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MINUTA NÚM. 8/2011 SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 22 
DE JUNY DEL 2011. 
 
En el saló de sessions de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls, a 
les 20.30 hores del dia 22 de juny del 2011, es reuneixen, en sessió 
pública, en primera convocatòria, els regidors anotats al marge, 
presidits per l’alcalde Antonio E. Sanfrancisco Messeguer i assistits 
per la secretària interventora, María de la O Pérez Cayuela, per a 
celebrar sessió extraordinària del Ple, en primera convocatòria. 

Oberta la sessió pel president, s’hi van adoptar els acords següents: 

34/11. APROVACIÓ D’ACTES ANTERIORS. 
Adjuntada a la convocatòria còpia de l’esborrany de l’acta de la 
sessió anterior, de data 11 de juny del 2011, pregunta el senyor 
alcalde si algun membre de la corporació ha de formular alguna 
observació a l’acta anterior, distribuïda junt amb la convocatòria. 

El senyor Vea assenyala que l’acta hauria de reflectir el nom 
complet del seu partit, per tant, on diu «Esquerra Republicana. 
Acord Municipal» hauria de dir «Esquerra Republicana del País 
Valencià».  

Acord municipal en la pàgina segona, paràgrafs primer i cinqué. 

La senyora secretària interventora accepta les observacions formulades i s’aprova l’acta en aquestos 
termes  per unanimitat dels assistents. 

35/11. PERIODICITAT DE SESSIONS DEL PLE. 
A la vista de la proposició d’Alcaldia que obra en l’expedient, l’Ajuntament Ple, per unanimitat, ha 
adoptat l’acord següent: 

Constituïda la nova corporació el passat dia 11 de juny, procedeix determinar la periodicitat de les 
sessions del Ple, de conformitat amb el que disposa l’article 38 a) del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i en conseqüència, el Ple, 

ACORDA 

Primer. Les sessions ordinàries del Ple se celebraran amb periodicitat mensual (amb excepció del mes 
d’agost) el quart dijous del mes, a les 20.30 hores, en primera convocatòria.  

Si algun dels dies indicats cau en festiu, la sessió ordinària se celebrarà, en primera convocatòria, el segon 
dia hàbil immediatament anterior. 

Segon. Sempre que no hi haja quòrum necessari per a la celebració de la sessió en primera convocatòria, 
la sessió s’entendrà convocada automàticament, a la mateixa hora, tres dies hàbils després. 

Tercer. Les sessions extraordinàries i extraordinàries urgents se celebraran en els supòsits previstos en els 
articles 77 i següents del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

Quart. El seu funcionament, en qualsevol de les sessions a què es refereixen els apartats anteriors, es 
regirà per les normes contingudes en la Llei 7/85, de 2 d’abril, i en el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
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El senyor Condomina assenyala la preferència de celebrar els plens ordinaris a les 20.00 hores. La 
senyora López li contesta que la proposta està justificada en els horaris laborals d’alguns regidors, com ja 
s’havia fet en la legislatura anterior amb una regidora del Partit Popular. 

El senyor Condomina pregunta quan serà el primer ple ordinari de la legislatura i els assistents acorden 
que serà en el mes de juliol. 

36/11. CREACIÓ DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA PERMANENT. 
A la vista de la proposició d’Alcaldia que obra en l’expedient, l’Ajuntament Ple, per unanimitat, ha 
adoptat l’acord següent: 

Constituïda la nova corporació el passat dia 11 de juny, procedeix determinar la creació de la Comissió 
Executiva, d’acord amb el que preveuen els articles 20.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, 26 i següents de la Llei 8/2010, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, i 
els articles 3 i següents del Reglament orgànic municipal (ROM), publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província de València de data 30 de juny del 2009. 

Atés que l’article 4 del Reglament orgànic municipal esmentat estableix que el Ple podrà acordar la 
creació de comissions executives amb fins de col·laboració amb altres administracions públiques, 
seguiment d’assumptes o àrees municipals, control i fiscalització, investigació, gestió i altres comeses. 

Les comissions especials podran tindre caràcter permanent o extraordinari. 

El Ple acorda el següent: 

Crear una comissió executiva permanent amb la finalitat d’efectuar el seguiment dels diversos assumptes 
o àrees municipals, que es regirà pel que disposen els articles 3 i següents del Reglament orgànic 
municipal (ROM), publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València de data 30 de juny del 2009. 

El senyor Condomina explica el sentit del seu vot tot argumentant que està d’acord amb la creació de la 
comissió executiva i expressa la seua voluntat de què estiga integrada per membres que no siguen 
únicament del PSOE. El senyor alcalde li contesta que els membres encara no estan designats en l’acord 
de creació i que sí n’hi ha voluntat que tots els grups participen en la gestió municipal, però inicialment 
no està previst que integren aquesta comissió.  

Per la seua part, el senyor Vea manifesta que està d’acord amb la creació d’aquesta comissió perquè ja 
existia en la legislatura anterior i havia funcionat. 

37/11. CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA EN MATÈRIA DE 
NOMENAMENTS DE TINENTS D’ALCALDIA I DELEGACIONS. 
El Ple es dóna per assabentat de les resolucions de l’Alcaldia de data 16 de juny del 2011, que es 
transcriuen a continuació, sobre nomenament de tinències d’alcaldia i delegacions. 

«Després de les eleccions locals del passat dia 22 de maig i constituïda la corporació en sessió 
extraordinària el dia 11 de juny del 2011, de conformitat amb el que disposen els articles 21.2 i 23.3 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril; l’article 22 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i l’article 46 del 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,  
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RESOLC: 

Primer. Nomenar com a titulars de les tinències d’Alcaldia els regidors següents: 

 Primera tinència d’Alcaldia, Vicent Chordà Guillem. 

 Segona tinència d’Alcaldia, Andrea López Diego. 

Segon. Correspondrà als nomenats substituir, pel seu ordre de nomenament, aquesta Alcaldia en l’exercici 
de les seues atribucions en els supòsits legalment previstos. 

Tercer. Notificar la present resolució a les persones designades que, excepte manifestació expressa, es 
considerarà acceptada tàcitament. 

Quart. Remetre anunci dels nomenaments esmentats per a la seua inserció en el Butlletí Oficial de la 
Província i publicar-los igualment en el tauler d’anuncis municipal. 

Cinqué. Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que se celebre. 

Sisé. Els nomenaments efectuats seran efectius des de l’endemà de la data de la present resolució. 

«Després de les eleccions del passat dia 22 de maig i constituïda la corporació en sessió extraordinària el 
dia 11 de juny del 2011. 

De conformitat amb el que disposen els articles 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i 43, 44 i 45 del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 

RESOLC: 

Primer. Efectuar les delegacions següents, respecte dels servicis municipals que s’hi especifiquen, a favor 
dels regidors que s’indiquen a continuació: 

Servei municipal Regidor/a delegat/da 
− Cultura. 
− Medi ambient. 
− Joventut. 

Vicent Chordà Guillem 

− Educació. Andrea López Diego 
− Festes. 
− Esports. Luís Alan Albiach Forner 

− Serveis Socials. 
− Dona. Gloria Ruiz Frías 

 
Segon. Les delegacions efectuades comprendran les facultats de direcció, organització interna i gestió dels 
serveis corresponents, excloent-ne la facultat de resoldre per mitjà d’actes administratius que afecten 
tercers. 

Tercer. Notificar la present resolució a les persones designades que, excepte manifestació expressa, es 
considerarà acceptada tàcitament. 

Quart. Remetre anunci de les delegacions esmentades per a la seua inserció en el Butlletí Oficial de la 
Província i publicar-les en el tauler d’anuncis municipal. 

Cinqué. Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que se celebre. 

