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CRITERIS D'ABONAMENT DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT , ASSISTÈNCIA 
I PUNTUALITAT DE L'ANY 2011 

Segons l'article S Complement de productivitat , assistència i puntualitat de l'Acord de 
Condicions de Treball comunes dels empleats públics de l'Ajuntament de Barcelona per al 
període 2008-2011 i com a criteri general : "• . __ ual\.. uc1 , 

h•mc nt, d'Import unc1 men<thtl1tc1r •r•tt'.;rJ, t.¡~..~t 

1,1c t en hi norn,nct del rnr:-ç d .~br•• El con?plerne'lt .., 'ec.t tb'u'< per mr t"•t'v,•r 
l'el..,,¡ tN 0.1 I t.;./ l.f..lf11(llt117t'nt dc:! f'h~'rcJr¡ , e ('f7< OUjudJCt dc la p~ flJ(/t;!dC.•O (¡Ut-. lc~ r.Jitt. <; 

e 1 aqLJ<. sts corJ< cptl' P'lfJ'''n comportJt t~n forma de desromrtr..•c, , •.rnc1or¡..,, d 'e •rd 
,, ,b 1 q· ,e :... 'f ">lcbh •'< 1 r.. qi.Jnn-ntcJndment 1 t 1 que dt'lt:..rmmcJ cJque::.t Ac('' d. 
E: e mp t: ,,,t. '1t , ( obrclt totalment, té l'impl>rt d'una mensuaiJtat mtt>qr J dt. l'any anter,ol 
L..l ,. ~ '"~/ ltllt d.: , :.., 

f I El e òr11put e, 'fJu df f u per dotzerws ¡)cJrt '>, cJ wda unc1 dt! /t. s que.. I::. wrrt.!.fJ >n 
cJc,< ,e, '"t' 1lC e: ' t:-1 l ~mOl f. rr,ent de l'hor Jn de ~.-udd mes". 

Com a criteri general, fins l'any 2010, es prenia com a referència pel càlcul d'aquest 
complement la retribuciÓ que s'havia abonat al mes de desembre de l'any anterior o en el 
seu defecte la darrera retribució percebuda pel treballador, en el cas que hagués causat 
baixa amb anterioritat 

Amb data 24 de ma1g de 2010, es va publicar el Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de ma1g, 
pel que s'adopten mesures extraordinàries per la reducció del dèficit pú bl1c. 

D'acord amb el seu article 1.3 es modifica l'apartat Cinc de l'article 22 de la Llei 26/2009 
, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat pel 2010, establint-se els 
imports de les retribucions del personal funetonan a partir de 1'1 de juny de 2010. 

Derivat de l'aplicació d'aquest Decret-Llei les retribucions del mes de desembre de 2010 
resulten inferiors 1 per a la majoria dels treballadors, a les que venien percebent abans la 
seva aprovació. 

Tenint en compte aquesta circumstància,amb la voluntat de mantenir l'esperit definit a 
l'Acord de Condicions de Treball, i de forma excepcional per l'any 2011, el criten 
d'abonament del complement de productivitat I assistència i puntualitat es modifica en el 
següent sentit: 

l.Es calcularà una pnmera base tenint en compte les retribucions fixes del mes de maig 
de 2010. Sobre aquesta base s'aplicaran els percentatges d'abonament dels mesos de 
gener a maig , ambdós inclosos. 

2. Es calcularà una segona base tenint en compte les retnbuc1ons fixes del mes de 
desembre de 2010. Sobre aquesta base s'aplicaran els percentatges d'abonament dels 
mesos de juny a desembre , ambdós inclosos. 

3. En tots dos casos, el percentatge mensual afectarà a una dotzena part de la base de 
càlcul corresponent. 

4. Tots els imports liquidats amb anterioritat a aquesta circular, es regularitzaran amb 
caràcter retroactiu preferentme.nt a la nòmina del mes d'abril de 2011. 
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