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ÒRGAN
PLE
DATA
18/07/2019

CARÀCTER SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA

NÚM. ORDE
21

UNITAT
01101 - SERVICIO DE PERSONAL
EXPEDIENT E-01101-2019-003069-00

PROPOSTA NÚM. 1

ASSUMPTE
ALCALDIA. Proposa aprovar el règim de dedicació, de retribucions i d'assistències dels
càrrecs electes de la corporació 2019-2023.
RESULTAT APROVAT

CODI 00001-E-00021

"FETS
Primer. En data 15 de juny de 2019 es va constituir la corporació municipal per a la
legislatura 2019-2023.
Segon. L'Alcaldia en data 15 de juliol de 2019 va efectuar proposta relativa als drets
econòmics, règim de dedicació i assistències dels càrrecs electes de la corporació.
FONAMENTS DE DRET
Primer. De conformitat amb el que es disposa en l'article 18 del Reial decret 24/2018, de
21 de desembre, modificat per acord del Consell de Ministres en data 21 de juny de 2019, en
relació a l'aprovació de l'increment de retribucions amb efectes 1 de juliol de 2019 del 0,25 per
cent addicional, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del
sector públic, el límit màxim total que poden percebre com a retribució els membres d'esta
corporació local, en funció de la població de València, és 106.260,35 euros.
La legislació aplicable ve determinada, a més, per:
- L'article 75, 75 bis i 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local.
- L'article 13.4 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
- L'article 123.1 n) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
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Social dels membres de corporacions locals amb dedicació exclusiva.
Segon. Segons l'article 75.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local, els membres de les corporacions locals percebran retribucions per l'exercici dels seus
càrrecs quan els exercisquen amb dedicació exclusiva, en este cas seran donats d'alta en el règim
general de la Seguretat Social o organisme previsor corresponent, assumint les corporacions el
pagament de les quotes empresarials que corresponga.
Tercer. Conforme el que es disposa en l'article 75.2 del mateix text legal, els membres de
les corporacions locals que exercisquen els seus càrrecs amb dedicació parcial per realitzar
funcions de presidència, vicepresidència o ostentar delegacions, o desenvolupar responsabilitats
que així ho requerisquen, percebran retribucions pel temps de dedicació efectiva a aquestes, en
este cas seran igualment donats d'alta en el règim general de la Seguretat Social en este concepte,
assumint les corporacions les quotes empresarials que corresponga. Estes retribucions no podran
superar en cap cas els límits que es fixen, si escau, en les lleis de pressupostos generals de
l'Estat.
Quart. A tenor de l'article 75.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, només els membres de la
corporació que no tinguen dedicació exclusiva ni dedicació parcial percebran assistències per la
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació que formen part, en la
quantia assenyalada pel Ple d'esta.
Cinqué. Els membres de les corporacions locals percebran indemnitzacions per les
despeses efectives ocasionades en l'exercici del seu càrrec, segons les normes d'aplicació general
en les administracions públiques i les que en desenvolupament d'estes aproven el Ple corporatiu,
de conformitat amb el que es disposa en l'article 75.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.
Sisé. Segons el que es disposa en l'article 75 ter. m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, que
estableix la limitació en el nombre dels càrrecs públics de les entitats locals amb dedicació
exclusiva, als ajuntaments de municipis amb població compresa entre 700.001 i 1.000.000
habitants, els membres que podran prestar els seus serveis en règim de dedicació exclusiva no
excedirà de vint-i-cinc.
Seté. Conforme el que s'establix en l'article 123.1 n) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local, correspon al Ple de la corporació el règim retributiu dels
membres del Ple, del seu secretari general, de l'alcalde, dels membres de la Junta de Govern
Local i dels òrgans directius municipals.
Huité. I amb l'informe de fiscalització favorable del Servei Fiscal de Despeses de la
Intervenció General Municipal.
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De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Primer. Sent vint-i-cinc el nombre màxim de regidors amb dedicació exclusiva a
l'Ajuntament de València per aplicació del que es disposa en l'article 75 ter. m) de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, es determina la distribució següent:
Equip de Govern

17 regidors

Grup Municipal PP

4 regidors

Grup Municipal Ciudadanos

3 regidors

Grup Municipal VOX

1 regidor

Així mateix s'estableix el repartiment per grups municipals de la resta de regidors i regidores
amb dedicació parcial és el següent:
- 4 del Grup Municipal Popular.
- 3 del Grup Municipal Ciutadans.
- 1 del Grup Municipal VOX.
Sobre la base d'això, a continuació es relaciona el personal, càrrecs i dedicació de cadascun
dels membres de la corporació, una vegada determinat per mitjà de diversos escrits dels
portaveus dels grups municipals el seu règim de dedicació:
Nom i Cognoms

