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SESSIÓ
EXTRA-ORDINÀRIA
DEL
AJUNTAMENT
PLE
D’ALCALALÍ,
CELEBRADA EL DÍA TREINTA
D’ AGOST DE DOS MIL SETZE.
Al Saló de Sessions de la Casa
Consistorial d'Alcalalí, sent les VINT-IUNA
TRENTA hores
del
dia
trenta d'AGOST de 2016, es
reuneixen
en primera convocatòria els Srs. Regidors
que al marge s'expressen, sota la
Presidència de la Sra. Alcaldessa Maria
Isabel Molina Vicens, a fi de celebrar
sessió Extra- Ordinària, convocada a
aquest efecte.
Sent l'hora expressada, la Presidència va
iniciar la sessió, passant-se a tractar els
assumptes compresos en l'Ordre del Dia.

ORDRE

DEL

DÍA

1.-MODIFICACIÓ DEL RÉGIM
DE DEDICACIONS I RETRIBUCIONS DELS
REGIDORS DE L’AJUNTAMENT D’ALCALALÍ.
Prèviament a la presentació de la proposta, d’acord amb l'art. 97.5 del ROF, Bernardo
Ferrer Pastorr presenta esmena per escrit.
Pren la paraula el Sr. secretari que procedeix a la lectura de la proposta d'Alcaldia:
Vist que per acord plenari celebrat el 09.07.2017 es va acordar establir un règim de
dedicació exclusiva per al càrrec d'Alcaldessa amb una retribució bruta anual de
32.511,00 euros. Per l'Alcaldia es considera necessari revocar el Règim de dedicacions
i retribucions vigents, i substituir-lo per dues dedicacions parcials per als següents
càrrecs;
-

Alcaldessa
Regidor Delegat d'Esports, Urbanisme, Comerç i Participació Ciutadana.

Considerant que l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, en relació amb l'article 13 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de
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novembre, disposa les normes legals que són d'aplicació per a la determinació de les
retribucions i indemnitzacions als membres de la Corporació.
Vist l'informe de Secretaria-Intervenció. ES PROPOSA:
1.º- Revocar el règim de dedicació exclusiva així com tots els drets econòmics que
d'aquesta es deriven, del càrrec d’Alcaldessa de l'Ajuntament d'Alcalalí, amb efectes el
31 d'Agost del 2016.
2 .º- Aprovar la relació de càrrecs de la Corporació que podran exercir-se en règim de
dedicació parcial i el règim de dedicació mínima, amb efectes a partir l'1 de setembre de
2016, fixant la quantia de la retribució que correspon a cadascun ells, en els termes que
es detallen en el document ANNEX I.
3 .º- Publicar íntegrament el present acord en el "Butlletí Oficial de la Província"
d'Alacant i al tauler d'anuncis de la Corporació.
ANNEX
RELACIÓ DE CÀRRECS DE LA CORPORACIÓ AMB DEDICACIÓ PARCIAL, QUE
PERCEBRAN RETRIBUCIONS PEL TEMPS DE DEDICACIÓ EFECTIVA ALS
MATEIXOS, RÈGIM DE DEDICACIÓ MÍNIMA I LA RETRIBUCIÓ CORRESPONENT
CÀRREC1

REGIDOR DELEGAT
ALCALDESSA

DEDICACIÓ
RETRIBUCIÓ
PAGUES
RETRIBUCIÓ
MÍNIMA
ANUAL 2
EXTRAANUAL TOTAL
NECESSÀRIA
Euros
ORDINÀRIES 3
Euros
PARA PERCEP.
Euros
RETRIB.
18 hores
8.484,00 €
1.414,00 €
9.898,00 €
setmanals
19 hores
14.072,61 €
2.345,43 €
16.418,05 €
setmanals

