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ALÍCIA VILA I TORRENTS, secretària de l’Ajuntament de Manlleu, 

C E R T I F I C O:

Que el Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 20 de desembre de 2016, va aprovar, per 
unanimitat, dels 21 regidors assistents, dels 21 que l’integren, entre altres, els acords 
següents: 

“APROVACIÓ MASSA SALARIAL PERSONAL LABORAL SECTOR PÚBLIC PER 
L'EXERCICI 2017

Part expositiva:

1.La promulgació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local, ha suposat la introducció de noves obligacions amb l’objectiu de 
garantir un control financer i pressupostari més rigorós, tal i com s’assenyala en el mateix 
preàmbul de la norma.

2. Una d’aquestes novetats ve referida a l’obligació da totes les corporacions locals d’aprovar 
anualment la massa salarial del personal laboral del sector públic local, respectant els límits i 
les condicions que s’estableixin amb caràcter bàsic en la corresponent Llei de pressupostos 
Generals de l’Estat.

3. El nou article 103 bis de la Llei reguladora de bases de règim local estableix que aquesta 
obligació comprendrà l’aprovació de la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de 
Manlleu, dels organismes, entitats publiques empresarials i la resta d’ens públics i societats 
mercantils locals que en depenguin, així com les dels consorcis adscrits a l’Ajuntament en 
virtut del que preveu la legislació bàsica de règim jurídic de les Administracions públiques i 
de les fundacions en les que concorri alguna de les següents circumstàncies:

a) Que es constitueixin amb una aportació majoritària, directa o indirecta,de les 
entitats esmentades en aquest apartat.
b) Que el seu patrimoni fundacional, amb un caràcter de permanença,estigui format 
en més d’un 50% per béns o drets aportats o cedits per les esmentades entitats.
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4. La massa salarial aprovada serà publicada en la seu electrònica de la corporació i en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en el termini de 20 dies.

Fonaments de dret:

Article 103 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, d’acord 
amb la modificació efectuada per la Llei 27/2013,de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local.

Un cop emès l’informe-proposta, en relació al càlcul de la massa salarial del personal laboral 
del sector públic local comprès pels ens, organismes, empreses i fundacions detallats en la 
part expositiva d’aquest acord, tenint en compte que la competència per a aprovar el 
pressupost de l’Ajuntament és del Ple i que, per analogia, aquest acord se’n deriva d’allò 
previst en el pressupost per a l’exercici en curs, atenent al que disposa l’art. 175 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, s’ha informat 
favorablement i s’ha dictaminat per part de la comissió informativa corresponent, abans del 
seu sotmetiment al Ple, i es proposa l’adopció dels següents 

ACORDS:

Primer. Aprovar la massa salarial del personal laboral del sector públic local de Manlleu per 
al 2017, que comprèn la massa salarial del personal laboral dels ens, organismes, empreses i
fundacions següents:

PERSONAL LABORAL 2017 AJUNTAMENT DE MANLLEU, (sense incloure productivitat ni 
indemnització fi de contracte programes temporals)
- Total personal laboral fix: 1.261.535,16 € (Seguretat social no inclosa)
- Personal laboral interí: 303.285,21 € (Seguretat social no inclosa)

TOTAL MASSA SALARIAL 2017: 1.564.820,37 € (Seguretat social no inclosa)

Segon. Publicar un anunci de la massa salarial del personal laboral del sector públic local de 
Manlleu per al 2017 abans detallada en el Butlletí Oficial de la Província i a la seu electrònica 
de l’Ajuntament de Manlleu.”

I perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, lliuro aquest certificat amb el 
vistiplau del senyor alcalde, fent la reserva a la qual es refereix l’article 206 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, i a reserva dels termes que en resultin de l’aprovació de l’acta 
corresponent.
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