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ASSISTENTS: 
Grup Socialista: 
Antonio Enrique Sanfrancisco Meseguer 
María Luz Guillem Llopis 
Vicent Chordà Guillem 
Myriam Alfonso Martínez 
Fabián Herreros Ortiz 
Mery Monforte Pena 
Grup Popular: 
Ignacio Roig Guillén 
Verónica Aguilar Lacruz 
Juan Bautista Guillem Torrente 
Lucía Sanchis Colás 
Grup Esquerra: 
Adela Alba Albiol 
------------------ 
ABSENTS:  
Cap 
------------------ 
María de la O Pérez Cayuela, secretària 
interventora 
------------------ 

Minuta núm. 10/2015. Sessió extraordinària 
de 17 de juny del 2015 
A l’Ajuntament de Benifairó de les Valls, a les 
20.30 hores del dia 17 de juny del 2015, es 
reunixen 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 la sessió extraordinària del Ple en 
primera convocatòria. 

Oberta la sessió pel president, s’han adoptat 
els acords següents: 

41/15. Presa de possessió de la regidora 
senyora Lucía Sanchis Colás 
Atesa l’absència de la senyora Lucía Sanchis 
Colàs al ple de constitució de la corporació el 
passat dia 13 de juny del 2015. 

Vista la credencial emesa per la Junta 
Electoral de Zona de Sagunt i acreditat a  

l’expedient la formulació de les declaracions d’interessos que preceptuen l’article 75.7 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la 
Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana. 

Previ jurament del càrrec, la Sra. Lucía Sanchis Colás pren possessió del càrrec de regidora de 
l’Ajuntament de Benifairó de les Valls i s’incorpora a la sessió plenària. 

42/15. Constitució dels grups polítics municipals 
Amb motiu de les eleccions celebrades el dia 24 de maig del 2015, una vegada que els regidors que 
integren l’Ajuntament van prendre possessió dels seus càrrecs, a la vista dels escrits presentats en la 
secretaria de l’Ajuntament, queden constituïts els següents grups polítics amb els components i els 
portaveus que s’hi indiquen: 

1. Grup Socialista: 

− Antonio Enrique Sanfrancisco Meseguer 

− Mª Luz Guillem Llopis 

− Vicent Chordà Guillem (portaveu suplent) 

− Myriam Alfonso Martínez (portaveu) 

− Fabián Herreros Ortiz 

− Mery Monforte Pena 

2. Grup Popular: 

− Ignacio Roig Guillén (portaveu) 

− Verónica Aguilar Lacruz 
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− Juan Bautista Guillem Torrente 

− Lucía Sanchís Colás 

3 Grup Esquerra Republicana: 

- Adela Alba Albiol (portaveu) 

43/15. Periodicitat de les sessions del Ple 
L’Ajuntament Ple, per 6 vots a favor, corresponents a l’alcaldia i la resta de regidors del grup socialista 
i 5 vots en contra dels 4 regidors del grup popular i de la regidora del grup esquerra republicana, ha 
adoptat l’acord següent: 

Constituïda la nova corporació el passat dia 13 de juny, procedix determinar la periodicitat de les 
sessions, de conformitat amb el que disposa l’article 38 a) del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (d’ara en avant ROF), del Ple, 

ACORDA 

Primer. Les sessions ordinàries del Ple se celebraran amb periodicitat bimensual el tercer dilluns de 
cada mes imparell (gener, març, maig, juliol, setembre i novembre) a les 20.30 hores, en primera 
convocatòria.  

En el cas que algun dels indicats dies caiguera en festiu o vespra de festiu, la sessió ordinària es 
celebrarà en primera convocatòria el segon dia hàbil immediatament posterior. 

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

Tercer. Les sessions extraordinàries i extraordinàries urgents se celebraran en els supòsits previstos 
en els articles 77 i següents del ROF. 

Quart. El seu funcionament, en qualsevol de les sessions a què es referixen els apartats anteriors, es 
regirà per les normes contingudes en la Llei 7/85, de 2 d’abril i en el ROF. 

La senyora regidora del grup esquerra republicana justifica el sentit del seu vot contrari a l’adopció de 
l’anterior acord al considerar més apropiat una periodicitat mensual per aconseguir una gestió més 
transparent i al considerar el ple com a òrgan de participació ciutadana i de recepció de queixes i 
aportacions dels veïns. 

