Informe-proposta que emet la Tècnica d'Administració General interina en relació a la modificació de
l'article 13 del Conveni entre l'Ajuntament d'Inca i el seu personal funcionari
En data 26 de novembre de 2004, l'Ajuntament d'Inca en Ple va aprovar el «Conveni entre el personal
l'Ajuntament d'Inca i el seu personal funcionari», el qual regula en l'article 13 els avançaments que es podran
concedir als funcionaris, amb el següent contingut literal:
"Art. 13. Avançaments
Tots els funcionaris amb una antiguitat d'un any tindran dret, sempre que existeixi consignació suficient i líquida i
es justifiqui adequadament la petició, a la concessió d'un avançament de dues pagues com a màxim, a tornar en
un termini no superior als deu mesos si és una sola paga i a dotze si és per dues, sense interessos.
No podrà concedir-se una altre avançament al mateix funcionari fins que no hagi estat amortitzat l'anterior.
En casos molt especials i degudament justificats, es podrà interessar un avançament que arribi a la quantitat de
quatre-centes mil pessetes, a tornar en vint-i-quatre mesos sense interès, previ dictamen de la Comissió
Paritària."
En data 23 de febrer de 2017 es va aprovar per Ple de l'Ajuntament d'Inca la modificació de l'esmentat article,
amb el següent contingut literal:
«Art. 13. Avançaments
Tots els funcionaris amb una antiguitat d'un any tindran dret, sempre que existeixi consignació suficient i
líquida i es justifiqui adequadament la petició, a la concessió d'un avançament de dues pagues, a tornar en un
termini no superior als dotze mesos si és una sola paga i a vint-i-quatre si és per dues, sense interessos, i
que, en cap cas, superi els 5.000 euros.
Sempre respectant la quantitat màxima dels 5.000 euros, és podrà concedir un avançament que superi les dues
pagues, sempre previ dictamen de la Comissió Paritària.»
Ara bé, degut a un error de transcripció, el segon paràgraf de l'article 13 original no es va incloure en la nova
redacció, la qual cosa s'havia acordat igualment a Mesa. Aquest paràgraf cita el següent: « No podrà concedirse una altre avançament al mateix funcionari fins que no hagi estat amortitzat l'anterior.»
D'aquesta manera es rectifica l'error de transcripció, i s'inclou l'esmentat paràgraf omès, modificant l'article 13 del
Conveni entre l'Ajuntament d'Inca i el seu personal funcionari, la redacció del qual seria la següent::
«Art. 13. Avançaments
Tots els funcionaris amb una antiguitat d'un any tindran dret, sempre que existeixi consignació suficient i
líquida i es justifiqui adequadament la petició, a la concessió d'un avançament de dues pagues, a tornar en un
termini no superior als dotze mesos si és una sola paga i a vint-i-quatre si és per dues, sense interessos, i
que, en cap cas, superi els 5.000 euros.
No podrà concedir-se una altre avançament al mateix funcionari fins que no hagi estat amortitzat l'anterior.
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Sempre respectant la quantitat màxima dels 5.000 euros, és podrà concedir un avançament que superi les dues
pagues, sempre previ dictamen de la Comissió Paritària.»
Per tot això, la que subscriu emet informe favorable a la modificació de l'article 13 del Conveni entre l'Ajuntament
d'Inca i el seu personal funcionari i proposa l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR la modificació de l'article 13 del Conveni entre l'Ajuntament d'Inca i el seu personal
funcionari en el sentit abans expressat.
SEGON.- COMUNICAR aquest acord als departaments afectats.
Inca, 18 d'abril de 2017
La Tècnica d'Administració General interina
Margarida Mercè Bauzà Gual

PROPOSTA DE BATLIA
Vist l'anterior informe-proposta, el que subscriu l’assumeix i l'eleva a la consideració del Ple de l'Ajuntament per a
la seva aprovació en la primera sessió que tengui lloc.
Inca, 18 d'abril de 2017
El Batle
Virgilio Moreno Sarrió

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA
Per la Comissió Informativa d'Hisenda a la sessió de dia 20 d'abril de 2017 es va acordar dictaminar
favorablement l'anterior informe-proposta i elevar-lo a la consideració del Ple ordinari de l'Ajuntament d'Inca en la
primera sessió que tengui lloc.
Inca, 20 d'abril de 2017
El president de la Comissió Informativa d'Hisenda
Àngel García Bonafé
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