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ACTA DE SESSIÓ
(Aprovada en sessió plenària 17/2019, de 12 de setembre)

Sessió núm. 14/2019

Òrgan: PLE DE L’AJUNTAMENT D’ALMUSSAFES

Caràcter: extraordinari

Data: 5 de juliol de 2019

Hora: 13:30

Lloc: saló de plens de l’Ajuntament

President: Antonio González Rodríguez (grup PSOE)

Grup municipal del Partit Socialista Obrer Espanyol

Antonio González Rodríguez

Davinia Calatayud Sebastià

Alejandro Fuentes Valero

Francisca Oliver Gil

Faustino Manzano Fuentes

Mar Albuixech Ponce

Juan Pablo Bosch Alepuz

Belén Godoy Pérez

Jaime Wic Rosa

Grup municipal Compromís per Almussafes

Lourdes Moreno Blay

Mª Amparo Medina Iborra

Josep Magraner i Ramón

Grup municipal Partit Popular 

Rafael Beltrán Domenech

Secretària: Mª Dolores Villarroya Pastor

Interventora acctal.: Belisa Clerigues Ferris
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ORDRE DEL DIA

1. Fixació de la periodicitat de les sessions del Ple

2. Fixació de la periodicitat de les sessions de Junta de Govern Local

3. Donar compte de les resolucions de l'alcaldia en matèria de nomenament de
tinents d'alcaldes, membres de la Junta de Govern Local, delegacions Alcaldia
en Junta de Govern i delegació de competències: regidors delegats i regidors
delegats en òrgans col·legiats municipals.

4. Delegació de competències del Ple en l'Alcaldia

5. Creació comissions informatives, la seua periodicitat i composició

6. Donar  compte de la constitució dels grups polítics municipals i els seus
portaveus

7.  Determinació  dels  càrrecs  amb dedicació  exclusiva  o  parcial,  règim de
dedicació mínima i retribucions

8. Indemnitzacions membres Corporació per assistència òrgans col·legiats

9. Determinació característiques i retribucions del personal eventual

10.  Designació de  representants  de  l'ajuntament en  entitats,  organismes  i
corporacions de què formen part

11. Aprovació de l'assignació de grups polítics municipals (Es retira)

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. Fixació de la periodicitat de les sessions del Ple.

A requeriment  del Sr.  alcalde,  la Sra.  secretària  dóna compte del  contingut  de la
proposta relativa a l'assumpte de referència.

No es produïx debat. Sotmés l’assumpte a votació ordinària s'aprova per unanimitat
(Voten a favor: Antonio González Rodríguez, Davinia Calatayud Sebastià, Alejandro
Fuentes  Valero, Francisca  Oliver  Gil,  Faustino  Manzano Fuentes,  Mar Albuixech
Ponce, Pau Bosch Alepuz,  Belén Godoy Pérez,  Jaime Wic Rosa, Lourdes Moreno
Blay,  M.ª  Amparo  Medina  Iborra,  Josep  Magraner  i  Ramón  i Rafael  Beltrán
Domenech).

Després de les eleccions locals del passat dia 26 de maig de 2019, i constituïda la Corporació
en sessió extraordinària celebrada el dia 15 de juny de 2019, s'ha de procedir, dins dels 30
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dies següents, a celebrar sessió extraordinària a fi de resoldre, entre altres punts, sobre la
periodicitat de les sessions del Ple.

Per  tot  això  i  tenint  en compte  el  que  disposa l'art.  46.2  de la  Llei  7/85,  de  2 d'Abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, art. 47.1 del R.D. Leg. 781/1986, de 18 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local i
l'article 78 del ROF, Llei Municipal i de Règim Local de la Comunitat Valenciana i art del
ROM, el Ple Corporatiu adopta l’acord següent:

1.  FIXAR la  periodicitat  mensual  per  a  la  celebració de  les  sessions  ordinàries  del  Ple
municipal.

2. FIXAR el  dia de celebració de les sessions ordinàries del Ple municipal en el primer
dijous hàbil de cada mes, excepte en el mes d'agost en què no hi haurà sessió ordinària i en
els mesos de gener i setembre en què se celebrarà el segon dijous hàbil del mes, sense perjuí
que es convoquen les sessions extraordinàries i extraordinàries urgents que resulten precises,
en data i hora a decidir per l'Alcaldia.

Excepcionalment, la primera sessió ordinària del mon de juliol,  se celebrarà el dia 11 de
juliol per a donar temps a la constitució de les comissions informatives creades i a l'estudi i
dictamen dels assumptes que han de ser tractats en la sessió.

El  Sr.  alcalde podrà posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries dins del
mateix mes de la data per a la seua celebració preceptiva quan el dia fixat siga festiu o es
trobe inclòs en període vacacional. De conformitat amb el que establix art. 74.2 del ROM per
causes extraordinàries el Sr. alcalde podrà avançar o retardar la seua celebració fins a un
màxim de 72 hores.

3. FIXAR les vint hores per a la celebració de les sessions ordinàries, llevat que l'Alcaldia,
per causa justificada, ho trasllade a una altra hora. Les sessions extraordinàries se celebraran
en l'horari que es fixe en la convocatòria.

-------------------------------------------------------

2. Fixació de la periodicitat de les sessions de Junta de Govern Local

A requeriment  del Sr.  alcalde,  la Sra.  secretària  dóna compte del  contingut  de la
proposta relativa a l'assumpte de referència.

No es produïx debat. Sotmés l’assumpte a votació ordinària s'aprova per unanimitat
(Voten a favor: Antonio González Rodríguez, Davinia Calatayud Sebastià, Alejandro
Fuentes  Valero, Francisca  Oliver  Gil,  Faustino  Manzano Fuentes,  Mar Albuixech
Ponce, Pau Bosch Alepuz,  Belén Godoy Pérez,  Jaime Wic Rosa, Lourdes Moreno

   

Identificador: GrzK 0JTb Lpo1 4L44 JoU3 uzhR zrI=

Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada



Blay,  M.ª  Amparo  Medina  Iborra,  Josep  Magraner  i  Ramón  i Rafael  Beltrán
Domenech).

Després de les eleccions locals del passat dia 26 de maig de 2019, i constituïda la Corporació
en sessió extraordinària celebrada el dia 15 de juny de 2019, s'ha de procedir, dins dels 30
dies següents, a celebrar sessió extraordinària a fi de resoldre, entre altres punts, sobre la
periodicitat de les sessions de la Junta de Govern.

Per  tot  això  i  tenint  en  compte  el  que  disposa  l'art.  46.2  de  la  Llei  7/85,  de  2  d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, art. 47.1 del R. D. Leg. 781/1986, de 18 d'abril,
pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local i
l'article 78 del ROF, Llei Municipal i de Règim Local de la Comunitat Valenciana i art del
ROM, la Junta de Govern Local Corporatiu adopta el següent acord:

1. FIXAR la periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern de manera que
estes se celebren cada dos setmanes. Així mateix, es disposa que durant el mes d'agost no se
celebraran sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, sense prejuí que es convoquen
les  sessions extraordinàries  i/o  urgent  que resulten precises  en data  i  hora  a  decidir  per
l'Alcaldia.

El Sr. alcalde podrà posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries dins de la
mateixa quinzena de la data per a la seua celebració preceptiva quan el dia fixat siga festiu o
es trobe inclòs en període vacacional. De conformitat amb el que establix art. 74.2 del ROM
per causes extraordinàries el Sr. alcalde podrà avançar o retardar la seua celebració fins a un
màxim de 72 hores.

2. FIXAR que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local se celebraran els dilluns, a
les 13,45 hores.

-------------------------------------------------------

3.  Donar compte  de  les  resolucions  de  l'alcaldia  en  matèria  de  nomenament  de
tinents d'alcaldes,  membres de la  Junta de Govern  Local, delegacions Alcaldia en
Junta de Govern i delegació de competències: regidors delegats i regidors delegats en
òrgans col·legiats municipals

A requeriment  del  Sr.  alcalde,  la  Sra.  secretària  dóna  compte  de les  resolucions
d'alcaldia  núms.  1490,  1618,  1492,  1497,  1623 (rectificada) i 1631 relatius  als
assumptes de referència:

-RA 1490/2019 relativa a delegació competències de l'Alcaldia en regidors.(ampliada
por la RA 1618/2019
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Per la qual s'acorda:

«[…]  Efectuar les següents delegacions generals, sense perjuí de l'àrea de gestió
funcional administrativa en què s'integren, respecte a la gestió de les àrees i servicis
corporatius que s'especifiquen, a favor dels Regidors que a continuació s'indiquen:

ÀREA/ SERVICI MUNICIPAL REGIDOR/A DELEGAT/A

Urbanisme i Medi Ambient Sra. Davinia Calatayud Sebastiá

Cultura, Comerç i Mercat Sr. Alejandro Fuentes Valero
Majors i Cementeri Sra. Francisca Oliver Gil
Serveis Socials, Sanitat, Polítiques Inclusives i 
Agricultura

Sr. Faustino Manzano Fuentes

Hisenda i Festes Sra. Mar Albuixech Ponce
Educació, EPA, Esports i Memòria Històrica Sr. Juan Pablo Bosch Alepuz

Joventut, Infància i Adolescència i Igualtat Sra. Belén Godoy Pérez

Obres  i  serveis,  Seguretat  Ciutadana,
Comunicació  i  Noves  Tecnologies,
Transparència i Benestar Animal

Sr. Jaime Wic Rosa

Esta Alcaldia es reserva els àmbits d'actuació d'Ocupació, Personal,  Creixement
Econòmic i Innovació, Responsabilitat Social, Gestió i Estratègia.

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.

Notificar la present resolució a les persones designades a fi de què procedisquen, si
és  el  cas,  a  l'acceptació  de  tals  càrrecs.  El  nomenament  s'entendrà  tàcitament
acceptat  si  dins  de  les  24  hores  següents  no  es  produïx  renúncia  expressa,
comunicada  fefaentment a esta Alcaldia.

Remetre  anunci de les referides delegacions per a la seua inserció en el Butlletí
Oficial de la Província i publicar-les igualment en el Tauler d'Anuncis municipal.
Web municipal.

Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que se celebre.
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Les delegacions conferides seran efectives des de l'endemà de la data de la present
resolució […]».

-RA 1492/2019 relativa a nomenament membres de la Junta de Govern Local

Per la qual s'acorda:

«[…]  Nomenar  com a  membres  de  la  Junta  de  Govern  Local,  òrgan  col·legial
necessari, als següents regidors:

• Sra. DAVINIA CALATAYUD SEBASTIÁ
• Sr. FAUSTINO MANZANO FUENTES
• Sra. FRANCISCA OLIVER GIL

Sr. JUAN PABLO BOSCH ALEPUZ

Correspondrà a la Junta de Govern Local,  així  integrada,  i  sota la  presidència
d'esta  Alcaldia,  l'assistència  permanent  a  la  mateixa  en  l'exercici  de  les  seues
atribucions, així com les que li delegue qualsevol òrgan municipal o expressament li
atribuïsquen les lleis.

Notificar la present resolució a les persones designades a fi que presten si és el cas
l'acceptació de tals càrrecs. El nomenament s'entendrà tàcitament acceptat si dins
de les 24 hores següents no es produïx renúncia expressa, comunicada fefaentment a
esta Alcaldia.

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 i
WEB municipal.

Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que se celebre.
Els nomenaments efectuats seran efectius des de l'endemà de la data de la present
resolució […]».

-RA 1497/2019 relativa a nomenament Tinences d'Alcaldia

Per la qual s'acorda:

«[…] Establir com a  òrgans  unipersonals  de  caràcter  necessari  un  nombre  de
quatre tinents d'alcalde.

Nomenar com a titulars de les Tinences d'Alcaldia als següents regidors:
1a Tinència d'Alcaldia: Sra. DAVINIA CALATAYUD SEBASTIÁ
2a Tinència d'Alcaldia: Sr. FAUSTINO MANZANO FUENTES
3a Tinència d'Alcaldia: Sra. FRANCISCA OLIVER GIL
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4a Tinència d'Alcaldia: Sr. JUAN PABLO BOSCH ALEPUZ

Correspondrà  als  anomenats  la  substitució  automàtica,  per  la  seua  orde  de
nomenament, a esta Alcaldia en l'exercici de les seues atribucions en els supòsits
legalment previstos.

En els supòsits de substitució de l'alcalde per raó d'absència o malaltia, el tinent
d'alcalde  que  li  substituïsca  no  podrà  revocar  ni  atorgar  noves  facultats  de
delegació atorgades anteriorment per esta Alcaldia.
La condició de tinent  d'alcalde es  perdrà  pels  motius  previstos  en la  normativa
vigent de Règim Local

Notificar la present resolució a les persones designades a fi que presten si és el cas
l'acceptació  de  tals  càrrecs.  Cas  que  no  indiquen  res  en  contra  s'entendrà  que
accepten el càrrec tàcitament.

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 i
WEB municipal.

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

Els nomenament efectuats seran efectius des de l'endemà de la data de la present
resolució […]».

-RA  1623/2019 relativa a nomenament Regidors Delegats per a actuar en òrgans
col·legiats. (rectificada)

Per la qual s'acorda:

«[…] Primer.- Delegar la representació que correspon a esta Alcaldia com a membre
nat,  en els  òrgans col·legiats que a continuació s'indiquen a favor dels Regidors
següents:

ÒRGAN COL·LEGIAT REGIDOR/A DELEGAT/ADA

CONSELL AGRARI MUNICIPAL. Faustino Manzano Fuentes

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
Juan Pau Bosch Alepuz

CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS
Juan Pau Bosch Alepuz

CONSORCI DE L’ÀREA DE GESTIÓ 1 DEL
PLA ZONAL DE RESIDUS DE LA ZONA X, Davinia Calatayud Sebastià
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XI I XII.
CONSELL LOCAL DE SEGURETAT Jaime Wic Rosa

Segon.- Notificar  la  present  resolució  a  les  persones  designades  a  fi  de  què
procedisquen, si és el cas, a l'acceptació de tals càrrecs. El nomenament s'entendrà
tàcitament  acceptat  si  dins  de  les  24  hores  següents  no  es  produïx  renúncia
expressa, comunicada fefaentment a esta Alcaldia.

Tercer.- Comunicar a les entitats interessades per al seu coneixement i efectes.

Quart.- Remetre anunci de les referides delegacions per a la seua inserció en el
Butlletí  Oficial  de  la  Província  i  publicar-les  igualment  en  el  Tauler  d'Anuncis
municipal i en la Web municipal.

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

Sext.- Les  delegacions  conferides  seran  efectives  des  de  l'endemà  de  l'efectiu
comunicació de la present resolució […]».

-RA 1631/2019 relativa a aclariment i refosa de les delegacions efectuada en la Junta
de Govern Local per Resolució d'Alcaldia 1626/2019.

Per la qual s'acorda:

«[…] Primero.- Delegar en la Junta de Govern Local l'exercici de les atribucions de
l'Alcaldia en les matèries següents:

1)  Aprovar  l’oferta  d’ocupació  pública  d’acord  amb  el  Pressupost  i  plantilla
aprovats pel Ple i aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per
als concursos de provisió de llocs de treball.

2)  Les  contractacions  i  concessions  de  qualsevol  classe  quan el  seu  import  no
supere el 10 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost ni, en tot cas, els sis
milions d'euros incloses les de caràcter plurianual, quan la seua duració no siga
superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seues anualitats
no supere ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del Pressupost del
primer exercici, ni la quantia assenyalada.

3) L'aprovació dels projectes d'obres servicis quan tinguen delegada la competència
per a la seua contractació o concessió i estiguen previstos en el pressupost.

4)  L'adquisició de béns i  drets  quan el  seu valor  no supere  el  10 per  100 dels
recursos ordinaris del Pressupost ni els tres milions d'euros, així com l'alienació del
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patrimoni  que  no  supere  el  percentatge  ni  la  quantia  indicats  en  els  supòsits
següents:

La de béns immobles, sempre que estiga prevista en el pressupost.
La  de  béns  mobles,  excepte  allò  que  s'ha  declarats  de  valor  històric  o

artístic l'alienació de la qual no es trobe prevista en el pressupost.

5) La concessió de subvencions, exclosa la resolució dels expedients relatius a la
concessió  i  renovació  de  places  de  la  Residència  de  la  Tercera  Edat  “Vila
d'Almussafes”.

6) L'aprovació dels instruments de desplegament del planejament general que no
siguen  competència  del  Ple:  instruments  de  gestió  urbanística  i  projectes
d'urbanització.

Segon.- Reservar per a esta Alcaldia l'aprovació de la necessitat dels contractes.

Tercer.- Estendre les delegacions expressades a quantes actuacions incidentals es
produïsquen  o  dimanen  d'aquelles,  inclús  la  resolució  de  les  reclamacions  o
recursos que s'interposen contra els actes dictats en l'exercici de tals delegacions,
així com l'execució forçosa dels mateixos.

Quart.- L'Alcaldia  podrà,  en  qualsevol  moment,  avocar  per  a  si  l'exercici  de
qualssevol de les atribucions que es deleguen en el present decret en els termes que
preveu la legislació sobre procediment administratiu comú.

Quint.- Donar compte al Ple i a la Junta de Govern Local de la present Resolució
en la primera sessió que celebren, publicar la present en el Butlletí Oficial de la
Província, sense perjuí de la seua efectivitat des de l'endemà de la seua data. Així
mateix difondre el seu contingut en la web municipal i en el tauler d'anuncis de la
Corporació […]».

La corporació queda assabentada.

-------------------------------------------------------

4. Delegació de competències del Ple en l'Alcaldia

A requeriment  del Sr.  alcalde,  la Sra.  secretària  dóna compte del  contingut  de la
proposta relativa a l'assumpte de referència.

No es produïx debat i sotmés l’assumpte a votació ordinària s'aprova amb 10 vots a
favor: 9 per part del grup municipal socialista (Antonio González Rodríguez, Davinia
Calatayud  Sebastià,  Alejandro  Fuentes  Valero, Francisca  Oliver  Gil,  Faustino
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Manzano Fuentes,  Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz,  Belén Godoy Pérez  i
Jaime Wic Rosa) mes 1 vot del PP (Rafael Beltrán Domenech) i 3 vots en contra per
parte de Compromís per Almussafes (Lourdes Moreno Blay,  M.ª Amparo Medina
Iborra i Josep Magraner i Ramón).

Constituïda la nova Corporació el passat 15 de juny de 2019, és necessari procedir a adoptar
les  mesures  necessàries  per  a  l'organització  politicoadministrativa del  nou mandat,  entre
altres el règim de delegacions del Ple en la resta d'òrgans municipals.

Per  tot  això  i  tenint  en  compte  el  que  disposa  l'art.  46.2  de  la  Llei  7/85,  de  2  d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, art. 47.1 del R. D. Leg. 781/1986, de 18 d'abril,
pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en material de Règim Local i
l'article 78 del ROF, Llei Municipal i de Règim Local de la Comunitat Valenciana i art. del
ROM el Ple Corporatiu adopta el següent acord:

Primer.- Delegar en l'Alcaldia la competència per a efectuar els següents tràmits en
aquells  procediments  de  licitació  en  què  l'òrgan  de  contractació  siga  el  Ple
Municipal. 

