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DECRET D’ALCALDIA
EXPEDIENT: 109/2019
ASSUMPTE: Bestreta avançament paga extraordinària juny de la treballadora amb NIF 900N
DECRET D’ALCALDIA
D’ATORGAMENT DE LA BESTRETA AVANÇAMENT PAGA EXTRAORDINÀRIA
SOL·LICITADA PER LA TREBALLADOR AMB NIF:...900N- Exp. 109/2019
ANTECEDENTS
En data 15 de gener de 2019, amb registre d’entrada núm. 2019-E-RC-179, la treballadora amb
NIF:.900N, ha sol·licitat un avançament de la paga extraordinària del mes de juny.
FONAMENTS JURÍDICS

25.1.1.- Per part de la corporació s’estableix un fons destinat a proporcionar bestretes sense
interessos als empleats públics que tinguin un mínim d’un any d’antiguitat.
25.1.2.- El import es de dos mensualitats i fins a un màxim de 1.800€. No es pot sol·licitar una
segona bestreta si no s’ha acabat d’abonar la primera.
25.1.3.- Els terminis de devolució no podran superar els 18 mesos. El personal contractat
temporal per més d’un any esta obligat a reintegrar la bestreta al final del contracte.
25.2 Avançament de la paga extraordinària.- Els treballadors de contracte superior a un any
poden desposar 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.”
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar concedir un avançament de la paga extraordinària del mes de juny per
import de 1.000,00 € a la treballadora amb NIF: 900N.
SEGON.- Notificar el present acord a la treballadora amb NIF:...900N i a la Gestoria Fornell
Consultors.
TERCER.- Donar compte del present acord a la Junta de Govern Local i
Corporació en la propera sessió.
L’Alcalde
Amadeu Benach i Miquel
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25.1 Bestretes reintegrables
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“Art. 25è .Bestretes reintegrables i avançament de nòmina

Número : 2019-0011 Data : 30/01/2019

Vist l’article 25 del conveni Col·lectiu de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès que diu
textualment:

