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MINUTA NÚM. 11/2012. SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 25 
D’OCTUBRE DEL 2012 

En el saló de sessions de l’Ajuntament de Benifairó de les 
Valls, a les 20.30 hores, del dia 25 d’octubre del 2012, es 
reuneixen en sessió pública, en primera convocatòria, els 
regidors anotats al marge, presidits per l’alcalde, Antonio E. 
Sanfrancisco Meseguer, i assistits per la secretària interventora, 
María de la O Pérez Cayuela, per a celebrar-hi la sessió 
ordinària del Ple en primera convocatòria. 

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

86/12. APROVACIÓ D’ACTES ANTERIORS 
La còpia de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data 27 
de setembre del 2012, adjuntada a la convocatòria, s’hi aprova 
per unanimitat dels assistents. 

87/12. DACIÓ DE COMPTES AL PLE DE LES 
RESOLUCIONS D’ALCALDIA 
Vista la relació de resolucions aprovades per l’Alcaldia des del 
22 de setembre del 2012 fins al 19 d’octubre del 2012, el Ple 
se’n dóna per assabentat. 

88/12. EXP. 222/2012. RÈGIM D’INCAPACITAT TEMPORAL DEL PERSONAL MUNICIPAL 
A L’EMPARA DEL REIAL DECRET LLEI 20/2012 

L’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, ha adoptat l’acord següent: 

Vist l’expedient 222/2012, relatiu a l’aprovació de l’acord sobre prestació econòmica reconeguda als 
empleats públics de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls en les situacions d’incapacitat temporal. 

Vista la proposta efectuada pel sindicat UGT en els termes de l’article 34 i 37 g) i i) de la Llei 7/2007, de 
12 d’abril, pel qual s’aprova l’Estatut Bàsic l’Empleat Públic. 

Considerant el que disposa l’article 9 i la disposició addicional 18 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de 
juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, pel que es 
refereix al règim del personal funcionari. 

Fent ús de la competència atribuïda en la matèria per l’article 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, el Ple, 

ACORDA 

Que s’aprove el règim sobre prestació econòmica reconegut als empleats públics de l’Ajuntament de 
Benifairó de les Valls en situacions d’incapacitat, el contingut del qual és el següent: 

Als empleats públics (personal funcionari, tant de carrera com interí; personal laboral, de caràcter fix, 
indefinit o de duració determinada, inclòs el personal contractat les retribucions del qual siguen 
finançades, en tot o en part, a càrrec de subvencions; i el personal eventual), se’ls reconeixeran els 
següents complements en els supòsits d’incapacitat temporal: 
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A. Quan la situació d’incapacitat temporal derive de contingències comuns, fins al tercer dia inclòs, se’ls 
reconeixerà un complement retributiu del cinquanta per cent de les retribucions ordinàries percebudes 
en el mes anterior al de causar-se la incapacitat.  

Ha d’entendre’s, a estos efectes, inclosos dins del concepte retribucions, aquells conceptes inclosos en 
una mensualitat ordinària, excloent-hi els conceptes de nòmina que no constituïsquen havers fixos i 
periòdics (com ara gratificacions, paga extra, complement de productivitat, pagament per objectius o 
altres de similars). 

S’entendrà que hi ha una situació d’incapacitat temporal quan hi ha informe mèdic de baixa o 
qualsevol altre tipus de document expedit per un facultatiu que justifique l’absència laboral per motius 
de salut. 

Des del dia quart fins al vinté, ambdós inclusivament, es reconeixerà un complement que sumat a la 
prestació econòmica reconeguda per la Seguretat Social siga equivalent al setanta-cinc per cent de les 
retribucions que vingueren corresponent al dit personal en el mes anterior al de causar-se la 
incapacitat.  

A partir del dia vint-i-uné, inclusivament, se li reconeixerà una prestació equivalent al cent per cent de 
les retribucions que es perceberen en el mes anterior al de causar-se la incapacitat. 

B. Quan la situació d’incapacitat temporal derive de contingències professionals, la prestació reconeguda 
per la Seguretat Social serà complementada durant tot el període de duració d’esta, fins al cent per cent 
de les retribucions que percebera el referit personal en el mes anterior al de causar-se la incapacitat. 