Càrrec

Grup Municipal

Dedicació

Excm. Sr. Joan Ribó Canut

Alcalde

Compromís

Exclusiva

Ilma. Sra. Sandra Gómez López

1a tinenta d'alcalde,

Partit Socialista

Exclusiva

Ilm. Sr. Sergi Campillo Fernández

2n tinent d'alcalde,

Compromís

Exclusiva

Sr. Pere Fuset i Tortola

3r tinent d'alcalde

Compromís

Exclusiva

Sr. Ramón Vilar Zanón

4t tinent d'alcalde

Partit Socialista

Exclusiva

Sra. Isabel Lozano Lázaro

5a tinenta d´alcalde

Compromís

Exclusiva

Sra. Mª Pilar Bernabé García

6a tinenta d´alcalde

Partit Socialista

Exclusiva

Sra. Luisa Notario Villanueva

7a tinenta d´alcalde

Compromís

Exclusiva
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ACORD
Sr. Aarón Cano Montaner

8é tinent d'alcalde

Partit Socialista

Exclusiva

Sr. Giuseppe Grezzi

9é tinent d'alcalde

Compromís

Exclusiva

Sra. Lucía Beamud Villanueva

Delegada

Compromís

Exclusiva

Sr. Carlos Galiana Llorens

Delegat

Compromís

Exclusiva

Sr. Emiliano García Domene

Delegat

Partit Socialista

Exclusiva

Sra. Maite Ibañez Giménez

Delegada

Partit Socialista

Exclusiva

Sr. Alejandro Ramón Álvarez

Delegat

Compromís

Exclusiva

Sra. Glòria Tello Company

Delegada

Compromís

Exclusiva

Sra. Elisa Valia Cotanda

Delegada

Partit Socialista

Exclusiva

Sra. Mª José Catalá Verdet

Portaveu

Partit Popular

Exclusiva

Sr. Fernando Giner Grima

Portaveu

Ciudadanos

Parcial

Sr. José Gosálbez Payá

Portaveu

Vox

Parcial

Sra. Mª José Ferrer San Segundo

Resta membres corporació

Partit Popular

Exclusiva

Sra. Paula María Llobet Vilarasa

Resta membres corporació

Partit Popular

Exclusiva

Sr. Santiago Ballester Casabuena

Resta membres corporació

Partit Popular

Parcial

Sr. Juan Giner Corell

Resta membres corporació

Partit Popular

Parcial

Sra. Marta Torrado de Castro

Resta membres corporació

Partit Popular

Exclusiva

Sra. Julia Climent Monzó

Resta membres corporació

Partit Popular

Parcial

Sr. Carlos Luis Mundina Gómez

Resta membres corporació

Partit Popular

Parcial

Sra. Rocío Gil Uncio

Resta membres corporació

Ciudadanos

Exclusiva

Sr. Narciso Estellés Esorihuela

Resta membres corporació

Ciudadanos

Exclusiva

Sr. Rafael Pardo Gabaldón

Resta membres corporació

Ciudadanos

Parcial

Sra. Amparo Picó Peris

Resta membres corporació

Ciudadanos

Exclusiva

Sr. Javier Copoví Carrión

Resta membres corporació

Ciudadanos

Parcial
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Sr. Vicente Montañez Valenzuela

Resta membres corporació

Vox

Exclusiva

Segon. Establir a favor dels membres de la corporació que exercisquen els seus càrrecs en
règim de dedicació exclusiva les retribucions brutes anuals que a continuació es relacionen, a
percebre en dotze pagues mensuals i dues pagues extraordinàries en els mesos de juny i
desembre, exclosos els triennis als quals si escau tinguen dret aquells funcionaris de carrera que
es troben declarats en situació de serveis especials amb efectes de 15 de juny de 2019. Així
mateix, procedir a la seua alta en el règim general de la Seguretat Social, havent d'assumir esta
corporació el pagament de les quotes empresarials que corresponga:
PERCENTATGE/S QUANTIA MÀXIMA RDL
24/2018 AMB EFECTES 1 DE JULIOL DE 2019
RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL
CÀRREC

