ÀREA DE SERVEIS GENERALS
EXP.: 1/2019/C00093

EDICTE
<El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària, realitzada en data 31 de gener de 2019,
va adoptar entre d’altres, els acords següents:
PRIMER.- INCREMENTAR els imports de complement específic dels llocs de treball
inclosos en la relació dels llocs de treball en un 2,25% com a conseqüència de
l’autorització d’increment retributiu del 2,25% previst al Reial Decret-llei 24/2018, i
resta de complements retributius que es detallen a la relació de llocs de treball annexa.
SEGON.- INCREMENTAR les retribucions complementàries dels llocs de treball
classificats com a A2-17, a les corresponents al nivell retributiu A2-18A, d’acord amb la
relació de llocs de treball annexa.
TERCER.- APROVAR la creació dels següents llocs de treball, amb la resta de
característiques que s’indiquen amb la relació annexa:






33200096 Tècnic mitjà de suport, A2-18A
33200097 Tècnic mitjà de suport, A2-18A
33100033 Tècnic superior de gestió, A1-22A
41200040 Tècnic auxiliar educació ambiental, C1-16A
42400025 Auxiliar administratiu, C2-14A

QUART.- MODIFICAR els següents llocs de treball, en els termes que s’indiquen:


22000038 Cap Unitat Manteniment Edificis Municipals:
o
Es modifica el subgrup de
titulació per a l’accés i es fixa en el subgrup A2, nivell 24, amb
complement específic que s’indica en la relació annexa.
o
Es determina com a titulació
necessària per a l’accés Arquitectura tècnica o similar.



22000039 Cap Unitat Enllumenat:
o
o



Es modifica el subgrup de
titulació per a l’accés i es fixa en el subgrup A2, nivell 24, amb
complement específic que s’indica en la relació annexa.
Es determina com a titulació
necessària per a l’accés Enginyeria tècnica o similar.

43100011 Auxiliar d’informació:
o

Es modifica el subgrup de
titulació per a l’accés i es fixa indistintament en els subgrups
AP/C2, nivell 12, amb el complement específic que s’indica en
la relació annexa.
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41200034
i 41200005 Tècnic/a auxiliar especialista assignats
als serveis de protocol. S’assigna un complement d’atenció telefònica 5% i
una prolongació de jornada de dues hores setmanals, a realitzar segons
necessitats del serveis. Aquest complement es fixa en un total de 207,05,
corresponent a factor addicional de complement específic.



61000002
Sostenibilitat:

Oficial 1a. destina a l’àrea de Medi Ambient i

o Es modifica la denominació a Cap de Colla
o S’assigna un complement de destinació 16
o S’assigna un complement específic detallat a la relació annexa.


63000002, 63000004 i 63000008, ajudants de la Brigada municipal:
o Es modifica la denominació a Oficial 2a.
o S’assigna un complement de destinació 12
o S’assigna el complement específic que s’indica a la relació
annexa

S’incorporen, així mateix, les especialitats en titulació per als llocs de treball que
s’indiquen en la relació annexa.
CINQUÈ.- APROVAR LA TAULA RETRIBUTIVA, adjunta, derivada dels increments
retributius en aplicació del Reial Decret-llei 24/2018 i de les adequacions salarials que
es deriven de l’Acord de Mesa General.
SISÈ.- INSTAR l’Alcaldia per ordenar les modificacions de partides pressupostàries
necessàries, dins l’àmbit de les seves competències, per a la correcta executivitat dels
presents acords.
SETÈ.- PUBLICAR anunci de la Modificació de la RLT en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.
VUITÈ.- TRAMETRE una còpia certificada de la modificació de la RLT al Ministerio de
Política Territorial y Función Pública i al Departament de Presidència de la Generalitat
de Catalunya.
NOVÈ.- NOTIFICAR el present Acord a les organitzacions sindicals representades en
la Mesa General de Negociació de Matèries i Condicions comuns per al personal
funcionari i laboral d’aquest Ajuntament.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS
EXP.: 1/2019/C00093

DESÈ.- DONAR PUBLICITAT de la Taula retributiva aplicable al Personal al servei de
l’Ajuntament de Viladecans per l’any 2019, a la Intranet Corporativa i al Portal de
Transparència.>

Viladecans, en la data de signatura electrònica

Alcalde-President
Ajuntament de Viladecans
CARLES RUIZ NOVELLA
21/02/201910:50:33

