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Magnífic Ajuntament de Borriana

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL
3 DE DESEMBRE DE 2015

A la ciutat de Borriana, el 3 de desembre de 2015, es reuneixen a la sala de sessions
de la casa consistorial de l'Ajuntament de Borriana, assistits per la secretària general,
Sra. Iluminada Blay Fornas, i amb la presència de la Sra. interventora, Sra. M. Carmen
González Bellés, els senyors i senyores següents:

ALCALDESSA
SRA. MARIA JOSÉ SAFONT MELCHOR (PSOE)

TINENTS D'ALCALDE
1r. SR. VICENT GRANEL CABEDO (Compromís)
2n. SR. CRISTOFER DEL MORAL ESPINOSA (Se Puede Burriana)
3r. SR. VICENTE APARISI JUAN (PSOE)
4t. SR. SANTIAGO ZORÍO CLEMENTE (Compromís)
5a. SRA. M. CRISTINA RIUS CERVERA (PSOE)
6é. SR. JAVIER GUAL ROSELL (PSOE)
7é. SR. MANUEL NAVARRO RUIZ (Se Puede Burriana)

REGIDORS
SR. BRUNO ARNANDIS VENTURA (PSOE)
SRA. M. LLUÏSA MONFERRER AGUILELLA (PSOE)
SRA. INMACULADA CARDA ISACH (Compromís) 
SR. JUAN FUSTER TORRES (PP)
SRA. ANA MONTAGUT BORILLO (PP)
SR. ÍÑIGO LOSADA BREITLAUCH (PP)
SR. ENRIQUE SAFONT MELCHOR (PP)
SRA. VICTORIA MARÍA MARÍN FUENTES (PP)
SRA. M. CONSUELO SUAY MONER (PP)
SRA. MARIOLA AGUILERA SANCHIS (CIBUR)
SR. ANTONIO SÁNCHEZ AVILÉS (CIBUR)
SRA. M. JESÚS SANCHIS GUAL (Ciudadanos)

ABSENTS
SR. CARLOS SOLÁ PERIS (PP)

La Sra. presidenta declara oberta la sessió, quan són les 19 hores i 5 minuts, i es
passa a continuació a llegir i resoldre els assumptes compresos en l'ordre del dia.

1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A
LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL DIA 3 DE SETEMBRE DE 2015, EN LA
SEUA VERSIÓ EN AMBDUES LLENGÜES OFICIALS (Secretaria)
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La Secretaria dóna compte de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió plenària
ordinària realitzada el dia 3 de setembre de 2015, en la seua redacció en ambdues
llengües oficials.

Sotmesa l'acta a la consideració de la corporació, els vint membres presents del Ple
de l'Ajuntament hi presten unànime aprovació, i així ho declara la Presidència.

2.-  AUTORITZACIÓ,  SI  ESCAU,  DE COMPATIBILITAT DEL LLOC DE TREBALL
EXERCIT PER SRA. MERCEDES MARTÍ SÁNCHEZ EN AQUEST AJUNTAMENT,
AMB L'EXERCICI DE PROFESSORA ASSOCIADA A LA UNIVERSITAT JAUME I DE
CASTELLÓ (G11610/2015) (Àrea I. Neg. RH)

La  Secretaria  dóna  compte  de  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  Permanent
d'Interior, Recursos Humans i Benestar Social, del següent tenor literal:

“VISTA la  sol·licitud  formulada  per  Sra.  Mercedes  Martí  Sánchez,  tècnica
d'administració general d'aquest Ajuntament, per la qual insta la compatibilitat amb un
segon lloc de treball al marge de la funció pública local, concretament a la Universitat
Jaume I de Castelló (Departament de Dret Públic) com a professora associada.

VIST el que disposen els articles 4, 7 i 16 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
sobre incompatibilitats de personal al servei de les administracions públiques, així com
l'article 92 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la
funció pública valenciana.

I de conformitat amb l'informe proposta de la Secció I i amb el dictamen de la Comissió
Informativa d'Interior, RH i Benestar Social.

El  Ple  de l'Ajuntament,  fent  ús  de les  atribucions  que  li  confereix  l'article  92.4  de
l'esmentada Llei 10/2010, ACORDA:

Primer.-  Autoritzar  a  l'empleada  pública  Sra. Mercedes  Martí  Sánchez la
compatibilitat del lloc exercit en aquest Ajuntament amb el de professora associada a
la  Universitat  Jaume  I  de  Castelló,  d'acord  amb  el  següents  criteris,  limitacions  i
prohibicions:

- Només s'atorga compatibilitat  per al lloc o activitat mencionat, de manera que en
canviar de lloc o activitat queda automàticament extingida.
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-  La jornada laboral  en el  segon lloc  no pot  ser  superior  a  la  de temps parcial.  I
s'autoritza, com a màxim, fins a la finalització del curs 2015-2016 (31 d'agost de 2016).

- La present autorització de compatibilitat queda condicionada a l'estricte compliment
de la jornada i horari de treball de la Sra. Martí, el qual queda establit en el vigent
acord sobre les normes reguladores de les condicions de treball dels empleats públics
al servei de l'Ajuntament de Borriana (BOP 29/08/2013) com segueix: 

La jornada setmanal de treball queda establida  en trenta-set hores i trenta minuts
(37.30 hores), que s'ha de realitzar amb caràcter general de dilluns a divendres, en
règim d'horari  flexible,  sent  el  temps fix  o  estable  de  5  hores  diàries  d'obligada
concurrència, entre les 09.00 i les 14.00 hores, de dilluns a divendres.

- Els serveis prestats en el segon lloc no computen a l'efecte de triennis.

-  Les pagues extraordinàries,  així  com les prestacions  de caràcter  familiar,  només
poden percebre's per un dels llocs, qualsevol que siga la seua naturalesa.

-  La  compatibilitat  pot  ser  revocada  quan  l'activitat  compatibilitzada  impedisca  o
menyscabe  l'estricte  compliment  dels  deures  o  comprometa  la  imparcialitat  o
independència de la Sra. Martí. I queda automàticament sense efecte, en cas de canvi
de lloc de treball a l'Ajuntament.

Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada, als efectes oportuns.

Tercer.-  Traslladar  aquest  acord al  Negociat  de Recursos Humans i  a la Junta de
Personal, als efectes oportuns.

Quart.- Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, pot interposar-se
recurs  contenciós  administratiu,  en  el  termini  de  dos  mesos  comptadors  des  de
l'endemà a la seua notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu amb seu a la
ciutat de Castelló de la Plana, d'acord amb el que disposa l'article 8 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Potestativament,  també  es  pot  interposar  recurs  de  reposició  davant  del  Ple  de
l'Ajuntament, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seua notificació,
d'acord amb el que estableix l'article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Igualment es pot interposar qualsevol altre recurs que es considere oportú.”

En relació amb el fons de l'assumpte, no es produeixen intervencions.

Sotmesa l'acta a la consideració de la corporació, els vint membres presents del Ple
de l'Ajuntament hi presten unànime aprovació, i així ho declara la Presidència.
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3.-  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DE  L'EXPEDIENT  DE  CONTRACTACIÓ  DEL
SUBMINISTRAMENT DEL BUTLLETÍ D'INFORMACIÓ MUNICIPAL  EL PLA I  DEL
LLIBRE ANUAL DE FESTES DE FALLES (G3341/2015 ) (Àrea I. Neg. Contractació)

La  Secretaria  dóna  compte  de  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  Permanent
d'Interior, Recursos Humans i Benestar Social, del següent tenor literal:

“Vistes les actuacions seguides amb vista a la contractació del subministrament del
butlletí d'informació municipal El Pla i del llibre anual de les festes de Falles, de
conformitat amb la providència conjunta dels regidors de Joventut, Festes i Falles i de
Participació  Ciutadana,  Transparència,  Comunicació  i  Noves  Tecnologies,  de  2  de
novembre de 2015 (exp. 38/15- Gest 3341), per procediment obert, sent el preu l'únic
criteri d'adjudicació.

Vist  el  plec  de  prescripcions  tècniques  i  de  clàusules  administratives  particulars
elaborat per la cap de la Secció Primera, regulador de la contractació, amb subjecció
al que estableixen els art. 114 i següents del TRLCSP.

De conformitat amb la disposició addicional segona de la mencionada Llei, han estat
emesos els informes per la Secretaria i per la Intervenció de Fons.

Vist l'informe emés per la cap de Secció Primera de Contractació i de conformitat amb
el dictamen de la Comissió d'Interior, Recursos Humans i Benestar Social; el Ple de
l'Ajuntament, fent ús de les atribucions que té conferides per la disposició addicional
segona del TRLCSP, acorda:

Primer.- Aprovar l'expedient per a la contractació del  subministrament del butlletí
d'informació municipal El Pla i del llibre anual de les festes de Falles i el plec de
prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars. Establint el preu com
a únic criteri d'adjudicació.

S'assenyala la preferència en l'adjudicació d'aquest contracte per a les proposicions
presentades per aquelles empreses que acrediten tenir en el seu personal un nombre
de  treballadors  minusvàlids  no  inferior  al  2  per  100,  sempre  que  les  esmentades
proposicions igualen en els seus termes les més avantatjoses des del punt de vista
dels criteris objectius per a l'adjudicació.

