
 

 

 

 

 
 

 
 
PROPOSTA DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA, D’APLICACIO DELS INCREMENTS 
RETRIBUTIUS AL PERSONAL MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2018, I 
D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 9/2018 

 
Atès que l’article 18.Dos de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2018, disposa que, per l’any 2018, les retribucions del personal al 
servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior a l’1,5% 
respecte a les vigents a 31 de desembre de 2017, 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, si l’increment del Producte Interior Brut (PIB) a preus constants del 2017 
arribés o superés l’3,1% s’afegiria, amb efectes d’1 de juliol de 2018, un altre 0,25% 
d’increment salarial. 

A més a més, es podrà autoritzar un increment addicional del 0,2% de la massa 
salarial per a, entre d’altres mesures, implantar plans o projectes de millora de la 
productivitat o l’eficiència, la revisió de complements específics entre llocs amb 
funcions equiparables, la homologació de complements de destí o l’aportació a plans 
de pensions. En les Administracions i la resta d’entitats del sector públic definit en 
aquest article en situació de superàvit pressupostari en l’exercici 2017, aquest 
increment addicional podrà arribar al 0,3%. 

Atès que l’Ajuntament de Palau-saverdera va liquidar el pressupost de l’exercici 2017 
amb situació de superàvit. 

Atès que l’apartat Onze de l’esmentat article 18 disposa que aquest precepte té 
caràcter bàsic. 

Vistos es ’informe de la Secretaria i la Intervenció municipals. 

Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 

Primer.- APLICAR els increments previstos en la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, de l’1,5% a les retribucions del 
personal municipal des de l’1 de gener de 2018 i l’increment addicional del 0,3% de la 
massa salarial per a destinar-lo, entre d’altres mesures, a implantar plans o projectes 
de millora de la productivitat o l’eficiència, la revisió de complements específics entre 
llocs amb funcions equiparables, la homologació de complements de destí o l’aportació 
a plans de pensions, d’acord amb el següent detall: 

 L’increment anual de la nòmina del personal funcionari es quantifica en 3.857,70 
€. 

 L’increment anual de la nòmina del personal laboral es quantifica en 1.851,66 €. 

 L’increment addicional del 0,3% de la massa salarial puja a 311,04 €. 

L’increment de les retribucions del personal de l’Ajuntament s’aplicarà a partir de la 
nòmina del mes de juliol, amb la qual s’abonaran, a més a més, els endarreriments 
meritats des del dia 1 de gener de 2018 fins el 30 de juny de 2018. 

Segon.- APROVAR INICIALMENT l’expedient de modificació de crèdits número 
09/2018 del pressupost de la Corporació de l’exercici 2018, d’acord amb el següent 
detall: 

 



 

 

 

 

PARTIDA CONCEPTE ALTA BAIXA 

920-120.00.00 RETRIBUCIONS BASIQUES GRUP A 423,57  

920-120.03.00 RETRIBUCIONS BASIQUES GRUP C1 455,26  

920-120.04.00 RETRIBUCIONS BASIQUES GRUP C2 257,21  

920-120.06.00 TRIENNIS 228,98  

920-121.00.00 COMPLEMENT DESTI 688,76  

920-121.01.00 COMPLEMENT ESPECIFIC 1.537,18  

920-121.03.00 ALTRES COMPLEMENTS 278,31  

920-130.00.00 RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS 931,16  

920-130.02.00 ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL 926,06  

920-131.00.00 RETRIBUCIONS BASIQUES TEMPORALS 15,62  

920-131.00.01 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES TEMPORALS 9,61  

221-160.00.00 SEGURETAT SOCIAL 268,68  

929-500.00.00 FONS DE CONTINGENCIA I ALTRES IMPREVISTOS  6.020,40 

  6.020,40 6.020,40 

 

Tercer.- Exposar al públic l'aprovació inicial al tauler d'anuncis, a l’e-Tauler, i al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona, per un període de quinze dies hàbils comptats des 
del dia següent a la seva publicació al BOPG, posant a disposició del públic la 
documentació corresponent. Durant l'esmentat termini els interessats podran examinar 
la documentació i presentar reclamacions davant el Ple de la Corporació. 

Quart.-.-Donar compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions i suggeriments que 
es formulin, que es resoldran amb caràcter definitiu, o en cas que no es presentin, 
l'acord provisional s'elevarà automàticament a definitiu. 

Cinquè.- L'acord d'aprovació definitiva i el resum per capítols de la modificació de 
crèdits haurà de publicar-se al Butlletí Oficial de la Província de Girona per a la seva 
vigència i impugnació jurisdiccional. 

Sisè.- Trametre còpia de l'expedient de la modificació de crèdits definitivament 
aprovada, a l'Administració de l'Estat i de la Comunitat Autònoma simultàniament a la 
seva remissió al Butlletí Oficial de la Província Girona. 

 
Palau-saverdera, a la data de la signatura electrònica. 
 
L’Alcaldessa, 
ISABEL MARIA CORTADA SOLER 
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