-Inici d'expedient
-Publicitat potestativa en el DOUE
-Facilitar informacions sobre els Plecs i documentació complementària
-Pròrroga dels terminis de presentació de proposicions
-Recepció de l'anunci de remissió de l'oferta per mitjà de correu, tèlex, fax
o telegrama
-Resoldre  el  procediment  de  reclamacions  a  la  Taula  a  què  es  referix
l'article 87.1 RGLCAP.
-Direcció, inspecció i control de l'execució del contracte
-Adopció de mesures per a restablir el bon orde de l'execució d'allò que s'ha
pactat  així  com el  reajustament  de  les  anualitats  en  els  casos  que  siga
necessari de conformitat amb la legislació aplicable
-Efectuar el requeriment  a l'adjudicatari per a presentar la documentació
acreditativa d'estar al corrent amb les seues obligacions tributàries i amb la
seguretat social (article 151.2 TRLCSP)
-Efectuar el requeriment a l'adjudicatari per a procedir a la formalització
del contracte quan este siga susceptible de recurs especial en matèria de
contractació (article 156.3 TRLCSP)
-Aquelles  actuacions  que,  estant  previstes  en  els  Plecs  de  Clàusules
Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques, així com les que
es deriven del contracte firmat per les parts o de la mateixa naturalesa de
l'activitat, puguen ser considerades com a meres activitats de gestió o de
tràmit i quantes altres resulten necessàries per al bon desenrotllament del
contracte.
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En cap cas es consideraran delegades la facultat de modificació del contracte així
com la potestat sancionadora en el cas de la comissió d'infraccions contractuals per part de
l'adjudicatari.

Segon.-  L'ampliació  i  modificació  de  les  comandes  o  encàrrecs  a  l'empresa
municipal EPSA, per a la prestació dels servicis competència municipal que s'hagen aprovat
pel  Ple,  així  com l'aprovació dels tràmits  la comanda o de la qual  encàrrec siga objecte
d'ampliació o modificació, i documents necessaris per a la seua formalització i en concret:

a)  Determinar  i  definir  les  necessitats,  l'objecte  i  les  instruccions  necessàries  per  a  la
prestació de la comanda o encàrrec.

b) Aprovació de projecte i pressupost de les obres o documentació tècnica descriptiva del
subministrament o servici.

c)  Aprovació  dels  plecs  de  prescripcions  tècniques,  i/o  document  equivalent  al  plec  de
clàusules administratives.
d) Aprovació de l'ampliació o modificació de la comanda o encàrrec en qüestió i l'aprovació
del  gasto dins dels límits de la competència per a l'aprovació del gasto que correspon a
l'alcalde d'acord amb el que establix la Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8
de  novembre  (Entrada  en  vigor  el  9  de  març)  i  mentrestant,  d'acord  amb  la  disposició
addicional segona TRLCSP TRLCAP vigent.

Efectuar, a l'empresa municipal EPSA, les encàrrecs de gestió previstes en l'art. 11 de la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).

Tercer.-  La Delegació produirà efectes des de l'endemà de la seua adopció, sense
perjuí de la seua publicació en el B.O.P.

-------------------------------------------------------

5. Creació comissions informatives, la seua periodicitat i composició

A requeriment  del Sr.  alcalde,  la Sra.  secretària  dóna compte del  contingut  de la
proposta relativa a l'assumpte de referència.

Es  promou debat  i  es  produïxen  les  intervencions  resumides  a  continuació,  amb
caràcter  d'índex  per  a  seguiment  de  la  gravació  sonora  que,  com  a  document
electrònic i com a diari de sessions forma part de l'acta (art. 89 y 90 ROM):

Josep  Magraner  i  Ramón,  en  qualitat  de  portaveu  del  grup  municipal
Compromís, manifesta no estar d'acord amb el nombre de membres proposat i
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proposa bé incrementar 1 membre i distribuir en 5 el PSOE, 2 COMPROMÍS
i 1 PP, o establir el vot ponderat. En cas contrari, afig que votaran en contra.

Rafael Beltrán Domènech, del grup municipal PP, es manifesta a favor de la
proposta.

L'alcalde defén la proposta manifestant que no cap la primera opció ja que el
nombre seria parell.  Respecte a la segona explica que no considera el  vot
ponderat com a opció.

No obstant això, afig, queda oberta la possibilitat de replantejar la proposta
més avant.

Intervenen en segon torn, Josep Magraner i Ramón reiterant els arguments i,
d'altra banda, Rafael Beltrán Domènech recalca la necessitat de consens.

Conclou el debat el Sr. alcalde mantenint la proposta i sotmetent-la a votació.

Sotmés l'assumpte a votació ordinària s'aprova amb 10 vots a favor:  9 per part del
grup municipal socialista (Antonio González Rodríguez, Davinia Calatayud Sebastià,
Alejandro  Fuentes  Valero, Francisca  Oliver  Gil,  Faustino  Manzano Fuentes,  Mar
Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén Godoy Pérez i Jaime Wic Rosa) més 1
vot del PP (Rafael Beltrán Domenech) i 3 vots en contra per part de Compromís per
Almussafes (Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra  i Josep Magraner i
Ramón).

Després de les eleccions locals del passat dia 26 de maig de 2019, i constituïda la Corporació
en sessió extraordinària celebrada el dia 15 de juny de 2019, s'ha de procedir, dins dels 30
dies següents, a celebrar sessió extraordinària a fi de resoldre, entre altres punts, sobre la
creació i composició de les Comissions Informatives permanents, com a òrgans col·legiats
necessaris de la Corporació de caràcter deliberant i no resolutiu.

Vist el que disposa l'art. 20.1.c) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, els arts. 123 al 126 i 134 al 138 del ROF així com i pel que fa a la Comissió
Especial  De Comptes,  els  arts.  116 de la Llei  7/85 abans citada,  212.2 del  Reial  Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals i  article 127 del ROF, Llei municipal i  de Règim Local de la Comunitat
Valenciana i art. 20 del ROM.

Vist  el  que establix  l'art.  20.1.c)  de la  Llei  7/85,  tots  els  grups polítics  integrants  de la
Corporació tindran dret a participar en els dits òrgans, per mitjà de la presència de regidors
pertanyents als mateixos i que, tal i com assenyala l'apartat b) de l'art. 125 del ROF, i art 31
de la Llei 8/2010, de 18 juny,  de Règim Local de la Comunitat Valenciana, i art.  20 del
ROM, cada Comissió estarà integrada de manera que la seua composició s'acomode a la
proporcionalitat existent entre els distints grups polítics representats en la Corporació.
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Per tot això i tenint en compte les àrees en què s'estructuren els serveis corporatius, el Ple
Municipal adopta l’acord següent:

PRIMER:  Crear  les  Comissions  Informatives  permanents  que  a  continuació
s'especifiquen de les que l'alcalde és el President nat i amb les funcions d'estudi, informe o
consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple, així com les funcions
de seguiment de la gestió de l'alcalde, de la Junta de Govern i dels Regidors que ostenten
delegacions.
1. COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA, FESTES, EDUCACIÓ I JOVENTUT,
ESPORTS, MEMÒRIA HISTÒRICA I INFÀNCIA.

2.  COMISSIÓ  INFORMATIVA  DE COMPTES,  HISENDA,  TREBALL I
DESENVOLUPAMENT, ECONOMIA I INDÚSTRIA.

3.  COMISSIÓ  INFORMATIVA  DE  GOVERN OBERT,  RÈGIM INTERIOR,
PERSONAL,  CONTRACTACIÓ,  PARTICIPACIÓ I  SEGURETAT  CIUTADANA I
BENESTAR ANIMAL.

