
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per al 2015 (DOGC núm. 6830, de 13.3.2015).

Havent observat errades en el text de la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2015, enviat al DOGC i publicat en el núm. 6830, de 13.3.2015, se'n detalla la correcció
oportuna:

 

A l'article 28.1, on hi diu:

«1. Per a l’exercici del 2015, en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i de les entitats a què fa referència
l’article 23 no experimenten cap increment les retribucions fixes vigents el 31 de desembre de 2014 dels alts
càrrecs i personal assimilat: les del personal laboral d’alta direcció o de qualsevol altre personal que sigui
qualificat, d’acord amb la normativa vigent o estatutària, com a directiu, o bé les del personal que, amb
independència del seu vincle, exerceix funcions directives i percep unes retribucions anuals iguals o superiors a
les fixades per al càrrec de director general. A aquest efecte, són funcions directives les que comporten, amb
dedicació i l’execució de polítiques públiques, sempre que comprometin externament l’organització, la direcció
d’equips de persones i la gestió i execució de pressupostos, i comportin una responsabilitat pel compliment
d’objectius. Les retribucions de referència del 2014 no tenen en compte la reducció salarial establerta amb
caràcter temporal pels articles 28 i 33 de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014.»,

hi ha de dir:

«1. Per a l’exercici del 2015, en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i de les entitats a què fa referència
l’article 23 no experimenten cap increment les retribucions fixes vigents el 31 de desembre de 2014 dels alts
càrrecs i personal assimilat: les del personal laboral d’alta direcció o de qualsevol altre personal que sigui
qualificat, d’acord amb la normativa vigent o estatutària, com a directiu, o bé les del personal que, amb
independència del seu vincle, exerceix funcions directives i percep unes retribucions anuals iguals o superiors a
les fixades per al càrrec de director general. A aquest efecte, són funcions directives les que comporten, amb
dedicació única o principal de la jornada, una participació directa en la definició i l’execució de polítiques
públiques, sempre que comprometin externament l’organització, la direcció d’equips de persones i la gestió i
execució de pressupostos, i comportin una responsabilitat pel compliment d’objectius. Les retribucions de
referència del 2014 no tenen en compte la reducció salarial establerta amb caràcter temporal pels articles 28 i
33 de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014.».

 

Al final del document, cal afegir el quadre següent, relatiu a modificacions introduïdes als annexos a la llei, que
comporten la introducció de diverses partides, variació de quantitat o de denominació de la partida:

 

Modificacions que comporten variació de quantitat

 

  Altes Baixes

CU Cultura   

D.G.CU.CU13.226.0001 Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció - -1.000,00
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Modificacions que comporten l’alta de partides

 

  Altes Baixes

CU Cultura   

D.G.CU.CU13.760.0003 Arxiu comarcal de les Garrigues 1.000,00 -

 

 

(15.078.021)
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