Segon.- Adoptar el compromís de consignar suficient import (39.312 euros anuals IVA
inclòs) en el pressupost per a l'exercici de 2016, quedant condicionada l'adjudicació a
l'existència de crèdit suficient i adequat per a atendre la despesa.

Tercer.- Acordar l'obertura del procediment obert, previst i regulat en els articles 138 i
157 a 161 del TRLCSP. I ordenar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de la Província,
així com en el perfil del contractant”.
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En relació amb aquest assumpte, es produeixen les intervencions següents: 

Sr. Del Moral: “Simplement és per explicar el punt... El contracte fins ara ha consistit
en la impressió, maquetació i distribució mensual dels 5.000 exemplars del butlletí. I
amb la finalitat de fer públiques les dades de gestió municipal que resulten rellevants
per  a la  ciutadania,  es proposa incloure una publicació dues vegades a l'any d'un
butlletí extra, a manera d'encartament, com a instrument útil per a la transparència. I
també, d'altra banda, s'inclourà en el contracte la impressió del llibre de Falles, que es
publica anualment.”

Sra. Aguilera: “Com que no sabíem molt bé qui portava el tema del BIM... Ara ja ho
sabem, perquè ho ha defés vosté...  A nosaltres ens sorgeixen diversos dubtes. Un
d'aquests ha intentat explicar-lo un poc ràpidament. Però en les condicions que vosté
menciona, diu que hi haurà 36 pàgines. La pregunta seria ja definitiva: si realment
apareixeran ja les respostes a les preguntes plenàries, o encara no han decidit si les
posaran o no.

En segon lloc, aquest suplement de deu pàgines que eixirà dues vegades a
l'any,  que vosté  parla  de dades o  de transparència...  Ens agradaria  saber  què és
exactament el que es publicarà en aquests suplements; en quines dates aproximades
eixiran i quina participació tindrem els grups polítics en aquesta participació i aquesta
transparència que vosté proposa.  Entenc jo que els grups polítics (com que és un
butlletí municipal) podrem tenir participació en aquests. I volíem que ens ho explicara.

I en tercer lloc i últim, i per a nosaltres un poc més important fins i tot, és per
quin motiu enguany ha de pagar l'Ajuntament el llibre faller, quan tots els anys s'ha
gestionat a base de publicitat,  per part  de la Junta Local Fallera; i  l'Ajuntament de
Borriana no ha hagut de posar-hi ni un euro.”

Sr. Del Moral: “En el primer punt, sobre si estaran també les respostes en aquest BIM;
per motius d'espai, les respostes són bastant extenses com perquè no càpien en el
BIM.  El  que sí  que ens agradaria és que la  ciutadania les puga trobar en el  web
municipal, ja que està la gravació del Ple pujada al web.

Si haguérem de fer una acotació d'aquestes respostes, qui fa aquesta acotació,
com es fa, perquè no siga de manera subjectiva... Per tant, en el BIM només eixiran
les preguntes. 

Respecte a les dades econòmiques i la participació, el butlletí de transparència,
que es vol traure dues vegades a l'any, és un butlletí que es trau principalment perquè
(com ja sap) estem treballant en la construcció de dos portals de transparència; però
els dos portals són en línia.  Per tant, la gent que tinga qualsevol tipus de barrera a
l'hora de poder accedir a mitjans informàtics no podrà accedir a aquesta informació.
Per tant, hem optat per fer dues vegades a l'any un butlletí de transparència, on es
publique tota  la  informació  econòmica del  municipi.  Dates...  Un dels  dos butlletins
eixirà després que s'aproven els pressupostos; perquè crec que és un bon moment per
a explicar a la ciutadania, allunyant-nos d'un llenguatge burocràtic i  econòmic, amb
gràfics, la informació econòmica municipal. I l'altre eixiria a meitat d'any, depenent de
com haja anat variant l'economia municipal, amb informació detallada del que costen
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les festes, en què s'ha gastat diners en les diferents partides, fins a quin punt s'ha
executat el pressupost i altres.

Intentarem... Bé, jo crec que això serà així... que no continga material subjectiu:
simplement  material  econòmic  municipal;  com  ja  li  dic,  volem  allunyar-nos  del
llenguatge que moltes vegades resulta restrictiu per a la ciutadania, que pot ser molt
burocràtic i tècnic; i transformant-lo en un llenguatge ciutadà. Per tant, la participació
que  puga  haver-hi  de  l'oposició,  com  n'hi  haurà  en  l'esborrany  de  Reglament  de
participació ciutadana en els plens, seria portar la possible informació que continga
aquest butlletí de transparència a les comissions, i que vostés també puguen presentar
les propostes, com han pogut fer-ho en l'esborrany que continuarem treballant en les
següents comissions participatives.

En relació amb el llibre de Falles... Bé, vosté m'ha dit que jo era el responsable
d'aquest punt. Però, per l'altra part, açò és una providència de dues regidories (la de
Comunicació Ciutadana i la de Festes i Falles, que exerceix la meua companya Lluïsa
Monferrer). Per tant, li contestarà ella.”

Sra. Monferrer: “El que es pretén fer és que hi haja una regulació d'una cosa que fins
ara no estava regulada. Ací posa que és una edició municipal durant tots els anys del
llibre faller; i no estava regulat. Llavors, el que hem volgut fer des de l'equip de govern
és plasmar-ho en un document, i està totalment regulat. Simplement ens hem basat en
els preus de la publicitat que hi havia anteriorment. I ens hem basat en quant es venia,
i ho hem plasmat en un document públic, perquè estiga totalment regularitzat.”

Sra. Aguilera: “En primer lloc, contestaré al Sr. Del Moral... Mire, Sr. Del Moral, vosté
m'ha contestat  (en aquesta intervenció seua,  que sempre ens il·lumina molt),  m'ha
contestat la primera pregunta. Vosté mateix m'ha dit: hi ha una sèrie de gent que no
accedeix o no pot accedir en línia a aquestes pàgines web de transparència que vosté
tant anuncia; i que necessitarà un suplement de deu pàgines (dues vegades a l'any)
per a la informació econòmica. A més, vosté el que pretén és posar l'estat d'execució
del  pressupost  dues  vegades  a  l'any.  Això  és  així  de  senzill:  agafa  vosté  l'estat
d'execució de pressupost i l'inclou en aquests deu folis; cosa que ens pareix correcta.
A mi em pareix la mar de bonic...

Però no em diga vosté que no caben les contestacions a les preguntes; perquè
caben  perfectament.  Si  vosté  fa  un  suplement  de  deu  pàgines  per  a  ficar  l'estat
d'execució del pressupost, que moltes vegades no les omplirà... Entenc jo que, si hi ha
36 pàgines, lleve vosté una pàgina de qualsevol activitat del BIM; i pose les respostes;
entre altres coses perquè hi ha moltíssima gent que ni té accés a internet (sobretot la
gent que tira de l'edició escrita i en paper del butlletí municipal), i que el que necessita i
vol (des de fa moltíssims anys) és aquesta transparència de poder llegir el que se'ns
contesta en els plens. 

És una proposta que li faig ací mateix, i que jo entenc que a més vosté és nou
en  aquesta  sala  de  plens,  o  ja  va  sent  menys  nou...  Però  que  si  tira  un  poc
d'hemeroteca veurà que no sols el nostre Grup, sinó companys seus que ara estan en
el govern, han reivindicat durant moltíssim temps.

I d'altra banda, Sra. Monferrer, jo entenc que vostés són nous. Però jo crec que
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hi ha errors que no es poden cometre. Si un vol regular, ha de fer-ho bé. I per a cobrar
la publicitat  l'Ajuntament, vosté hauria d'haver posat una taxa...  Que fa poc es van
aprovar les taxes i les ordenances municipals; i vosté no ha posat cap taxa específica;
amb la qual cosa, quan arribe el moment que els anunciants hagen de pagar per al
llibre anual de les festes de Falles. Aquests diners que vosté cobrarà, on aniran a
pagar-ho?  Vindran  a  l'Ajuntament?  Pagaran  la  taxa  a  l'Ajuntament?  Com  es
gestionarà?

Jo he de dir-li que si realment aquests 12.000 € vosté pensa que es cobriran
amb les publicitats que els anunciants vindran a pagar a aquest Ajuntament... No es
preocupe,  agafarem l'expedient  quan comence (bé,  a partir  de gener  o febrer,  em
pareix  que  posava  en  el  plec),  quan  l'Ajuntament  tinga  les  publicitats  cobertes;  i
veurem a veure si realment es cobreix, o s'ha regulat, o resulta que ha resultat açò no
molt ben fet; que és el que nosaltres considerem.”

Sra. Monferrer:  “Si vosté ho llig, ací posa preus públics d'inserció de publicitat en el
faller... Una pàgina són 200 €; mitja pàgina són 100 €; un quart de pàgina són 50 €; un
vuité són 25 €; contraportada exterior: 500 €; contraportada interior: 300 €; portada
interior: 300 €. Per tant, està totalment regulat. Ho vam mirar amb els tècnics i els
tècnics ens van dir que es plasmava absolutament tot. Ens hem basat en els preus
que fins ara s'han fet. I simplement l'única cosa que hem fet ha sigut regular-ho; i ací
està la taxa. Per tant, crec que està prou clar. I ho tindrà en tot moment qualsevol que
vulga  accedir  i  vulga  pagar  la  publicitat.  O  siga,  que  no  sé  on  està  la  falta  de
comunicació del preu i la resta, si és a això al que es refereix.”