4.  COMISSIÓ  INFORMATIVA DE SERVICIS SOCIALS  (BENESTAR I  ACCIÓ
SOCIAL),  POLÍTIQUES INCLUSIVES,  SANITAT,  COMERÇ I  MERCAT,
AGRICULTURA I IGUALTAT.

5.  COMISSIÓ  INFORMATIVA D'URBANISME,  ACTIVITATS,  MEDI  AMBIENT,
CEMENTERI, OBRES I SERVEIS.

La  seua  duració  serà  la  mateixa  que  la  del  mandat  corporatiu,  sense  perjuí  de  la  seua
modificació o supressió pel procediment previst en l'art 22 del ROM.

SEGON.- Determinar així mateix el dia i l'hora de celebració de les sessions ordinàries de
les Comissions Informatives.

Resultant de la manera següent:

1. COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA, FESTES, EDUCACIÓ I JOVENTUT,
ESPORTS, MEMÒRIA HISTÒRICA I INFÀNCIA.
Dia: Dilluns.
Hora: 13:30 hores, llevat que la Presidència, per causa justificada, ho trasllade a una altra
hora.

2.-COMISSIÓ  INFORMATIVA  DE  COMPTES,  HISENDA,  TREBALL I
DESENVOLUPAMENT, ECONOMIA I INDÚSTRIA.
Dia: Dimarts.
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Hora: 13:30 hores, llevat que la Presidència, per causa justificada, ho trasllade a una altra
hora.
3.  COMISSIÓ INFORMATIVA  DE  GOVERN  OBERT,  RÈGIM INTERIOR,
PERSONAL,  CONTRACTACIÓ,  PARTICIPACIÓ I  SEGURETAT  CIUTADANA I
BENESTAR ANIMAL.
Dia: Dimecres.
Hora: 13:30 hores, llevat que la Presidència, per causa justificada, ho trasllade a una altra
hora.

4.  COMISSIÓ INFORMATIVA  DE  SERVEIS SOCIALS  (BENESTAR I  ACCIÓ
SOCIAL),  POLÍTIQUES INCLUSIVES,  SANITAT,  COMERÇ I  MERCAT,
AGRICULTURA I IGUALTAT.
Dia: Dijous.
Hora: 13:30 hores, llevat que la Presidència, per causa justificada, ho trasllade a una altra
hora.

5.  COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME,  ACTIVITATS,  MEDI  AMBIENT,
CEMENTERI, OBRES I SERVEIS.
Dia: Divendres.
Hora: 13:30 hores, llevat que la Presidència, per causa justificada, ho trasllade a una altra
hora.

TERCER-. Règim de funcionament. Establir com a norma de funcionament la interlocutòria
convocatòria per a un dia fix determinat de cada quinzena, quan tinga caràcter ordinari. El
calendari  anual  d'autoconvocatòria  de  les  sessions  ordinàries  serà  el  que  establisca  la
respectiva Comissió Informativa.  Excepcionalment,  es mantindrà el mateix aprovat  per a
l'any 2019.

QUART.-  Determinar  la  composició  de  les  mateixes  en  un  nombre  de  set  regidors,
corresponent la representació següent: 5 del Grup Municipal PSOE, 1 del Grup Municipal
COMPROMÍS PER ALMUSSAFES, i 1 del Grup Municipal PP.

Per a determinar l'adscripció concreta a cada Comissió dels membres de la Corporació que
hagen  de  formar  part  de  la  mateixa  en  representació  de  cada  grup,  dins  dels  cinc  dies
següents a l'adopció del present acord, cada grup elevarà escrit a l'Alcaldia designant els seus
representants en cada comissió.

QUINT.- Fixar la periodicitat quinzenal de les seues sessions ordinàries, excepte en el mes
d'agost en què no hi haurà sessió.

SEXT.- Als efectes d'agilitzar la constitució de les Comissions Informatives i possibilitar que
els assumptes es dictaminen adequadament per a la seua inclusió en el Ple previst com a
ordinari  del  mes  de  juliol  el  pròxim dia  11,  es  convoca  a  la  regidoria  per  a  la  sessió
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constitutiva de les  Comissions  Informatives  i  en el  seu quasi  per  a  l'estudi  i  debat  dels
assumptes a dictaminar per al dia o els dies.

1. COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA, FESTES, EDUCACIÓ I JOVENTUT,
ESPORTS, MEMÒRIA HISTÒRICA I INFÀNCIA.
Dia: Dilluns.
Hora: 13:30 hores, llevat que la Presidència, per causa justificada, ho trasllade a una altra
hora.

2.-COMISSIÓ  INFORMATIVA  DE  COMPTES,  HISENDA,  TREBALL I
DESENVOLUPAMENT, ECONOMIA I INDÚSTRIA.
Dia: Dimarts.
Hora: 13:30 hores, llevat que la Presidència, per causa justificada, ho trasllade a una altra
hora.

3.  COMISSIÓ INFORMATIVA  DE  GOVERN  OBERT,  RÈGIM INTERIOR,
PERSONAL,  CONTRACTACIÓ,  PARTICIPACIÓ I  SEGURETAT  CIUTADANA I
BENESTAR ANIMAL.
Dia: Dimecres.
Hora: 13:30 hores, llevat que la Presidència, per causa justificada, ho trasllade a una altra
hora.

4.  COMISSIÓ INFORMATIVA DE  SERVICIS SOCIALS  (BENESTAR I  ACCIÓ
SOCIAL),  POLÍTIQUES INCLUSIVES,  SANITAT,  COMERÇ I  MERCAT,
AGRICULTURA I IGUALTAT.
Dia: Dijous.
Hora: 13:30 hores, llevat que la Presidència, per causa justificada, ho trasllade a una altra
hora.

5.  COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME,  ACTIVITATS,  MEDI  AMBIENT,
CEMENTERI, OBRES I SERVEIS.
Dia: Divendres.
Hora: 13:30 hores, llevat que la Presidència, per causa justificada, ho trasllade a una altra
hora.

SÈPTIM.- Crear les Comissions Informatives especials que a continuació s'especifiquen
de les que l'alcalde és el President nat i amb les funcions d'estudi, informe o consulta dels
assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple, així com les funcions de seguiment
de la gestió de l'alcalde, de la Junta de Govern i dels Regidors que ostenten delegacions.

1.-Junta de delegats: integrada per tots els regidors que tinguen atribuïda la gestió
d'una  àrea.  El  seu  objecte  i  finalitat  és  establir  mesures  de  coordinació  i  gestió
interdepartamental d'acord amb els criteris i prioritat polítics amb vista al compliment del
programa de govern.
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La Junta de Delegats celebrarà dos sessions ordinàries al mes, en el dia i hora que s'indique
en la convocatòria.