El senyor alcalde li contesta que l’Ajuntament està obert tots els dies a tots els veïns i veïnes i ell està 
a disposició de tots per a rebre eixes queixes i aportacions, però considera excessiu la celebració dels 
plens amb periodicitat mensual, com s’havia demostrat en l’anterior legislatura en la qual se 
celebraven molts plens sense punts a tractar a l’ordre del dia i donat la burocràcia que suposa la seua 
convocatòria i tramitació. 

El senyor Roig opina que és millor mantindre la periodicitat mensual i no celebrar el ple si no hi ha 
punts a l’ordre del dia. 

44/15. Creació de la comissió executiva permanent 
L’Ajuntament Ple, per 7 vots a favor, corresponents a l’alcaldia, la resta de regidors del grup socialista 
i de la regidora del grup esquerra republicana i 4 vots en contra dels 4 regidors del grup popular, ha 
adoptat l’acord següent: 

Constituïda la nova corporació el passat dia 13 de juny, procedix determinar la creació de la Comissió 
Executiva, d’acord amb el que preveu l’article 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 (d’ara en avant ROF), 26 i següents de la Llei 8/2010, de la Generalitat, de Règim Local de la 
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Comunitat Valenciana. i 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. 

Considerant que l’article 4 del referit Reglament Orgànic Municipal establix 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 

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 Guillem pregunta per les funcions de la comissió executiva. El senyor alcalde contesta que 
el funcionament serà similar al d’altres legislatures, de deliberació i assessorament en la presa de 
decisions així com seguiment i organització del funcionament ordinari de l’Ajuntament. 

45/15. Nomenament dels representants de la corporació en òrgans col·legiats 
L’Ajuntament Ple, per 6 vots a favor, corresponents a l’alcaldia i la resta de regidors del grup 
socialista, i 5 vots en contra dels 4 regidors del grup popular i de la regidora del grup esquerra 
republicana, ha adoptat l’acord següent: 

Constituïda la nova corporació el passat dia 13 de juny, resulta necessari efectuar els nomenaments 
de representants de la corporació en òrgans col·legiats, d’acord amb el que preveu l’article 38 del 
Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Ple 

ACORDA 

Primer. Designar com a representants d’aquesta corporació en la Mancomunitat de les Valls, els 
membres següents: 

1. Titulars:  

- Antonio E. Sanfrancisco Meseguer, alcalde. 

- Vicent Chordà Guillem, primer tinent d’alcalde. 

2. Suplents:  

- Mª Luz Guillem Llopis, segona tinent d’alcalde. 

- Myriam Alfonso Martínez, regidora. 

Segon. Designar com a representant d’aquesta corporació en el Consorci per al Servici de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i de Salvament de la província de València, els membres següents: 

 Titular: Mery Monforte Pena, regidora. 

Antonio E. Sanfrancisco Meseguer, alcalde. 

Tercer. Designar com a representant d’aquesta corporació en el Consell Escolar IES la Vall de Segó, 
els membres següents: 

 Titular: Myriam Alfonso Martínez, regidora. 

 Suplent: Mª Luz Guillem Llopis, segona tinent d’alcalde. 
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Quart. Designar com a representant d’aquesta corporació en el Consell Escolar del CEIP L’Ermita, els 
membres següents: 

 Titular: Mª Luz Guillem Llopis, segona tinent d’alcalde. 

 Suplent: Myriam Alfonso Martínez, regidora. 

Cinqué. Designar com a representant d’aquesta corporació en el Consorci Concessionari d’Aigües 
Xarxa d’abastiment de Camp de Morvedre. Fases I, II, III i IV, els membres següents: 

 Titular: Antonio E. Sanfrancisco Meseguer, alcalde. 

 Suplent: Vicent Chordà Guillem, primer tinent d’alcalde. 

Sisé. Designar com a representant d’aquesta corporació en el Consorci per a l’execució de les 
previsions del Pla Zonal de Residus de les Zones III i VIII (Àrea de Gestió 2) , els membres següents: 

 Titular: Antonio E. Sanfrancisco Meseguer, alcalde. 

