
  

  

PROPOSTA D’ACORD AL PLE 

RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 534/2020 
 
 
 
En data 14 de juliol de 2020, mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 534/2020, s’ha resolt el que 

literalment és com segueix: 

 

 

“Identificació de l’expedient 
 
Aprovació de la modificació de pressupost número 17/2020, per suplement de crèdits del 
capítol 1 del Pressupost de Despeses de personal de l’exercici 2020. 
 
Relació de fets 
 
El Pressupost Municipal de l’any 2020 es va aprovar inicialment en sessió plenària de data 
28/11/2019. 
 
El Butlletí Oficial de l’Estat número 19 de data 22/01/2020 va publicar el RD-llei 2/2020, de 21 
de gener, pel que s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector 
públic. 
 
L’article 3.Dos de l’esmentat text legal disposa que l’any 2020, les retribucions del personal al 
servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior al 2 per cent 
respecte a les vigents a 31 de desembre de 2019, en termes d’homogeneitat per als dos 
períodes de la comparació. 
 
Vist l’acord de la mesa negociadora de data 26/02/2020. 
 
El departament de Serveis Econòmics ha efectuat el càlcul dels increments retributius meritats 
per tots els treballadors municipals, així com dels imports a suplementar les diferents 
aplicacions pressupostàries del capítol 1 de despeses de personal del Pressupost Municipal de 
2020. 
 
Atenent el que disposa l’article 177 del RDLeg 2/2004, de 5 de març, Text Refòs de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, correspon al President de la Corporació ordenar la 
incoació de l’expedient de suplement de crèdit. 
 
L’article 8 de les Bases d’Execució del Pressupost de l’exercici 2020 estableixen que 
l’aprovació dels expedients de modificació de pressupost per suplements de crèdits correspon 
al Ple. 
 
Malgrat això, atenent al que disposa l’article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases de Règim Local, donat que l’increment retributiu dels empleats municipals va 
meritar l’1 de gener, la present modificació pressupostària pot ser aprovada per Decret, donant-
ne compte al Ple en la primera sessió que celebri per a la seva ratificació. 
 
Per tot l’exposat Resolc: 
 
Primer.- Aprovar la modificació de pressupost 17/2020, per suplement de crèdits d’aplicacions 
pressupostàries del capítol 1 de despeses de personal, segons el detall següent: 
 
920.120.00 - Retribucions bàsiques  -    937,02 eur 
920.120.01 - Retribucions bàsiques  -    824,10 eur 
920.120.03 - Retribucions bàsiques  - 1.262,76 eur 
920.120.04 - Retribucions bàsiques  -    178,40 eur 



  

  

920.120.06 - Triennis    -     519,00 eur 
920.121.00 - Complement de destí  - 1.610,98 eur 
920.121.01 - Complement específic  - 3.370,64 eur 
920.131.00 - Remuneracions laborals -    747,04 eur 
920.131.02 - Retribucions personal programes    812,76 eur 
920.150.00 - Incentiu de productivitat -  1.199,04 eur 
920.160.00 - Seguretat social empresa -          20.000,00 eur 
132.120.01 - Retribucions bàsiques  -    274,70 eur 
132.120.03 - Retribucions bàsiques  - 3.604,32 eur 
132.120.05  - Retribucions bàsiques  -    163,53 eur 
132.120.06 - Triennis    -    910,50 eur 
132.121.00 - Complement de destí  - 2.076,48 eur 
132.121.01 - Complement específic  - 6.388,76 eur 
132.150.00 - Incentiu productivitat  -    160,72 eur 
132.152.00 - Altres incentius    -      37,56 eur 
230.130.00 - Remuneracions laborals - 1.054,05 eur 
230.131.00 - Remuneracions laborals -    447,16 eur 
230.150.00 - Incentiu productivitat  -    268,38 eur 
323.130.00 - Remuneracions laborals - 2.851,54 eur 
323.150.00 - Incentiu productivitat  -    341,88 eur 
4315.130.00 - Remuneracions laborals -    457,30 eur 
4315.150.00 - Incentiu productivitat  -      58,10 eur 
491.130.00 - Remuneracions laborals -    430,92 eur 
151.120.00 - Retribucions bàsiques  -    624,68 eur 
151.120.01 - Retribucions bàsiques  -    549,40 eur 
151.120.03 - Retribucions bàsiques  -    420,92 eur 
151.120.04 - Retribucions bàsiques  -    178,40 eur 
151.120.06 - Triennis    -    345,06 eur 
151.121.00 - Complement de destí  -    846,16 eur 
151.121.01 - Complement específic  - 1.709,26 eur 
151.130.00 - Remuneracions laborals - 1.808,38 eur 
151.150.00 - Incentiu productivitat  -    854,84 eur 
1533.130.00 - Remuneracions laborals . 3.029,91 eur 
1533.150.00 - Incentiu productivitat  - 5.010,16 eur 
1533.153.00 - Complement dedicació  -      76,56 eur 
165.130.00 - Remuneracions laborals -    433,01 eur 
165.150.00 - Incentiu productivitat  -    121,80 eur 
165.153.00 - Complement dedicació  -      76,56 eur 
3371.130.00 - Remuneracions laborals -  1.509,90 eur 
3371.150.00 - Incentiu de productivitat  -      39,34 eur 
337.130.00 - Remuneracions laborals -    368,62 eur 
337.150.00 - Incentiu de productivitat  -      30,66 eur 
330.130.00 - Remuneracions laborals -    395,36 eur 
330.150.00 - Incentiu de productivitat  -      29,40 eur 
3321.130.00 - Remuneracions laborals -   892,36 eur 
3321.150.00 - Incentiu de productivitat  -      29,82 eur 
170.131.00 - Remuneracions laborals -    494,36 eur 
171.130.00 - Remuneracions laborals - 2.909,38 eur 
171.150.00 - Incentiu de productivitat  -    840,98 eur 
171.153.00 - Complement dedicació  -      76,56 eur 
163.130.00 - Remuneracions laborals - 1.096,54 eur 
163.150.00 - Incentiu de productivitat  -    351,54 eur 
342.130.00 - Remuneracions laborals -    355,04 eur 
341.131.00 - Remuneracions laborals -    336,81 eur 
 
Segon.- Disposar que el finançament d’aquesta modificació pressupostària que puja la quantitat 
de 76.829,41 euros es faci mitjançant afectació del Romanent de Tresoreria de l’exercici 2019. 
 



  

  

Tercer.- Donar compte al Ple de la present Resolució per a la seva ratificació en la primera 
sessió que celebri.” 

 

 

Per tot l’exposat anteriorment, l’alcaldia eleva al Ple de la Corporació el següent 
 
ACORD 
 
Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 0534/2020 de 14 de juliol de 2020, relatiu a l’aprovació de la 
modificació de pressupost 17/2020, per suplement de crèdits d’aplicacions pressupostàries del 
capítol 1 de despeses de personal 
 

 

Cabrils, 16 de juliol de 2020 

 

 

L’alcaldessa  

Maite Viñals Clemente 
 