Sra. Aguilera: “Jo no li estic parlant de la falta de comunicació. Li estic dient que fins
ara a l'Ajuntament no es gastava ni un euro en l'edició del llibre anual de les festes de
les Falles. I que la gestió es feia des de la delegació de Festes, Sra. Monferrer. Això és
el que li estava dient. Vosté ha volgut regular una cosa que al nostre entendre no es
pot regular de la manera que vosté l'ha regulada, i que al nostre entendre, amb els
preus que vosté ha posat, segurament... Tant de bo m'equivoque...! I si m'equivoque,
d'ací a un mes o d'ací a dos mesos, vindré i la felicitaré perquè li haurà eixit bé... Jo
entenc que els anunciants aquests preus no els pagaran, en un moment com el que
estem. Amb la qual cosa, ja li dic jo que nosaltres en aquest punt, tant un poc per la
indecisió que tenim, perquè no sabem molt bé com es regularà el BIM, i com es farà, i
vostés ho han posat tot junt... I l'edició del llibre de Falles que ens costa diners, perquè
ens  costa  diners,  quan  abans no  ens en  costava,  i  no  veiem clara  la  regulació...
Nosaltres en aquest punt votarem en contra.”

Sra.  Monferrer:  “Li  ho  torne  a  repetir...  A veure,  nosaltres  ens  ho  vam trobar  de
manera que no estava regulada.  Nosaltres vam considerar,  i  jo  vaig parlar  amb la
tècnica, i el tècnic en tot moment em va dir que el millor era regular-ho. Per tant, jo el
que vaig fer és, aconsellada pel tècnic, ho vaig regular. I em pareix que és el més
transparent que es pot fer. Està regulat basant-se en un document públic; això per
començar. 

I després, en els preus, no he modificat res. He preguntat què s'ha fet els anys
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anteriors; i prenent com a base això he posat el mateix preu. O siga, no he modificat
absolutament res; no he apujat ni he abaixat res. I tampoc costarà res a l'Ajuntament;
perquè amb la publicitat es pagarà el que nosaltres paguem a l'empresa licitadora en
aquest  cas.  O  siga,  jo  no  considere...  L'única  cosa  que  ho  vam  fer  és  perquè
consideràvem que havia d'estar regulat.”

Sotmés l'assumpte a la corresponent votació, dóna el resultat següent: vots a favor,
DIVUIT (6 del PSOE, 3 de Compromís, 2 de Se Puede Burriana,  6 del PP i  1 de
Ciudadanos). Vots en contra, DOS (2 de CIBUR). Abstencions, CAP. Consegüentment
es declara l'assumpte aprovat per majoria.

4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
DE  DESRATITZACIÓ  I  DESINFECCIÓ  DE  L'AJUNTAMENT  DE  BORRIANA
(G11550/2015 ) (Àrea I. Neg. Contractació)

La  Secretaria  dóna  compte  de  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  Permanent
d'Interior, Recursos Humans i Benestar Social, del següent tenor literal:

“Vistes les actuacions seguides amb vista a la contractació del servei de desratització,
desinsectació  i  desinfecció  de  dependències  municipals  i  llocs  públics  al  terme
municipal de Borriana, de conformitat amb la providència del regidor delegat de Sanitat
de 4 de novembre de 2015 (exp. 79/15 - Gest. 11550/15), per procediment obert amb
diversos criteris d'adjudicació.

Vistos el plec de prescripcions tècniques elaborat per l'enginyer tècnic municipal el 2
de novembre i el de clàusules administratives elaborat per la cap de la Secció Primera
el 5 de novembre, reguladors de la contractació, amb subjecció al que estableixen els
art. 114 i següents del TRLCSP.

De conformitat amb la disposició addicional segona de la mencionada Llei, han estat
emesos els informes per la Secretaria i per la Intervenció de Fons.

Vist l'informe emés per la cap de Secció Primera de Contractació i de conformitat amb
el dictamen de la Comissió d'Interior, Recursos Humans i Benestar Social, el Ple de
l'Ajuntament, fent ús de les atribucions que té conferides per la disposició addicional
segona del TRLCSP, acorda:

Primer.- Aprovar  l'expedient  per  a  la  contractació  del  servei  de  desratització,
desinsectació i desinfecció de dependències municipals i llocs públics al terme
municipal  de  Borriana, i els  plecs  de  prescripcions  tècniques  i  de  clàusules
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administratives particulars. Establint com a criteris que han de servir de base per a
l'adjudicació del contracte els següents:

Criteris d'adjudicació quantificables de forma objectiva …................. 80 %
Criteris d'adjudicació quantificables mitjançant judici de valor ........... 20 %

Mitjançant  judici  de  valor  de  la  Mesa  de  Contractació,  s'han  de  puntuar  les
documentacions tècniques presentades amb els següents valors màxims:
Pla de treball …....................................................màx. 10 punts
S'ha  de  valorar  l'adequació  del  Pla  a  les  característiques  i  necessitats  de  les
instal·lacions i terme municipal.
Compromisos de temps de resposta assumits pel licitador davant dels requeriments
de l'Ajuntament............................ màx. 5 punts
S'han  de  valorar  els  compromisos  assumits  pel  licitador  sempre  que  estiguen
formulats de forma concreta i inequívoca.
-  Compromisos  d'atenció  directa  i  protocols  de  resposta  al
ciutadà.......................................................... màx. 5 punts
S'han  de  valorar  els  compromisos  assumits  pel  licitador  sempre  que  estiguen
formulats de forma concreta i inequívoca.

S'assenyala la preferència en l'adjudicació d'aquest contracte per a les proposicions
presentades  per  aquelles  empreses  que  acrediten  tenir  en  el  seu  personal  un
nombre  de  treballadors  minusvàlids  no  inferior  al  2  per  100,  sempre  que  les
esmentades proposicions igualen en els seus termes les més avantatjoses des del
punt de vista dels criteris objectius per a l'adjudicació.

Segon.- Adoptar el compromís de consignar suficient import (18.000 euros anuals IVA
inclòs) en el pressupost per a l'exercici de 2016, quedant condicionada l'adjudicació a
l'existència de crèdit suficient i adequat per a atendre la despesa.

Tercer.- Acordar l'obertura del procediment obert, previst i regulat en els articles 138 i
157 a 161 del TRLCSP. I ordenar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de la Província,
així com en el perfil del contractant.”

En relació amb aquest assumpte, es produeixen les intervencions següents: 

Sr.  Navarro:  “Portem  a  aquest  Ple  el  contracte  de  desratització,  desinfecció  i
desinsectació; que enguany va separat. Enguany va separat del que teníem abans;
perquè tenim una empresa que farà la desratització i la desinfecció i desinfecció als
embornals i a la xarxa d'aigües fecals; i, d'altra banda, com que estem en contacte
amb Diputació per la plaga de mosquits, també ha eixit d'aquest contracte. Per tant, el
contracte serà en dependències municipals i en llocs de propietat de l'Ajuntament. 

Simplement, els contractes se separen, es desglossen, com he dit abans, de
dos contractes que tenim ara. I per criteri tècnic ho hem fet així.”
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Sra.  Suay:  “El  Grup  Popular  votarà  a  favor  del  plec  de  prescripcions  tècniques
corresponents al tractament de desratització, desinsectació. Si bé aquest plec portava
amb si el tractament dels mosquits, que va ser ampliat a l'abril (en un plec d'11 d'abril
d'enguany). 

Sí que ens agradaria fer un prec al Sr. Navarro, perquè estiguera damunt de la
represa de contractes i la connexió de contractes. Aquest plec, tal com diu vosté, porta
amb si  els  processos de desratització,  desinfecció i  desinsectació;  si  bé també és
veritat  que,  pel  fet  que  en  l'últim  contracte  del  clavegueram de  via  pública  es  va
millorar  aquest  contracte,  produint  que  l'empresa  contractant  haguera  d'assumir  la
desinsectació al clavegueram de la via pública; ha sigut desglossat també del present
contracte.

Però hem de dir que aquest contracte ha sigut prorrogat els últims tres mesos
(és a dir,  des del  26 d'agost  fins al  26 de novembre).  Eixirà  a licitació:  primer  es
publicarà, es traurà la licitació, aproximadament els tràmits administratius seran dos o
tres  mesos.  No sabem si  llavors  ja  tindrem el  plec  de condicions  de la  Diputació
Provincial (com vosté diu) dels mosquits. És a dir, que aquest contracte només ens
afavoreix, que tindrà el gros que tenia dels mosquits... Llavors, hi hauria un període
d'aproximadament dos o tres mesos fins que caducara l'ampliació del dia 11 d'abril de
2015 (que es va iniciar  al  maig);  en el  qual en tres mesos aquest  tractament dels
mosquits es minoraria. És a dir, ha d'haver-hi una connexió adequada; i li preguem des
d'ací que, des de la Regidoria de Sanitat, perquè durant aquests tres mesos en què
s'està fent tractaments larvicides (que són els més efectius, perquè després en la fase
d'adults ja no són efectius). Ara que és quan se'ls ha de donar; doncs que no hi haja ni
una minoració en el nombre de tractaments, per una desconnexió entre uns contractes
i altres, i les distintes millores.