Sisé. Les delegacions conferides seran efectives des de l’endemà de la data de la present resolució». 
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38/11. NOMENAMENT DEL TRESORER/A. 
A la vista de la proposició d’Alcaldia que obra en l’expedient, l’Ajuntament Ple, per sis vots a favor 
corresponents a l’Alcaldia i als regidors senyor Chordà, senyora López, senyor Albiach, senyora Ruiz i 
senyor Vea, i cinc en contra corresponents als regidors senyor Condomina, senyora Lacruz, senyor Roig, 
senyora Montañana i senyor Soriano, ha adoptat l’acord següent: 

Després de la celebració de les eleccions municipals el dia 22 de maig del 2011, i atés que s’ha procedit, 
amb data 11 de juny del 2011, a la constitució de la nova corporació local. 

Vist que, d’acord amb el que disposa el Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs 
de treball reservats a funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, la tresoreria 
podrà ser encomanada a un membre de la corporació o a un funcionari d’esta.  

En virtut d’allò que s’ha establit per la instrucció 1a.c) de l’Ordre de 16 de juliol del 1963, del Ministeri 
de la Governació, relativa a les instruccions sobre el règim de les depositaries de fons no servides per 
funcionaris pertanyents al cos nacional, en el supòsit que el designat siga un membre de la corporació, el 
designat haurà de depositar una fiança en la forma prevista per les disposicions vigents. No obstant això, 
la instrucció 8a.1 de l’Ordre esmentada contempla la possibilitat que, en el propi acord de designació, es 
relleve el designat de prestar la fiança esmentada, tot fent constar en l’acord que la resta de membres 
seran responsables solidaris del resultat de la seua gestió. 

El Ple acorda el següent: 

Primer. Designar, de conformitat amb l’article 2.f).3 del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre 
provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter 
nacional, com a tresorer de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls, el regidor Luis Alan Albiach Forner, i 
rellevar-lo de l’obligació de prestar fiança, per la qual cosa la resta de membres seran responsables 
solidaris del resultat de la seua gestió. 

Segon. Notificar el present acord al designat, que es considerarà acceptat tàcitament, si en el termini de 
tres dies hàbils no se’n manifesta cap oposició. 

Tercer. Comunicar als bancs, a les caixes d’estalvis i als establiments anàlegs el nomenament del tresorer 
després de l’acceptació del seu càrrec. 

El senyor Condomina s’explica que el seu vot en contra s’ha degut al fet de no estar d’acord amb 
l’exempció de prestació de fiança i l’assumpció de responsabilitat solidària per la gestió del tresorer, ja 
que no hi participen en la gestió municipal. 

39/11. DEDICACIÓ EXCLUSIVA DEL CÀRREC D’ALCALDE I RETRIBUCIONS DELS 
MEMBRES DE LA CORPORACIÓ. 
A la vista de la proposició d’Alcaldia que obra en l’expedient, l’Ajuntament ple, per sis vots a favor 
corresponents a l’Alcaldia i als regidors senyor Chordà, senyora López, senyor Albiach, senyora Ruiz i 
senyor Vea, i cinc en contra corresponents als regidors senyor Condomina, senyora Lacruz, senyor Roig, 
senyora Montañana i senyor Soriano, ha adoptat l’acord següent: 

Examinat l’expedient instruït en virtut de determinació de les retribucions i indemnitzacions que 
corresponen als membres de la corporació per a l’exercici dels seus càrrecs. 

Atés el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases del Règim Local, la qual 
determina que els membres de les corporacions locals percebran retribucions i indemnitzacions en 
l’exercici dels seus càrrecs pels conceptes següents: 
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A. Quan els exercisquen amb dedicació exclusiva o parcial. En aquest cas seran donats d’alta en el règim 
general de la Seguretat Social i les corporacions assumiran el pagament de les quotes empresarials que hi 
corresponguen. 

B. Els membres de la corporació que no tinguen dedicació exclusiva ni dedicació parcial percebran 
assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació que formen 
part, en la quantia assenyalada pel Ple d’esta. 

