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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
Extraordinaria i urgent del dia 21/06/2019, en primera convocatòria, va adoptar
l'acord següent:
3.1.. UNIDAD SECRETARIA GENERAL DEL PLENO. ALCALDIA.
PROPOSTA DETERMINACIÓ, CARACTERÍSTIQUES I RETRIBUCIONS LLOCS
DE TREBALLS PERSONAL EVENTUAL
Donat compte de la proposta formulada, del següent tenor literal:
"JESÚS 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
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.
Els membres de la Corporació han de fer front a un important volum de qüestions,
per la qual cosa han de comptar amb suficient personal de confiança o d'assessorament.
Per tot això que s'ha exposat, de conformitat amb el que disposen el article 127.1
h) de la Llei 7/1985, Reguladora de las Bases del règim local, que preveu l'existència de
personal eventual per a tal finalitat, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del
següent ACORD:
Primer.- Determinar el nom, característiques i retribucions dels llocs de treball
reservats per a personal eventual de l'Ajuntament en el termes següents;
1. Tècnic de l'oficina de Premsa: 45.530 € anuals en 14 pagues i dedicació
completa.
2. Quatre assessors equip de govern: 30.353 € cadascun en 14 pagues i
dedicació completa.
3. Un assessor del grup municipal Socialista: 30.353 € en 14 pagues i dedicació
completa.
4. Un assessor del grup municipal del Partit Popular: 30.353 € en 14 pagues i
dedicació completa i un altre amb mitja dedicació: 15.176 € en 14 pagues.
5. Un assessor del grup municipal de Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía (C's):
30.353 € en 14 pagues i dedicació completa i un altre amb mitja dedicació:
15.176 € en 14 pagues.
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6. Un assessor del grup municipal de Compromís per Torrent: 30.353 € en 14
pagues i dedicació completa, i un altre amb mitja dedicació: 15.176 € en 14
pagues.
7. Un assessor del grup municipal de Vox Torrent: 30.353 € en 14 pagues i
dedicació completa i un altre amb mitja dedicació: 15.176 € en 14 pagues.
Segon.- El personal eventual ha de ser donat d'alta en el Règim General de la
Seguretat Social, i la Corporació ha d'assumir les quotes empresarials corresponents.
Tercer.- Les retribucions establides en este apartat s'han d'incrementar cada any
d'acord amb els Lleis de Pressupostos Generals de l' Estat.
Així mateix se li aplicarà les prestacions socials previstes en el vigent Acord de
Relacions Laborals de l'Ajuntament de Torrent en què s'inclou al personal eventual.
Quart.- Els efectes econòmics i administratius seran des de la data del decret de
nomenament."

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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