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ÈLIA MASSÓ I TAMAYO, Secretària-interventora de l’Ajuntament de Riudellots de la 
Selva, CERTIFICO:

Que el Ple de la Corporació, en sessió Ordinària celebrada el dia 2 de novembre de 
2015, i amb el quòrum que s’indica, va adoptar l’acord que a continuació es 
transcriu íntegrament i literalment:

“DEVOLUCIÓ DEL 26,23 % DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DEL MES DE DESEMBRE 
DE 2012. APROVACIÓ: 

Vista la proposta d’acord número PRP2015/684 presentada al Ple de la Corporació 
per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.

Atès que els empleats municipals d’aquesta corporació local, en aplicació de l'article 
2 del Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat, no varen percebre els imports 
corresponents a la paga extraordinària del mes de desembre de 2012.

Vist el Reial Decret Llei 10/2015, d’11 de setembre, en el capítol I de mesures en 
matèria d’ocupació pública, regula la recuperació de la paga extraordinària i 
addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic. Les 
diferents administracions públiques, així com els seus ens dependents i vinculats, 
han d’abonar dins de l’exercici 2015, i per una sola vegada, una retribució de 
caràcter extraordinari l’import de la qual és 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, així com de la paga addicional de complement específic o 
pagues addicionals equivalents, corresponents al mes de desembre de 2012, per 
aplicació del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir 
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, amb l’abast i els límits 
que estableix aquest article.

En aquest sentit, les quantitats que es poden abonar per aquest concepte, 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, són les equivalents a la part proporcional 
corresponent a 48 dies de la paga extraordinària, paga addicional de complement 
específic i pagues addicionals del mes de desembre. En els casos en què no hagi 
estat procedent el reconeixement de la totalitat de la paga extraordinària i 
addicional de desembre de 2012, els 48 dies es redueixen proporcionalment al 
còmput de dies que hagi correspost.

Vist l’informe incorporat a l’expedient, emès per la Secretària-interventora 
municipal, en data 16 d’octubre proppassat, en el qual consten detallats els imports 
concrets a satisfer a cada un/una dels funcionaris i empleats municipals.

De conformitat amb el que s’ha exposat, per unanimitat del nombre legal de 
regidors que composen la Corporació, S’ACORDA:
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PRIMER.- Disposar el pagament a favor del personal municipal, i amb càrrec 
als crèdits consignats en Capítol I del pressupost municipal de l’exercici 2015,  de 
les quantitats corresponents 48 dies de la paga extraordinària de desembre de 
2012, de conformitat amb el que s’ha previst en les disposicions legals abans 
transcrites i segons detall que figura en l’informe esmentat de 16 d’octubre de 
2015.

SEGON.- La devolució de la paga extraordinària de desembre de 2012 
disposada en el punt anterior, resta condicionada a l’aprovació de la modificació del 
pressupost número 4/2015, a les partides 13000.920 (personal laboral 
administració i serveis), 13001.321 (personal laboral educació), 13002.332 
(personal laboral cultura).

TERCER.- El pagament referit s’efectuarà en les primeres nòmines que 
s’emetin a partir de l’adopció del present acord, si s’escau.

QUART.- Notificar aquesta resolució als interessats, pel seu coneixement i 
als efectes oportuns.”

La present certificació s’expedeix amb reserva dels termes que resultin de 
l’aprovació de l’acta corresponent, de conformitat amb el que determina l’art. 206 
del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals 
(Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre).

I perquè així consti i produeixi els efectes oportuns, lliuro el present certificat, 
d’ordre i amb el vistiplau de l’Alcaldessa-Presidenta.

Riudellots de la Selva, a 4 de novembre de 2015

  Vist i plau Ho certifico

Montserrat Roura i Massaneda
Alcaldessa

Èlia Massó i Tamayo
  Secretària-interventora
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