AJUNTAMENT
D'ONDA

ACTA DEL PLE
Número de la sessió: 8
Data: 22 de juny de 2010
Horari: de 19.30 a 19.35 h
Caràcter: extraordinària
Lloc: Sala de plens
Assistents:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Enrique Navarro Andreu, alcalde president (Grup Socialista)
Mª Lidón Adelantado Puchal, primera tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Juan Miguel Salvador Pérez, segon tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Joaquín Aguilella Aguilella, tercer tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Vicente Gil Sansano, quart tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Mª Carmen Aguilella García, cinquena tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Luís Miguel Sánchez Torrejón, regidor (Grup Socialista)
Rosario Fabra Prades, regidora (Grup Socialista)
Carmen Verdía Cerdá, regidora (Grup Socialista)
Mª Dolores Mateu Falomir, regidora (Grup Socialista)
Salvador Aguilella Ramos, regidor (Grup Popular)
Carmen Ballester Feliu, regidora (Grup Popular)
Rubén Ibáñez Bordonau, regidor (Grup Popular)
Vicente Ramón Peris, regidor (Grup Popular)
Mª Carmen Aguilella Abad, regidora (Grup Popular)
Leonardo Molina Corella, regidor (Grup Popular)
Mª Isabel Raigada Cepas, regidora (Grup Popular)
Adela Carmen Belenguer Sales, regidora (Grup Popular)
Vicent Martí i Colera, sisé tinent d'alcalde (Grup BLOC)
Pascual Vicente Mundina Sol, seté tinent d'alcalde(Grup AMI Onda)
Mª Isabel Ruíz Alonso, regidora (Grup ESPAÑA-2000)

–
–

Rosa María Gómez Sancho, interventora acctal.
Carlos Forés Furió, oficial major, secretari per substitució

Ordre del dia:
1. Part resolutòria:
1.1. Proposta d'aplicació del RD 8/2010, de 20 de maig, d'adopció de mesures
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic a les retribucions del personal
municipal.

1.2. Proposta de nomenament de la Reina de la Fira 2010.
Amb caràcter previ l'alcalde, senyor Navarro Andreu (Grup Socialista), sotmet a votació la
ratificació de la inclusió en l'ordre del dia dels dos punts del mateix, ja que no han sigut
dictaminats en comissió informativa, la qual s'aprova per unanimitat.
1. Part resolutòria:
1.1. Proposta d'aplicació del RD 8/2010, de 20 de maig, d'adopció de mesures
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic a les retribucions del personal
municipal.
Vista la proposta que diu:
“Vist que en el BOE de data 24 de maig de 2010, nº 126, es publica el Reial Decret Llei
8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del
dèficit públic, que en el seu article 1.dos es fa una nova redacció de l’article 22 de la Llei
26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2010, en el
sentit que “amb efectes d’1 de juny de 2010, el conjunt de les retribucions de tot el sector
públic experimentarà una reducció del cinc per cent, en termes anuals, respecte a les
vigents a 31 de maig de 2010”.
D’acord amb el Reial Decret citat, la reducció s’aplicarà com segueix:
1) Les retribucions bàsiques, sou i triennis, exclosa la corresponent a la paga extraordinària
del mes de desembre, queden fixades de les següents quanties, referides a dotze
mensualitats:
Grup / Subgrup Llei 7/2007
A1
A2
B
C1
C2
E (Llei 30/1984) i Agrupacions
Professionals (Llei 7/2007)

