Expedient núm. 2021/83

DE

LES

RETRIBUCIONS

DEL

PERSONAL

L’article 19.Dos de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de
l’Estat per a l’any 2021 (BOE 31/12/2020), disposa que, per l’any 2021, les retribucions
del personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment global
superior al 0,9% respecte a les vigents a 31 de desembre de 2020, en termes
d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de
personal com a la seva antiguitat.

https://bop.diba.cat

“APROVACIÓ INCREMENT
MUNICIPAL, ANY 2021

Pàg. 1-1

Als efectes reglamentaris i per al coneixement del públic en general seguidament es
publica en el Butlletí Oficial de la Província, que el Ple de l’Ajuntament de Martorelles,
en sessió ordinària celebrada el dia 18 de gener de 2021, va aprovar l’increment de les
retribucions del personal municipal, any 2021, i que literalment diu:

A

ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament, prèvia deliberació i per unanimitat, adopta els següents
ACORDS:
PRIMER. APLICAR l’increment previst a l’article 19.Dos de la Llei 11/2020, de 30 de
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021 (BOE 31/12/2020),
del 0,9% a les retribucions del personal municipal, amb efectes de de l’1 de gener de
2021.
SEGON. Dur a terme les modificacions pressupostàries conduents a l’executivitat del
present acord.
TERCER. Publicar aquests acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al
DOGC.

Martorelles, a data de la signatura electrònica.

L’alcalde
Marc Candela Callado

B

Marc Candela Callado

Signatura 1 de 1

19/01/2021 ALCALDE

QUART. Notificar-ho a la representació dels treballadors.

Pot corroborar la validesa del document, fent servir les següents dades:

Segell
d'orga
n

Codi Segur de Validació

34273e4d0a32422182a401c4423a829b001

Url de validació

https://seu.martorelles.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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Data 27-1-2021

Vist l’informe d’intervenció.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Vist l’acord de la Mesa General de Negociació de data 13 de gener de 2021.

CVE 2021001767

Atès que aquest article té caràcter bàsic.
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