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ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE
DE LA CORPORACIÓ EL DIA VINT-I-CINC DE JUNY DE DOS MIL QUINZE

ASSISTENTS:

 Julio Biosca Llin 
 Rosalía Soler Sanchis
 Mª Ángeles Beneyto Francés
 Beatriz Domenech Fita
 Vicente Ribera Lladosa
 Alberto Segura Úbeda
 Rafael Calabuig Biosca 

Secretària:
 Ángela Soriano Torres

En  el  Saló  de  Sessions  de  la  Casa

Consistorial,  sent  les vint-i-una hores del  dia vint-i-

cinc de juny de dos mil quinze, es reunix el Ple de la

corporació  Municipal  a  fi  de  celebrar  en  primera

convocatòria Sessió Extraordinària per a la que han

sigut notificats tots els seus membres. 

Declarada  oberta  la  sessió  a  l'hora
esmentada, es passa a tractar el següent:

Ple Extraordinari 25.06.20151

mailto:fontanarsdelsalforins.registre@cv.gva.es


Telèf: 96 222 22 33 - Fax: 96 070 68 90

fontanarsdelsalforins.registre@cv.gva.es

C/ Rei Alfons XIII, 2

46635 FONTANARS DELS ALFORINS (València)

AJUNTAMENT DE

FONTANARS DELS ALFORINS

C.I.F. P-4612600-I

ORDE DEL DIA

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2. Constitució de Grups Polítics i designació de portaveus.

3. Periodicitat de les sessions de Ple.

4. Creació de la Junta de Govern Local i periodicitat de les seues sessions.

5. Creació i composició de la Comissió Especial de Comptes.

6. Nomenament  de  representant  de  la  corporació  en  els  òrgans  col·legiats  que  haja
d'estar representada.

7. Nomenament de Tresorer dels Fons municipals.

8. Coneixement de les Resolucions de l'Alcaldia en matèria de nomenament de tinents
d'alcalde, delegacions a Srs. Regidors i delegacions en la JGL.

9. Reconeixement  de  dedicacions  parcials  de  membres  de  la  Corporació  i  fixació  de
retribucions.

  1.-  ACTA SESSIÓ ANTERIOR

Comença este punt preguntant el Sr. alcalde-president si hi ha alguna objecció que fer a l'acta de la
sessió  anterior,  la  celebrada  el  dia  tretze  de  juny  de  dos  mil  quinze,  prèviament  repartida  junt  amb  la
convocatòria. 

Al no formular-se cap objecció, és aprovada per unanimitat dels set regidors presents, que tant de fet
com de dret conforma el nombre legal de membres de la corporació.

2.- CONSTITUCIÓ DE GRUPS POLÍTICS I DESIGNACIÓ DE PORTAVEUS

Per orde de l’alcaldia la infrascrita secretària informa els srs. assistents que l'art. 134 de la Llei 8/2010
de 23 de juny de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, establix que els srs. regidors, als
efectes  d'actuació  corporativa  es  constituiran  en  grups  polítics,  sense  que  un  regidor  puga  pertànyer
simultàniament a més d'un; per això la dita norma preveu que els grups que es formen, en el termini dels deu
dies següents a la constitució de la corporació i, en tot cas, abans de la convocatòria de la sessió extraordinària
del ple per a determinar l’organització i funcionament municipal, presenten en la Secretaria escrit subscrit per
tots els seus integrants en què a més designen el seu portaveu, així com possible suplent.