 Suplent: Vicent Chordà Guillem, primer tinent d’alcalde. 

Seté. Designar com a representant d’aquesta corporació en la Junta de Govern de la Font de Quart, 
els membres següents: 

 Antonio E. Sanfrancisco Meseguer, alcalde. 

 Suplent: Vicent Chordà Guillem, primer tinent d’alcalde. 

Prenent la paraula la senyora Albiol demana que un dels representants de l’Ajuntament de la 
Mancomunitat siga per a Esquerra Republicana fonamentant aquest dret en el fet que són la tercera 
força política de les Valls, la necessitat de donar pluralitat a la institució i la labor efectuada durant 
l’anterior legislatura en la qual han promogut el consens com a fórmula per a l’adopció d’acords. 

El senyor alcalde li contesta que la Mancomunitat sempre ha funcionat per consens i que des del seu 
punt de vista no té sentit designar un representant que no forme part de l’equip de govern. 

Per la seua part el senyor Chordà donant resposta a preguntes del senyor Guillem comenta que en tot 
cas sempre es pot col·laborar amb l’Ajuntament, aportant iniciatives i treballant per a la seua posada 
en funcionament. 

46/15. Coneixement de les resolucions d’alcaldia en matèria de nomenaments de Tinències 
d’Alcaldia i delegacions 
El Ple es dóna per assabentat de les resolucions de l’Alcaldia de data 15 de juny del 2015, que es 
transcriuen a continuació, sobre nomenament de tinències d’alcaldia i delegacions: 

«Després de les eleccions locals del passat dia 24 de maig i constituïda la corporació en sessió 
extraordinària el dia 13 de juny del 2015, de conformitat amb el que disposa l’article 21.2 i 23.3 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril; art. 22 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril i art. 46 del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre,  

RESOLC 

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

 1a Tinència d’Alcaldia, Vicent Chordà Guillem. 

 2a Tinència d’Alcaldia, Mª Luz Guillem Llopis. 

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. 
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Quart. Remetre anunci dels referits nomenaments 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 a la data de la present resolució.» 

«Després de les eleccions del passat dia 24 de maig i constituïda la corporació en sessió 
extraordinària el dia 13 de juny del 2015. 

De conformitat amb el que disposa l’art. 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 següents delegacions, respecte dels servicis municipals que s’especifiquen, en 
favor dels regidors que a continuació s’indiquen: 

SERVICI MUNICIPAL REGIDOR/A DELEGAT/DA 

− Educació Mª Luz Guillem Llopis 

− Hisenda 
− Cultura 

Vicent Chordà Guillem 

− Joventut 
− Festes 
− Portaveu 

Myriam Alfonso Martínez 

− Bous 
− Manteniment urbà 

Fabián Herreros Ortíz 

− Benestar Social 
− Sanitat  
− Turisme 
− Associacionisme 

Mery Monforte Pena 

 

Segon. Les delegacions efectuades comprendran les facultats de direcció, organització interna i gestió 
dels corresponents servicis, 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 referides delegacions 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 a la data de la present resolució.» 

Prenent la paraula la senyora Alba, per una part transmet el seu desacord amb la supressió de les 
regidories de dones i esports. Per un altra, pregunta pel motiu de la separació entre les regidories de 
festes i bous mostrant el seu desacord en el fet que es done més importància a la regidoria de bous 
que a la de dona. 

El senyor alcalde li respon que la supressió de la regidoria de la dona ha sigut un lapsus, i que en 
conseqüència es corregirà la resolució d’alcaldia anterior efectuant delegació a favor de la senyora 
Monforte. Per la seua part la senyora Monforte mostra el seu interés personal en l’assumpció de la 
referida responsabilitat. Continua el senyor alcalde explicant, pel que fa a la regidoria d’esports, que 
l’absència de delegació es deu al fet que se n’està estudiant una nova orientació. En tot cas, recorda 
el senyor alcalde que tots aquells servicis que no es deleguen es mantenen com a competència 
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d’alcaldia. Per últim, contesta que la diferència entre les regidories de bous i festes es deu al fet que 
ambdues requerixen tractaments diferenciats. 

