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SECRETARIA GENERAL DEL PLE
FS/cg

ALCALDE PRESIDENT :
JESÚS ROS PILES
TINENTS I TINENTES / REGIDORS I
REGIDORES:
Tinents d'Alcaldia i Regidors
Inmaculada Amat Martínez
Andrés Campos Casado
Marina Olivares Hernández
José Pascual Martínez Climent
Patricia Sáez Orea
Jose Antonio Castillejo Durán
Asunción Ferrer San Pablo
Francisco José Arnau Roig
Esmeralda Torres Guillén
José Daniel Iserte Carbó
María Desamparados Folgado Tonda
José Francisco Gozalvo LLácer
Dolores Roch Cazorla
Ignacio Carratalá Belloch
Salvador Ciscar Juan
Arturo García Gil
Ana María Penella Busach
Adelina González Borrull
Raúl Claramonte Val
Antonio Nebot Soriano
Mª Carmen Silla Mora
Salvador Benlloch Pascual
Antonio José Martínez Moreno
JUSTIFICA LA SEUA INASSISTÈNCIA
Pau Alabajos Ferrer

Sessió Extraordinària i Urgent del
Ple, celebrada el dia 21/06/2019.
A Torrent, a les 19.00, es van
reunir, en primera convocatòria, a la
Sala de Sessions de la Casa
Consistorial, presidida per l’Excm. Sr.
Alcalde President JESÚS ROS PILES,
els Il·lms. Srs. i Sres. Tinents i Tinentes
d’Alcalde i els Srs. i Sres. Regidors i
Regidores citats al marge, amb
l’assistència de la Sra. Interventora
General i el Sr. Secretari General del
Ple.
La Presidència obri i inicia la
sessió donant la benvinguda a totes les
persones que han tingut l'amabilitat
d’acompanyar-nos i, a continuació, es
passen a tractar-hi els assumptes que
figuren en l’ordre del dia següent:

INTERVENTORA MUNICIPAL:
Mª CARMEN APARISI APARISI
SECRETARI GENERAL DEL PLE:
FERNANDO SALOM HERRERO

Pàgina 1 de 15

Ple Extr. I Urgent 21/06/2019

2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA:
2.01. NÚM. 2.635/2019. NOMENAMENT MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL.
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1. RATIFICACIÓ D’URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.

2.02. NÚM. 2.636/2019. ESTRUCTURA DE L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL I
DELEGACIONS DE L’ALCALDIA EN MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.
2.03. NÚM. 2.637/2019. NOMENAMENT DELS TINENTS D'ALCALDE.
2.04. NÚM. 2.638/2019. DELEGACIÓ D’AUTORITZACIÓ PER A MATRIMONIS
CIVILS.
2.05. NÚM. 2639/2019. DELEGACIONS DE L’ALCALDIA EN LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL
3. PROPOSTA ALCALDIA: PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE.
4. PROPOSTA ALCALDIA. RÈGIM DE RETRIBUCIONS: DEDICACIÓ
EXCLUSIVA, DEDICACIÓ PARCIAL, ASSISTÈNCIA A SESSIONS I ASSIGNACIÓ
ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS.

1. RATIFICACIÓ D’URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.
De conformitat amb el que disposa l'article 79 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Ple, en
votació ordinària i per unanimitat, ACORDA ratificar la declaració d'urgència de la
sessió.
2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA:
Es dóna compte, i el Ple queda assabentat dels decrets següents,
adoptats per l'Alcaldia, i que es transcriuen a continuació:
2.01. NÚM. 2.635/2019. NOMENAMENT MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL.
“Com a conseqüència de la constitució de l'Ajuntament sorgit de les
eleccions del passat dia 26 de maig, es fa precís adoptar els acords necessaris per a

Pàgina 2 de 15

Ple Extr. I Urgent 21/06/2019

Per aquest motiu, en compliment de la previsió continguda en els
articles 126.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local i 37 del Reglament Orgànic del Govern i Administració d'aquest Ajuntament,
RESOLC:
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l'organització municipal entre els quals es troba el d'establir la composició de la Junta
de Govern Local.