Consta en la secretaria de la corporació la presentació dels escrits relatius a la constitució dels grups
polítics, als efectes d'actuació corporativa, de data 17 i 18 de juny de 2015. D'acord amb els escrits, els grups
polítics s'integren pels següents regidors:

1.- GRUP COMPROMÍS PER FONTANARS DELS ALFORINS

a) Membres:

Sr. Julio Biosca Llin 
Sra. Rosalia Soler Sanchis 
Sra. Mª Ángeles Beneyto Francés 
Sra. Beatriz Doménech Fita

b) Portaveu: Sr. Julio Biosca Llin
                 Portaveu suplent: Sra. Rosalia Soler Sanchis

2.- GRUP DEL PARTIT POPULAR 
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a) Membres:

Sr. Vicente Ribera Lladosa
Sr. Alberto Segura Úbeda
Sr. Rafael Calabuig Biosca 

b) Portaveu: Sr. Vicente Ribera Lladosa
    Portaveu suplent: Sr. Alberto Segura Úbeda

El Sr. alcalde cedix la paraula al Grup Popular per si desitja manifestar alguna cosa en relació amb la
constitució dels grups polítics. El portaveu del grup, el Sr. Ribera Lladosa, diu que està correcte.

El Ple de la Corporació, per unanimitat dels set membres presentes, quatre del Grup Compromís per
Fontanars dels Alforins i tres del Grup del Partit Popular, es dona per enterat de la constitució de grups polítics i
de la designació de portaveus.

3.- PERIODICITAT DE LES SESSIONS DE PLE

El Sr. alcalde llig la periodicitat de les sessions i l'hora de la seua celebració.

Vist  que els articles 38 i 78 del Real Decret 2568/1986, de 28 de noviembre, pel  que s’aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (R.O.F.) establixen l'obligació
que, per mitjà de sessió de ple convocada amb caràcter extraordinari dins dels trenta dies següents al de la
sessió constitutiva de la corporació, es determine la periodicitat de les sessions del màxim òrgan corporatiu,
sense que en cap cas de puga excedir el límit trimestral.

Vista la proposta de l’acaldia de data 18 de juny de 2015, el ple de la corporació, per unanimitat dels
set  membres presentes,  quatre del  Grup Compromís per  Fontanars dels Alforins i  tres del  Grup del  Partit
Popular,

ACORDA:

Primer: Aprovar el següent règim de sessions del Ple de la Corporació: 

 Sessió ordinària: qualsevol dilluns dels mesos de març, juny, setembre i desembre, a les vint
hores.

 Sessió extraordinària: quan es considere necessari.

Segon: Autoritzar  l'Alcaldia  per  que,  mitjançant  el  preceptiu  decret  de  convocatòria,  determine el
dilluns concret en què la dita sessió ordinària se celebrarà.

4.- CREACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I PERIODICITAT DE LES SEUES SESSIONS

Comença el Sr. alcalde comentant qui seran els membres i la seua periodicitat. Posteriorment, cedix la
paraula al Grup Popular, i el seu portaveu, el Sr. Ribera Lladosa, manifesta la seua disconformitat a què en la
Junta de Govern Local no estiga representat el seu grup, quan ha obtingut el quaranta-sis per cent dels vots del
municipi i màximament quan Compromís ha manifestat durant tota la campanya la necessitat de fomentar la
participació ciutadana, finalitza dient el Sr. Ribera Lladosa.

El sr. alcalde li respon que després d'haver-ho consultat, la Junta de Govern Local és més com un
Consell de ministres i que, quan estan els diferents partits representats, és perquè hi ha algun pacte de govern.
Posteriorment, diu que, encara que esta és la seua proposta, està obert a que l'altre grup participe en la gestió i
si cal canviar fer-ho. Per a això, s'hauria de celebrar una reunió i comentar este tema, puntualitza el Sr. Alcalde.

El Sr. Calabuig Biosca intervé i manifesta la seua opinió que el Grup Popular hauria de formar part de
la Junta de Govern Local. El Sr. alcalde agraïx la seua intervenció i li respon que es tractarà el tema.
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Segons l'art. 20.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, la Junta de
Govern Local existix en els municipis amb població de dret superior a 5.000 habitants i en els de menys, quan
així ho dispose el Reglament Orgànic o així ho acorde el Ple de la corporació.

Així mateix, l'art. 23.1 de la Llei reguladora de les Bases de Règim Local, establix que la Junta de
Govern Local s'integra per l'alcalde i un nombre de Regidors no superior al terç del nombre legal dels mateixos,
nomenats i separats lliurement per aquell, donant compte al Ple en la primera sessió que celebre.