2.-Comissió especial  de comptes: Comissió Informativa necessària i  de caràcter
especial, tindrà les atribucions previstes en l'art. 23 del ROM i estarà integrada pels mateixos
membres  de la  Comissió Informativa De Comptes,  Hisenda,  Treball  i  Desenvolupament,
Economia i Indústria.

OCTAU.- Les  atribucions  de  totes  les  Comissions  Informatives  són  les  previstes  en  la
normativa aplicable i en especial les arreplegues en l'art. 21 del ROM.

NOVÉ.-  Organització  complementària:  com  a  òrgan  complementari  de  l'organització
municipal de caràcter deliberant i no resolutiu es crega la Junta de portaveus integrat per
l'alcalde i els portaveus, titulars o suplents de cada un dels grups polítics municipals.

La junta de portaveus ostenta les funcions establides en l'art. 136 de la llei 8/2010, de 28 de
juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.

Nota: Per part del grup socialista es presenta i es fa entrega a la Sra. secretària dels regidors
adscrits  a  les  diferents  Comissions  Informatives.  Per  tant,  es  remetrà  escrit  les  diferents
secretària per a la seua presa i raó dels regidors del PSOE i PP quedant pendent la del grup
municipal Compromís per Almussafes que es presentarà en la respectiva comissió.

-------------------------------------------------------

6. Donar compte de la constitució dels grups polítics municipals i els seus portaveus

A requeriment  del Sr.  alcalde,  la Sra.  secretària  dóna compte del  contingut  de la
proposta relativa a l'assumpte de referència.

La Corporació queda assabentada.

Després de les eleccions locals del passat dia 26 de maig de 2019, i constituïda la
Corporació en sessió extraordinària celebrada el dia 15 de juny de 2019, s'ha de procedir,
dins dels 30 dies següents, a celebrar sessió extraordinària a fi de resoldre, entre altres punts,
sobre la constitució dels grups polítics municipals.

Vistos sengles escrits presentats en las dates i amb el registre d’entrada que s’indica,
signats per la Regidoria en els que es manifesta la seua voluntat de constituir-se en els grups
polítics municipals següents:
-Registre  d’entrada  nº  2019003699,  de  data  18  de  juny  2019,  de  grup  municipal
COMPROMÍS PER ALMUSSAFES.
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-Registre d’entrada nº 2019003616, de data 17 de juny 2019; de grup municipal PP
-Registre  d’entrada  nº  2019003681,  de  data  18  de  juny  2019,  de  grup  municipal
SOCIALISTA.

Per tot això i tenint en compte el que disposa l'art. 46.2 de la Llei 7/85, de 2 d'Abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, art. 47.1 del R. D. Leg. 781/1986, de 18 d'abril,
pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local i
l'article 78 del ROF, Llei 8720101, de 23 juny, Municipal i de règim local de la Comunitat
Valenciana i arts. 25 a 27 del ROM, el Ple Corporatiu adopta l'acord següent:

Primer.-  Donar-se  per  assabentats  de  la  constitució  dels  següents  grups
municipals  com a òrgan col·legiat  de caràcter  polític  i necessari  en l'organització
municipal:

Grup municipal COMPROMÍS PER ALMUSSAFES, integrat per Lourdes Moreno Blay,
Amparo Medina Iborra i Josep Magraner i Ramón.

Portaveu titular: Lourdes Moreno Blay.

Suplents: Amparo Medina Iborra i Josep Magraner i Ramón.

Grup municipal PP, integrat per Rafael Enrique Beltrán Domenech.

Portaveu: Rafael Enrique Beltrán Domenech. 

Grup  municipal  SOCIALISTA,  integrat  per  Antonio  González  Rodríguez,  Davinia
Calatayud Sebastià,  Faustino Manzano Fuentes, Francisca Oliver Gil,  Pau Bosch Alepuz,
Mar Albuixech Ponce, Belén Godoy Pérez, Jaime Wic Rosa i Alejandro Fuentes Valero.

Portaveu titular: Davinia Calatayud Sebastià.

Suplents: Faustino Manzano Fuentes, Francisca Oliver Gil, Pau Bosch Alepuz, Mar
Albuixech Ponce, Belén Godoy Pérez, Jaime Wic Rosa i Alejandro Fuentes Valero.

Segon.- Els grups polítics municipals tindran els drets i deures reconeguts en l'art 27
del ROM.

Tercer.-Publicar i donar difusió de la seua creació, en la WEB municipal i en el
BIM.

-------------------------------------------------------
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7. Determinació dels càrrecs amb dedicació exclusiva o parcial i règim de dedicació
mínima dels mateixos i retribucions

A requeriment  del Sr.  alcalde,  la Sra.  secretària  dóna compte del  contingut  de la
proposta relativa a l'assumpte de referència.

Es  promou debat  i  es  produïxen  les  intervencions  resumides  a  continuació,  amb
caràcter  d'índex  per  a  seguiment  de  la  gravació  sonora  que,  com  a  document
electrònic i com a diari de sessions forma part de l'acta (art. 89 y 90 ROM):

Josep  Magraner  i  Ramón com a  portaveu de  Compromís es manifesta en
contra per  considerar que el  nombre de delegacions  generals és elevat i no
considera  necessari un regidor amb  dedicacions exclusives.  Considera que
d'esta manera es crea un precedent i diu que votaran en contra.

Rafael  Enrique Beltrán  Domenech,  en  qualitat  de  portaveu del  PP  també
indica que no considera necessari un regidor amb dedicació exclusiva.

L'alcalde,  per la  seua  banda,  defén la  proposta  en  el  sentit  del  nivell  de
prestació de serveis i d'execució pressupostària d'Almussafes equivalentment
a un poble de 20.000 habitants.  Fa referència  a la diferent  dedicació i  no
presència de l'oposició.

Lourdes Moreno Blay, com a portaveu de Compromís justifica i discrepa amb
l'al·lusió  de  l'alcalde a  la  dedicació  i  conclou  que  no  és  una  despesa
necessària.  Intervenen  a  continuació  Rafael  Beltrán,  justificant la  seua
dedicació  per  ser  l'únic  del seu grup,  i Davinia  Calatayud  Sebastià,  no
acceptant la justificació de Compromís ja que hi ha suplents.

Es produïx un intercanvi d'opinions en el segon torn d'intervencions per part
de Josep Magraner i el Sr. alcalde.

