acordada a l'Administració de l'Estat i al 
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de 
Catalunya. 

 

 
 
 
 
 

 

Palau-saverdera, 20 d’octubre de 2016. 

 

L’Alcaldessa-presidenta. 

ISABEL MARIA CORTADA SOLER 

 