Després de la lectura de la proposta pren la paraula la Sra. Alcaldessa i manifesta que
actualment hi ha una dedicació exclusiva de l'Alcaldia i al incorporar-se novament a la
docència en règim de mitja jornada, es proposa introduir una dedicació parcial per
l'Alcaldia a partir del dia 1 de setembre. Aquesta dedicació tindria una retribució del 50%
de l'actual dedicació exclusiva.
També es proposa una dedicació parcial a D. Alejandro Romà Serer amb una retribució
de 9.898,00 € anuals.
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En total, les dues retribucions sumen 26.316,05 Euros, pels 32.511,00 Euros de
dedicació exclusiva actual. Vull recordar que els 32.511,00 no s'han arribat a cobrar
íntegrament, ja que durant els mesos de juliol i agost de 2016 no vaig percebre cap
salari per exercir les funcions d'Ajuntament.
La suma de les dues dedicacions parcials que es proposen suposen 6.194,95 euros
d'estalvi pel que fa a la retribució de la dedicació exclusiva actualment en vigor. A això
cal sumar els 3.600,00 euros anuals d'estalvi, en deixar de percebre Alex les
assistències per assistir a les juntes de govern i Plens. En total l'estalvi seria de
9.794,95 euros.
Demana la paraula D. Bernardo Ferrer Pastor (PSOE), i manifesta que tu i jo vam
criticar el sou de l'anterior alcalde. Vostè va dir en campanya que cobraria 1.500,00
euros mensuals. No obstant això, es va posar un sou semblant al de l'anterior
alcalde. El PSOE va aprobar la seua retribució per dedicació exclusiva perquè vostè va
dir que cobraria 32.511,00 euros anuals i que els anys restants cobraria de l’escola. He
estat ignorant. Vostè va mentir als seus votants i al ple. No puc recolzar
mentides. Hauria de posar-se un sou de 750,00 euros mensuals, tot i que el just seria
que durant aquest any no cobrés res, perquè ha estat cobrant més del que va prometre
sense fer les hores que li corresponen.
Respecte a Alejandro, tant de bo guanyi molts diners, però així no. El poble té altres
prioritats. Per això he presentat l'esmena.
Pren la paraula la Sra. Alcaldessa i respon que no sap les hores que jo he dedicat a
l'Alcaldia. Vaig dir que m'anava a incorporar a la docència amb dedicació de mitja
jornada i ho he complert.
Demana la paraula per al·lusions D. Bernardo Ferrer Pastor.
La Sra. Alcaldessa intervé i diu que no procedeix la seua intervenció perquè ja se li ha
contestat.
Demana la paraula D. Josep Joan Ramis Ferrer (Compromís) i manfiesta que D.
Bernardo Ferrer Pastor ha tingut unes regidories delegades de les quals ha dimitit, i
cobra 3.600,00 Euros per assistències. Té unes responsabilitats, amb les quals no ha
complert i tampoc ha dedicat les hores que li corresponen com a Primer Tinent
d'Alcalde.
Demana la paraula per al·lusions D. Bernardo Ferrer Pastor i manifesta que ha vingut a
l'Ajuntament a les vuit i a les nou del matí i l'alcaldessa no hi era. Els dimecres a la
tarda, quan tancava la nau, venia a l'Ajuntament i l'alcaldessa tampoc hi era.
He dimitit per la pressió que heu exercit sobre mi i perquè em suplanteu en les meues
funcions. Cobre per assistències i he fet les hores de treball que em toca. Per mi podeu
baixar les assistències a 50,00 euros.
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Demana la paraula D. Josep Joan Ramis Ferrer (Compromís) i manfiesta que D.
Bernard Ferrer Pastor té una responsabilitat com a membre de la Junta de Govern, i va
votar en contra de l'aprovació de les factures dels festers de més de 20.000 euros.
Demana la paraula per al·lusions D. Bernardo Ferrer Pastor i manifesta que demanarà
disculpes als festers i els donarà explicacions.
Pren la paraula la Sra. Alcaldessa i manifesta que D. Bernardo Ferrer Pastor té unes
responsabilitats com a membre de la Junta de Govern i com a primer tinent d'alcalde. Si
vostè renega de les seues responsabilitats, és perquè ha decidit no treballar per a
aquest Ajuntament ni per al poble.
Demana la paraula per al·lusions D. Bernardo Ferrer Pastor i diu que la gent ha de jutjar
si he treballat o no.
Prèviament a la votació de la Proposta, José Vicente Marcó Mestre (PP), planteja una
qüestió d'ordre i manifesta que hi ha una esmena sobre la taula que s'ha de votar
prèviament a la proposta.
Per part del Sr. Secretari es procedeix a la lectura de l'esmena presentada per D.
Bernardo Ferrer Pastor. L'esmena suposa una modificació de l'Annex I de la proposta
d'Alcaldia, i l'esmentat annex de la següent manera:

ANNEX I
RELACIÓ DE CÀRRECS DE LA CORPORACIÓ AMB DEDICACIÓ PARCIAL, QUE
PERCEBRAN RETRIBUCIONS PEL TEMPS DE DEDICACIÓ EFECTIVA ALS
MATEIXOS, RÈGIM DE DEDICACIÓ MÍNIMA I LA RETRIBUCIÓ CORRESPONENT
CÀRREC4

ALCALDESA

DEDICACIÓ
RETRIBUCI
PAGUES
RETRIBUCIÓ
5
MÍNIMA
Ó ANUAL
EXTRAANUAL TOTAL
NECESSÀRIA
Euros
ORDINÀRIES 6
Euros
PARA PERCEP.
Euros
RETRIB.
18,75 horas 12.000,00 €
2.000,00 €
14.000,00 €
semanales
(50% jornada)

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb els vots a favor de a favor del Sr. José
Vicente Marcó Mestre (PP), Sra. Beatriz Vicens Vives (PP), i Sra. Maria Aurora
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Piera Noguera (PP), Sra. Yolanda del Carmen Miró Gómez (PP), i D. Bernardo Ferrer
Pastor (PSOE), i els vots en contra de la Sra. Maria Isabel Molina Vicens (Compromís),
Alejandro
Romà
Serer
(Compromís),
Josep
Joan
Ramis
Ferrer
(Compromís), D. Francisco Miguel Costa Llácer (EU).
Després de la votació, demana la paraula D. José Vicente Marcó Mestre (PP) en virtut
l'article 103 del ROF, que estableix que proclamat l'acord, els grups que no hagin
intervingut en el debat o que després d'aquest hagin canviat el sentit del seu vot, podran
sol·licitar del president un torn d'explicació de vot.
La Sra. Alcaldessa li concedeix el torn per aclarir el seu vot i diu que després ella
explicarà el seu.
Pren la paraula D. José Vicente Marcó Mestre (PP) i diu que les dedicacions són un
cavall de batalla que conec dels últims 13 anys. He rebut moltes crítiques per
això. Sempre he defensat que l'alcalde tingui una dedicació, causa de la responsabilitat
que ha de suportar. No hem votat en contra d'una dedicació parcial perquè no volem
entorpir la vida laboral de ningú.
Pren la paraula la Sra. Alcaldessa, davant la qual cosa el Sr. José Vicente Marcó
planteja una qüestió d'ordre, ja que no pot reobrir un debat sobre un punt que ja ha estat
votat. Que parle el Sr. secretari.
El Sr. Secretari manifesta que a l'haver votat en contra d'una proposta que venia
d'Alcaldia i que ha estat esmenada si escau la intervenció.
Pren la paraula la Sra. Alcaldessa i manifesta que no es reobre el debat; vull explicar
perquè hem votat en contra d'una proposta que s'ha esmenat. Hem votat en contra de la
proposta final perquè amb la nostra proposta inicial la despesa en dedicacions per 2017
hauria estat de 26.316,05 euros, mentre que l'any 2014 la despesa en dedicacions va
ser de 44.240,00 euros. Amb aquest estalvi de 17.923,95 Euros podem fer moltes
activitats. No entenem que es vote en contra d'aquest estalvi, quan hi havia un sou
superior d'Alcaldia i un regidor amb dedicació parcial.
Demana la paraula per al·lusions José Vicente Marcó Mestre (PP), ja manifesta que tot i
no veure clar que es reobri el debat després de la votació, personalment no he estat mai
en contra que l'alcalde cobre. Ara bé, tots sabem el que se m'ha criticat pel meu sou
durant la campanya i qui. El que no pot ser és que es diga una cosa en campanya i
després es faça una altra.
Pren la paraula la Sra. Alcaldessa i diu que vostè ha cobrat 12 anys i ara es nega a
aquest estalvi i la dedicació parcial d'un regidor.
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2. MODIFICIACIÓ DE LA QUANTITAT DESTINADA A LA ASSIGNACIÓ DE
COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT.
Per part del Sr. secretari es procedeix a la lectura de la proposta.
En el vigent Estat de despeses del Pressupost de 2016 hi ha dotació pressupostària en
les aplicacions corresponents al complement de productivitat del personal de
l'Ajuntament d'Alcalalí per import de 7.500,00 euros.
Aquest complement està destinat a retribuir l'especial rendiment, l'activitat extraordinària
i l'interès i iniciativa amb què el personal exerceix la seua feina. Aquest Ajuntament
considera necessari augmentar
el crèdit
en
concepte
de
productivitat en
2.000,00 euros, a fi de retribuir les hores extraordinàries realitzades per Juan Mateo
Chesa Ferrer, i l'assumpció per part de Juan José Abad Rodríguez de les funcions de
tresoreria de forma transitòria.
Pel que, es proposa al Ple augmentar crèdit pressupostari, per import de 2 .000,00 €, a
l'aplicació 920.150 anomenada "Productivitat", a fi de fixar la quantitat global destinada a
l'assignació del complement, d'acord amb que disposa l'article 5.5 del Reial Decret
861/1986, de 25 d'abril, pel qual s‘estableix i el Règim de les Retribucions dels
Funcionaris d'Administració Local.
L'apreciació de la productivitat s'ha de fer en funció de circumstàncies objectives
relacionades directament amb l'exercici del lloc de treball. La concessió es realitzarà
d'ofici per Alcaldia quan es donin algunes de les circumstàncies següents:
 Activitat i Dedicació .- Que l'activitat de l'empleat implique una especial