Primer.- Nomenar com a membres de la Junta de Govern Local de
l'Ajuntament de Torrent als següents Regidors:
- Sra. Inmaculada Amat Martínez
- Sr. Andrés José Campos Casado
- Sra. Marina Olivares Hernández
- Sr. José Pascual Martínez Climent
- Sra. Patricia Sáez Orea
- Sr. Jose Antonio Castillejo Durán
- Sra. Asunción Ferrer San Pablo
- Sr. Francisco José Arnau Roig
Segon.- Designar per a la Secretària de la Junta de Govern Local als
següents Regidors membres de la Junta de Govern Local:
Titular:
Suplent:

Sr. Jose A. Castillejo Durán
Sra. Patricia Sáez Orea

Tercer.- Donar compte del present Decret en la primera sessió que
celebre el Ple d'aquest Ajuntament i notificar personalment als designats, així com
publicar en el Butlletí oficial de la Província, Butlletí d' Informació Municipal i web
municipal, sense perjudici de l'efectivitat dels nomenaments a partir del dia de la
data.”
2.02. NÚM. 2.636/2019. ESTRUCTURA DE L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL I
DELEGACIONS DE L’ALCALDIA EN MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.
“De conformitat amb les previsions contingudes en el Títol I, Capítol II
del Títol IV i Títol V del Reglament Orgànic del Govern i Administració de
l'Ajuntament de Torrent, les Àrees de Govern són els nivells essencials de
l'organització administrativa municipal, les quals comprenen un o més sectors
funcionalment homogenis de matèries de competència municipal, no podent excedir
aquelles del nombre de membres de la Junta de Govern Local, exclosa l'Alcaldia.
Tal com preveu l'article 124.4.k de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les bases del règim local, en relació amb l'article 123.1.c del mateix text legal,
correspon a aquesta Alcaldia determinar el número total, denominació i
competències de cadascuna de les Àrees de Govern.
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L'estructura política de les Àrees de Govern situa en la cúspide a un Regidor
membre de la Junta de Govern Local, amb competències delegades per l'Alcaldia i,
si escau, de la Junta de Govern Local, juntament amb les altres funcions directives
recollides en l'article 61 del Reglament Orgànic del Govern i Administració d'aquest
Ajuntament.
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Per tot això, constituït el passat dia 15 dels corrents l'Ajuntament sorgit de
les eleccions celebrades el 26 de maig de l'actual, i d'acord amb el que disposen els
articles 124.4.k de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local, i 31 i Secció Primera del Capítol III del Títol Preliminar del Reglament Orgànic
de Govern i Administració de l'Ajuntament de Torrent, vinc a RESOLDRE:
Primer.- Estructurar l'Administració municipal, sota la superior direcció
d'aquesta Alcaldia, en les següents Àrees de Govern:
1. Àrea de Gestió de la Ciutat i Seguretat.
Regidora de l’Àrea: Sra. Inmaculada AMAT MARTÍNEZ.
Contingut merament enunciatiu: Urbanisme, Grans Projectes,
Infraestructures, Cicle Integral de l'Aigua, serveis urbanístics, relacions amb Aigües
de L'Horta, Barris, Policia Local, Protecció Civil i Emergències, Seguretat Ciutadana,
Mobilitat, Gestió de Residus i Neteja viària.
2. Àrea d'Estratègia, Innovació i Economia.
