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3. RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
1. ANTECEDENTS DE FETS
L'Ajuntament va suprimir, en virtut de l'art. 2 del Reial Decret llei 20/2012, de 13 de
juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la
competitivitat la paga extraordinària, paga addicional de complement específic i
pagues addicionals del mes de desembre de 2012 a tot el personal al servei de la
Corporació.
En qualsevol cas, el mateix Reial Decret llei 20/2012 va disposar que la mencionada
supressió de la paga extraordinària o addicional no s'havia de dur a terme a aquells
empleats públics les retribucions dels quals per jornada completa, exclosos incentius al
rendiment, no assoleixin en còmput anual 1,5 vegades el salari mínim interprofessional
establert en el Real Decret 1888/2011, de 30 de desembre.
En data 12 de setembre de 2015 ha entrat en vigor el Reial decret llei 10/2015, d'11 de
setembre, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el
pressupost de l'Estat i s’adopten altres mesures en matèria d’ocupació pública i
d’estímul a l’economia, que preveu al seu art. 1.U la recuperació d’una part de la paga
extra i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic. En
concret, preveu la possibilitat que cada Administració aboni, dins de l'exercici 2015, al
personal al seu servei l'equivalent a 48 dies o al 26,23 per cent dels imports deixats de
percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària paga addicional
de complement específic o pagues addicionals equivalents, corresponents al mes de
desembre de 2012.
D'acord amb la provisió de l'alcaldia de data 21 d’octubre de 2015 la voluntat d'aquest
ajuntament és procedir a la seva devolució, sempre que això sigui possible, dins de
l'exercici 2015 i per a la nòmina del mes de NOVEMBRE
2. FONAMENTS DE DRET
En el seu informe de data 21 d’octubre de 2015 la secretària interventora municipal,
d’acord amb la provisió de l’Alcaldia de data 21 d’octubre de 2015, que consta a
l’expedient i amb els arts. 173 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel

qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats
Locals i 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional,
informa el següent:
2.1. El punt 2 de l'article 1 apartat U del Reial decret 10/2015, d'11 de setembre,
estableix que les quantitats que podran abonar-se, sobre l'import deixat de percebre
per cada empleat en aplicació de l'article 2 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol,
seran les equivalents a la part proporcional corresponent a 48 dies de la paga
extraordinària, del mes de desembre. En aquells casos en els quals no hagués procedit
el reconeixement de la totalitat de la paga extraordinària, els 48 dies es reduiran
proporcionalment al còmput de dies que hagués correspost.
El mateix apartat afegeix que el còmput de la part de la paga extraordinària i pagues
addicionals que correspon a 48 dies, o xifra inferior, es realitzarà, en el cas del personal
funcionari o estatutari, conforme a les normes de funció pública aplicables en cada
Administració, o, en el cas del personal laboral, a les normes laborals i convencionals,
vigents al moment en què es van deixar de percebre aquestes pagues.
Les quantitats a abonar es minoraran per les quantitats satisfetes per aquests mateixos
conceptes i períodes de temps com a conseqüència de sentència judicial o altres
actuacions.
2.2. Tal i com determina l'esmentat article 1.U al seu punt 4t les quanties satisfetes
minoraran l’abast de les previsions contingudes a l’apartat 4 de l’article 2 del Reial
Decret llei 20/2012, que disposa que les quantitats derivades de la supressió de la paga
extraordinària es destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de
pensions o contractes d’assegurança col·lectiva que incloguin la cobertura de la
contingència de jubilació, amb subjecció a l’establert a la Llei orgànica 2/2012,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i en els termes i amb l’abast que
es determini en les corresponents lleis de pressupostos.
2.3. D'acord amb el punt 3 de l'article 1 apartat U, cada Administració pública abonarà,
les quantitats previstes en aquest article dins de l'exercici 2015, si així ho acorda i si la
seva situació econòmic financera ho fes possible. De no permetre-ho la seva situació
econòmic financera en 2015, l'abonament podrà fer-se en el primer exercici
pressupostari en què aquesta situació ho permeti.
Per tal de conèixer si la situació econòmic financera de la corporació permet
l'abonament de la part corresponent de la paga extraordinària i, tal i com es va fer en
l'expedient de devolució de la part equivalent als primers 44 dies d'acord amb la Llei
36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2015,
procedeix valorar el compliment dels criteris i procediments establerts en la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera1:
1

L'art 1.U apartat 3 del RDL 10/2015, estableix que l'abonament de la paga extra es farà dins de l'eercici
2015 si així ho acorda cada administració pública i si la seva situació econòmicofinacera ho fa possible.
Des del SAM interpretem que aquesta referència a la situació econòmicofinancera s'ha d'entendre feta al

-

El compliment del període mig de pagament de la darrera tramesa efectuada al
Ministeri. En aquest sentit, el valor del període mig de pagament haurà de ser igual
o inferior a 30.

