
 

 

 

 

 

Unitat:  Servei de Recursos Humans 

Exp.:  RRHH 057/2015.  
Assumpte:  Decret de designació de la comissió per a proposar l’establiment de 

criteris i la distribució del fons social destinat als funcionaris municipals 

 

DECRET 

 

Antecedents 

 

1. Vist que en l’aplicació pressupostària 31.92000.16204, del Pressupost General de 
l’Ajuntament, hi ha disponible actualment la quantitat de 17.284,29 euros,per a 
destinar-se al fons social destinat als funcionaris municipals. 
 

2. Vist que es considera convenient distribuir l’esmentat fons, previ establiment dels 
criteris de distribució, designant-ne una comissió tècnica a l’efecte, per tal que formule 
proposta de criteris i de distribució de les quantitats pendents de distribuir. 
 

3. Vist que per part dels sindicats amb representació en la Mesa de Negociació s’han 
designat els corresponents representants en la comissió esmentada. 
 

Fonaments de Dret 
 

Primer. La Comissió tècnica. Conceptuació. 
 

La comissió tècnica per a l’establiment de criteris i proposta de distribució de quantitats 
pendents de distribuir del fons social municipal, en quant órgan col·legiat de 
l’Ajuntament, troba la seua regulació en el Títol VI del Reglament Orgànic del Govern i 
de l’Administració Municipal (ROGA), publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
València número 213, de 8 de novembre de 2011, que en l’article 73.1 conceptua 
aquest tipus d’órgans com aquells que es creen formalment i estiguen integrats per 
tres o més persones, als quals se’ls hi atribuïsquen funcions administratives de 
decisió, assessorament, seguiment, coordinació i control d’altres órgans o activitats. 
 

Segon. Requisits de constitució. 
 

L'article 74 del ROGA estableix que la constitució d'òrgans col·legiats requereix la 
determinació en la seua norma de creació dels seus fins i objectius; la seua integració 
administrativa o dependència jeràrquica; la composició i els criteris per a la designació 



 

 
 

del seu president i dels restants membres; les funcions de decisió, assessorament, 
seguiment, coordinació i control, així com qualsevol altra que se li atribuïsca i la 
dotació dels crèdits necessaris, si pertoca, per al seu funcionament. 
 

Tercer. Règim jurídic de funcionament. 
 

Pel que fa al règim jurídic de funcionament de la comissió tècnica esmentada, com a 
òrgan col·legiat de l'Ajuntament, li resulta aplicable l'article 75 del ROGA que estableix 
que el mateix s’ha d’ajustar a les normes contingudes en el capítol II del títol II de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, sense perjudici de les peculiaritats organitzatives 
que es continguen en la seua norma de creació. 
 

Quart. Competències per a la constitució de la Comissió. 
 

Pel que fa a les competències per a la creació d'òrgans col·legiats, l'article 76.4 de 
l'ROGA estableix que correspon als titulars de les Àrees acordar la creació d'òrgans 
col·legiats les funcions dels quals es concreten en el seguiment, assessorament, 
coordinació i control d'altres òrgans o activitats administratives de la competència 
d'aquells. Per aquest motiu, cal entendre que les atribucions per a la constitució de la 
Comissió Paritària corresponen a Vicent Mascarell Tarrazona nomenat titolar de la 
Coordinació General d’Urbanisme, Habitatge i Recursos Humans per acord de la Junta 
de Govern de la Ciutat de Gandia, de 10 de juliol de 2015 (Punt 3 de l’ordre del dia) 
que, en el seu apartat segon determina que ha d’exercir les funcions i atribucions 
assenyalades en el decret de l’Alcaldia número 3879, de data 3 de juliol de 2015 
(apartat segon de la part dispositiva). Aquests acord i resolució han sigut publicats en 
el BOP número 143, de 28 de juliol de 2015. 
 