Regidor de l’Àrea: Sr. Andrés CAMPOS CASADO.
Contingut merament enunciatiu: Personal, Gestió Pressupostària, Règim
Interior i Planificació Estratègica, Modernització I Noves Tecnologies, Comerç,
Indústria, Ocupació, Assumptes Europeus, Mercats no sedentaris i Benestar animal.
3. Àrea d'Igualtat i Formació.
Regidora de l’Àrea: Sra. Marina OLIVARES HERNÁNDEZ.
Contingut merament enunciatiu: Polítiques d'Igualtat, Sanitat, Educació
per a la Salut, Dona, Família i servei d'ajuda a aquesta, Sa nitat ambiental,
Voluntariat, Joventut, Gestió de L’Espai, Formació per a l'ocupació, Relacions amb
Idea’t.
4. Àrea de Ciutadania.
Regidor de l’Àrea: Sr. José Pascual MARTÍNEZ CLIMENT.
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Contingut merament enunciatiu: Festes, Falles, Participació Ciutadana,
Transparència i informació, Moviments associatius i entitats populars, Tradicions i
Iniciatives Socials.
5. Àrea d'Educació i Publicacions.
Regidora de l’Àrea: Sra. Patricia SÁEZ OREA.
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Contingut merament enunciatiu: Educació, Biblioteques, Arxi us, Promoció
del Valencià i Política Lingüística, Relacions amb el Consell Escolar, Administració
Educativa i Centres Escolars, Absentisme Escolar, Programes Educatius, Infància,
Coordinació de Centres d'Educació Infantil, Fira del Llibre i Publicacions.
6. Àrea d'Atenció, Solidaritat i Transport.
Regidor de l’Àrea: Sr. José Antonio CASTILLEJO DURÁN.
Contingut merament enunciatiu: Benestar Social, Tercera Edat, Punt
d'Aliments, Cooperació Internacional, Dependència, Gestió dels Centres de Serveis
Socials, Consum, Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, Pobresa energètica,
Assistència personal i Transports i les seues infraestructures.
7. Àrea de Cultura i Esports.
Regidora de l’Àrea: Sra. Asunción FERRER SAN PABLO.
Contingut merament enunciatiu: Cultura, Esports, Turisme, Salas
d'Exposició, Infraestructures culturals (Auditori, EMAT i uns altres), Patrimoni
Històric-Artístic i Etnològic, i Comunicació, relacions amb la Fundació Esportiva
Municipal, Subvencions Esportives i Escoles esportives.
8. Àrea d'Habitatge i Sostenibilitat.
Regidor de l’Àrea: Sr. Francisco José ARNAU ROIG.
Contingut merament enunciatiu: Habitatge, Medi Ambient, Montes públics,
Canvi climàtic i energies renovables, Espais públics naturals, Urbanitzacions i
disseminats, Barri antic, Relacions amb Nous Espais, S.A.U.
Segon.- Efectuar delegació genèrica de competències en els diferents
Regidors Delegats de Àrea, en els termes de l'article 13 del Reglament Orgànic de
Govern i Administració d'aquest Ajuntament, la qual comprèn, a més de les funcions
enumerades en l'article 60 d'aquest, les següents:
- L'exercici de la totalitat de les competències originàries i delegables
d'aquesta Alcaldia en cadascuna de les matèries incloses en les Àrees de Govern,
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- La facultat de dictar actes administratius i la resolució de recursos
potestatius de reposició contra els citats actes.
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excepte aquelles delegades en la Junta de Govern Local i les objecte de delegació
específica.