Jo  simplement  vull  dir  que  estem  d'acord.  Pensem  que  la  continuïtat  dels
distints contractes que s'han fet, i que se separaran i s'uniran (que és el que s'ha de fer
tècnicament, tal com indica el tècnic). Però sí que ens agradaria que, durant aquests
dos o tres mesos, que d'una banda estiguérem a l'empara que hi haguera una bona
connexió entre els tractaments que pretenga ampliar o es dega fer conveni amb la
Diputació; aquest que finalitza, i que ja s'elimina d'ací els mosquits; i l'altre, que era
mínim, i que era al maig. D'aquesta manera, durant els mesos de febrer, març i abril,
que no hi haguera un menor nombre de tractaments larvicides dels mosquits.”

Sr. Navarro:  “Efectivament,  aquest contracte acaba ja; i  s'ha prorrogat.  Estàvem a
l'espera que Diputació ens diguera el que volien fer ells. Per això hem estat aguantant-
ho un poquet més. De fet, estem esperant que ens tornen a cridar; perquè vam quedar
així amb el diputat de Sostenibilitat. Ens havia d'instar a nova reunió per veure l'equip
de treball que treballaria sobre la plaga de mosquits.

Sí que li he de dir que vostés van firmar un contracte amb una empresa (la
segona empresa) de reforç. Aquest contracte acabarà al maig de l'any que ve. I per
tant,  en  la  mesura que  siga  possible,  tenim una  empresa  que  encara  pot  fer-nos
actuacions. No tinga dubte que estarem damunt d'aquest tema dels mosquits; perquè
és un tema sobre el qual (com vosté sap) vam portar una moció a aquest Ajuntament; i
és  una  plaga  endèmica  que  ens  està  afectant  a  tots,  i  volem  tractar-la  el  millor
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possible.  Per  la  nostra  part  quede's  tranquil·la;  que  farem tot  el  que  estiga  a  les
nostres mans.”

Sotmés l'assumpte a la consideració de la corporació, els vint membres presents hi
presten unànime aprovació, i així ho declara l'Alcaldia Presidència.

5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI  D'AMBULÀNCIES  PER  A  ESDEVENIMENTS  TAURINS,  SOCIALS,
CULTURALS  O  ESPORTIUS,  ORGANITZATS  O  AMB  LA  PARTICIPACIÓ  DE
L'AJUNTAMENT DE BORRIANA (G11613/2015 ) (Àrea I. Neg. Contractació)

La  Secretaria  dóna  compte  de  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  Permanent
d'Interior, Recursos Humans i Benestar Social, del següent tenor literal:

“Examinat  l'expedient  per  a  la  contractació  del  servei  d'ambulàncies  per  a
esdeveniments  taurins,  socials  o  esportius,  organitzats  o  amb  la  participació  de
l'Ajuntament  de  Borriana  (expedient  80/15  -  Gest.  11613)  mitjançant  procediment
obert, sent el preu l'únic criteri d'adjudicació.

Vist el plec de prescripcions tècniques i de clàusules administratives elaborat per la
cap  de  la  Secció  Primera,  de  conformitat  amb la  proposta  del  regidor  delegat  de
Sanitat de 18 de novembre de 2015.

No obstant l'informe de la cap de la Secció Primera i els emesos per Secretaria en el
mateix sentit  i  per Intervenció de Fons de disconformitat  i  en el  qual s'adverteix la
necessitat d'acordar el compromís de consignació en l'exercici 2016 de crèdit suficient
per a atendre la despesa.

De conformitat  amb la proposta del  regidor  delegat  de Sanitat  i  el  dictamen de la
Comissió d'Interior, Recursos Humans i Benestar Social, el Ple de l'Ajuntament, fent ús
de les atribucions que té conferides, acorda:

Primer.- Aprovar  l'expedient  per  a  la  contractació  del  servei  d'ambulàncies  per  a
esdeveniments taurins, socials, culturals o esportius, organitzats o amb la participació
de  l'Ajuntament  de  Borriana  i  el  plec  de  prescripcions  tècniques  i  de  clàusules
administratives particulars, establint el preu com a únic criteri d'adjudicació.

S'assenyala  la preferència  en l'adjudicació d'aquest contracte per a les proposicions
presentades per aquelles empreses que acrediten tenir en el seu personal un nombre
de treballadors  minusvàlids  no inferior al 2 per  100, sempre  que les  esmentades
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proposicions  igualen en els seus termes les més avantatjoses des del punt  de vista
dels criteris objectius per a l'adjudicació.

Segon.- Adoptar el compromís de consignar suficient import (35.000 euros anuals) en
el pressupost per a l'exercici de 2016, quedant condicionada l'adjudicació a l'existència
de crèdit suficient i adequat per a atendre la despesa.

Tercer.- Acordar l'obertura del procediment obert, previst i regulat en els articles 138 i
157 a 161 del TRLCSP i ordenar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de la Província,
així com en el perfil del contractant.”

En relació amb aquest assumpte, es produeixen les intervencions següents: 

Sr.  Navarro:  “També  portem  al  Ple  el  contracte  del  servei  d'ambulàncies  per  a
esdeveniments  taurins,  socials,  culturals  i  esportius  de  l'Ajuntament  de  Borriana.
Davant de la necessitat i l'obligació que tenen els ajuntaments de comptar amb aquest
servei d'ambulàncies, i de no comptar amb mitjans propis per a desenvolupar-ho, es
procedeix a la tramitació d'aquest expedient, tan ràpidament com siga possible, per a
la contractació del servei,  amb una duració inicial  d'un any prorrogable per un any
més, amb un pressupost màxim de 35.000 €, com ha dit la Sra. secretària.

El procediment serà obert; el preu únic serà per criteri d'adjudicació. I el total
d'hores d'enguany són 1.800 hores el que proposem en aquest contracte. Tenim un
annex en el plec, on es poden veure totes les condicions, les necessitats; que podran
variar,  com  vostés  saben,  pels  anteriors  contractes  que  han  fet  vostés  sobre  les
ambulàncies.  Si  algun  esdeveniment  no  es  poguera  celebrar,  passaria  a  la  borsa
d'hores. S'haurà de comunicar,  per descomptat,  a l'empresa, al  llarg de l'any quins
seran els esdeveniments que es realitzaran. Però en aquest moment són els que tenim
en l'annex. Esperem que es complisquen, i que tot vaja el millor possible.”

Sra. Suay:  “El Grup Popular votarà a favor d'aquest contracte. Aquest contracte la
veritat  és  que  va  eixir  per  un  tema  de  l'aplicació  de  la  Llei  de  contractes  en  la
legislatura anterior (o fa dues legislatures), que fins i tot em va fer una pregunta la Sra.
alcaldessa: que per què no continuava una entitat local. I la veritat és que el Grup
Popular hi donarà suport. S'ha ampliat segons les necessitats d'aquest últim any en 50
hores. Les bases són pràcticament les mateixes. S'ha passat el que són les millores a
obligacions (com és la presència de professionals sanitaris en els festejos taurins de
les festes de la Misericòrdia). I nosaltres no tenim res per objectar. 

La veritat és que d'aquesta manera, tal com han descrit el plec de condicions
els tècnics, fins i tot es podrà fer un 2+2; és a dir, dos anys de contractació, més dos
de pròrroga.”

Sr. Navarro: “Sí que és veritat que podíem fer 2 + 2; però he cregut convenient fer un
any  més  un  any;  vull  mirar-ho  bé,  perquè  és  el  que  li  vaig  comentar  en  una
conversació que vam tenir. La tècnica se'n va adonar; tots créiem que eren 2+2; però
el contracte que teníem era 2+1. Llavors, va venir i em va dir que havíem de traure-ho
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ja. Jo creia que teníem un any més de contracte. Llavors, hem hagut de revisar-ho
ràpidament; ajustar-ho a les necessitats. 

Volem  traure  un  plec  en  condicions,  tal  com  nosaltres  creiem  convenient.
Llavors, farem un any més un any. Però bàsicament i pràcticament és molt semblant al
que van traure vostés.”

Sotmés l'assumpte a la consideració de la corporació, els vint membres presents hi
presten unànime aprovació, i així ho declara l'Alcaldia Presidència.

6.-  APROVACIÓ  INICIAL,  SI  ESCAU,  DE  LA PLANTILLA  DE  PERSONAL  DE
L'AJUNTAMENT DE BORRIANA PER A L'EXERCICI 2016 (G12494/2015) (Àrea I.
Neg. RH)

La  Secretaria  dóna  compte  de  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  Permanent
d'Interior, Recursos Humans i Benestar Social, del següent tenor literal:

“Examinat l'expedient relatiu a la Plantilla del personal al servei de l'Ajuntament de
Borriana per a l'exercici de 2016.