Sotmés l'assumpte a votació ordinària s'aprova amb 9 vots a favor per part del grup
municipal  socialista (Antonio  González Rodríguez,  Davinia  Calatayud  Sebastià,
Alejandro  Fuentes  Valero, Francisca  Oliver  Gil,  Faustino  Manzano Fuentes,  Mar
Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén Godoy Pérez i Jaime Wic Rosa) i 4 vots
en contra:  3 per part  de Compromís  per  Almussafes (Lourdes  Moreno Blay,  M.ª
Amparo  Medina  Iborra  i Josep  Magraner  i  Ramón) i 1 per  part  del  PP (Rafael
Beltrán Domenech).
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De conformitat amb el que establixen els articles 75, 75bis.1 i 75 ter.1 apartat d), de la Llei
7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases del Règim Local, en els que es reconeix el dret dels
membres  Corporatius  a  percebre  retribució  quan  exercisquen  el  càrrec  amb  dedicació
exclusiva en la quantia i condicions que acorde el Ple, establint-se el règim retributiu dels
mateixos, així com el limite de membres corporatius que poden prestar els seus servicis en
règim de dedicació exclusiva, i que en el nostre Municipi no poden excedir de tres. 

Per tot això, el Ple Municipal adopta l’acord següent:

PRIMER.- S'exerciran en  règim  de  dedicació  exclusiva  en  els  termes  que  preveu  la
normativa citada, dos càrrecs, el d'alcalde i el de primer tinent d'alcalde (la dedicació d'este
últim càrrec serà efectiva des del dia 1 de setembre de 2019).

SEGON.- La  retribució  per  al  càrrec  d'Alcaldia  s'establix  en  la  quantia  anual  bruta  de
47.817,69  Euros,  quantitat  que  figura  consignada  en  el  pressupost  per  a  tal  dedicació
exclusiva. 

TERCER.- La retribució per al càrrec de primer  tinent  d'alcalde s'establix en la quantia
anual  bruta  de 32.477 euros,  existint  crèdit  pressupostari  per  a  atendre la dita  quantitat.
L'exercici en règim de dedicació exclusiva d'este càrrec es realitzarà al cent per cent de la
jornada, exercint les funcions de la delegació que ha sigut conferida així com la coordinació
general de totes les regidories. Els efectes d'esta dedicació exclusiva seran des del dia 1 de
setembre de 2019.

QUART  .- L'alcalde i el  primer tinent d'alcalde percebran les indemnitzacions pels gastos
ocasionats  per  l'exercici  del  càrrec,  segons  les  normes  d'aplicació  general  en  les
administracions públiques.

-------------------------------------------------------

8. Indemnitzacions membres Corporació per assistència òrgans col·legiats

A requeriment  del Sr.  alcalde,  la Sra.  secretària  dóna compte del  contingut  de la
proposta relativa a l'assumpte de referència.

Es promou va debat i es produïxen las intervencions resumides a continuació, con
caràcter  d'índex  per  a  seguiment  de  la  gravació  sonora  que,  com  a  document
electrònic i com a diari de sessions forma part de l'acta (art. 89 y 90 ROM):
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Josep Magraner, com a portaveu de Compromís, es manifesta en contra per
ser una quantitat molt elevada.

Per la seua banda,  Rafa Beltrán,  en qualitat de portaveu PP,  indica que no
considera necessària la seua revisió.

Finalment,  l'alcalde explica  que els  imports  són  els  mateixos que  es  van
aprovar a l'any 2008. 

A  continuació  es produïx  un  intercanvi  d'opinions  en  el  segon torn
d'intervencions per part de Josep Magraner i el Sr. alcalde.

Sotmés l'assumpte a votació ordinària s'aprova amb 9 vots a favor per part del grup
municipal  socialista (Antonio  González Rodríguez,  Davinia  Calatayud  Sebastià,
Alejandro  Fuentes  Valero, Francisca  Oliver  Gil,  Faustino  Manzano Fuentes,  Mar
Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén Godoy Pérez i Jaime Wic Rosa), 3 vots
en contra de Compromís (Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra i Josep
Magraner i Ramón) i 1 abstenció per part del PP (Rafael Beltrán Domenech).

De conformitat amb el que establix l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament
i  Règim Jurídic  de  les  Corporacions  Locals,  en  el  termini  de  30  dies  des  de  la  sessió
constitutiva,  el  Ple  resoldrà  les  qüestions  necessàries  i  bàsiques  d'Organització  i
Funcionament.

Entre tals qüestions i, d'acord amb la regulació continguda en l'article 75 de la Llei 7/85 de 2
d'abril quant a la percepció per part dels membres de la Corporació d'indemnitzacions en la
quantia i condicions que el Ple adopta el següent acord:

PRIMER.- MANTINDRE les quanties establides per l'assistència a les sessions dels òrgans
col·legiats, xifrades en: 

ÒRGAN QUANTIA
PLE 200,00 €
JUNTA DE GOVERN LOCAL 100,00 €
COMISSIONES INFORMATIVES 100,00 €
JUNTA DE PORTAVEUS 100,00 €
JUNTA DE DELEGATS 250€

SEGON.- En  concepte  de  dietes  i  gastos  de  viatge  es  percebran  les  quantitats  legal  i
reglamentàriament establides.

-------------------------------------------------------
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9. Determinació característiques i retribucions del personal eventual

A requeriment  del Sr.  alcalde,  la Sra.  secretària  dóna compte del  contingut  de la
proposta relativa a l'assumpte de referència.

No es produïx debat. Sotmés l’assumpte a votació ordinària s'aprova amb 10 vots a
favor per part del grup municipal socialista (Antonio  González Rodríguez,  Davinia
Calatayud  Sebastià,  Alejandro  Fuentes  Valero, Francisca  Oliver  Gil,  Faustino
Manzano Fuentes,  Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz,  Belén Godoy Pérez  i
Jaime  Wic  Rosa),  3 vots  en  contra  de  Compromís (Lourdes  Moreno  Blay,  M.ª
Amparo Medina Iborra  i Josep Magraner i Ramón)  i 1 abstenció  per part  del PP
(Rafael Beltrán Domenech).

De conformitat amb allò que s'ha establit en Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic, article 12.1 és personal eventual el que, en virtut de nomenament i amb
caràcter no permanent, només realitza funcions expressament qualificades com de confiança
o assessorament especial, sent retribuït amb càrrec als crèdits pressupostaris consignats per a
este fi. 

La Llei 7/1985 reguladora de les Bases del Règim Local, article 104 establix que el número,
característiques  i  retribucions  del  personal  eventual  serà  determinat  pel  Ple  de  cada
Corporació al  començament  del  seu mandat,  determinant  en l'article  104 bis,  que en els
ajuntaments de municipis amb població superior a 5.000 habitants i no superior a 10.000 es
podrà incloure en la plantilla un nombre de llocs de personal eventual no superior a u.

Vist l'informe emés per l'Oficial Major en què s'indica la normativa aplicable i procediment
que s'ha de seguir per a la determinació de les retribucions del personal eventual.

