Dimarts, 5 de gener de 2016
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
EDICTE de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, sobre l'aprovació definitiva de la modificació de la Normativa de
Retribucions i de provisió de llocs de treball del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament i dels seus OOAA
El Ple de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en sessió de data 29 d'octubre de 2015, va aprovar inicialment
l'actualització i modificació de la Normativa de Retribucions i de Provisió de Llocs de Treball del personal funcionari i
laboral d'aquest Ajuntament. L'edicte relatiu a l'aprovació inicial de l'esmentat acord va ser publicat en el Butlletí Oficial
de la Província el dia 17 de novembre de 2015.
Durant el període d'informació pública no s'ha presentat cap reclamació ni suggeriment, per la qual cosa queda elevat a
definitiu, i es procedeix a la publicació integra del text, als efectes de la seva entrada en vigor transcorregut el termini de
quinze dies, a partir de la seva total publicació.
El text íntegre de la modificació de la Normativa aprovada és el següent:
Primer.- Aprovar inicialment l'actualització i modificació de la Normativa de Retribucions i de Provisió de Llocs de Treball
del personal funcionari i laboral d'aquest Ajuntament, que s'haurà de sotmetre a informació pública i audiència als
interessats a efectes de reclamacions i suggeriments, mitjançant la inserció del corresponent edicte en el Butlletí Oficial
de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un diari dels de major difusió de la Província i al Tauler
d'Anuncis d'aquesta Corporació, per un termini de trenta dies, transcorregut el qual sense que s'hagi presentat cap
reclamació o suggeriment s'entendrà aprovada definitivament sense necessitat d'un nou acord.
Segon.- Actualitzar les quanties que consten en els articles de la Normativa de Retribucions i Provisió de Llocs de
Treball del personal funcionari d'aquest Ajuntament que tot seguit s'indiquen:
Article 43.Per raó de l'exercici d'una delegació de funcions que impliqui una dedicació especial es percebrà la següent quantia
total, referida a una anualitat íntegra:
Delegació
a) Secretaria, Intervenció o Administrador d'Organisme Autònom. Quantia anyal: 3.052,51 EUR.
b) Tresoreria Organisme Autònom. Quantia anyal: 3.052,51 EUR.
c) Secretaria Comissió Informativa. Quantia anyal: 1.095,60 EUR.
d) Direcció de Programes o projectes especials, amb encarregat concret. Aplicació fórmula: CDP = (7.385,08
EUR/440*HD).

e) Secretaria, Intervenció, Administrador o Tresoreria d'altres Organismes. Aplicació de fórmula: el 33% de l'import
assenyalat per delegacions similars.
Tercer.- Modificar l'article 44 de la Normativa de Retribucions del personal funcionari que quedarà redactat com segueix:
SOBRE EL COMPLEMENT ESPECÍFIC-TRAM NOCTURNITAT
Article 44.1.- El Complement Específic-Tram nocturnitat és la part del Complement Específic que retribueix la prestació de serveis
en horari comprés entre les 22 hores i les 6 hores.
2.- La seva quantia referida a la prestació diària del servei en el torn de nit s'estableix en 13 EUR diaris, exclusivament
pels llocs de Cap de Servei (caporal), Cap de Servei de Prevenció i Seguretat Ciutadana (caporal), Agents de Barri,
Agent de Servei Generals i Agents interins, quan realitzin servei nocturn i en 7 EUR pel personal de la Brigada de
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Essent CDP l'import del complement i HD el nombre d'hores que es preveu de dedicació.

Dimarts, 5 de gener de 2016
Manteniment i s'actualitzarà d'acord amb l'increment que estableixi la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat en cada
exercici.
Quart.- Modificar l'article 45 de la Normativa de Retribucions del personal funcionari que quedarà redactat com segueix:
SOBRE EL COMPLEMENT ESPECÍFIC-TRAM FESTIVITAT
Article 45.1.- El Complement Específic-Tram festivitat és la part del Complement Específic que retribueix la prestació de serveis,
per part del personal adscrit a llocs de treball de caporal i agent de la guàrdia urbana en els dies festius i torns que
s'assenyalen a continuació:
DIES
Dia 1 de gener
Dia 5 de gener
Dia 6 de gener
Dijous Festa Major
Divendres Festa Major
Dissabte Festa Major
Diumenge Festa Major
Dia 23 de juny
Dia 24 de desembre
Dia 25 de desembre
Dia 26 de desembre
Dia 31 de desembre

TORN
Matí

TORN
Tarda
Tarda
Tarda
Tarda
Tarda
Tarda
Tarda
Tarda
Tarda
Tarda
Tarda
Tarda

Matí
Matí
Matí
Matí
Matí
Matí

TORN
Nit
Nit
Nit
Nit
Nit
Nit
Nit
Nit
Nit

2.- La seva quantia referida a la prestació diària del servei en un dia festiu s'estableix en 120 EUR diaris, i s'actualitzarà
d'acord amb l'increment que estableixi la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat en cada exercici.
Cinquè.- Modificar l'article 44 de la Normativa de Retribucions del personal laboral que quedarà redactat com segueix:
SOBRE EL COMPLEMENT DE CONDICIONS-TRAM NOCTURNITAT
Article 44.1.- El Complement Condicions-Tram nocturnitat és la part del Complement Específic que retribueix la prestació de
serveis en horari comprés entre les 22 hores i les 6 hores.
Sisè.- Modificar l'article 45 de la Normativa de Retribucions del personal laboral que quedarà redactat com segueix:
La quantia del Complement Condicions- Tram nocturnitat, referida a la prestació diària del servei en el torn de nit
s'estableix en 7 EUR diaris pel personal de la Brigada de Manteniment, i s'actualitzarà d'acord amb l'increment que
estableixi la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat en cada exercici.

Cornellà de Llobregat, 23 de desembre de 2015
L'alcalde, per delegació de firma segons Decret núm. 2814 de 22 de juny de 2015, la cap de Personal, Patrícia Schmitt
Iñíguez

https: //bop.diba.cat
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La present Normativa serà publicada en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant un extracte i publicada en la pàgina web de l'Ajuntament.