Atés el que disposen els art. 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim local, i 126 del RD legislatiu 781/86, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i de conformitat amb
el procediment assenyalat en els articles 168 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Tenint en compte l'informe emés respecte d'això per la Secció Primera de data 23 de
novembre de 2015 i la resta de documentació que consta en l'esmentat expedient, així
com el dictamen emés per la Comissió Informativa d'Interior, RH i Benestar Social, el
Ple de l'Ajuntament ACORDA:

Primer- Aprovar  inicialment  la  següent  Plantilla  de  personal  de  l'Ajuntament  de
Borriana,  que  comprén  tots  els  llocs  de  treball  reservats  a  funcionaris  i  personal
eventual,  de conformitat  amb allò  que disposen l'article 90 de la Llei  7/1985,  de 2
d'abril,  reguladora  de les  bases de règim local,  i  126 i  següents  del  RD legislatiu
781/86, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de règim local:

PLANTILLA 2016

DENOMINACIÓ  NOMBRE GRUP SUBESCALA CATEG./JORNADA
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A. FUNCIONARIS DE CARRERA

1. ESCALA HABILITACIÓ ESTATAL

SECRETARI/ÀRIA 1 A1 Secretaria Superior
INTERVENTOR/A 1 A1 Interv.-Tresoreria Superior
TRESORER/A 1 A1 Interv.-Tresoreria Superior 

TOTAL HABILITACIÓ ESTATAL: 3 PLACES

2. ESCALA ADMINISTRACIÓ GENERAL

TÈCNIC/A ADM. GRAL. 9 A1 Tècnica
TÈCNIC/A GESTIÓ 1 A2 De gestió
ADMINISTRATIU/IVA 13 C1 Administrativa
AUXILIAR 35 C2 Auxiliar
SUBALTERN/A 13 AP Subalterna

TOTAL ADMINISTRACIÓ GENERAL: 71 PLACES

3. ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

3.1  SUBESCALA  TÈCNICA:  comprén  classes  tècnics  superiors,  mitjans  i
auxiliars

A) CLASSE TÈCNICS SUPERIORS

ENGINYER/A SUP. camins 1 A1
ARQUITECTE/A SUP. 2 A1  
TÈCNIC/A ESPORTS 1 A1
ENGINYER/A SUP. TELECO. 1 A1
PEDAGOG/A 2 A1  
PSICÒLEG/ÒLOGA 2 A1  
ARQUEÒLEG/ÒLOGA 1 A1

TOTAL TÈCNICS SUPERIORS: 10 PLACES

B) CLASSE TÈCNICS MITJANS

ENG. TÈC. informàtica 1 A2
ARQUITECTE/A TÈCNIC 1 A2
ENG. TÈCNIC obres p. 1 A2
ENG. TÈCNIC industrial 1 A2
ENG. TÈCNIC topografia 1 A2
TREBALLADOR/A SOCIAL 6 A2
TREBALLADOR/A SOCIAL 2 A2 (75%)
EDUCADOR/A SOCIAL 2 A2
TÈCNIC/A PROM. JUV. 1 A2
TÈC. BIBLIOTECONOMIA 1 B
TÈC. JUR.-COMPTABLE 1 A2
TÈC. LIQUIDADOR/A TRIB. 1 A2
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AODL 1 A2
COOR. centre taller 1 A2

TOTAL TÈCNICS MITJANS: 21 PLACES

C) CLASSE TÈCNICS AUXILIARS

ENCARREGAT/ADA OMIC  1 C1
ENCARREGAT/ADA CIJ 1 C1
MONITOR/A centre taller 3 C1

TOTAL TÈCNICS AUXILIARS: 5 PLACES

3.2  SUBESCALA DE  SERVEIS  ESPECIALS:  comprén  les  classes  de  Policia
Local, de comeses especials i personal d'oficis

A) CLASSE POLICIA LOCAL

INTENDENT PRINCIPAL 1 A1
INTENDENT 1 A2
INSPECTOR/A 3 A2
OFICIAL 12 C1
AGENT 71 C1

TOTAL POLICIA LOCAL: 88 PLACES

B) CLASSE COMESES ESPECIALS

ARXIVER/A 1 A1
DIRECTOR/A BIBLIOTECA 1 A1
TÈCNIC/A CULTURAL 1 A1
RECAPTADOR/A 1 A1
OFICIAL BIBLIOTECA 1 C1
TRAD.-CORRECT. valencià 1 C1
PROGRAMADOR/A 2 C1
OFICIAL RECAPTACIÓ 1 C1
INSPECTOR/A OBRES 2 C2
INSPECTOR/A RENDES 1 C2
ENC. SERV. INTERNS 2 C2
AJUDANT BIBLIOTECA 2 C2

TOTAL COMESES ESPECIALS: 16 PLACES

C) PERSONAL D'OFICIS

ENC. OBRES-SERVEIS 1 C1 Encarregat
ENC. INST. MUNIC. 2 C2 Encarregat
ADJUNT/A OBRES-SERV. 1 C2 Oficial
OFICIAL ELECTRICISTA 2 C2 Oficial
OFICIAL LLANTERNER 2 C2 Oficial
OFICIAL OBRER 1 C2 Oficial
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CONS. INST. MUNIC. 13 AP Operari
ENC. INST. PISCINA 1 AP Operari
PERSONAL NETEJA 1 AP Operari
TREBALLADOR/A FAMILIAR 5 AP Operari/
(53,3%)
ENCARREGAT/ADA MAQ. 1 AP Operari
PEÓ OPERARI-CONDUCTOR 13 AP Operari
PEÓ OPERARI-CONDUCTOR-
VEHICLES ESPECIALS 3 AP Operari
PEÓ CEMENTERI 3 AP Operari
VIGILANT MERCAT 1 AP Operari
GUARDA MAJOR 1 AP Operari
CAPORAL RURAL 1 AP Operari
GUARDA RURAL 5 AP Operari
MONITOR/A centre taller 1 AP Operari

TOTAL PERSONAL D'OFICIS: 58 PLACES

B. PERSONAL EVENTUAL

ASSESSOR/A EN PREMSA I MITJANS DE COMUNICACIÓ 1 A1
DIRECTOR/A CMA RMV 1 A1

NOMBRE TOTAL DE PLACES DE FUNCIONARIS/ÀRIES DE CARRERA 272
NOMBRE TOTAL DE PLACES DE PERSONAL EVENTUAL 2
NOMBRE TOTAL DE PLACES DE PERSONAL LABORAL  Cap

Segon.- Traslladar aquest acord a la Junta de Personal i procedir, amb anunci previ en
el BOP, a la seua exposició pública, de conformitat amb el que estableix l'art. 169 del
RDL 2/2004,  de 5  de març,  que aprova el  text  refós  de la  Llei  reguladora  de les
hisendes  locals,  per  15  dies,  durant  els  quals  les  persones  interessades  poden
examinar-la i presentar reclamacions, entenent-se definitivament aprovada si durant
l'esmentat termini no se'n presentara cap; en cas contrari, el Ple de l'Ajuntament ha de
disposar del termini d'un mes per a resoldre-les.”

Posteriorment, la Secretaria dóna compte d'esmena del regidor delegat de Personal,
del següent tenor literal:

En data  26  de  novembre  passat  va  ser  dictaminada,  per  la  Comissió  Municipal
Permanent d'Interior, Recursos Humans i Benestar Social, la Plantilla del personal de
l'Ajuntament per a l'exercici 2016, en la qual figura, en l'apartat b (personal eventual),
la plaça següent:

Denominació: assessor/a en premsa i mitjans de comunicació
Nombre places: 1
Categoria: A1
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Per raons d'oportunitat i conveniència es modifica la plaça expressada, que ha de
quedar en la plantilla com segueix:

Denominació: assessor/a en premsa i mitjans de comunicació
Nombre places: 1
Categoria: C1

En relació amb aquest assumpte, es produeixen les intervencions següents: 

Sr. Gual: “Com vostés coneixen, la definició de llocs de treball i la seua relació per a
2016 continuen sent bàsicament els mateixos que per a l'exercici actual, ateses les
limitacions pressupostàries existents, i enfront de la impossibilitat (excepte en alguns
casos) de traure places que realment es necessiten.

No obstant això, sí que és cert que hi ha un canvi. Entenem que és un canvi
bastant important; destinat a corregir i millorar l'organigrama i les remuneracions dels
treballadors de Via Pública. Com vostés saben de sobra, hi ha ni més ni menys que
onze places vacants, que han de cobrir-se amb la resta de treballadors. Ho dic d'una
altra manera: el treball d'aquests onze es fa entre els altres, es fa tots els dies, i vostés
saben que es fa bé.

Enfront de la solució entenem que transitòria i no massa encertada de concedir
una  productivitat  limitada en el  temps a  aquestes  persones fins  a  aquest  mes de
desembre, el que hem fet ha sigut encarar el problema d'una altra forma. D'una banda,
consolidar  el  complement  específic dels  peons amb un increment,  reconeixent  que
efectivament  realitzen  més treball  del  que  els  correspon.  D'altra  banda,  crear  una
categoria intermèdia amb un complement específic superior, que serien els conductors
de vehicles  especials;  també igualar  el  complement  específic  dels  oficials,  que no
entenem molt bé per què era distint en un dels casos. I a més, tenint en compte que hi
ha dues places d'oficials vacants, i una d'aquestes podrà traure's per promoció interna
a la major brevetat.

No és  una solució  definitiva;  però  sí  que atén part  de les  demandes quasi
històriques d'aquest col·lectiu, amb el qual vam adquirir un compromís real, i que hem
complit  amb  totes  les  lletres.  És  un  compromís  que  no  s'acaba  ací;  perquè
continuarem fent tot el que es puga per reconéixer encara més tot el que fan; perquè
açò no és la solució definitiva.

Entenem que la Relació de llocs de treball (RLT) és un document viu; perquè
ha d'adaptar-se a les necessitats ciutadanes i de funcionament de l'Ajuntament. Per
tant, no renunciem que, tal com vagen evolucionant els recursos i la legislació (que
esperem que millore i bastant), puguem atendre altres reivindicacions dels treballadors
d'aquesta Casa, que no han de caure en l'oblit, com és el cas de les treballadores de
Serveis Socials, entre d'altres. Farem quan puguem (això sí) els canvis tan necessaris.