Alcalde

84.667,24 euros

79,68 %

Vicealcaldia primera/primera tinenta d’alcalde

81.280,36 euros

76,49 %

Vicealcaldia segona/segon tinent d’alcalde

81.280,36 euros

76,49 %

Resta de tinents i tinentes d’alcalde

76.199,76 euros

71,71 %

Regidors i regidores amb delegació

74.507,16 euros

70,12 %

Portaveus dels grups polítics

71.120,56 euros

66,93 %

Resta de regidors i regidores amb dedicació exclusiva

68.171,04 euros

64,14 %

Tercer. Establir a favor dels membres de la corporació que exercisquen els seus càrrecs en
règim de dedicació parcial (75 %), la retribució bruta anual de 63.500,22 euros, que percebran en
catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l'any i les dues restants
corresponents a les mensualitats de juny i desembre. Procedir a la seua alta en el règim general de
la Seguretat Social o organisme previsor corresponent, havent d'assumir esta corporació el
pagament de les quotes empresarials que corresponga.
Quart. La despesa del present acord corresponent a les retribucions i el cost derivat de
Seguretat Social a càrrec de l'empresa durant el període comprés entre el 15 de juny fins a 31 de
desembre de 2019 que ascendeix a la quantitat d'1.529.915,55 euros, sent la despesa de
retribucions per import d'1.252.369,85 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària de l'estat de
despeses del vigent Pressupost municipal 2019 91200 100.00 i 277.545,70 euros la despesa
derivada de Seguretat Social amb càrrec a l'aplicació pressupostària de l'estat de despeses del
vigent Pressupost municipal CC100 91200 160.00, existint crèdit autoritzat i disposat en la
retenció inicial, operació de despesa 2019/8 per import d'1.521.742,31 euros, i havent d'aprovar

Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A GENERAL I DEL PLÉ - SECRETARIA GENERAL I
DEL PLE

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

Data
18/07/2019

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
83350118083644439662
162782211465704732

ACORD

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: hWUm ONU6 EzAl IHEG sTqw RiBu VaI=

l'operació de despesa 2019/562, per la qual s'autoritza i disposa la despesa per import 10.990,84
euros corresponent a retribucions amb càrrec a l'aplicació pressupostària CC100 91200 100.00 i
es declara disponible el crèdit per import de 2.817,60 euros corresponent a seguretat social amb
càrrec a l'aplicació pressupostària CC100 91200 160.00.
Cinqué. Els membres de la corporació que opten per no tindre dedicació exclusiva ni
dedicació parcial percebran les quanties per assistències per la concurrència efectiva a les
sessions dels òrgans col·legiats de la corporació que formen part, en les quanties següents:
ASSISTÈNCIA

QUANTIA A PERCEBRE

Assistència a cada sessió del Ple de l’Ajuntament

205 euros

Assistència a cada sessió de la Junta de Govern Local

103 euros

Assistència a cada sessió d’una comissió

77 euros

Sisé. A partir de l'exercici econòmicsegüent, les retribucions establides en els punts primer
i segon del present acord estaran subjectes als increments retributius que establisquen les lleis de
pressupostos generals de l'Estat o normativa aplicable per al personal empleat públic de
l'Ajuntament de València, sempre que l'aplicació dels increments retributius no supere els
imports màxims a percebre pels membres de les corporacions locals que regulen les lleis de
pressupostos de l'Estat o normativa aplicable per a cada any.
Seté. Els membres electes de la corporació seran partícips en el repartiment de les
aportacions al Pla de Pensions que l'Ajuntament de València realitze en favor de tot el personal al
seu servei, tal com es recull en l'article 9 de les Especificacions del Pla de Pensions de Promoció
Conjunta de l'Ajuntament de València aprovades per acord de la Junta de Govern Local, de data
7 de maig de 2010, sempre que les corresponents lleis anuals de pressupostos generals de l'Estat
contemplen la possibilitat de destinar un percentatge addicional de la massa salarial de cada
administració com a fons addicional per a aportació als plans de pensions.
Huité. Amb la finalitat de facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar, i com a
mesura de protecció a la maternitat i paternitat, aquells membres de la corporació que gaudisquen
d'un permís de maternitat o paternitat tindran la mateixa cobertura i els mateixos drets econòmics
que, en virtut d'el que s'estableix en l'article 55.c) del vigent Acord laboral (o futurs acords
laborals), emparen els empleats i empleades públiques de l'Ajuntament de València i que
literalment disposa:
“La corporació es compromet a cobrir amb efectes 1 de gener de 2016, bé directament, bé
indirectament, els riscos següents:
…/…
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c) Fins a regularitzar la totalitat de les retribucions, en els supòsits de permís per maternitat
i per paternitat, baixa per incapacitat temporal per accident laboral i malaltia professional.”
Nové. Publicar de forma íntegra en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler
d'anuncis de l'Ajuntament l'acord plenari, a l'efecte del seu general coneixement."
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