
 

 

 

 

 
 

 
 
 
PROPOSTA DE L'ALCALDIA, DE MODIFICACIÓ DE L'ACORD DEL PLE DEL DIA 
01/02/2013, PER L'INCREMENT DELS COMPLEMENTS RETRIBUTIUS PERT LES 
SITUACIONS D'INCAPACITAT TEMPORAL DELS EMPLEATS MUNICIPALS 

 
 
 
 
Atès que la Disposició Addicional 54ena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, preveu que què cada administració 
pública podrà determinar, prèvia negociació col·lectiva, l’establiment d’un compliment 
retributiu, a percebre pel seu personal funcionari inclòs en el règim general de la 
seguretat social i pel seu personal laboral, que sumat a la prestació del règim general 
de la seguretat social, arribi fins al màxim del 100% de les retribucions fixes del mes 
d’inici de la incapacitat temporal. 

Atès que aquesta disposició modifica el règim establert a l’article 9 del Reial Decret 
Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de 
foment de la competitivitat, que fixava, en el cas que la incapacitat temporal derivés de 
contingències comunes, com a límits pel complement retribuït, el 50% durant el tres 
primers dies i del 75% des del quart dia fins al vint-i-unè.  

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Palau en la sessió celebrada el dia 1 de febrer de 
2013 va ratificar el Decret de l’Alcaldia del dia 15 d’octubre que establia els 
complements retributius següents: el 50% de les retribucions que va percebre el 
treballador el mes anterior al de la baixa, durant els tres primers dies d’incapacitat 
temporal per contingències comunes;  el 15% de les retribucions que va percebre el 
treballador el mes anterior al de la baixa, entre el quart i el vintè dia de la incapacitat 
temporal per contingències comunes; i el 25% de les retribucions que va percebre el 
treballador el mes anterior al de la baixa, a partir del vint-i-unè dia de la  incapacitat 
temporal per contingències comunes. 

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

 

Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 

 

Primer.- MODIFICAR l’acord adoptat pel Ple en la sessió del dia 1 de febrer de 2013, 
en el sentit d’incrementar el complement retributiu per les situacions d’incapacitat 
temporal dels empleats municipals, fins al màxim del 100 per cent des del primer dia 
de la incapacitat, d’acord amb el següent detall: 

 El complement retributiu per a incapacitat temporal derivada de contingències 
comunes, del primer al tercer dia, passaria del 50% al 100%. 

 El complement retributiu per a incapacitat temporal derivada de contingències 
comunes, del quart dia al vintè dia, passaria del 75% al 100%. 

 La incapacitat temporal derivada de contingències professionals en tots els 
trams, i la incapacitat temporal derivada de contingències comunes a partir del 
vint-i-unè dia no resulten susceptibles de modificació perquè la prestació 
corresponent, a càrrec de la mútua professional o de la pròpia Seguretat Social 
ja estan fixades al 100%. 



 

 

 

 

Segon.- NOTIFICAR aquest acord a tots els treballadors municipals, pel seu 
coneixement.  

 
Palau-saverdera, a la data de la signatura electrònica 
 

L’Alcaldessa, 

ISABEL MARIA CORTADA SOLER 


		2018-07-20T14:02:24+0200
	CPISR-1 C Isabel Maria Cortada Soler - 20/07/2018 14:02:24 - Càrrec: Alcaldessa
	#T#Alcaldessa