Vista la Moció de l'Alcaldia de 18 de juny del 2015, el ple de la corporació, per quatre vots a favor del
Grup  Compromís  per  Fontanars  dels  Alforins  (Srs.  Biosca  Llin,  Soler  Sanchis,  Beneyto  Francés  i  
Doménech Fita) i tres vots en contra del Grup del Partit Popular (Srs. Ribera Lladosa, Segura Úbeda i Calabuig
Biosca), dels set membres presents, que tant de dret com de fet composen el nombre legal de membres de la
Corporació, 

ACORDA:

Primer: Crear la Junta de Govern Local, de conformitat amb l'art. 20.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, per considerar que el dit òrgan contribuïx a millorar el funcionament
de la corporació Municipal, integrada pels següents membres:

 Sr. Julio Biosca Llin
 Sra. Rosalía Soler Sanchis
 Sra. Mª Ángeles Beneyto Francés

Segon: Fixar la celebració de les sessions de la Junta de Govern Local, de la manera següent:

 Sessions ordinàries: en setmanes alternatives, el dilluns o dimarts a les 20:00 hores.

 Sessions extraordinàries: quan es considere necessari.

Tercer: Facultar  a l'Alcaldia, tan àmpliament com en Dret procedisca, per a l'execució del present
acord, així com per a suspendre la celebració de les sessions de la Junta de Govern Local del mes d'agost, i
per a alterar les que coincidisquen amb Setmana Santa, Nadal i Festes Patronals, com a conseqüència dels
períodes vacacionals i quan això no menyscabe la gestió dels assumptes municipals.

5.- CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

El Sr. alcalde llig els membres que formaran part de la Comissió.

Vist que, segons es deduïx dels articles 123 i següent, 127 i 134 del Real Decret 2568/1986, de 28 de
noviembre, pel que s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals,
la creació de les comissions informatives permanents no té caràcter obligatori, amb l'excepció de la Comissió
especial de Comptes (art. 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Régim Local).

De conformitat amb el que disposa l'art. 20.1.e) i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases del Règim Local; i art. 119 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.

El Ple de la corporació, per unanimitat dels set membres presents, quatre del Grup Compromís per
Fontanars dels Alforins i tres del Grup del Partit Popular,  
 

ACORDA:

Primer: Crear la Comissió especial de Comptes, integrada pels següents regidors:

 President: Sr. Julio Biosca Llin
 Un membre de Compromís: Sra. Rosalia Soler Sanchis
 Un membre del P.P.: Sr. Rafael Calabuig Biosca
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Segon: Correspon a la dita Comissió l'examen, estudi i informe dels comptes anuals de cada exercici,
per la qual cosa, una vegada presentades estes i abans de la seua aprovació, es convocarà pel Sr. Alcalde-
President sessió ordinària en el dia i hora que estime convenient.

6.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS QUE
HAJA D'ESTAR REPRESENTADA.

En este punt, el Sr. alcalde llig els representants municipals en els diferents organismes. 

El portaveu del Grup Popular, el Sr. Ribera Lladosa, intervé i diu que, amb açò ja han marcat el camí
que seguiran en la legislatura, a més, s'estan carregant el discurs que havien fet durant tota la campanya sobre
participació ciutadana. Continua i manifesta que li pareix una excusa el que, en dos setmanes, no s'hagen
pogut reunir amb ells, sobretot, quan el Grup Popular ha estat sempre disposat. Per això, ho consideren una
excusa.

El Sr. alcalde li comenta que pot ser susceptible de canvi.

Vist l'art. 38.e) del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals.

Considerant el que disposa la sentència del Tribunal Suprem de 26 d'abril de 1994, seguint la pauta
assentada per la jurisprudència del Tribunal Constitucional 160/1990, de 18 d'octubre, segons la qual en la
designació de representants de l'Ajuntament com a entitat en institucions i organismes aliens al mateix, regix el
principi de la majoria per a la seua elecció.