-

El compliment de l’objectiu del deute viu a 31/12/2015. Per tant, aquest no pot ser
superior al 110% dels drets reconeguts nets ajustats i consolidats del darrer
exercici liquidat. No obstant això, si l’ajuntament té un pla de reducció del deute
aprovat, l’incompliment d’aquest objectiu no serà impediment per a l'abonament
de l'import equivalent a la part proporcional corresponent a 48 dies de la paga
extraordinària, paga addicional de complement específic o pagues addicionals del
mes de desembre de 2012, sempre que es complissin la resta d’objectius
(Disposició Addicional 77a de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per l’any 2015).

-

Que el pressupost de l’exercici 2015, que és aquell que contempla la dotació
pressupostària per a la devolució, compleixi amb els objectius d’estabilitat
pressupostària i regla de la despesa. Si aquest no compleix algun d’aquests
objectius però l’ajuntament té un pla econòmic financer en vigor, s’entén que l’ens
local compleix amb els procediments establerts per la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera per la qual cosa, podria
retornar l’import corresponent de la paga extraordinària, sempre que es complissin
la resta d’objectius.

I en aquest sentit, i en aplicació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Estabilitat Financera:
a) El pressupost general de l’exercici 2015 compleix amb l’objectiu d’estabilitat
pressupostaria per un import de 34.104,60 €.
El Ple de l’ajuntament va aprovar un pla econòmic financer en data 15/04/2015, ja
que la liquidació del pressupost de 2014 no complia amb l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i financera.
b) El pressupost general del 2015, en termes consolidats, compleix la regla de la
despesa, amb un marge de 298.313,99 €.
c) El nivell de deute viu a 31/12/2015 serà d’un 4,10 % i per tant és inferior al 110%
dels ingressos corrents, límit previst segons l'article 53 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, motiu pel qual compleix l'objectiu del deute públic.
d) El darrer període mig de pagament a proveïdors informat és inferior a 30 dies.

compliment dels criteris i procediments establerts en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Estabilitat Financera.
No obstant això, aquests criteris poden ser modificats pel signant de l’informe d’acord amb altres que
millor cregui que s’ajustin a la normativa reguladora.

Per tant, l’Ajuntament compleix amb els criteris i procediments que s’estableixen a la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera.
2.4. Atès que, com s'ha dit, l'Ajuntament compleix amb l'objectiu d'estabilitat
pressupostària i/o regla de la despesa, i en els termes de la resolució de l'Alcaldia,
s'informa igualment que consta al pressupost de l'Ajuntament crèdit suficient per fer
front al pagament de la quantitat equivalent a la part proporcional corresponent a 48
dies de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, amb càrrec a les partides
a les partides del pressupost de despeses 920/120, 920/121 i 920/130, i s'adjunta
certificat de la relació de personal al servei de l'Ajuntament i la quantia que els
correspon percebre
2.5. I atès que, com s'ha dit, hi ha disponibilitat pressupostària per fer front a la
despesa, s'informa que, per tal de procedir, per a la nòmina del mes de NOVEMBRE a
que l'Ajuntament aboni l'equivalent a la part proporcional corresponent a 48 dies de la
paga extraordinària del mes de desembre de 2012 que es va suprimir per causa de
l'art. 2 del Reial Decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir
l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, en aplicació del que
disposa l'article 1 del Reial decret llei 10/2015, d'11 d setembre, cal distingir:
a) per al personal en actiu al servei de l'Ajuntament: correspon abonar la quantitat
equivalent a la part proporcional, segons correspongui, a la nòmina de cadascun
d'ells, amb el concepte "Recuperació de l'import equivalent a la part proporcional
corresponent a 48 dies de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012".
Per a aquell personal al servei de l'Ajuntament al qual no se l'hagués procedit a
reconèixer la totalitat de la paga extraordinària i addicional de desembre de 2012,
l'import equivalent als 48 dies es reduirà proporcionalment al còmput de dies que
hagués correspost.
b) per al personal que no estigui en situació de servei actiu i que tingui dret a la
percepció de la part proporcional de la paga extraordinària o paga addicional,
s'haurà d'abonar, a sol·licitud adreçada a l'Ajuntament en els termes legalment
establerts, i després d'analitzar si procedeix. Si el treballador és difunt, la devolució
es farà als seus hereus, conforme a les normes del dret privat que els siguin
aplicables.
2.6. Per altra banda, l'art. 14.1.a) de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Imposts
de societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni preveu que "Els
ingressos i despeses que determinen la renda a incloure en la base de l'impost
s'imputaran al període impositiu que correspongui, d'acord amb els següents criteris:
els rendiments del treball i del capital s'imputaran al període impositiu en què siguin
exigibles pel seu perceptor". Per tant, s'imputaran al període impositiu 2015.
2.7. Correspon a l’alcaldia, d'acord amb l'establert als art. 21.1.h) de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i 53.1.i) del Decret legislatiu 2/2003,