Sou – Euros
13.308,60
11.507,76
10.059,24
8.640,24
7.191,00
6.581,64

Triennis – Euros
511,80
417,24
366,24
315,72
214,80
161,64

2) Una vegada aplicada la reducció de les retribucions bàsiques en els termes indicats en el
punt anterior, sobre la resta de les retribucions es practicarà una reducció de manera que
resulte, en termes anuals, una minoració del cinc per cent del conjunt global de les
retribucions.
El Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el Règim de les Retribucions
dels Funcionaris de l’Administració Local, fixa, junt amb les retribucions bàsiques, el
complement de destí, el complement específic, la productivitat i les gratificacions com a
conceptes retributius del personal al servei de l’administració local.
D’acord amb l’article 3.4 del Reial Decret 861/1986, “els complements de destí assignats per
la Corporació hauran de figurar en el pressupost anual de la mateixa amb la quantia que
establisca la Llei de Pressuposts Generals de l’Estat per a cada nivell”. El Reial Decret
8/2010, dóna una nova redacció a l’article 28 de la Llei de Pressuposts Generals de l’Estat
per a l’any 2010 perquè, amb efectes d’1 de juny, el complement de destí es reduïsca en un

cinc per cent, quedant fixat com segueix referit a dotze mensualitats:

Nivell

Import
–
Euros

30

11.625,00

29

10.427,16

28

9.988,80

27

9.550,20

26

8.378,40

25

7.433,64

24

6.995,04

23

6.556,92

22

6.118,08

21

5.680,20

20

5.276,40

19

5.007,00

18

4.737,48

17

4.467,96

16

4.199,16

15

3.929,28

14

3.660,12

13

339,36

12

3.120,84

11

2.851,44

10

2.582,28

9

2.447,64

8

2.312,52

7

2.178,00

6

2.043,24

5

1.908,48

4

1.706,52

3

1.505,04

2

1.302,84

1

1.101,00

Respecte a les restants retribucions complementàries, el complement específic es fixa pel
Ple de l’Ajuntament atenent al que disposa l’article 4 del RD 361/1986, la productivitat
correspon al Ple de cada Corporació determinar en el pressupost la quantitat global
destinada a l’assignació de complement de productivitat als funcionaris dins dels límits

màxims assenyalats en l’article 7.2.b) del RD 861/1986. Igualment correspon al Ple de la
Corporació determinar en el pressupost la quantitat global destinada a l’assignació de
gratificacions.
3) La paga extraordinària del mes de desembre que corresponga en aplicació de l’article
21.tres de la Llei 42/2006, de 29 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a
2007, en els termes d’allò que s’ha arreplegat en l’apartat dos de l’article 22 de la Llei
2/2008, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2009, inclourà, a
més de la quantia del complement de destí o concepte equivalent mensual que corresponga
una vegada practicada la reducció indicada en el punt anterior, les quanties en concepte de
sou i triennis que s’arrepleguen en el quadro següent:
Grup/Subgrup Llei 7/2007
A1
A2
B
C1
C2
E (Llei 30/1984) i Agrupacions
Professionals (Llei 7/2007)

Sou
–
Euros
623,62
662,32
708,25
608,34
592,95
548,47

Triennis
–
Euros
23,98
24,02
25,79
22,23
17,71
13,47

La resta dels complements retributius que integren la paga extraordinària o s’abonen amb
motiu de la mateixa tindran la quantia que corresponga per aplicació del que disposa aquest
apartat.
Tenint en compte el caràcter d’obligada aplicació a totes les administracions públiques de
les mesures de contenció del gasto establides en el RD 8/2010, de 20 de maig.
Considerant que de conformitat amb l'establert en l'art. 22.2.i) de la Llei 7/1985 de Bases de
Règim Local, correspon a l'Ajuntament Ple, la competència per a la seua aprovació.
PROPOSA:
Primer. Reduir les retribucions bàsiques i el complement de destí dels empleats públics al
servei d’aquest Ajuntament, personal funcionari de carrera, interí, eventual i personal laboral,
amb efectes d’1 de juny de 2010 i respecte a les vigents a 31 de maig, d’acord amb les
quanties previstes en el RD 8/2010, de 20 de maig i Annexos IV i V de la resolució de 25 de
maig de 2010 de la Secretaria d’Estat, Hisenda i Pressuposts.
L’import de la paga extraordinària del mes de desembre s’ajustarà a les quanties previstes
en el RD 8/2010 pel que fa a les retribucions bàsiques, incloent-se a més una mensualitat
referida a les complements de destí anuals vigents a partir del dia 1 de juny de 2010.
S’exceptuen de la reducció anterior el personal laboral les retribucions del qual per jornada
completa no aconsegueixen 1,5 vegades el salari mínim interprofessional fixat pel RD
2030/2009, de 30 de desembre.
Segon. Reduir el complement específic dels empleats públics al servei d’aquest Ajuntament,
personal funcionari de carrera, interí, eventual i personal laboral, amb efectes d’1 de juny de
2010, que consta en la relació de llocs de treball aprovada pel ple de l’Ajuntament d’Onda en
data 30 de desembre de 2009, un cinc per cent respecte a la quantia vigent a 31 de maig de
2010, excepte per als llocs del grup E: agrupacions professionals de la Llei 7/2007, que
tindran una reducció del u per cent.