- La de sol·licitar subvencions en les matèries incloses en l’Àrea de Govern,
excepte aquelles que siguen objecte de delegació específica, sempre que no
comporte compromís d'aportació econòmica, i en cas de fer-ho, que existisca
consignació pressupostària.
- L'atorgament de subvencions en les matèries incloses en l’Àrea de Govern.
- La d'ordenar l'expedició i donar el vistiplau a les certificacions de dades
pròpies de la seua Àrea, excepte si es tracta d'acords plenaris o de Junta de Govern
Local, o resolucions d'Alcaldia o Tinences d'Alcaldia.
- La de signatura dels anuncis i edictes per a la seua publicació en el Tauler
d'edictes, Butlletins o Diaris oficials que corresponguen.
- La de signatura d'oficis de remissió de documents i actes a altres entitats.
- La de relacionar-se amb associacions i entitats vinculades amb les
matèries pròpies de l’Àrea de Govern.
Tercer.- Establir les següents regles per a l'exercici de les delegacions:
1. La totalitat de les delegacions atorgades hauran de ser acceptades pels
Delegats, entenent-se acceptades tàcitament si en el termini de tres dies hàbils no hi
ha manifestació expressa de no acceptació.
2. Les atribucions rebudes per delegació són indelegables en un tercer.
3. Aquesta Alcaldia conserva la facultat de rebre informació detallada de la
gestió de la competència delegada i dels actes i disposicions dictats en virtut de la
delegació, així com la de ser informada prèviament a l'adopció de decisions de
transcendència.
4. En els decrets que dicten els delegats en l'exercici de la delegació haurà
de fer-se constar expressament aquesta circumstància.
5. La present delegació d'atribucions té caràcter indefinit, excepte que la
temporalitat de la mateixa es deduïsca de la pròpia naturalesa de la competència
delegada, la qual podrà ser revocada en qualsevol moment sense perjudici de
l’avocació en el termini establit legalment.
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6. En els supòsits de canvi de titular dels òrgans delegants es presumeix,
excepte exprés esment en contra, que les delegacions conferides pels anteriors
titulars es mantenen en els seus mateixos termes.
Quart.- Efectuar així mateix delegacions especials relatives a determinats
serveis en favor dels següents Regidors:
Regidor Delegat d'Espais Públics:
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Sr. José Daniel ISERTE CARBÓ
Brigada d'Obres, Parcs i Jardins i Manteniment de Vies Públiques, i
Coordinació de serveis en vies públiques.
Regidora Delegada d'Hisenda:
Sra. Esmeralda TORRES GUILLÉN
Gestió econòmica, tributària i fiscal, Subvencions, Comptabilitat i Tresoreria,
Relacions amb Recaptació de Torrent, S. A., Cadastre, Assessoria Jurídica,
Patrimoni, Contractació, Estadística i TDIC.
Cinqué.- La present delegació aconsegueix la direcció interna i la gestió dels
corresponents serveis, sense perjudici de la coordinació general que correspon a la
Delegació de Personal i la superior direcció que correspon a l'Alcaldia, així com el
control del parc mòbil afecte a les delegacions conferides.
D'igual manera els correspondrà la sol·licitud, en matèria de la seua
competència, d'ajudes i subvencions que es convoquen per a finalitats d'interés
municipal, les administracions públiques o persones privades quan siguen
competència de l'Alcaldia i sempre que no comporte compromís d'aportació
econòmica municipal o, si escau, existisca consignació pressupostària, assumint els
compromisos que es prevegen en la convocatòria així com l'aprovació de memòries,
projectes i la resta de documents que aquesta exigisca.
Els seran aplicable les mateixes regles contemplades en l'apartat tercer,
excepte la facultat de resoldre mitjançant el dictat d'actes administratius.
Sisé.- El present Decret de delegació haurà de notificar-se personalment als
delegats, així com publicar-se en el Butlletí Oficial de la Província de València i en el
Butlletí d'Informació Municipal, així com en la web municipal, donant -se compte al
Ple en la primera sessió que celebre a partir de la data.”
2.03. NÚM. 2.637/2019. NOMENAMENT DELS TINENTS D'ALCALDE.
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“Com a conseqüència de la constitució de l'Ajuntament sorgit de les
eleccions del passat dia 26 de maig, es fa precís adoptar els acords necessaris per a
l'organització municipal entre els quals es troba el d'establir la composició de la Junta
de Govern Local.
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Per aquest motiu, en compliment de la previsió continguda en els
articles 125 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
i 51 del Reglament Orgànic del Govern i Administració d'aquest Ajuntament,
RESOLC:
Primer.- Nomenar Tinents d'Alcalde als següents Regidors membres
de la Junta de Govern Local:

Climent

- Primera Tinent d'Alcalde:
- Segon Tinent d'Alcalde:
- Tercera Tinent d'Alcalde:
- Quart Tinent d'Alcalde:

Il·lma. Sra. Inmaculada Amat Martínez
Il·lm. Sr. Andrés Campos Casado
Il·lma. Sra. Marina Olivares Herná ndez
Il·lm. Sr. José Pascual Martínez

- Cinquè Tinent d'Alcalde:
- Sisè Tinent d'Alcalde:
- Setena Tinent d'Alcalde:
- Vuitè Tinent d'Alcalde:

Il·lma. Sra. Patricia Sáez Orea
Il·lm. Sr. Jose Antonio Castillejo Durán
Il·lma. Sra. Asunción Ferrer San Pablo
Il·lm. Sr. Francisco José Arnau Roig

Segon.- Determinar que l'ordre de substitució en els supòsits de l'article
23.3 de la Llei 7/85 i 52.a) i b) del Reglament Orgànic del Govern i Administració de
l'Ajuntament de Torrent serà el mateix que figura en la relació anterior.
Tercer.- Donar compte del present Decret en la primera sessió plenària
que se celebra a partir de la data i notificar-ho personalment als designats, així com
publicar-ho en el Butlletí oficial de la Província, Butlletí d'Informació Municipal i web
municipal, sense perjudici de la seua eficàcia des del mateix dia de la data.”
2.04. NÚM. 2.638/2019. DELEGACIÓ D’AUTORITZACIÓ PER A MATRIMONIS
CIVILS.
“Fent ús de les facultats que m'estan conferides i de conformitat amb el
que disposa l'article 51 del Codi Civil i l’article 124.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
per la present RESOLC:
Primer.- Delegar, de forma expressa i especial, l'exercici de l'atribució
d'esta Alcaldia per a autoritzar matrimonis civils en tots i cada un dels Srs. Regidors i
Sres. Regidores de la Corporació municipal:
- Sra. Inmaculada Amat Martínez
- Sr. Andrés José Campos Casado
- Sra. Marina Olivares Hernández

Pàgina 8 de 15

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Identificador: uwfZ 0qso 00iK 1Yh5 EhrW j+G6 NTk= (Válido indefinidamente)

Ple Extr. I Urgent 21/06/2019

- Sr. José Pascual Martínez Climent
- Sra. Patricia Sáez Orea
- Sr. José Antonio Castillejo Durán
- Sra. Asunción Ferrer San Pablo
- Sr. Francisco José Arnau Roig
- Sra. Esmeralda Torres Guillén
- Sr. José Daniel Iserte Carbó
- Sra. Amparo Folgado Tonda
- Sr. José Francisco Gozalvo Llácer
- Sra. Dolores Roch Cazorla
- Sr. Ignacio Carratalá Belloch
- Sr. Salvador Císcar Juan
- Sr. Arturo García Gil
- Sra. Ana María Penella Busach
- Sra. Adelina González Borrull
- Sr. Raúl Claramonte Val
- Sr. Antonio Nebot Soriano
- Sr. Pau Alabajos Ferrer
- Sra. Mª. Carmen Silla Mora
- Sr. Salvador Benlloch Pascual
- Antonio José Martínez Moreno
Segon.- La delegació atorgada haurà de ser acceptada pels delegats i
s'entén acceptada tàcitament si en el terme de tres dies hàbils no fan manifestació
expressa de no acceptar-les.
Tercer.- No obstant, esta Alcaldia podrà autoritzar matrimonis, havent
d'entendre's avocada la competència quan intervinga directament en l'autorització
d'un matrimoni concret.
Quart.- El present decret de delegació s’ha de notificar, personalment,
als delegats i s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el Butlletí
d'Informació Municipal. En tot cas, les delegacions produiran efecte des de la data
d’adopció del present Decret.”
2.05. NÚM. 2639/2019. DELEGACIONS DE L’ALCALDIA EN LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL
“Constituït l'Ajuntament resultant de les passades eleccions del dia 26
de maig de l'actual, es fa necessari procedir a la distribució de les competències dels
diferents òrgans municipals, entre els quals es troba la Junta de Govern Local.
Una vegada nomenats els integrants del citat òrgan mitjançant
Resolució número 2.635/2019, del dia 18 dels corrents i amb caràcter previ a l'acord
de constitució de la mateixa com a màxim òrgan col·legiat executiu amb atribucions
pròpies, derivat de la aplicació al municipi de Torrent del Règim d'Organització dels
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Municipis de Gran Població, es fa necessari així mateix examinar les noves
atribucions d'aquesta Alcaldia per a determinar aquelles que puguen ser delegades
en aquest òrgan per a fer més eficaç la gestió dels assumptes.
Tals atribucions s’arrepleguen en l’article 124 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, per la qual cosa considerant
l'actual règim d'organització i funcionament, i atenent als principis d'eficàcia, celeritat
i desconcentració administrativa, RESOLC:
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Primer.- Delegar en la Junta de Govern Local les següents
competències d'Alcaldia:
a) Aprovació de Convenis de col·laboració amb altres Administracions
Públiques i entitats públiques i privades, relatius a matèries competència d'Alcaldia.
b) Aprovació de bases reguladors per a l`atorgament de subvencions
municipals.
c) Denominació de col·legis públics i qualsevol altre equipament públic
municipal.
d) Denominació de vies públiques.
e) Resolució de reclamacions de responsabilitat patrimonial.
f) Designació d'Advocats i/o Procuradors en aquells procediments
derivats d'expedients de responsabilitat patrimonial.
Segon.- La present delegació d'atribucions te caràcter indefinit, i podrà
ser revocada en qualsevol moment, sense perjuí de l'avocació en els termes
establits legalment.
Tercer.- Les atribucions delegades s'exercitaran en els termes i dins
dels límits d'aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en un altre
òrgan o Regidor.
Quart.- Les atribucions delegades inclouen la facultat de dictar actes
administratius i de resoldre els recursos de reposició contra els esmentats actes
delegats.
Quint.- El present acord de delegació produirà efectes a partir del dia
de la seua adopció, sense perjuí de la seua preceptiva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província de València i en el Butlletí Oficial Municipal, així com en la web
municipal.”
3. PROPOSTA ALCALDIA: PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE.
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diu:

Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia-Presidència que literalment

“El passat dia 15 de juny se celebrà la sessió constitutiva de
l'Ajuntament després de la proclamació dels regidors que van resultar electes en els
comicis del passat 26 de maig.
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Este Ajuntament, en virtut de l'acord plenari de 2 d'abril de 2009 ,
impulsà l’aplicació del règim organitzatiu en el Títol X de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, incorporat a esta per la Llei 57/2003, de
16 de desembre, de Mesures per a la Modernització del Govern Local i inclòs en
l'àmbit d'aplicació del règim d'organització dels municipis de gran població per mitjà
de la promulgació de la Llei 4/2010, de 14 de maig, de la Generalitat, d'Aplicació al
Municipi de Torrent del Règim d'Organització dels Municipis de Gran Població,
publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 6.271, de 20 de maig.
Per acord plenari d'11 de novembre de 2010, es va aprovar el
Reglament Orgànic del Ple d'este Ajuntament, on s'establia la regulació específica
del Ple i de les comissions.
Per tot això que s'ha exposat, de conformitat amb el que disposen els
articles 75 de la Llei 7/1985, els 13, 25 i 38 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals i els 7, 57, 100, 106, del
Reglament Orgànic del Ple d'este Ajuntament, es proposa al Ple de l'Ajuntament
l'adopció del següent ACORD:
“PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE
El Ple celebrarà sessió ordinària amb una periodicitat mensual, excepte
el mes d'agost. El dia i l’hora de celebració seran el primer dijous de cada mes, a
excepció dels mesos de gener i setembre, en què tindran lloc el segon dijous, a les
19,00 hores.
En el cas que tal dia siga festiu, o entre festius, la sessió s’haurà de
celebrar el primer o segon dia hàbil immediat, anterior o posterior, llevat dels
dissabtes.“
El Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar
l’anterior proposta.
4. PROPOSTA ALCALDIA. RÈGIM DE RETRIBUCIONS: DEDICACIÓ
EXCLUSIVA, DEDICACIÓ PARCIAL, ASSISTÈNCIA A SESSIONS I ASSIGNACIÓ
ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS.
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“El passat dia 15 de juny se celebrà la sessió constitutiva de
l'Ajuntament després de la proclamació dels regidors que van resultar electes en els
comicis del passat 26 de maig.
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Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia-Presidència que es
reproduïx literalment a continuació:

Aquest Ajuntament, en virtut de l'acord plenari de 2 d'abril de 2009,
impulsà l’aplicació del règim organitzatiu en el Títol X de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, incorporat a esta per la Llei 57/2003, de
16 de desembre, de Mesures per a la Modernització del Govern Local i inclòs en
l'àmbit d'aplicació del règim d'organització dels municipis de gran població per mitjà
de la promulgació de la Llei 4/2010, de 14 de maig, de la Generalitat, d'Aplicació al
Municipi de Torrent del Règim d'Organització dels Municipis de Gran Població,
publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 6.271, de 20 de maig.
Per acord plenari d'11 de novembre de 2010, es va aprovar el
Reglament Orgànic del Ple d'este Ajuntament, on s'establia la regulació específica
del Ple i de les comissions.
Per tot això que s'ha exposat, de conformitat amb el que disposen els
articles 75 de la Llei 7/1985, els 13, 25 i 38 del Reglament d'Organit zació,
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals i els 7, 57, 100, 106, del
Reglament Orgànic del Ple d'este Ajuntament, es proposa al Ple de l'Ajuntament
l'adopció del següent ACORD:
RÈGIM DE RETRIBUCIONS: DEDICACIÓ EXCLUSIVA, DEDICACIÓ
PARCIAL, ASSISTÈNCIA A SESSIONS I ASSIGNACIÓ A GRUPS
POLÍTICS MUNICIPALS.
1. RÈGIM DE RETRIBUCIONS:
1r.- Alcalde-President: 50.000 € bruts dividits en 14 pagues
2n.- Regidors delegats d’Àrea: 47.865 € bruts dividits en 14 pagues.
3r.- Regidors amb dedicació exclusiva i Portaveus: 45.530 € bruts
dividits en 14 pagues.
4.- Regidors amb dedicació parcial i delegació: 25.684 € bruts dividits
en 14 pagues.
5.- Regidors sense delegació i dedicació
responsabilitats: 19.846 € bruts dividits en 14 pagues.

parcial

por

altres

2. APLICACIÓ DEL RÈGIM DE RETRIBUCIONES:
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Els Regidors Delegats d'Àrea i Portaveus de grup municipal passaran a
percebre les retribucions establides en el paràgraf anterior excepte renúncia
expressa formalitzada davant el Secretari General del Ple. Si algun portaveu no
desitja optar per la dedicació exclusiva passarà a cobrar la quantia correspo nent a la
dedicació parcial.
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L'Alcaldia-Presidència haurà de comunicar formalment la seua
acceptació del règim retributiu aprovat o la seua opció pel règim d'assistències