de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya l'ordenació de la devolució de la paga extraordinària i addicional.
Per tot això,
RESOLC:
Que atès que la situació econòmic financera de l’Ajuntament permet que aquest aboni
a les nòmines del mes de NOVEMBRE els imports equivalents la part proporcional a 48
dies de la paga extraordinària de desembre de 2012, en els termes del que disposa
l'article 1.U del Reial decret llei 10/2015, d'11 de setembre, i que consta al pressupost
de l'Ajuntament crèdit suficient amb càrrec a les partides del pressupost de despeses
920/120, 920/121 i 920/130:
PRIMER. Per al personal que es trobi en actiu a l'Ajuntament i que tingui dret a
l'abonament, procedir a reconèixer-los la quantitat equivalent a la part proporcional a
48 dies, segons correspongui, a la nòmina de cadascun d'ells, amb el concepte
"Recuperació de l'import equivalent a la part proporcional corresponent a 48 dies de la
paga extraordinària del mes de desembre de 2012"., en la proporció i els termes
previstos en els fonaments de dret d'aquesta resolució.
SEGON. Per al personal que no estigui en situació de servei actiu i que tingui dret a la
percepció de la part proporcional de la paga extraordinària, després que ho sol·licitin a
l'Ajuntament, en els termes legalment establerts, i després d'analitzar si procedeix. Si
el treballador és difunt, la devolució es farà als seus hereus, conforme a les normes del
dret privat que els siguin aplicables.
TERCER. La mencionada devolució no procedirà per aquells treballadors als quals no es
va procedir a suprimir la paga extraordinària o addicional, per quant no se'ls aplicava el
disposat a l'art. 2 del Reial Decret llei 20/2012 perquè percebien retribucions per
jornada completa, exclosos incentius al rendiment, que no assolien en còmput anual
1,5 vegades el salari mínim interprofessional establert en el Real Decret 1888/2011, de
30 de desembre.
QUART. Les quantitats a abonar es minoraran per les quantitats satisfetes per aquests
mateixos conceptes i períodes de temps com a conseqüència de sentència judicial o
altres actuacions2.
Si els funcionaris i personal eventual volen impugnar la present resolució, que posa fi a
la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de
la seva notificació.
2

Casos d'incapacitat temporal, permisos de maternitat o paternitat…

Si ho vol fer el personal laboral, procedeix interposar reclamació prèvia a la via judicial
laboral.

El Pla de Sant Tirs, 21 d’octubre de 2012
En dono fe
La secretària interventora

L’alcaldessa

CPISR-1
JOSEFA
LLADOS
TORREN
T

Firmado digitalmente por
CPISR-1 JOSEFA LLADOS
TORRENT
Nombre de reconocimiento
(DN): c=ES, o=Ajuntament
de Ribera d'Urgellet,
ou=ALCALDIA, ou=Serveis
Públics de Certificació
CPISR-1, ou=Vegeu https://
www.catcert.cat/verCPISR-1
(c)03, sn=LLADOS TORRENT,
givenName=JOSEFA,
serialNumber=52305850D,
cn=CPISR-1 JOSEFA LLADOS
TORRENT
Fecha: 2015.10.22 12:12:35
+02'00'

CPISR1 LIDIA
RIBO
AZNAR

Firmado digitalmente por CPISR-1
LIDIA RIBO AZNAR
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, o=Ajuntament de Ribera
d'Urgellet, ou=SecretariaIntervencio, ou=Serveis Públics de
Certificació CPISR-1, ou=Vegeu
https://www.catcert.cat/verCPISR-1
(c)03, sn=RIBO AZNAR,
givenName=LIDIA,
serialNumber=41079072Z,
cn=CPISR-1 LIDIA RIBO AZNAR
Fecha: 2015.10.22 12:12:12 +02'00'