Vista la Proposta de l'Alcaldia de data 18 de juny del 2015, el ple de la corporació, per quatre vots a
favor del Grup Compromís per Fontanars dels Alforins (Srs. Biosca Llin, Soler Sanchis, Beneyto Francés i  
Doménech Fita) i tres vots en contra del Grup del Partit Popular (Srs. Ribera Lladosa, Segura Úbeda i Calabuig
Biosca),

ACORDA:

Primer: Nomenar representant de la corporació en la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida
als regidors Julio Biosca Llin i Rosalia Soler Sanchis, i nomenar regidors suplents a les regidores M. Ángeles
Beneyto Francés i Beatriz Doménech Fita.

Segon: Nomenar  representant  de  la  corporació  en  el  Consell  Escolar  del  Col·legi  Públic  "Comte
Salvatierra d'Alava" a la regidora Rosalia Soler Sanchis i  nomenar regidora suplent a M. Ángeles Beneyto
Francés 

Tercer: Nomenar representant de la corporació en el Consell Agrari Municipal a la regidora Beatriz
Doménech Fita i nomenar regidor suplent a Julio Biosca Llin.

Quart:  Nomenar  representant  de la corporació en el  Consorci  Provincial  de Bombers,  a l’alcalde-
president sr. Julio Biosca Llin, i com a suplent a la regidora Sra. Beatriz Domenech Fita.

Cinqué: Nomenar representant en la Comunitat General d'Usuaris de l'Alt Vinalopó al sr. Julio Biosca
Llin, alcalde-president, i com a suplent a la regidora Beatriz Doménech Fita.

Sisé: Nomenar representant de la corporació en el Consorci de l'Àrea de Gestió 2 per a l'execució del
Pla Zonal de Residus de la Zona X, XI i  XII al sr. alcalde-president Julio Biosca Llin, i com a suplent a la
regidora Beatriz Doménech Fita. 

Seté:  Nombrar representant de la corporació en l’Associació de Municipis Forestals de la Comunitat
Valenciana al sr. regidor Julio Biosca Llin, i com a suplent a la regidora Sra. Beatriz Doménech Fita.

Huité: Notificar el nomenament als designats i comunicar-ho als òrgans col·legiats respectius.

7.- NOMENAMENT DE TRESORER DELS FONS MUNICIPALS.
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El Sr. alcalde diu que la tresorera serà Rosalía Soler Sanchis.

Examinat l'expedient instruït per a la designació d'un membre de la corporació per a l'exercici de les
funcions de tresoreria, que inclou el maneig i custòdia de fons i valors de l'entitat, amb l'objecte de cobrir un lloc
de treball d'obligatòria existència.

Vist que l'Orde 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 determina, en la
seua Instrucció 4a.2 que la fiança ha de fixar-se en una quantitat compresa entre el 4% i el 6% del pressupost
ordinari de la corporació.

Vist que la Instrucció 8a.1 de la mateixa Orde contempla la possibilitat d'eximir de la prestació de
fiança  al  tresorer,  sempre  que  per  acord  plenari  s'assumisca  la  responsabilitat  del  resultat  de  la  gestió
solidàriament.

El ple de la corporació, per quatre vots a favor del Grup Compromís per Fontanars dels Alforins (Srs.
Biosca Llin, Soler Sanchis, Beneyto Francés i Doménech Fita) i tres vots en contra del Grup del Partit Popular
(Srs. Ribera Lladosa, Segura Úbeda i Calabuig Biosca),

ACORDA:

Primer: Designar un membre d'esta corporació per a l'exercici de les funcions de Tresorer de Fons.

Segon: Rellevar el Regidor que preste les funcions de Tresorer de l'obligació de prestar fiança, fent
constar que tots els membres de la corporació es fan responsables solidaris del resultat de la seua gestió.

Tercer: Fixar la duració mínima de l'exercici de la funció de Tresorer en un any.