Ha d’entendre’s, a estos efectes, inclosos dins del concepte retribucions, aquells conceptes inclosos en 
una mensualitat ordinària, excloent-hi els conceptes de nòmina que no constituïsquen havers fixos i 
periòdics (com ara gratificacions, paga extra, complement de productivitat, pagament per objectius o 
altres de similars). 

C. Quan la situació d’incapacitat temporal derive de contingències comuns, en els supòsits 
d’hospitalització, inclosa la domiciliària, i intervenció quirúrgica, així com en els processos 
d’incapacitat temporal derivats directament dels dits supòsits, es complementarà durant tot el període 
d’incapacitat fins al cent per cent de les retribucions que disfrutaren en cada moment». 

El present acord s’aplicarà als processos d’incapacitat temporal que s’inicien a partir del dia 15 d’octubre 
del 2012. 

Queden derogats tots els acords, disposicions, decrets i tota la resta de normes municipals que regulen 
matèries o qüestions previstes en el present acord i s’oposen a este. 

89/12. PRECS I PREGUNTES 

Obert pel president el torn de precs i preguntes, comença el senyor Condomina comentant els problemes 
que les darreres pluges havien causat en la població. Així, destaca les incidències en la zona del Llavaner 
provocats, segons pareix, per la substitució d’una porta amb reixa que permetia el pas de l’aigua al final 
del carrer Bon Succés per una porta que, al no permetre-ho, causa estancaments d’aigua. L’alcalde 
contesta que per a solucionar eixe problema s’hauria d’estudiar quina era la situació anterior i quan havia 
sigut substituïda eixa reixa i solucionar altres problemes com el del Carrer Nou. 

També destaca els problemes causats pels arrossegaments del camí del Piporro, i contesta l’alcalde que al 
desembocar el barranc, a través d’un solar de l’Ajuntament, en una séquia amb menor cabal que el 
barranc desborda i, per tant, el problema té una difícil solució. 
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Pel que fa a la inundació de la carretera de Quartell, l’alcalde informa que el problema havia sigut que un 
tronc havia tapat el pas de l’aigua. 

A continuació, el senyor Condomina transmet les queixes de la gent respecte a la falta d’espai en els 
paellers per l’afluència de gent, sobretot de fora del poble. Proposa que es podria regular algun sistema 
d’ús. L’alcalde contesta que es pot estudiar regular-ne el funcionament o establir algun tipus de taxa. 
Estan oberts a propostes. El senyor Condomina contesta que proposaran alguna mesura concreta. 

Per la seua part, el senyor Chordà opina que és difícil reservar taules per a la gent del poble i que no 
coneix cap poble que ho faça en espais similars. 

Per últim, el senyor Condomina pregunta a quin preu es paga l’aigua de reg de la coneguda com Casa 
Perentoni. L’alcalde contesta que ho aclarirà. 

A continuació, el senyor Vea pregunta per la situació del carreró de la Mercé, assabentat que una veïna 
està ficant allí el seu cotxe per a obstaculitzar el carreró. L’alcalde explica existència d’una sentència 
judicial que reconeix la propietat d’una part del carreró a una veïna, però que les Normes Subsidiàries del 
municipi contemplen eixa propietat com a viari públic, raó per la qual no se’n permet el tancament. 

La senyora Aguilar es queixa que en el transformador de la plaça del Doctor Gimeno s’acumula aigua i es 
provoquen humitats als veïns confrontants. L’alcalde li contesta que és responsabilitat d’Iberdrola. 

Concloent, el senyor Vea informa que el seu partit ha tornat a presentar una esmena al projecte de 
Pressupostos Generals de l’Estat demanant 75.000 € per a consolidar l’estructura del Palau i demana que 
la resta partits representats en el Ple facen el mateix. El senyor Alcalde i el senyor Condomina afirmen 
que intentaran que els seus partits també presenten una esmena en el mateix sentit. 

I no havent-hi més assumptes a tractar, el president tanca la sessió a les 21.05 hores del dia assenyalat, i 
tot això, com a secretària, ho certifique. 

 
La secretària interventora 

 
 
 
 

María de la O Pérez Cayuela 

Vistiplau,  
l’alcalde 

 
 
 
 

Antonio E. Sanfrancisco Meseguer 


