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JOSE A. CASTILLEJO DURAN, REGIDOR SECRETARI DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE TORRENT (VALÈNCIA),
C E R T I F I Q U E: Que la Junta de Govern Local d’este Ajuntament, en sessió
Ordinària del dia 16/09/2019, en primera convocatòria,
va adoptar l'acord
següent:
3.2.. UNIDAD SECRETARIA GENERAL DEL PLENO. PROPOSTA
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. MODIFICACIÓ ACORD DE DETERMINACIÓ,
CARACTERÍSTIQUES I RETRIBUCIONS LLOCS DE TREBALL PERSONAL
EVENTUAL
Donat compte de la proposta formulada, del següent tenor literal:
"JESUS ROS PILES, Alcalde-President de l'Ajuntament de Torrent, ve a elevar a
la Junta de Govern Local per a la seua aprovació, si procedix, la següent:
PROPOSTA D'ACORD
Vist l'acord de la Junta de Govern Local del dia 21 de juny de 2019, pel qual es va
acordar la determinació, característiques i retribucions llocs de treball personal eventual, i
que van ser concretats mitjançant Decret número 2810/2019, de 3 de juliol.
Dutes a terme noves converses sobre el número d'aquests i havent-se modificat
així mateix l'acord de retribucions dels Regidors, la proposta que s'arreplega en la present
no afecta a la quantia global de les quantitats previstes per a fer front a les retribucions
d'aquests i dels seus assessors
Per tot açò, i de conformitat amb el que disposen els articles 127.1.h) de la Llei
7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases del règim local, respecte de l'existència
d'aquest tipus de personal, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del ACORD
següent:
Primer.- Modificar el primer apartat del acord adoptat per la Junta de Govern
Local de data 21 de juny de l'actual, pel qual es va acordar la determinació,
característiques i retribucions llocs de treball personal eventual en el sentit d'entendre que
l'apartat 4r, relatiu als assessors del grup municipal popular quedarà redactat de la
següent manera:

4. Un assessor del grup municipal del Partit Popular: 30.353 € en 14
pagues i dedicació completa i dos amb mitja dedicació: 15.176 € en 14 pagues.
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Segon.- Els efectes econòmics de l'aplicació del règim de retribucions establides
en el apartat anterior es produiran amb data del Decret pel que es concreten els
nomenaments dels nous assessors.

No obstant açò, la Junta de Govern Local, amb superior criteri, adoptarà
l'acord que tinga per convenient."
La Junta de Govern Local, en virtut de les facultats que li atorga la legislació
vigent, per unanimitat, ACORDA:
Aprovar tots el punts de la proposta esmentada.
I, perquè així conste i als efectes corresponents, expedisc este certificat,
condicionat als termes que resulten de l'aprovació de l'acta corresponent, segons
el que disposa l'article 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, que amb el vistiplau de l’Alcaldia, firme, a Torrent.
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