Quart: Establir com a funcions principals del Regidor-Tresorer el maneig i custòdia dels fons i valors
d'esta entitat i l'obligació de portar els llibres de Caixa, Arqueig i Comptes Corrents de Recaptació, en període
voluntari i executiu.

Quint: Nomenar per a ocupar el dit lloc de treball a la  Regidora Sra. Rosalia Soler Sanchis, qui
haurà d'acceptar expressament el dit nomenament, fent-se càrrec de les seues funcions per mitjà de la firma de
l'Acta d'Arqueig.

Sext: Comunicar als bancs i caixes on l’Ajuntament té dipositats fons.

8.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA EN MATÈRIA DE NOMENAMENT DE
TINENT D’ALCALDE, DELEGACIONS ALS SRS. REGIDORS I DELEGACIONS EN LA JGL

En primer lloc, el Sr. alcalde es referix a la resolució sobre tinent d'alcalde i diu que serà Rosalía Soler
Sanchis. 

En segon lloc, menciona la resolució sobre les quatre àrees que s'han creat i la persona encarregada
de cada una. La intenció en esta legislatura, exposa el  Sr. alcalde, és que la gent acudisca a la persona
encarregada de cada àrea.

El portaveu del Partit Popular diu que pensa el que ha exposat anteriorment encara que no ho va a
repetir.

Finalment, el Sr. alcalde comenta la resolució de la delegació de competències d'Alcaldia a la Junta de
Govern.

Resolució de l’alcaldia núm. 179, de 18/06/2015, sobre nomenament de tinència d’alcaldia: 

“DECRET D'ALCALDIA NÚM. 179/2015

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;
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De conformitat amb el que disposa l'art. 21.2. i 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases de Régim Local; art. 22 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel que s'aprova el Text
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, i l’art. 46 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de noviembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals,

HE RESOLT:

Primer: Nomenar com titular de la Tinència d'Alcaldia a la següent regidora: 

1a Tinència d'Alcaldia: Sra. Rosalia Soler Sanchis

Segon: Correspondrà a la nomenada substituir a esta Alcaldia en l'exercici de les seues atribucions en
els supòsits legalment previstos.

Tercer: Notificar la present resolució a la persona designada a fi que preste si és el cas l'acceptació de
tal càrrec.

Quart:  Remetre anunci  del  referit  nomenament  per  a la  seua inserció en el  Butlletí  Oficial  de la
província i publicar-lo igualment en el Tauler d'Anuncis municipal.

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

Sext: El nomenament efectuat serà efectiu des de l'endemà a la data de la present resolució.”

Resolució de l’alcaldia núm. 180, de 18/06/2015, sobre delegacions de àrees municipals a favor dels
regidors: 

 “DECRET D'ALCALDIA NÚM. 180/2015

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'art. 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases
del Règim Local; i 43, 44 i 45 del Reial Decret Legislatiu 2568/1986, de 28 de noviembre, pel que s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,

HE RESOLT:

Primer:  Efectuar les següents delegacions, respecte de les àrees municipals que s'especifiquen, a
favor dels Regidors que a continuació s'indiquen:

Regidor delegat Àrees

Sr. Julio Biosca Llin Personal
Urbanisme i Territori
Règim Interior
Infraestructures
Ocupació

Sra. Rosalia Soler Sanchis Tresoreria i Hisenda
Economia
Promoció econòmica
Educació

Sra. Mª Ángeles Beneyto Francés Participació i Transparència
Cultura, Esport i Joventut
Festes
Promoció del valencià
Turisme

Sra. Beatriz Doménech Fita Agricultura i Medi ambient
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Benestar social, Persones Majors i 
Igualtat
Sanitat i Salut Pública

Segon:  Les  delegacions  efectuades  comprendran  les  facultats  de  direcció,  organització  interna  i
gestió  de  les  corresponents  àrees  excloent-ne  la  facultat  de resoldre  per  mitjà  d'actes  administratius  que
afecten tercer.