dedicació a l'Ajuntament i/o que es desenvolupe, per situacions singulars, fora de
la jornada establerta per a aquest lloc de treball.
 Rendiment i compliment d'objectius .- Que l'activitat de l'empleat implique un

especial rendiment dins de la jornada establerta per al lloc de treball objecte
d'aquest complement, o que haga assolit els objectius o tasques - o el seu grau de
participació en la consecució d'aquests objectius o resultats- que s'haguin establert
per a aquest lloc pel responsable del departament o Alcaldia.
 Interès o iniciativa.- Que l'empleat acrediti un especial interès o iniciativa

valorat respecte al compliment normal d'aquest lloc de treball.
Serà valorada la conducta professional de l’empleat en el compliment de les
seues obligacions, l'atenció al ciutadà, el sigil, professionalitat, iniciativa, etc.
Per a l'augment de la partida de productivitat s'ha de tramitar una Modificació
Pressupostària mitjançant Transferència de Crèdits. La modificació pretesa no suposa
un increment de la massa salarial del personal de 2016 respecte al 2015 ja que es
proposa transferir crèdit entre aplicacions pressupostàries de la mateixa Àrea de
Despesa i capítol Econòmic, el que manté invariable els crèdits inicials previstos per al
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capítol un denominat "Despeses de Personal", no contravenint les disposicions
contingudes en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016.
A més d'això, l'Audiència Nacional, Sala del Social, va admetre la possibilitat
d'incrementar la productivitat en la Sentència de 30/09/2013, Recurs nº 247 quan diu:
"Sembla clar, per tant, que l'article 27 LPGE per a l'any 2013, preveu una regla general,
segons la qual des l'1 de gener de 2013 la massa salarial del personal laboral del sector
públic estatal, d'acord amb el que estableix l'article 22.dos de la mateixa norma, no
podrà experimentar cap creixement, encara que aquesta regla general contempla
diverses excepcions, com es desprèn del seu propi tenor literal, que reflecteix els
supòsits següent: la consecució dels objectius assignats a cada departament ministerial,
organisme públic, resta d'ens públics, societats mercantils estatals, fundacions del
sector públic estatal i consorcis participats majoritàriament per les administracions i
organismes que integren el sector públic estatal, mitjançant l'increment de la
productivitat o modificació dels sistemes d'organització del treball o classificació
professional. Per tant, cal ampliar la massa salarial, sempre que tinga per finalitat la
consecució de determinats objectius, mitjançant l'increment de la productivitat, la
modificació dels sistemes d'organització del treball i la classificació professional. "
L'òrgan competent per fixar les quantitats destinades a productivitat i aprovar la
Modificació pressupostària és el Ple. El complement de productivitat ha de complir les
disposicions i limitacions contingudes en Reial decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual
s'estableix el règim de les Retribucions dels Funcionaris d'Administració Local.
Les aplicacions del pressupost de 2016 on s'estima viable la seua minoració en no
afectar obligacions compromeses, són les següents:

BAIXES EN APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE DESPESA
Àrea de
despesa
9

Aplicació pressupostària
920 16000

Import de baixa

Seguritat Social General.
Total Despesa Àrea 9

2.000,00 €
2.000,00 €

L’increment de crèdit es realitzarà en la següent aplicació pressupostària:
ALTES EN APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE DESPESA
Aplicació pressupostària

Àrea de
despesa
9

Import de baixa
920 150

Productivitat

2.000,00 €
Total Despesa Àrea 9

2.000,00 €
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Vist l'informe de Secretaria-Intervenció, i de conformitat amb tot el que antecedeix i al
que disposa l'article 5.5 del Reial Decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el
règim de les retribucions dels Funcionaris d'Administració Local, el Ple de
la Corporació, per UNANIMITAT dels assistents adopta el següent ACORD
PRIMER .- Augmentar crèdit pressupostari, per un import de 2 .000,00 €, a l'aplicació
920.150 anomenada "productivitat" del personal de l'Ajuntament d'Alcalalí. L'apreciació
de la productivitat s'ha de fer en funció de circumstàncies objectives relacionades
directament amb l'exercici del lloc de treball. La concessió es realitzarà d'ofici per
Alcaldia quan es donen algunes de les circumstàncies següents:
 Activitat i Dedicació .- Que l'activitat de l'empleat implique una especial

dedicació a l'Ajuntament i/o que es desenvolupe, per situacions singulars, fora de
la jornada establerta per a aquest lloc de treball.
 Rendiment i compliment d'objectius .- Que l'activitat de l'empleat implique un

especial rendiment dins de la jornada establerta per al lloc de treball objecte
d'aquest complement, o que haga assolit els objectius o tasques - o el seu grau de
participació en la consecució d'aquests objectius o resultats- que s'haguen
establert per a aquest lloc pel responsable del departament o Alcaldia.
 Interès o iniciativa.- Que l'empleat acredite un especial interès o iniciativa

valorat respecte al compliment normal d'aquest lloc de treball.
Serà valorada la conducta professional del empleat en el compliment de les
seues obligacions, l'atenció al ciutadà, el sigil, professionalitat, iniciativa, etc.

SEGON .- Aprovar l'expedient d i modificació de crèdits nº 08/2016, amb la modalitat de
transferència de crèdits entre aplicacions del mateix Àrea de despesa, d'acord al
següent detall:

BAIXES EN APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE DESPESA
Àrea de
despesa
9

Aplicació pressupostària
920 16000

Import de baixa

Seguritat Social General.
Total Despesa Àrea 9

2.000,00 €
2.000,00 €

L’increment de crèdit es realitzarà en la següent aplicació pressupostària:
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ALTES EN APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE DESPESA
Aplicació pressupostària

Àrea de
despesa
9

Import de baixa
920 150

Productivitat

2.000,00 €
Total Despesa Àrea 9

2.000,00 €

I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència va alçar la reunió, sent les vinti-dos hores, estenent-se per mi el secretari aquesta acta. Done fe.

Vº Bº
LA ALCALDESSA

MARIA ISABEL MOLINA VICENS

EL SECRETARI

JUAN JOSÉ ABAD RODRIGUEZ

9

