
 

DECRET
ASSUMPTE: APROVACIÓ NÒMINES CORRESPONENTS AL MES DE FEBRER 2017
EXPEDIENT: 221/2017

Amadeu Benach i Miquel, Alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, en virtut de 
les facultats que m’atorga la legislació de règim local, dicta el següent DECRET:

En relació al expedient relatiu a l’aprovació de les nòmines del personal de l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès corresponents al mes de febrer que inclou les retribucions bàsiques 
i  retribucions complementàries corresponents a les diferents situacions administratives i 
serveis extraordinaris del personal laboral.

Vist que en les bases d’execució del pressupost en la base 40 gestió de la despesa en 
matèria de personal, que a continuació es transcriu:

“Base 40.- Gestió de la despesa en matèria de personal

1. La despesa de personal s’ajustarà a la plantilla de personal, aprovada conjuntament amb el  
pressupost, i  tindrà en compte la relació de llocs de treball.  Únicament podrà contractar-se  
personal quan així ho permeti en cada moment la legislació aplicable. 

2. Les retribucions de tot el personal de la corporació es faran efectives referides a mesos  
naturals, d’acord amb la seva legislació específica, i s’efectua per transferència als comptes  
oberts en bancs i caixes d’estalvis designats pel treballador.

3.  L’Alcaldia  podrà  concedir  bestretes  sense  interessos  a  treballadors  amb  una  antiguitat  
mínima d’un any per un import màxim de dos mensualitats, fixant com a límit la quantitat de  
1.800 euros.

Els treballadors de contracte superior a un any poden disposar d’un avançament de la paga  
extraordinària corresponent al semestre natural en que es demana. L’avançament de la paga  
extraordinària serà compatible amb les bestretes.

4. Les nòmines mensuals fan la funció de document O, s’aprovaran per decret de l’Alcaldia que  
es donarà compte a la Junta de Govern Local. L’Alcaldia ordenarà el pagament i, juntament  
amb la Secretaria Intervenció Tresoreria, signarà el pagament material.
 
5. En les relacions o nòmines de transferència bancària a través de les quals es fan efectius els  
havers del personal al servei de la corporació, es podran incloure el pagament d’honoraris de  
personal tècnic que tinguin una quantia fixa, la determinació de la qual hagi estat aprovada per  
l’òrgan  competent.  L’import  transferit  serà  el  que  resulti  una  vegada  descomptades  les  
retencions corresponents.”

RESOLC

PRIMER.- Aprovar la despesa corresponent a les nòmines del personal funcionari, laboral, 
càrrecs electes i plans d’ocupació, així com l’ordenació del inici dels tràmits necessaris per 
la fiscalització i el pagament de la despesa per part de l’interventor amb un import total de  
39.363,00 €. 

SEGON.- Donar compte del present decret a la propera Junta de Govern Local.

 

 



 

Ho mana i signa el Sr. Amadeu Benach i Miquel, a Banyeres del Penedès, davant meu el 
secretari-interventor-tresorer, José Félix Velasco Martínez, que certifico.

Vist i plau
L’alcalde Secretari Interventor Tresorer

Banyeres del Penedès,
document signat electrònicament al marge
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