C. Tots els membres de les corporacions locals percebran indemnitzacions per les despeses efectives 
ocasionades en l’exercici del seu càrrec, segons les normes d’aplicació general en les administracions 
públiques i les que en desplegament d’estes aprovarà el Ple de la corporació. 

El Ple acorda el següent: 

Primer. Autoritzar l’exercici del càrrec d’Alcaldia en règim de dedicació exclusiva des de l’endemà de 
l’adopció del present acord fins al dia anterior a l’acte de constitució de la nova corporació que es 
constituirà després de les eleccions que se celebraran en el 2015. 

Segon. Establir a favor de l’Alcaldia una retribució anual bruta de 29.000 €, que s’actualitzarà anualment 
d’acord amb allò previst per la Llei de Pressupostos per als empleats públics locals, la qual es percebrà en 
catorze pagues, a més de donar d’alta en el règim general de la Seguretat Social i assumir esta corporació 
el pagament de les quotes empresarials que hi corresponguen. 

Tercer. Aprovar les quanties de les assistències per la concurrència a les sessions dels òrgans col·legiats 
que durant tota la legislatura han de percebre els membres de la corporació, excepte els qui tinguen 
consignat càrrec amb dedicació parcial o exclusiva: 

Òrgan col·legiat Assistència 
Comissió comptes 50 euros 
Comissió executiva 50 Euros 
Ple 40 Euros 

 
Quart. Aprovar les normes següents, que han de determinar les indemnitzacions per a les despeses 
ocasionades a tots els membres de la corporació per l’exercici dels seus càrrecs: 

1.- De conformitat amb el que disposa l’article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, en relació amb l’article 13.5 del Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, tots els membres de 
la corporació tindran dret a rebre indemnitzacions per les despeses ocasionades en l’exercici del seu 
càrrec, quan siguen efectives, i amb justificació prèvia documental, segons les normes d’aplicació general 
de les Administracions Públiques. 

2.- Per a tindre dret a rebre indemnitzacions serà necessària l’autorització expressa de l’Alcaldia-
Presidència per a la realització del servei corresponent i seran justificades documentalment mitjançant 
factura, quan això siga obligatori. 

Cinqué. Que l’acord plenari es publique íntegrament en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí 
Oficial de la Província, perquè en prengueu coneixement. 

El senyor Condomina manifesta la seua oposició a la dedicació exclusiva de l’Alcaldia, com ja havien 
manifestat en campanya electoral i s’incloïa dins del seu programa electoral. A més a més, proposa que es 
reduïsquen a la meitat les dedicacions per assistències a òrgans col·legiats.  
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L’alcalde ratifica la seua convicció que un poble com Benifairó necessita un alcalde amb dedicació 
exclusiva i vint-i-quatre hores per atendre d’una manera apropiada les funcions que comporta el càrrec.  

Respecte de l’adequació del sou recorda que suposa una reducció del 20% sobre el sou fixat a l’Alcaldia 
en la legislatura anterior, que està per davall del que es considera adequat per la Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies, uns 37.000 euros en un poble de població inferior a 5.000 habitants. Afegeix que 
el salari que es fixa inclou totes les actuacions de l’Alcaldia, que no cobra per assistències a òrgans 
col·legiats. Per últim assenyala que no és excessiu, tenint en compte la responsabilitat del càrrec. 

El senyor Vea expressa la seua conformitat i recorda que era una de les clàusules que s’havia inclòs en el 
pacte d’investidura, que havia signat el seu partit i el PSOE, perquè es considerava necessari. 

Li contesta el senyor Condomina que totes les funcions no s’han de fer necessàriament per l’Alcaldia, que 
es poden delegar funcions entre tots els regidors. 

I no havent-hi altres assumptes a tractar, el president tanca la sessió a les 20.50 hores del dia assenyalat, i 
de tot això, com a secretària, ho certifique.  

 
La secretària interventora 

 
 
 
 

María de la O Pérez Cayuela 

Vist i plau, l’alcalde 
 
 
 
 

Antonio E. Sanfrancisco Meseguer 