Tot seguit la senyora Alba pregunta per les tasques que tindran les regidories d’associacionisme i 
joventut.  

La senyora Guillem contesta que seran similars a les que en la passada legislatura havia 
desenvolupat la senyora Ruíz: de col·laboració amb les associacions existents al municipi. 

Pel que fa al tema de joventut, la senyora Alba defén la creació d’un Consell Local de Joventut que 
permeta que els joves s’autoorganitzen. 

47/15. Nomenament del tresorer/a 
L’Ajuntament Ple, per 7 vots a favor, corresponents a l’alcaldia, la resta de regidors del grup socialista 
i de la regidora del grup esquerra republicana i 4 vots en contra dels 4 regidors del grup popular, ha 
adoptat l’acord següent: 

Després de la celebració de les eleccions municipals el dia 24 de maig del 2015 i havent-se procedit 
amb data 13 de juny del 2015 a la constitució de la nova corporació local. 

Resultant 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 de 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 cas que el designat fóra 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’esmentada Ordre contempla la possibilitat que, en l’acord mateix de 
designació es relleve el designat de prestar l’esmentada fiança fent constar en l’acord que la resta de 
membres seran responsables solidaris del resultat de la seua gestió. 

El Ple 

ACORDA 

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 Vicent Chordà Guillem, 
rellevant-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 hi manifesta oposició. 

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

La senyora Sanchis argumenta el sentit negatiu del vot del seu grup en el fet que no volen assumir 
una responsabilitat solidària degut a l’exempció de prestar fiança al senyor tresorer. 

48/15. Dedicació exclusiva/parcial dels membres de la corporació i retribucions 
L’Ajuntament Ple, per 6 vots a favor, corresponents a l’alcaldia i la resta de regidors del grup 
socialista, i 5 vots en contra dels 4 regidors del grup popular i de la regidora del grup esquerra 
republicana, 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. 
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Atés que els membres de les corporacions locals percebran retribucions i indemnitzacions en l’exercici 
dels seus càrrecs pels conceptes següents: 

A. Quan els exercisquen amb dedicació exclusiva o parcial. En aquest cas seran donats  
d’alta en el règim general de la Seguretat Social, assumint les corporacions el pagament de 
les quotes empresarials que corresponga. 

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 de què formen part, en la quantia assenyalada pel Ple d’aquesta. 

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’aquetes aprove el Ple corporatiu. 

Considerant el que disposen els articles 75, 75 bis i 75 ter de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases 
del Règim Local, i Disposició Addicional 90 de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2014, el Ple ACORDA 

Primer. Autoritzar l’exercici del càrrec d’Alcaldia en règim de dedicació parcial al 75% des del dia 
següent de l’adopció del present acord fins al dia anterior a l’acte de constitució de la nova corporació 
que es constituïsca després de les pròximes eleccions locals. 

Segon. Establir a favor de l’alcaldia una retribució anual bruta de 29.000 €, actualitzable anualment 
d’acord amb el que preveu la llei de pressupostos per als empleats públics locals, que es percebrà en 
catorze pagues, i donar d’alta en el règim general de la Seguretat Social, havent d’assumir aquesta 
corporació el pagament de les quotes empresarials que corresponga. 

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 
que tinguen consignat càrrec amb dedicació parcial o exclusiva: 

ÒRGAN COL·LEGIAT ASSISTÈNCIA 
Comissió Comptes 40 Euros 
Comissió Executiva 40 Euros 
Ple 40 Euros 

 

Quart. Aprovar les següents normes 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 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 servici corresponent i seran justificades documentalment 
mitjançant factura, quan això resulte obligatori. 

Cinqué. Que es publique en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província 
de forma íntegra l’Acord plenari, a l’efecte del seu general coneixement. 

El senyor alcalde explica que la dedicació parcial del seu càrrec està unida a la creació d’un lloc de 
treball de personal eventual per a fer funcions d’encarregat de personal, però no suposa una alteració 
de la disponibilitat i compromís personal, que continua sent ple.  
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El senyor Roig, per la seua part, interpreta que si part de la faena que fins ara exercia la farà una altra 
persona sí implica que treballarà menys, en contra del que havia al·legat en campanya electoral, que 
estaria disponible 365 dies, les 24 hores. 

