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PROCEDIMENT
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MODIFICACIÓ CE INCREMENT RETRIBUTIU LGPE 2018.
Títol: Modificació de la RLT per increment de l’1,75%, segons LPGE 2018, dels imports
dels complements específics.
Exp. RH AJB 2018/140 (General 2018/1498).
Servei: Recursos Humans.
Es fa públic que Ple en data 8 de novembre de 2018 ha aprovat l’acord la part dispositiva
del qual es transcriu a continuació:
Primer.- DECLARAR la urgència d’aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball
en quant als imports dels complements específics perquè la resolució pugui tenir efectes
en la propera nòmina del mes de novembre, atès que els efectes d’aquesta aplicació són
1-01-2018.
Segon.- APROVAR la modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) a nivell
d’increment dels complements específics en relació als imports vigents a data 31-12-2017,
incrementant un total de 1,75% (increment en dos trams), d’acord amb el detall de
l’Annex 1.
Tercer.- ORDENAR al Departament de Recursos Humans l’aplicació d’aquest increment
del Complement Específic amb la propera nòmina del mes de novembre.
Quart.- ORDENAR al Departament de Recursos Humans la regularització dels
endarreriments d’aquest imports, d’acord amb els següents trams:



Tram 1: del 1-01-18 a 30-06-18, increment del 1,5% imports vigents a data 31-12-17.
Tram 2: del 1-07-18 a 31-10-18, increment del 0,25% imports vigents a data 31-1217, incrementant el tram 1.

Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució al Comitè d’Empresa i a la Junta de Personal.
Sisè.- PUBLICAR aquesta modificació de la Relació de Llocs de Treball en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, així com al portal de transparència de l’Ajuntament de
Berga.
Setè.- TRAMETRE còpia de la modificació de la Relació de Llocs de Treball al
Departament de Governació i Relacions Institucionals i a l’Administració de l’estat.
Vuitè.- Peu de recursos.
Contra aquest acte que exhaureix la via administrativa podeu interposar recurs potestatiu de
reposició davant del Ple d’aquesta Corporació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en el
termini màxim d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva notificació, o en el seu cas,
publicació.
El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d’aquest recurs serà d’un mes a comptar des del
dia següent a la data de presentació del mateix en el registre corresponent. Contra la resolució
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d’aquest recurs o la desestimació presumpta del mateix, no es pot interposar-se de nou el mateix
recurs.
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Exhaurida la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Barcelona, de conformitat amb l’article 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa en el termini màxim de dos
mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació o sense termini per interposar-lo, des de
l’endemà de la desestimació presumpta del recurs interposat. No obstant, no es podrà interposar
aquest recurs fins que no sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del
recurs de reposició.

ANNEX 1: Imports específics RLT 2018

Plaça de Sant Pere, 1 - 08600 BERGA - Tel. 93 821 43 33 Fax 93 821 17 87 - e-mail: berga@ajberga.cat

AJUNTAMENT DE BERGA

Plaça de Sant Pere, 1 - 08600 BERGA - Tel. 93 821 43 33 Fax 93 821 17 87 - e-mail: berga@ajberga.cat

AJUNTAMENT DE BERGA

Plaça de Sant Pere, 1 - 08600 BERGA - Tel. 93 821 43 33 Fax 93 821 17 87 - e-mail: berga@ajberga.cat

AJUNTAMENT DE BERGA

Plaça de Sant Pere, 1 - 08600 BERGA - Tel. 93 821 43 33 Fax 93 821 17 87 - e-mail: berga@ajberga.cat

AJUNTAMENT DE BERGA

Berga, 26 de novembre de 2018

L’Alcalde accidental,
Oriol Camps Cervera