La paga addicional del mes de desembre serà el d’una mensualitat referida als complements
específics anuals vigents a partir del dia 1 de juny de 2010.
Tercer. El complement de productivitat per a 2010 importa la quantitat de 220.000,00 euros,
sent els crèdits disponibles a 31 de maig de 2010 de 204.043,39 euros, reduint-se en un 5
per 100 d’aquest últim import els crèdits autoritzats en concepte de productivitat, sent la
reducció de 10.202,17 euros. El nou import màxim d’autorització per al complement de
productivitat durant l’any 2010 és de 209.797,83 euros, procedint-se a la retenció de crèdits
de la reducció del 5 per 100.
En relació al complement de productivitat, es reduirà en un cinc per cent el crèdit disponible
a data 31 de maig de 2010, sent el total del crèdit disponible a aqueixa data 204.043,39 €,
la reducció serà de 10.202,17 €. El nou import del crèdit serà de 193.841,22 €.
Quart. Les gratificacions per a 2010 importen la quantitat de 185.436,36 euros, sent els
crèdits disponibles a 31 de maig de 2010 de 119.628,70 euros, reduint-se en un 5 per 100
d’aquest últim import els crèdits autoritzats en concepte de gratificacions, sent la reducció de
5.981,43 euros. El nou import màxim d’autorització per a les gratificacions durant l’any 2010
és de 179.454,93 euros, procedint-se a la retenció de crèdits de la reducció del 5 per 100.
En relació amb les gratificacions per serveis extraordinaris, es reduirà en un cinc per cent el
crèdit disponible a data 31 de maig de 2010. Sent el total del crèdit disponible a aqueixa
data 119.628,70 €, la reducció serà de 5.981,43 €. El nou import del crèdit serà de
113.647,27 €.
Cinquè. Publicar en el BOP la nova taula de complements específics per a l’any 2010.”

L'alcalde, davant l'absència d'intervencions, sotmet a votació la proposta, la qual s'aprova per
unanimitat.
1.2. Proposta de nomenament de la Reina de la Fira 2010.
Vista la proposta que diu:
“Vist l'escrit del President del Consell de Festes de data 18 de juny del 2010 sobre proposta
de nomenament de Reina de la Fira 2010.
I de conformitat amb el que disposa el Reglament d'organització i protocol de la Fira d'Onda,
seguint el capítol cinqué i complits els tràmits previnguts, esta Alcaldia, eleva al Ple del
Magnífic Ajuntament d'Onda, la següent proposta d'acord:
Primer. Designar com a Reina de la Fira 2010 a la senyoreta Ana Catalán Aguilella,
representant de l'entitat Unión Musical Santa Cecilia.”
En torn d'intervencions, l'Alcalde dirigeix unes paraules d'agraïment i recolzament a la
senyoreta Ana Catalán Aguilella, representant de l'entitat Unión Musical Santa Cecilia.”
Sotmesa a votació la proposta, la Corporació, per aclamació, acorda nomenar Reina de la
Fira 2010 a la Srta. Ana Catalán Aguilella.
El president alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

