
 

DECRET D’ALCALDIA
Expedient núm.: 1574/2017
Assumpte:  Aprovació nòmines mes desembre

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 a l’expedient relatiu a l’aprovació de les nòmines del personal de l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès corresponents al mes de desembre, que inclou les retribucions bàsiques 
i retribucions complementàries corresponents a les diferents situacions administratives i serveis 
o treballs extraordinaris del personal laboral i quilometratge del personal laboral.

Atès el contingut de la Base 40ena de les d’execució del pressupost per l’exercici vigent, que es 
transcriu a continuació:

“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.”

Atès que, per simplificació administrativa, serà l’Alcaldia qui proposi a la Junta de Govern Local 
l’aprovació de les nòmines i aquesta, si s’escau, qui ho acordi.

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art  84 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases del  
Règim Local.

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret número 
66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del 2015, i atenent a les  
competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017.

 



 

Per tot això,

RESOLC:

PRIMER.- Aprovar la despesa corresponent a les nòmines del mes de desembre del personal 
funcionari,  laboral,  jove  en  pràctiques i  càrrecs  electes  d’aquest  Ajuntament,  així  com 
l’ordenació de l’inici dels tràmits necessaris per la fiscalització i el pagament de la despesa per  
part de l’interventor amb el següent desglossament :

Cost Total: 58.715,74 €
Total Cost Seguretat Social: 15.090,40 €
Quotes Obreres: 2.960,34 €
Total  líquid  a  percebre pel  personal  funcionari,  laboral,  jove en pràctiques  càrrecs  electes: 
35.959,29 €

SEGON.- Donar compte del present decret al Ple de la Corporació en la propera sessió.

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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