Ens hauria agradat poder escometre una reforma sistemàtica; però tenim les
limitacions que tenim. I assumint-les, perquè no ens queda una altra, hem fet un primer
pas (creiem que decisiu i  important) per millorar;  i  millorar amb coordinació també,
perquè s'ha reunit, per primera vegada en moltíssims anys, tots els tècnics i caps de la
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Casa, per tal de traure unes conclusions i unes línies de treball. Aquesta és la línia que
ens hem traçat; i aquesta és la línia que volem seguir; i aquesta és la línia en què ens
agradaria que tots els grups polítics ens ajudaren per aconseguir el millor. 

Com els anunciava també la Sra. secretària municipal, avui portem igualment
(per urgència),  com se'ls anunciava també aquest matí  en la Comissió Informativa,
dues  esmenes  (una  per  cada  punt)  per  tal  de  rectificar  la  plaça  per  qüestions
d'oportunitat política.”

Sr. Safont: “‘El 65,66% de la població espanyola o bé està vivint en exclusió social, o
bé  està  ratllant  l'exclusió  social.  Som còmplices  d'aquesta  situació  amb  polítiques
laborals com l'aplicada en aquest Ajuntament. En aplicar una normativa restrictiva dels
drets  salarials  individuals  només  a  una  xicoteta  part  dels  funcionaris  d'aquest
Ajuntament,  accentuaríem  encara  més  les  desigualtats  retributives  entre  els
treballadors municipals’...

Açò  ho  havia  d'escoltar  jo  fins  l'any  passat.  Ara  veient  el  que  vostés  han
presentat, i pensant el que presentarien... Perquè seran canvis radicals, si es jutja pel
que deien, amb el tenor amb què ho deien, respecte a la pràctica igualtat del que
vostés ens presenten enguany. Pensàvem que farien un canvi radical. I gratament he
vist que no; gratament he vist que han seguit els criteris que han aplicat fins ara, i que
vostés han atacat contínuament. Contínuament han votat en contra: ara sí, ara no.

Però en fi... Modifiquen vostés també el salari a 19 treballadors; modificació ja
pactada  també (com ja  ha  dit  el  regidor)  per  l'anterior  govern  municipal,  amb les
clàusules de fer aquesta modificació de la RLT a final d'any, per a la seua aplicació el
pròxim 2016, com vosté ha complit. Fer aquesta modificació està més que justificat,
com bé ha dit  vosté,  per  la  càrrega i  l'especialització  deguda del  personal  de Via
Pública. Però al mateix temps, lamentem profundament que en Serveis Socials, des
del mes de febrer que s'estava aplicant el mateix que hem fet en Via Pública, però
aplicant hores extraordinàries, un augment de les hores d'assistència per part de les
treballadores familiars, amb el compromís d'escometre aquesta modificació de la seua
jornada al 100% (actualment la tenen al 50%) per les necessitats assistencials dels
usuaris.  I  també  quedava  pendent  una  reestructuració  on  es  nomenara  una
coordinadora del servei per fer-lo més eficient. 

Cap d'aquestes demandes de la part més social d'aquest Ajuntament ha sigut
tinguda en compte; cap de les dues, que van ser peticions pel mateix cap de servei de
Benestar Social. Lamentem profundament que el regidor responsable de l'àrea no li
haja traslladat a vosté aquestes necessitats; que ara en aquesta aprovació es podria
haver resolt. Ja que, com bé ens va traslladar vosté, coincidim plenament en totes
aquestes necessitats i en altres més. 

Després de sentir-los criticar també any rere any el nomenament del lloc de
treball  del  director  del  Martí  de  Viciana i  d'incomplir  la  seua promesa electoral  de
nomenament  d'assessors (ja  en tenen dos,  de moment).  Després  dels  èxits  de la
gestió  del  centre per  part  dels  diversos  directors (inclòs  l'actual),  i  després  de les
declaracions de l'actual regidor de Cultura, que afirmava que l'equip de govern actual
està estudiant alguna forma diferent de la que s'ha utilitzat fins ara perquè es cobrira
aquest lloc de director del Centre de les Arts Rafel Martí de Viciana, ens porten ací
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també la  continuïtat  tal  com estava;  o  siga,  com a  personal  eventual  de  director.
Creuen vostés coherent la seua postura prèvia i l'actual? Van tenir temps, prèviament
a la seua incorporació com a equip de govern, de veure la normativa que afecta la
provisió d'aquesta plaça? Perquè alguns de vostés ja porten uns quants anys per ací;
han viscut tot l'esdevenir dels esdeveniments; i ens ho podien haver consultat. O ho
van fer a consciència? Sabent-ho van enganyar en dir que s'estava fent malament, i
quan ara han arribat ho estan fent igual que ho estàvem fent nosaltres? 

Creiem que és un punt de vista que no pot canviar tan radicalment. Creiem que
les accions que es van fer, en moments durs es va fer modificacions molt importants
en aquest  Ajuntament;  que cap d'elles s'ha rectificat;  si  l'any passat  vam modificar
unes quantes places quant al complement específic...  Vostés també ho van criticar,
molt agrament; i hem vist que enguany no ho han modificat ni han  tirat enrere  cap
d'aquestes modificacions. No sols això, sinó que també les han acceptades, i per llei,
d'un augment d'un percentatge... Creiem que vostés haurien de rectificar, si més no,
les declaracions que havien fet fins l'any passat. 

Perquè, entre altres preguntes, li voldria preguntar, per a tenir-ho clar amb vista
al futur... Contractaran vostés algun personal eventual més? O ja en tenim prou?”

Sra. Aguilera: “Sr. Gual, vaja, el nostre Grup tampoc s'esperava més de vosté en el
govern que el poc que feia en l'oposició, sap? Amb la qual cosa, no ens sorprén que
vosté ens porte aquesta proposta de modificació, que més podria haver-la anomenat
‘proposta de seguiment del treball fet  per la Sra. Pallardó i el Sr. Safont (del Partit
Popular)’; perquè el que sí que ens deixa veure aquesta proposta és que vosté tan
sols  s'ha  dignat  a  seguir  amb  el  que  hi  havia;  i  per  descomptat  a  no  treballar
seriosament en el camí correcte i definitiu; que a més sap vosté perfectament quin és,
perquè ho ha criticat sempre en l'oposició.

Quan un pren una responsabilitat com la de Personal, on el seu partit (com li
dic) ha criticat durant anys la discriminació que es produïa en la Plantilla per diversos
motius, i no inicia immediatament les negociacions per a una reclassificació de llocs
general,  és simplement  per dues coses:  o perquè no sap,  o perquè no s'atreveix.
Perquè la limitació la tindrà vosté en la contractació de personal nou; però jo no veig
que tinga vosté cap limitació a iniciar l'estudi d'una reclassificació general; llevat que
siga l'econòmica, que, com que vostés han repartit tants diners en el pressupost de
despeses, potser es podria haver guardat un poquet per a la reclassificació; que també
seria una idea.

I clar, quan açò no es fa, ens trobem amb els mateixos errors que durant anys
aquest Grup i el seu han criticat (com bé ha dit el Sr. Safont) al Partit Popular. És cert
que ens dirà que tan sols porta cinc mesos... Però fixe's...! Això per a nosaltres ja no
és excusa.  Perquè podria  no  haver  caigut  en aquesta  comoditat;  podria  no  haver
acceptat  el  que  ja  s'havia  vingut  negociant  amb  anterioritat;  i  podria  haver-ho
condicionat a una revisió general de la Plantilla. Com vosté bé ha dit,  ha reunit els
caps de secció, ha reunit els tècnics municipals... Doncs haver aprofitat i haver iniciat
aquesta negociació general.

Perquè li vaig a llegir un paràgraf de la seua proposta, que a més li sonarà
moltíssim... Vosté diu:  ‘Per això, atés que determinats llocs de treball d'aquesta àrea
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han assumit un major volum de treball en les seues funcions durant els últims anys, a
causa de la falta de personal i a l'augment de les seues tasques; així com altres s'han
encarregat i responsabilitzat de funcions que no figuren expressament en l'actual RLT, i
tot  això repercutint  d'una manera extraordinàriament positiva en la gestió que du a
terme  aquesta  Administració,  es  considera  necessari  realitzar  canvis  en  les
esmentades  funcions  i  en  els  coeficients  d'aquests  llocs  que  configuren  l'actual
sistema  de  classificació  per  a fixar  els  diferents  complements  específics,  com  es
reflecteix a continuació’...

A vosté li sonarà no sols perquè està en la seua proposta; sinó perquè a més
és el que vostés criticaven, i apareixia exactament igual en les mateixes propostes del
Sr. Safont. 

I l'informe de Personal, Sr. Gual, li diu exactament el mateix que li deia al Sr.
Safont  i  al  Partit  Popular,  que  es  tracta  d'una  discriminació  cap  a  la  resta  de
funcionaris,  que, estant molts en la mateixa situació, no se'ls reconeix aquest dret.
Però vosté s'ha limitat a això, al que és fàcil. No ha sigut valent ni per a paralitzar el
procés (ja li dic) ni per a la negociació. Ja que aquest paràgraf (vosté ho ha dit i a més
ho ha especificat en veu alta) només s'aplica a Via Pública. Es trasllada, sens dubte, el
paràgraf que li acabe de llegir, es trasllada (sens dubte) al departament d'Activitats, al
de Serveis Socials, al de Disciplina Urbanística, al de Rendes, al d'Intervenció, a la
Secció  IV,  a  l'OAC i,  sobretot,  a  Recaptació,  entre  d'altres;  que de segur  que me
n'oblidaré algun. 