Tercer:  Notificar  la  present  resolució  a  les  persones  designades  a  fi  que  presten  si  és  el  cas
l'acceptació  de  tals  càrrecs,  fent-los  saber  que,  d'acord  amb el  que  establix  l'art.  114.1  del  Reial  Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, les delegacions s'entendran acceptades tàcitament si en el termini de tres dies hàbils
comptats des de la data del rebut de la notificació no fan, davant de l'Alcaldia, manifestació expressa en sentit
contrari.

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.

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 a la data de la present resolució.”

Resolució de l’alcaldia núm. 181, de 18/06/2015, sobre delegació de matèries en la Junta de Govern
Local: 

“DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 181/2015

Vist que està previst que el Ple de la corporació, en la sessió del dia 25 de juny del 2015 en matèria
d'organització i  funcionament,  procedisca a la  creació de la Junta de govern Local  i  a fixar  les dades de
celebració dels sessions, de conformitat amb l'art. 20.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora dels Bases
de  Règim  Local,  per  considerar  que  el  dit  òrgan  contribuïx  a  millorar  el  funcionament  de  la  corporació
Municipal.

Considerant convenient procedir a la delegació expressa de l'Alcaldia a favor de la Junta de Govern
Local de l'Ajuntament de Fontanars dels Alforins, a fi que la mateixa complisca d'una manera més perfecta i
eficaç la funció d'assistència i assessorament a l'Alcaldia-Presidència que establixen les disposicions legals
vigents.

Vistos els art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i arts. 38.d,
43, 44 i 45 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals,

HE RESOLT:

Primer: Delegar en la Junta de Govern Local les matèries següents:

Art.  21 de la Llei  7/1985, de 2 d'abril,  Reguladora de les Bases de Règim Local,  en els apartats
següents:

g) Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar
les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i
distribuir les retribucions complementàries que no siguen fixes i periòdiques.

j) Les aprovacions dels instruments de planejament de desenrotllament del planejament general no
expressament  atribuïdes  al  Ple,  així  com  la  dels  instruments  de  gestió  urbanística  i  dels  projectes
d'urbanització.

ñ)  Les  competències  com  a  òrgan  de  contractació  respecte  dels  contractes  d'obres,  de
subministrament, de servicis, de gestió de servicis públics,  els contractes administratius especials,  i  els
contractes privats quan el seu import no supere el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en
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tot cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos els 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.

S'exceptua la delegació en els contractes de quantia fins els 5.000 € i en els casos d'urgent necessitat,
havent de donar-ne compte a la Junta de Govern Local.

L'adjudicació de concessions sobre els béns de les mateixes i l'adquisició de béns immobles i drets
subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no supere el 10 per 100 dels recursos ordinaris del
pressupost ni l'import de tres milions d'euros, així com l'alienació del patrimoni, quan el seu valor no supere
el percentatge ni la quantia indicats.

p) L'adjudicació de concessions sobre els béns de la corporació i l'adquisició de béns immobles i drets
subjectes a la legislació patrimonial així com l'alienació del patrimoni quan no estiguen atribuïdes a l'alcalde
o al president, i dels béns declarats de valor històric o artístic siga quin siga el seu valor.

q) L'atorgament de les llicències, llevat que les lleis sectorials ho atribuïsquen expressament al Ple o a
la Junta de Govern Local.

Segon:  Notifique's esta resolució als senyors membres de la Junta de Govern Local, i als distints
servicis municipals, per al seu coneixement i efectes oportuns.

  Tercer: La present Resolució haurà de publicar-se en el “Butlletí Oficial” de la província i en el tauler
d'anuncis d'este Ajuntament.”

9.-  RECONEIXEMENT  DE  DEDICACIONS  PARCIALS  DE  MEMBRES  DE  LA CORPORACIÓ  I
FIXACIÓ DE RETRIBUCIONS

Exposa el Sr. alcalde les dedicacions que tindran així com les retribucions assignades.

