ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm.: 04/2016
Caràcter: extraordinària
Convocatòria: primera
Data: 16 de març de 2016
Horari: de 9.30 a 9.40 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial de Llucmajor.
Assistents
 Jaume Tomàs Oliver, batle president
 Gregorio Estarellas Mas, Jaime J. Oliver Vallès, Lucía Escribano Alés i Bartolomé
Tugores Vicens, pel Partit Socialista Obrer Espanyol
 Miquel Àngel Serra Teruel, Adelina Gutiérrez Bonet i Maria Barceló Calviño, per MÉS
per Mallorca-APIB
 Bernardino Vives Cardona i Maria Antònia Gil Clar, pel PI - Proposta per les Illes
 Joan C. Jaume Mulet, Antònia Suñer Olea, Cristina Calafat Ferretjans, Antonio Campos
Cànaves, Sandra Villamarín Rodríguez, Eric Jareño Cifuentes i M. Francisca Lascolas
Rosselló, pel Partit Popular
 Guillermo Roig Mascaró, per Agrupación Social Independiente
 Matías Veny Orell, interventor accidental
 i Marc Rigo Manresa, secretari.
S’excusa l’assistència de la Sra. Francisca Almagro Peset.
PAGA EXTRA 2012 PERCEBUDA PELS MEMBRES CORPORACIÓ
La sessió comença amb l’únic punt de l’ordre del dia, relatiu a l’aprovació de la recuperació
de la part proporcional a 91 dies de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre
de 2012 dels membres de la Corporació de l’Ajuntament de Llucmajor, durant el període
2011 a 2015. L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Hisenda del passat dia 11
de març. Es veu l’informe d’intervenció de data 29 de febrer de 2016, l’informe de recursos
humans de data 26 de febrer de 2016 i la proposta que diu el següent:
Segons estableix la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de pressupostos generals de l'Estat per a
l'any 2016, en la seva disposició addicional dotzena.

“1. Cada Administració Pública, en el seu àmbit, podrà aprovar dins l'exercici 2016, i per cap
vegada, una retribució de caràcter extraordinari l'import de la qual serà l'equivalent a les
quantitats encara no recuperades dels imports efectivament 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 establits en
la present disposició.
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2. Les quantitats que, en compliment d'aquesta disposició addicional, podran abonar-se per
aquest concepte, sobre l'import deixat de percebre per cada empleat en aplicació de l'article
2 del Reial decret llei 20/2012, seran les equivalents a la part proporcional corresponent a 91
dies de la paga extraordinària, paga addicional de complement específic i pagues addicionals
del mes de desembre. En aquells casos en què no hagués procedit el reconeixement de la
totalitat de la paga extraordinària i addicional de desembre de 2012, els 91 dies es reduiran
proporcionalment al còmput de dies que hagués correspost.
Les quantitats que es reconeguin per aquest concepte al personal a què es refereix l'apartat
5 de l'article 2 del Reial decret llei 20/2012, per no preveure’s en el seu règim retributiu la
percepció de pagues extraordinàries o per percebre’n més de dues a l'any, seran les
equivalents a un 49,73 per cent de l'import deixat de percebre per aplicació de l'esmentat
precepte.”
L'Ajuntament de Llucmajor procedirà a abonar en el mes de març de 2016, a tots els
membres que foren de la Corporació de l'Ajuntament de Llucmajor, durant el període 2011 a
2015, les quantitats resultants del 49,73 per cent dels imports deixats de percebre com a
conseqüència de la supressió de la paga extraordinària de desembre de 2012.
La percepció de les quantitats no afectarà el Sr. Juan C. Jaume Mulet, que per una errada
informàtica en el mes de febrer de 2016 ha percebut la quantitat del 49,73 per cent dels
imports deixats de percebre de la paga extraordinària de desembre de 2012.
Atès que no hi ha intervencions se sotmet a votació el fons de l’assumpte i per unanimitat
s’adopta el següent acord:
1. Reconèixer les obligacions corresponents a la recuperació del 49,73 % de la paga
extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 als membre de la Corporació
d'aquell moment i que recuperaran la paga en els termes establits en la Llei 48/2015, de 29
d'octubre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2016.
2. Abonar l’esmentada paga a tot ells, amb excepció del Sr. Juan Cristóbal Jaume Mulet, pels
motius assenyalats.
Un cop acabats els assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
estenc aquesta acta.
Vist i plau
El batle

El secretari
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