Al voltant del tema sorgix debat entre els regidors del grup socialista i el grup popular, aclarint per 
concloure la senyora Aguilar que el seu grup no ha dubtat de la faena feta pel senyor alcalde, que els 
pareix bé que es controle més els treballadors i que el senyor alcalde tinga dret a vacances. 

La senyora Alba mostra el seu desacord amb una baixada de dedicació sense una baixada correlativa 
del sou assignat. El senyor alcalde li contesta que no es considera adequat una baixada de sou quan 
la disponibilitat serà la mateixa i ja s’havien baixat en el seu dia les retribucions de l’alcaldia. 

49/15. Creació de lloc de treball de personal eventual, característiques i retribucions 
L’Ajuntament Ple, per 6 vots a favor, corresponents a l’alcaldia i la resta de regidors del grup 
socialista, i 5 vots en contra dels 4 regidors del grup popular i de la regidora del grup esquerra 
republicana, ha adoptat l’acord següent: 

Havent-se constituït aquest Ajuntament el dia 13 de juny del 2015, i considerant que l’article 104 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, determina que el Ple de les 
corporacions, al començament del seu mandat, determinarà el nombre de llocs reservats al personal 
eventual. 

Vistos els informes de secretaria i intervenció de data 16 de juny del 2015 que determinen el règim 
jurídic aplicable a aquest tipus de personal així com la necessitat de tramitar la corresponent 
modificació pressupostària amb caràcter previ a la designació d’aquest personal. 

Atès que la plantilla i catàleg de llocs de treball de personal d’aquesta corporació, aprovada en sessió 
plenària de 22 de desembre del 2014, no conté l’existència d’un lloc de treball reservat al personal 
eventual. 

Atesa la necessitat de l’existència d’aquest tipus de personal tenint per a desenvolupar funcions 
específiques de control de personal i altres funcions de confiança en la gestió municipal. 

Atesos els límits i condicionaments que per a aquest tipus de personal s’establixen en la normativa 
aplicable, especialment als articles 104 i 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local propose al Ple l’adopció del següent 

ACORD 

Aprovar la creació en la plantilla i catàleg de llocs de treball del següent lloc de treball eventual per a 
desenvolupar funcions específiques de control de personal i altres funcions de confiança en la gestió 
municipal amb una dedicació màxima del 100% de la jornada, i unes retribucions brutes anuals de 
21.000 euros actualitzables anualment d’acord amb el que preveu la llei de pressupostos per als 
empleats públics locals,   

Denominació Número Grup Nivell CD  

1. Encarregat de personal 1 E 14 Eventual 

 

Identificació del lloc de treball 
Retribucions 

complementàries 
(14 mensualitats) 

Classificació Denominació G N CE Productivitat 
912.110.00 
912.110.01 
912.110.02 

Encarregat 
de personal  E 14 9.051,28  
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El senyor Roig manifesta la incoherència del sou del personal eventual amb el de l’alcaldia, en el 
sentit que, d’acord amb les responsabilitats de cadascú, la diferència hauria de ser major. 

Per la seua part, la senyora Alba es mostra discrepant amb la designació com a personal eventual 
d’un encarregat de personal, quan el personal eventual únicament es pot dedicar a funcions 
d’assessorament i confiança, segons l’article 92 de la llei 7/1985. 

Continua preguntant la senyora Alba pel procediment per a la seua designació. El senyor alcalde li 
contesta que es farà per resolució d’alcaldia. En aquest punt torna la senyora Alba a mostrar el seu 
desacord, argumentant que s’hauria de fer per concurs. 

Finalitzant la senyora Alba manifesta que, en tot cas, no es veu la necessitat de contractar a ningú, ja 
que si fins ara no existia la referida necessitat, es pot continuar igual. El senyor Chordà li contesta que 
sí fa falta, perquè eixes funcions no s’estaven cobrint de manera adequada. 

I com no hi ha altres assumptes a tractar, el president tanca la sessió a les 21.30 hores del dia 
assenyalat anteriorment. Tot això, com a secretària, ho certifique. 

La secretària interventora, 
Maria de la O Pérez Cayuela 

Vist i plau, l’alcalde, 
Antonio Enrique Sanfrancisco Meseguer 