Per tot l'exposat i en virtut de les esmentades atribucions 

 

RESOLC 

 

PRIMER. Constituir la comissió tècnica per la proposta de criteris i de distribució de 
quantitats pendents de distribuir del fons social destinat als funcionaris municipals, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 31.92000.16204, del Pressupost General de 
l’Ajuntament, per un import màxim de 17.284,29 euros. 
 

SEGON. La comissió tècnica s'integra administrativament en l'Àrea de Recursos 
Humans, amb dependència jeràrquica del coordinador general competent en matèria 
de Recursos Humans. 
 

TERCER. Designar com a membres de l'esmentada comissió tècnica, als següents 
funcionaris municipals: 
 

President:  
Titolar: Jesús Almela Chanzà, tècnic d’administració general adscrit al 
Servei de Recursos Humans 



 

 
 

Suplent: Juan Vicente Bononad Grau, tècnic d’administració general 
adscrit al Departament de Trànsit i Mobilitat 
 

Vocals: 
 

Titolar: Óscar Bertó Ferrandiz, en representació de la Secció Sindical 
d’UGT 

Suplent: Maria Trinidad Puig Carbó, en representació de la Secció 
Sindical d’UGT 
 

Titolar: Maria José Ferrer Tobarra, en representació de la Secció 
Sindical de CCOO 

Suplent: Vicenta Català Esquerdo, en representació de la Secció 
Sindical de CCOO 

 

Titolar: Rosana Mejías Sánchez, en representació de la Secció Sindical 
de STAS-Intersindical Valenciana 

Suplent: Salvador Millet Sellens, en representació de la Secció Sindical 
de STAS-Intersindical Valenciana 
 

Titolar: Felipe Savall Parets, en representació de la Secció Sindical de 
SPPLB 

Suplent: Simenón González Caudeli, en representació de la Secció 
Sindical de SPPLB 

 

Secretari:  
 

Titolar: Jesús Ginestar Siscar, agent de Policia Local 
Suplent: Soraya Martorell Pascual, tècnica de gestió adscrita al Servei 
de Recursos Humans 
 

QUART. La comissió ha d'actuar amb caràcter exclusivament tècnic, realitzant les 
funcions d'assessorament necessàries per a la realització de les tasques assenyalades 
en els antecedents de la present Resolució i les seues deliberacions tenen caràcter 
secret. 
 

CINQUÈ. Es faculta la comissió tècnica per accedir a la documentació municipal 
obrant al Servei de Recursos Humans que resulte necessària per al correcte 
compliment de les seues funcions. Aquesta facultat s'ha d'exercir únicament i 
exclusivament amb aquesta finalitat. 
 

SISÉ. Una vegada acomplida la finalitat per a la qual ha sigut creada, la comissió 
tècnica s’extingirà automàticament. 
 
 

SETÉ. Notificar aquesta Resolució als membres designats per a formar part de la 
comissió tècnica, per al seu coneixement i als efectes oportuns. 
 



 

 
 

VUITÉ. Comunicar aquesta Resolució als òrgans de representació dels treballadors 
municipals, per al seu coneixement i als efectes que pertoquen. 
 

NOVÉ. Contra aquesta Resolució, que es de tràmit, no es pot interposar cap recurs, 
sense perjudici que les persones interessades puguen plantejar les seues 
argumentacions en el recurs que pertoque contra la Resolució que finalitze el 
procediment i també sense perjudici de la possibilitat de recursar els membres de la 
Comissió de Baremació en els termes establerts en els articles 182 i concordants del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat 
per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 

EL COORDINADOR GENERAL 
D’URBANISME, HABITATGE  

I RECURSOS HUMANS 

EL SECRETARI GENERAL 

DEL PLE 

(Acord Junta de Govern de la Ciutat de 
Gandia, de 10/07/2015 – BOP 

28/07/2015) 

(R. Conselleria de Presidència 13/12/12 

DOCV 26/12/12) 

Vicent Mascarell Tarrazona Lorenzo Pérez Sarrión 

(Signat electrònicament  
segons la codificació al marge) 

(Signat electrònicament  
segons la codificació al marge) 
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