El portaveu del Grup Popular, el Sr. Ribera Lladosa, comenta que com el Sr. Alcalde té el treball en el
bar,  pensava que anava a fer-ho per vocació i  que no cobraria. D'altra banda, el  que s'ha  assignat a les
regidores li pareix poc. Puntualitza, que no havia sentit dir que s'anava a posar un sou.

El Sr. alcalde li respon que, encara que tinga un negoci, el que ell va dir no és que no cobraria sinó
que rebaixaria la partida destinada a la seua retribució. El que busquen és posar a disposició d'altres menesters
més prioritaris la partida destinada a la retribució d'Alcaldia.

Continua dient que està en el càrrec per vocació però, d’altra banda li han aconsellat que hauria de
posar-se dedicació, no vol donar la impressió que per tindre un negoci no ha de cobrar perquè, en cas contrari,
donaria la sensació que a la política només poden dedicar-se els rics.

El Sr. alcalde torna a matisar que no ha dit en cap moment que no cobrarà i que, el que va a fer-se, és
destinar una part a altres prioritats. Insistix en el fet que ell va  a deixar-se la pell siga amb 480 € o amb 0 €.

El  Sr.  Ribera Lladosa explica que,  si  d'acord amb el  que s’ha publicat  en el  periòdic,  dedicarà a
l'Alcaldia el temps que li sobra, no li quadra que tinga una assignació. Diu que, quan ell va començar d'alcalde,
com tenia el seu treball no tenia dedicació i assignació, només les indemnitzacions per assistència a òrgans
col·legiats.  després, quan va deixar de tindre l'empresa, es va aprovar el tindre una dedicació exclusiva. 

Intervé la Sra. Beneyto Francés i li pregunta si, llavors, ell es va posar el sou perquè no tenia treball. El
Sr. Ribera Lladosa li respon que mentres ell va tindre l'empresa feia les coses sense dedicació i que, en el
moment que va començar a dedicar tot el seu temps a l'Ajuntament, és quan es va posar dedicació.

La Sra. Beneyto Francés diu que com ha comentat, anteriorment, el Sr. alcalde, la política ha de ser
retribuïda, sobretot perquè si ells dediquen una part del seu temps a l'Ajuntament estan deixant de dedicar-ho a
la seua professió.
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El  Sr. Calabuig Biosca comenta que els càrrecs públics han de cobrar i que el que es cobra, tant
abans com ara, li pareix irrisori. D'altra banda, considera que l'excusa que si la política és de rics no li pareix bé,
ja que hi ha hagut rics i pobres amb i sense dedicació.

La Sra. Soler Sanchis intervé i exposa que, encara que el Sr. alcalde siga autònom, està segura que
l'Alcaldia li restarà hores de treball en el seu  bar.

Per la seua banda, la Sra Domenech Fita puntualitza, que durant estos dies, el Sr. Alcalde ha realitzat
més hores en l'Ajuntament que en el seu propi bar.

El Sr. alcalde pren la paraula i diu que de la retribució no s'ha preocupat estos dies. La diferència entre
ell i el Sr. Ribera Lladosa és que el Partit Popular va iniciar, en el 2003, una campanya de descrèdit sobre el
que cobrava l'anterior alcalde mentres que el seu partit, en cap moment, ha incidit en el salari que ha cobrat
durant estos anys.

Finalitza, el Sr. alcalde exposant, que al que s'ha referit dient que la política acaba sent per als rics, és
perquè l'anterior presidenta de Castella la Manxa, la Sr. Cospedal, va fer una llei que més o menys si no tenies
un matalaf econòmic no podies dedicar-te a la política. El Sr. alcalde considera que si no hi ha una retribució no
hi ha un respecte al càrrec.

Per la seua banda, el Sr. Calabuig Biosca finalitza comentant que considera que els càrrecs públics
han de cobrar tant si són de dretes com d'esquerres, rics o pobres i,  que no considera necessari  que es
remeten a les  lleis de la Sra. Cospedal perquè, si es van referint a les diferents lleis, el Ple no acabaria mai.

Considerant  que,  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,  els  membres de les corporacions locals  tenen dret a percebre
retribucions per l'exercici del seu càrrec quan l'exercisquen en règim de dedicació especial.