D'igual manera, i prèvia petició a l'Alcaldia amb indicació dels beneficiaris,
podrà aplicar-se el règim de dedicació exclusiva al nombre de regidors que s'indica
dels següents grups polítics:
- Grup municipal del Partit Popular de Torrent: 3 Alliberats.
- Grup municipal de Compromís per Torrent: 1 alliberat.
- Grup municipal de Ciutadans 1 alliberat
Els Regidors sense delegació seran tots aquells no inclosos en els
apartats anteriors
A les retribucions anteriors s'hi han d’addicionar les que pertoquen pels
triennis reconeguts als funcionaris públics i treballadors en situació de servicis
especials o excedència forçosa.
Exclusivament a efectes retributius no es considera com a delegació
l'atribució de la facultat per a autoritzar matrimonis civils i la representació
corporativa en els consells escolars municipals.
La dedicació mínima dels regidors amb dedicació parcial o sense
delegació haurà de ser de 15 o 10 hores setmanals, respectivament.
La dedicació a les tasques pròpies del càrrec dels membres de la
Corporació sense delegació s’ha de fer fora de la seua jornada en els seus centres
de treball, sense perjuí del que disposa l'apartat d) de l'article 37.3 de l'Estatut dels
Treballadors. L'horari ha de tindre caràcter flexible en funció de les necessitats dels
servicis, i l’ha de concretar l'Alcaldia, la qual l’ha de comunicar verbalment a
l'interessat.
L'Ajuntament ha de comunicar a les administracions, els ens, els
organismes i les empreses referides en l'apartat anterior el règim de dedicació i
retribucions establit en el present acord respecte dels regidors en els quals
concórrega eixa circumstància, obligació que, així mateix pertoca a l'Administració
de procedència. Igualment, haurà de comunicar-los les modificacions, quan es
produïsquen.
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Els regidors han de ser donats d'alta en el Règim General de la
Seguretat Social, i la Corporació ha d’assumir les quotes empresarials
corresponents.
Amb caràcter general s'atorga la compatibilitat per a l'exercici
d'activitats privades a tots els regidors que ho requerisquen, sense que açò
perjudique les seues tasques de representació,
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/
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3. ASSISTÈNCIA A SESSIONS.
1.1.

Per assistència a sessions:

a) Ple: Alcaldia i/o Srs. Regidors: 467 € bruts per sessió.
b) Junta de Govern: Alcaldia i/o Srs. Regidors: 467 € bruts per sessió.
c) Comissions Informatives: Srs. regidors, 222 € bruts per sessió.
La percepció d'assistències és incompatible amb la condició de
dedicació exclusiva o parcial.
1.2. Quan algun dels òrgans col·legiats assenyalats en l'apartat anterior
tinga en el mateix dia dos o més sessions, els Srs. membres de la Corporació
únicament tindran dret a percebre una assistència.
4. REVISIÓ DE RETRIBUCIONS
Les retribucions fixades en els apartats anteriors per als membres de
la Corporació amb dedicació exclusiva o parcial, així com les assistències
s'incrementaran a partir del 1r de gener de 2020 i per a tots i cada un dels anys
successius d'acord amb l'increment que s'establisca a nualment en aplicació de la
Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.
S’hi hauran d’adaptar les retribucions per Decret d'Alcaldia, sense
necessitat d’acord corporatiu.
5.

EFECTES ECONÒMICS

Els efectes econòmics de l'aplicació del règim de retribucions es
produiran en la data d'aprovació de aquesta proposta per als regidors delegats
d'àrea i els que tinguen delegació específica. Per a la resta de regidors des de la
signatura del decret d'atribució de les oportunes dedicacions a cadascun dels
regidors, en tant que als portaveus els serà aplicable des del dia de la data de
constitució del grup polític municipal.
6. ASSIGNACIÓ A GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
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En aplicació del que disposa l'article 73.3 de la Llei 7/1985, Reguladora
de les Bases del Règim Local, de 2 d'abril, s'assigna als grups polítics una dotació
econòmica mensual (12 en total) de 1.028 €, a la qual caldrà addicionar 172 €
mensuals per cada regidor que integre el grup respectiu.
Esta assignació ha de ser objecte de revisió l’1 de gener de cada
exercici, d'acord amb el IPC anual.”
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El Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar
l’anterior proposta, si bé l'apartat relatiu a l'assignació als grups polítics municipals
quedarà condicionada a l'efectiva aprovació de l'oportuna modificació pressupostària
per a atendre aquesta despesa.
I com que no hi ha més assumptes a tractar-hi, a les 19.08, la
Presidència alça la sessió de la qual s'estén esta acta, autoritzada amb les firmes del
president i del secretari general del ple, la qual cosa certifique.
Vist i plau
L'ALCALDE,

EL SECRETARI GENERAL
DEL PLE,

Firmado digitalmente por : JUAN JESUS ROS PILES

Firmado por : FERNANDO SALOM HERRERO

03/07/2019 18:25:29

Fecha firma : 03/07/2019 12:26:53

ALCALDE

AC : ACCVCA-120
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