Però  clar,  això  seria  asseure's,  seria  treballar;  que  és  el  que  (com  li  dic)
esperem que vosté comence a fer a partir d'ara. I té un any per davant, Sr. Gual. Jo li
recorde que la portaveu que li parla portava vuit anys recriminant-li el mateix al Partit
Popular; i espere no estar vuit anys més reivindicant-li el mateix a vosté. El que ha de
fer és treballar.

Però fixe's... Una més... Com que vostés tampoc saben ni per on van, quan ja
tenien l'expedient tancat, s'assabenten que volen tirar l'assessora de premsa que van
contractar.  I  resulta  que  a  última  hora,  de  pressa  i  corrents,  ens  presenten  dues
esmenes.  Que ja els  anuncie que per descomptat  CIBUR no votarà a favor de la
urgència d'aquestes esmenes. Perquè no entenem quina urgència hi ha. O siga, la
urgència la tindran vostés, que són els que contracten els seus assessors. Nosaltres
entenem que  no  hi  ha  cap  urgència  a  canviar  absolutament  res  del  que  siga  un
assessor seu. 

Però encara té més delicte... Perquè vostés canvien, i resulta que baixen d'un
grup A1 a un grup C1. I clar, com que vostés es van posar tots el sou aquest únic de
1.991,00 € en catorze pagues a l'any, i els comptes no els ixen, perquè evidentment
són dos grups menys, resulta que li posen una pujada del complement específic ni
més ni menys que de 8.252 € anuals. Quasi res, senyors del tripartit! No sé qui serà
l'afortunat/ada; però estic segura que per a aquesta persona han vingut els Reis Mags
moltíssim abans d'hora. 

I després, haurien d'explicar-los a tots els funcionaris del grup C1 que, una de
dos,  l'única  cosa  que  han  de  fer  per  a  cobrar  aquest  complement  específic  tan
summament escandalós és dirigir-se i  afiliar-se al  Partit  Socialista o a Podem o a
Compromís. Perquè vaja... Açò no s'entén de cap manera.
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I  fixe's, amb aquesta retòrica d'homenatge que el caracteritza (a més sense
immutar-se), damunt ens diu que és una qüestió d'oportunitat política... Sr. Gual, jo
quan parle d'oportunitats, per descomptat no m'agrada que em coste tantíssim diners.
A vosté això d'oportunitat política és una frase que li  queda molt  bonica; però que
realment no sap utilitzar. I per descomptat açò no és una qüestió d'oportunitat política;
és una qüestió d'interés del tripartit d'aquest moment.

El nostre Grup, com li  dic, votarà en contra d'aquesta proposta; a més pels
mateixos motius que durant anys hem criticat al Partit Popular. I sí que lamentem que
el canvi de sigles polítiques en el govern no haja servit més que per a donar continuïtat
al que ja hi havia, i no per a canviar radicalment la forma de gestionar i negociar per a
tots.

Esperem, això sí que li ho dic de cor, que d'ací a un any, quan realment s'haja
fet  el  treball  que  porten  reivindicant  tots  els  funcionaris  durant  moltíssims  anys,
vinguem  ací  i  li  puguem aprovar  definitivament  la  Relació  de  llocs  de  treball  i  la
Plantilla, amb aquesta reclassificació de llocs general, que es porta demanant durant
molts anys.”

Sra. Sanchis: “Pel que veig, vaja, modificacions molt poquetes... S'ha seguit el mateix
criteri que el Partit Popular; o siga, és un copia i enganxa. I ens està venent vosté que
ha fet meravelles i canvis.

Respecte a l'esmena que ha plantejat vosté, crec que aquest matí ens ha dit
clarament en la Comissió que passava del grup A1 a C1; el que no ens ha contat és el
complement específic  que li  havia posat  vosté.  O siga,  que al  final  ens costarà el
mateix que costava; però clar, com que l'altre assessor d'imatge era de Compromís o
almenys era el que apareixia en premsa; i aquest segurament serà del PSOE. Perquè
no ens oblidem que estem en campanya electoral. En fi,  crec que en sis mesos el
canviarem, i serà de Se Puede Burriana.

Però bé, com que votaran vostés que sí... Doncs d'acord. Jo, per descomptat,
no.”

Sr. Gual: “Mire, sí que s'han animat vostés en aquest tema. Mire, Sra. Sanchis, per a
començar per vosté... A un mateix treball, un mateix sou; i ja està. Mire si és fàcil! Bé,
esperem que siga fins i tot un millor treball. Tots els canvis que fem sempre són amb
vista a millorar. Ni més ni menys; a mateix treball, mateix sou. No n'hi ha ni més ni
menys. No li vaig a donar una altra explicació més que aquesta, perquè és la que és.

Sra. Aguilera, mire... Després de sentir les seues diatribes, com sempre, li he
de pregar (de cor també, ja que vosté em parlava també de cor) que aprime el seu
ego;  perquè no li  deixa  pensar  bé aquest  ego que té.  Hauria  de saber  vosté per
començar, ja que treballa tant, sap tant, coneix tant, i el funcionament d'aquesta Casa
el coneix tan bé, que les esmenes (l'esmena que després es votarà) no té votació
d'urgència. Les mocions, sí que ha d'aprovar-se la seua ratificació en l'ordre del dia, i
es vota. Però les esmenes als punts que estem tractant en aquest moment, no. Amb la
qual cosa, estaria bé que vosté ho tinguera en compte.

Estaria  molt  bé  que  vosté  recordara,  ja  que  vosté  s'ha  posat  a  parlar
d'assessors i assessores; que ja va donar el seu Grup prou de què parlar, quan vosté
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tenia un assessor. O no ho recorda? O no ho recorda? Però si vol que despertem
l'hemeroteca, es pot despertar perfectament; perquè les dades objectives ací estan.
Que vosté diga que no es treballa? És el seu mantra; és el seu mantra de continuïtat.
Mire, s'ha treballat, i s'ha treballat moltíssim. 

I aquesta resposta m'agradaria que fóra la mateixa per a la Sra. Aguilera que
per  al  Sr.  Safont.  Totes  les  crítiques  que  el  Partit  Socialista  feia  quan  estava  en
l'oposició, les feia i les manté. Perquè quan es parlava d'específics, no estàvem parlant
(en aquest cas concret) de persones que estigueren fent el treball que estan realitzant
els treballadors de Via Pública. Estàvem parlant (si no recorde malament en aquest
moment)  del tresorer i  d'altres alts càrrecs d'aquesta Casa,  que ja per si  mateixos
tenien un sou molt elevat, elevadíssim. Però crec que aquest és un altre tema. 

Les coses estan com estan. Tenim les limitacions legals que tenim. I amb les
limitacions legals i pressupostàries, hem de decidir de quina manera escometre una
reforma dins de la Plantilla. 

El que fem amb Via Pública és continuisme? Si fóra continuisme, Sr. Safont, a
mi m'hauria agradat que açò vosté ho haguera fet en la legislatura anterior, en la qual
vosté era regidor de Personal. A mi em fa molta gràcia (o em fa molt poca gràcia, millor
dit)  que  vosté  lamente  en  aquest  Ple  que  no  s'atenga  les  reclamacions  de  les
treballadores de Serveis Socials, quan vosté fa sis mesos ho podria haver fet. Em fa
moltíssima  gràcia!  Però  no  es  preocupe,  així  que  es  va  aprovar  en  la  Mesa  de
Negociació tot aquest tema, i va passar per Comissió, el que li parla ja va tenir una
reunió amb totes les treballadores de Serveis Socials. I els vaig donar compromís per
part  d'aquest equip de govern que,  quan tinguem els mitjans econòmics, atendrem
primer  una  reclamació  històrica  que  vint-i-tantes  persones  tenen  dins  d'aquest
Ajuntament. I és que tenen en la part del complement específic, la dedicació a 0. No
entenem com vosté ho ha pogut consentir. No entenem per què vosté ho ha pogut
consentir.

Però  el  treball  del  govern  no  és  fer  d'oposició  de  l'oposició.  Per  això  no
m'agradaria entrar en aquesta matèria. El que sí que li puc dir, d'una banda, és agrair-li
l'interés que vosté ha mostrat pels temes de personal; i li ho dic amb tota sinceritat. I li
done la meua paraula que, tal com va donar paraula al seu moment, aquest regidor,
als treballadors de Via Pública, que s'intentaria donar solució als seus problemes; però
no per la via de la productivitat, perquè entenem que no és la correcta... S'ha fet el que
créiem que havíem de fer. I després vindran els Serveis Socials, per descomptat.

La RLT és un document que és viu; la Plantilla és viva. I si d'ací a tres mesos,
quatre o sis (no ho sé), tenim els recursos; ja li dic jo que ho farem. Encara que no siga
en el  Ple de desembre de 2016.  Perquè és un document viu,  i  volem atendre les
reclamacions dels treballadors. I esperem que vosté, que sap molt d'aquesta matèria,
estiga al nostre costat, igual que la Sra. Aguilera o la Sra. Sanchis.”