Considerant que els Pressupostos Generals de l'Estat determinaran, anualment, el límit màxim total
que poden percebre els membres de les corporacions locals per tots els conceptes retributius i assistències,
exclosos els triennis a què si és el cas tinguen dret aquells funcionaris de carrera que es troben en situació de
servicis especials, atenent entre altres criteris a la naturalesa de la corporació local i a la seua població segons
la taula annexa a l'article 75 bis.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Vista la comunicació remesa per l'Institut Nacional d'Estadística sobre revisió del Padró Municipal i el
procediment d'obtenció de la proposta de xifres oficials de població, per la que es declaren oficials les xifres de
població resultants de la revisió del Padró municipal referides a 1 de gener del 2014, sent de 993 habitants per
a este municipi.

Considerant el que establix la Disposició addicional norantena de la Llei 22/2013, de 23 de desembre,
de Pressupostos Generals d'Estat en què diu que els membres de corporacions locals de població inferior a
1.000 habitants no tindran dedicació exclusiva i que, excepcionalment, podran exercir els seus càrrecs amb
dedicació parcial, percebent les seues retribucions dins dels límits màxims assenyalats a este efecte en la Llei
de Pressupostos Generals de l'Estat, i en concret els indicats en l'escala següent:

Dedicació Referència

Dedicació parcial al 75% 30.000 euros

Dedicació parcial al 50% 22.000 euros

Dedicació parcial al 25% 15.000 euros
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Dedicació Referència

A la  vista  de  l'informe  de  Secretaria  de  data  19/06/2015,  i  de  l'informe  d'Intervenció  de  data
19/06/2015, pel que es declara l'existència de suficient consignació pressupostària per a procedir al pagament
de les retribucions determinades.

El Ple de la corporació, per quatre vots a favor del Grup Compromís per Fontanars dels Alforins (Srs.
Biosca Llin, Soler Sanchis, Beneyto Francés i Doménech Fita) i tres vots en contra del Grup del Partit Popular
(Srs. Ribera Lladosa, Segura Úbeda i Calabuig Biosca), dels set membres presents, que tant de fet com de dret
conformen el nombre legal de membres de la Corporació, 

ACORDA:

PRIMER. Reconéixer la dedicació parcial dels membres de la corporació que a continuació es detalla,
amb efectes a partir de l'1 de juliol del 2015:

 Alcaldia: dedicació parcial al 37,5 %.
 Regidora de tresoreria i hisenda, economia, promoció econòmica i educació: dedicació parcial

al 12,5 %.
 Regidora d'agricultura i medi ambient, benestar social, persones majors i igualtat i sanitat i

salut pública: dedicació parcial al 10 %.

SEGON. Establir  les  retribucions  a  favor  dels  membres  de  la  corporació  que  a  continuació  es
relaciona, que es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l'any i les
dos restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i donar-los d'alta en el règim general de la
Seguretat Social, havent d'assumir esta corporació el pagament de les quotes empresarials que corresponga.

 Alcaldia: retribució mensual bruta de 480 €.
 Regidora de tresoreria i hisenda, economia, promoció econòmica i educació: retribució mensual

bruta de 160 €.
 Regidora d'agricultura i medi ambient, benestar social, persones majors i igualtat i sanitat i salut

pública: retribució mensual bruta de 128 €.

TERCER. Que es publique en el  Butlletí Oficial de la província el present acord, als efectes del seu
general coneixement, donada la seua transcendència.

QUART. Notificar  el  present  acord als  interessats i  al  servici  de personal  i  intervenció per  al  seu
coneixement i efectes.

I no havent-hi més intervencions, ni més assumptes de què tractar i transcrites les incidències
ocorregudes durant la sessió el Sr. alcalde procedix a alçar la sessió sent les vint-i-una hores quaranta
minuts, de tot això s'estén la present acta en deu pàgines rubricades per mi, la secretària, que done fe.

              L'alcalde,                          La secretària,
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