
 

DECRET
ASSUMPTE: Serveis extraordinaris fora de la jornada laboral efectuats pel personal laboral de 
l’Ajuntament durant el mes desembre 2016 i gener 2017.
EXPEDIENT: 63/2017

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:

Vistes les relacions de serveis extraordinaris efectuats pel personal laboral fora de la jornada 
laboral d’aquest Ajuntament durant el mes de desembre i gener, les quals han estat informades 
favorablement per aquesta Alcaldia.

Vist l’informe de data 24 de gener de 2017 de Secretaria–Intervenció de fiscalització prèvia 
limitada de la nòmina del mes de gener de 2017 que a continuació es transcriu:

“INFORME

Vista la relació de serveis extraordinaris efectuats pel personal laboral d’aquest Ajuntament  
durant el mes de desembre de 2016 i gener de 2017 i de conformitat amb l’article 214 del Reial  
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora  
de les Hisendes Locals, s’emet el següent:

PRIMER.-  L’obligació  el  reconeixement  de  la  qual  es  proposa,  en  concepte  de  serveis  
extraordinaris fora de la jornada laboral prestats pels treballadors durant el mes desembre 2016  
i gener 2017, tal com ens indica el full presentat a l’alcaldia amb la relació d’hores efectuades i  
el motiu d’aquestes, com indica l’art.24.3 del conveni col·lectiu de l’Ajuntament de Banyeres del  
Penedès “Les hores extraordinàries, degudament autoritzades, es poden compensar mitjançant  
retribució o mitjançant el gaudi del temps equivalent de descans retribuït. Això últim sempre  
que les necessitats  del  servei  ho permetin  i  de comú acord entre  treballador  i  corporació”  
,ascendeix  a  la  quantitat  de  nou-cents  tretze  amb seixanta  tres  euros  (913,63  €),  amb el 
següent detall:

Treballador / a Període
Gratificaci
ó

DNI:...374B
 Desembre  i  
Gener 435,39 €

DNI: ..425Z Gener 118,65 €
DNI:...468C Gener 122,01 €
DNI:...653D Gener 47,82 €
DNI:..805V Gener 142,32 €
DNI:...147B Desembre 47,44 €

SEGON.-  Fiscalitzar   DE  CONFORMITAT  l’atorgament  de  les  gratificacions  per  serveis  
extraordinaris al personal que es detalla, que s’abonaran en la nòmina del mes de gener de  
2017,  a  càrrec  de  l’aplicació  pressupostària  9200  13001  del  pressupost  vigent  d’aquest  
Ajuntament, que existeix partida suficient i adequada per afrontar aquestes despeses.”

Vist el contingut de l’article 35 del Reial Decret legislatiu 1/1995 de 24 de març, que regula les 
hores  extraordinàries  del  personal  laboral  que presta  els  seus  serveis  a  l’administració  de 
conformitat amb l’article 7 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic i  

 



 

demés disposicions concordants, així com el règim de delegació de competències entre els 
òrgans  administratius  d’aquest  Ajuntament,  i  atenent  a  la  disponibilitat  de  crèdit  adequat  i 
suficient per tal de fer front a aquestes despeses, fent ús de vinculació.

Atès  que  existeixen  criteris  objectius  per  a  l’atorgament  de  les  gratificacions  per  serveis 
extraordinaris  fora  de  la  jornada  laboral  al  personal  de  l’Ajuntament,  tal  com indica  el  full  
presentat per l’alcaldia. 

He Resolt

Primer.- Atorgar les següents hores extraordinàries per serveis fora de la jornada laboral al  
personal  laboral  que  presta  els  seus  serveis  extraordinaris  fora  de  la  jornada  laboral  a 
l’Ajuntament:

Treballador / a Període Gratificació

DNI:...374B
 Desembre  i 
Gener 435,39 €

DNI: ..425Z Gener 118,65 €
DNI:...468C Gener 122,01 €
DNI:...653D Gener 47,82 €
DNI:..805V Gener 142,32 €
DNI:...147B Desembre 47,44 €

Segon.- Abonar els serveis extraordinaris  esmentades en la nòmina del corrent mes de gener.

Tercer.- Donar compte del present Decret a l’Ajuntament en la propera junta de govern local 
que es celebri.

Ho mana i signa el Sr. Amadeu Benach i Miquel, a Banyeres del Penedès, el dia 24 de gener de 
2017, 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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