La modificació proposada s'establix tenint en compte les característiques del lloc de treball i
els factors que retribuïx el complement específic, prenent com a referència alguns dels llocs
de  funcionaris  de  l'estructura  municipal,  havent  d'adaptar  la  relació  de  posats  a  la
classificació que es proposa per al personal eventual.
Així mateix se creu convenient establir un període de nomenament en funcions per a este
personal  fins  que  es  produïsca  el  cessament  efectiu  de  l'autoritat  que  efectua  el  seu
nomenament.

A la vista de quant antecedix, el Ple de l'Ajuntament adopta el següent ACORD:

1. Fixar les retribucions del lloc de Secretària de l'Alcaldia en la següent quantia distribuïda
per conceptes:
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Salari base  766,01€ mes

Complement de destí (nivell 20)  467;83€ mes

Complement específic (E30) 1.100,74€ mes

Part proporcional pagues extra    371,77€ mes

TOTAL MENSUAL 2.706,35€ 

2. Determinar que el personal eventual continuarà en funcions fins que es produïsca el 
cessament efectiu de l'autoritat que efectua el seu nomenament.

3. Modificar el lloc número 4 de la Relació de llocs de l'Ajuntament quant al complement 
específic que s'establix en un E30.

4. Remetre el present acord per a la seua publicació al Butlletí Oficial de la Província.

-------------------------------------------------------

10.  Designació de  representants  de  l'ajuntament en  entitats,  organismes  i
corporacions de què formen part.

A requeriment  del Sr.  alcalde,  la Sra.  secretària  dóna compte del  contingut  de la
proposta relativa a l'assumpte de referència.

No es produïx debat. Sotmés a votació ordinària s'aprova amb 9 vots a favor per part
del  grup  socialista (Antonio  González Rodríguez,  Davinia  Calatayud  Sebastià,
Alejandro  Fuentes  Valero, Francisca  Oliver  Gil,  Faustino  Manzano Fuentes,  Mar
Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz,  Belén Godoy Pérez  i Jaime Wic Rosa)  i  4
abstencions:  3 per part de Compromís (Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina
Iborra i Josep Magraner i Ramón) i 1 per part del PP (Rafael Beltrán Domenech).

Constituïda la nova Corporació el passat 15 de juny de 2019, és necessari procedir a adoptar
les mesures necessàries per a l'organització politic administrativa del nou mandat, entre altres
la designació de representants de l'ajuntament en òrgans i entitats del que forma part o estiga
representat. Per això i sense prejuí de la designació si és el cas de representant pels grups
municipals en funció del que disposen els seus respectius estatuts el Ple Municipal adopta el
següent acord:

Designar com a representants de l'Ajuntament en els òrgans entitats i la resta de corporacions
de què forme part als següents regidors:

1.- Mancomunitat de Municipis Ribera Baixa.
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De conformitat amb els Estatuts de la mateixa i a la Llei 8/2010, de 23 de
juny,  de  la  Generalitat,  de  Règim  Local  de  la  Comunitat  Valenciana,
correspon designar al  Sr.  alcalde,  D. Antonio González Rodríguez,  i  una
regidora anomenada pel Ple, Dª Davinia Calatayud Sebastià.

2.- Consorci Provincial de Bombers de València.

De conformitat amb els seus Estatuts, correspon anomenar un representant
municipal  en  l'Assemblea  General  del  mateix.  Així  es  designa  com  a
representant de l'Ajuntament a:

Titular: Davinia Calatayud Sebastià
Suplent: Jaime Wic Rosa

3.- Consell Agrari Municipal en què el President és l'alcalde, sent els vocals el
Regidor Delegat d'Agricultura i un representant de cada candidatura que haja
obtingut representació en la Corporació.

Es  designa  com a  representant  de  l'Ajuntament  d'Almussafes  a  D.  Faustino
Manzano Fuentes i com delegat per l'Alcaldia per a exercir la presidència del
Consell.

4.- Consell Escolar Municipal. Ho presidix l'alcalde o Regidor en qui delegue,
havent de designar-se a més un regidor delegat:

Es designa a D. Pau Bosch Alepuz, como Regidor delegat per l'Alcaldia per a
exercir la Presidència del Consell.

I a D. Alejandro Fuentes Valero, com a regidor delegat de Cultura.

5.- Protecció Civil. Es designa com a representant a D. Jamie Wic Rosa.

6.- Consell Municipal d'Esports.

L'alcalde delega com a President en el Regidor d'Esports, D. Pau Bosch Alepuz,
i com a suplent en Dª. Davinia Calatayud Sebastià.

7.- Consell Local de Seguretat. Es designa com a representant a D. Jaime Wic
Rosa.

8.-  Fons Valencià de la Solidaritat. Es designa com titular  a Dª.  Francisca
Oliver Gil i, com a suplent a Dª. Davinia Calatayud Sebastià.
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9.- Consorci de l'àrea de gestió 1, del Pla Zonal de Residus de la Zona X, XI
i XII (Consorci Ribera i Valldigna).

 
Titular: Dª. Davinia Calatayud Sebastià.

10.- Xarxa Joves Net.

Es designa com a representant polític titular al Cocnejal delegat d'esports, D.
Pau Bosch Alepuz, i com a suplent a Dª. Belen Godoy Pérez.

11.- Xàrxa de Municipis Valencians cap a la sostenibilitat.

Es designa com titular a Dª. Davinia Calatayud Sebastià i com a suplent a D.
Jaime Wic Rosa.

12.- Comunitat d'usuaris d'abocaments dels municipis integrats d'EDAR
MANCOMUNADA ALBUFERA SUD. 

Titular: Dª. Davinia Calatayud Sebastià.
Suplent: Alejandro Fuentes Valero.

13.- Consell Sectorial Taula per la Solidaritat,  que segons les seues normes
de funcionament,  estarà presidit  pel  regidor de Benestar  Social,  D.  Faustino
Manzano Fuentes.

-------------------------------------------------------

11. Aprovació de l'assignació de grups polítics municipals
En  el  moment  de  tractament  d'este  assumpte,  intervé Josep  Magraner  i  Ramón,
regidor del grup municipal Compromís qui sol·licita es retire este punt de l'orde del
dia, atés  que  no  s'havia  complit  amb  els  dos  dies  d'antelació  preceptius en  la
convocatòria.

Vist la qual cosa l'alcalde decidix retirar-ho.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde alça la sessió a les 14:40 hores
del dia d'inici; de tot això s'estén esta acta autoritzada per mi la secretària, en unió de
la gravació sonora que, com a document electrònic, s'incorpora a l'expedient de la
sessió i posteriorment al llibre d'actes, de conformitat amb el que establixen els art 89
i 90 ROM.

El alcalde La secretaria general
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