Sr. Safont:  “Diversos punts de la seua intervenció... En primer lloc, els recursos ara
els tenien; en matèria de Serveis Socials, els recursos ara els tenien. Destinar-los a
una cosa o a una altra és decisió política. D'oportunitat política (com deia vosté); però
jo crec que en aquest cas era més que merescut.

En segon lloc, els passos que vam fer al mes de febrer i març (tant respecte de
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Serveis Socials com de Via Pública) són els passos previs al que vosté ha fet avui: que
el compromís... A més, la plantilla li ho haurà pogut dir, si vosté ha parlat amb ells (que
no ho dubte), que el compromís serà fer les modificacions en la RLT que vosté ha
plantejat. I per això li donarem suport a les modificacions. El que passa és que s'ha
quedat  curt  en  aquest  sentit;  i  lamentem molt  que  no  s'haguera  aprofitat  aquesta
disjuntiva, per a escometre també la modificació en la plantilla de Serveis Socials. Era
una oportunitat òptima d'aprovació de la RLT a principi de l'any, i justament també amb
la discussió dels pressupostos, per a veure quins criteris econòmics es deriven per a
una  política  laboral  de  Serveis  Socials  o  no  en  aquests  moments.  I  en  aquests
moments, tenint recursos, no els deriven per a això. A això és al que em referia.

En definitiva només vull  dir-li  (perquè també li  ho he dit  personalment)  que
estem  limitats  per  les  capacitats  pressupostàries  (òbviament);  estem  limitats  ja  fa
temps també per les limitacions legislatives de contractació: ara i abans. Però també
he de dir-li  que aquestes modificacions les han pogudes fer (tant  com ocorre amb
altres  punts  que es  debatran  després)  per  una  gestió  eficient  econòmica  d'aquest
Ajuntament.

Totes les decisions que es van adoptar al seu moment, i que ara es plasmen
dins d'aquesta RLT, van ser gràcies a una millora econòmica que ens feia possible
assumir-ho... Sí, la col·laboració plena de l'anterior regidor d'Hisenda en tots els temes
de política laboral.  La col·laboració plena per a anar millorant els recursos humans
d'aquesta Casa; que han fet el do de pit en totes les matèries que se'ls ha plantejat.

També, després de veure tot açò, i de les crítiques velades que em feien, i si
avui no foren coherents, jo els la faria en el mateix to que utilitzaven vostés... Entenem
molt bé com van tirar de la candidatura la persona que en aquells moments portava
tota  la  política  laboral  del  Partit  Socialista  en  aquest  Ajuntament;  que  defenia
vehementment, en un to que moltes vegades jo li tirava en cara. No obstant això, a
hores d'ara li vull enviar un record entranyable per a la Sra. Marco; per tots els debats
acalorats que hem tingut en aquesta Casa.

Com bé li deia, la pràctica totalitat de modificacions han sigut traslladades de
decisions  de l'anterior  equip  de govern,  amb els  mateixos  criteris;  raó per  la  qual
poden comptar sempre amb el nostre suport; sempre que vagen encaminats cap a
això.  Per  a  continuar  millorant.  Perquè,  com  li  he  recordat  al  principi  d'aquesta
intervenció, no som tots iguals. I les responsabilitats del Grup les vam assumir des del
primer dia i per sempre amb un mateix criteri. No canviarem per estar ací o per estar
allí. I no ho hem canviat.

Només vull recordar-li el seu compromís de posar en marxa; que sí que volem,
i per descomptat volem que compte amb nosaltres, tots els processos de consolidació
de places oferides; cosa que donarà estabilitat a la Plantilla, per a fer plans de futur
que desitge que siga bo per a tots. I no per estar en l'oposició val tot per a criticar tot el
que faça o diga l'equip de govern. I això és de coherència; i el Grup que els parla (el
Partit Popular) sempre la mantindrà. Té el nostre vot a favor.”

Sra.  Aguilera:  “Mire,  Sr.  Gual,  jo  vaig  a  donar-li  un  consell  (si  m'ho  permet).
Evidentment jo no sé on ha vist la pujada d'ego en la meua intervenció anterior. El que
passa és que vosté últimament pareix que vaja en contra de tot el món, inclosa la
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portaveu que li parla... Però li vaig a donar un consell: vostés han arribat al govern, i
estan governant (i  sobretot alguns de vostés, i  sobretot a vosté) des de la vanitat;
estan governant des del rancor. I estan governant amb una ànsia de venjança contra
tot,  que  jo  no  sóc  capaç  d'entendre.  Perquè  nosaltres  (i  aquesta  portaveu)  en  la
intervenció anterior li ha criticat exactament el mateix que criticava al Partit Popular;
exactament el mateix. I vosté, en compte de reconéixer que no ha treballat prou, i que
no  ha  aconseguit  els  objectius  que  vosté  mateix  i  el  seu  partit  criticaven  en  la
legislatura anterior, es llança contra la portaveu que li parla, i li diu no sé què de l'ego.

Mire, Sr. Gual, tinga vosté molt de compte; perquè la llengua el perd. El perd a
la sala de plens; i el perd quan no està a la sala de plens. Vosté comença a parlar, i
comença amb uns arguments en llocs i amb gent que potser hauria de tenir moltíssim
compte. Perquè, com li dic, se li descobreix aquesta vanitat, aquest rancor, i sobretot
aquest rancor cap a la persona que li està parlant en aquest moment, que no entenc
molt bé. I potser algun dia s'ho trobarà.

Però fixe's... ‘A un mateix treball, un mateix sou’... Doncs mire, serà que no. Ho
sent, està en l'administració pública. A un mateix grup, un mateix sou. Però si no és el
mateix grup, no té el mateix sou. I vosté pot fer referència a tots els assessors que han
passat  per  aquesta  corporació  o  ajuntament  durant  els  anys  que  vulga.  Però  cap
assessor que ha passat (ni del Partit Popular, ni del Partit Socialista al seu moment, ni
de CIBUR, ni de Unió Valenciana o Coalició Valenciana en aquell moment) cobrava un
complement específic d'aquestes característiques. Cobraven el que realment marcava
el seu grup que havien de cobrar; res més. Amb la qual cosa, això no és cap excusa
per a justificar aquest canvi que han fet vostés, i que volen pagar-li aquest sou. Doncs
molt bé! Vostés ho han reconegut...  ‘El mateix treball, el mateix sou’...”No, perdone,
està en l'administració pública. El que passa és que encara no se n'ha assabentat. 

I li ho torne a repetir... Jo entenc que té temps més que suficient. I li ho dic...
Nosaltres no anem a aprovar-li  aquests punts.  Però perquè no li'ls  vam aprovar al
Partit Popular; i vosté ha portat exactament el mateix, i dels mateixos colors. Res més!
Si això li pressuposa a vosté una pujada d'ego d'alguna manera... Doncs mire, jo ho
sent  en l'ànima! Pose's  a treballar  (com li  dic),  i  d'ací  a un any,  quan realment  la
Plantilla i la Relació de llocs de treball tinguen la reclassificació que vam prometre tots
(a més) als funcionaris en campanya electoral...! Doncs resulta que el nostre Grup,
amb  tot  l'afecte  del  món,  li  aprovarà  la  Plantilla  i  la  Relació  de  llocs  de  treball.
Mentrestant, no tindrà el nostre vot a favor.”

Sr. Gual: “Mire, Sra. Aguilera, a mi vosté no m'ha fet res; perquè li quede clar. Ja que
em diu que si actue des de la vanitat i des del rancor. Jo rancor a vosté no li'n tinc cap;
perquè sap que li tinc una estima personal, que des d'ací li manifeste perquè conste en
l'acta, si vosté vol. I ja està! 

Però vosté té uns criteris; i l'equip de govern en té uns altres. Si un està dins de
la funció pública i és funcionari, tindrà el sou que haja de tenir. Quan estem parlant de
personal eventual, és una altra història. És així de senzill! És així de senzill! I si la
llengua em perd en alguna cosa, és a ser sincer, Sra. Aguilera. No he de dir-li res més.

Espere que l'any que ve no, abans, perquè si podem escometrem reformes en
la RLT... Espere que comptem amb el seu vot favorable; però no dubte que qui li parla i
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tots els que estan asseguts en aquestes cadires, treballen, i molt.
I  Sr.  Safont,  només  he  de  dir-li  i  reiterar-li  això  d'abans.  Agrair-li  la  seua

col·laboració. Tenim les limitacions que tenim. I com vosté ha dit al principi, és una
decisió política gastar els diners en una cosa o en una altra. Enguany ens embarquem
(com vostés  saben)  en  la  Xarxa  Llibres,  que  costa  molts  diners;  incrementem les
partides  d'emergència  (la  partida  d'ajudes  d'emergència)  a  una  xifra  que,  que  jo
recorde,  no s'ha aconseguit  mai  en aquest  Ajuntament...  I  aquesta  ha sigut  (entre
altres)  la  nostra  prioritat;  encara  que  això  formarà  part  del  debat  posterior  sense
pressupost.

Per tant,  a mi,  com a regidor de Personal,  m'hauria agradat escometre una
reforma sistemàtica? Per descomptat, per descomptat. M'hauria agradat que el capítol
1 fóra encara molt més llarg. I arreglar moltíssimes coses que s'han d'arreglar; i vosté
ho sap, i jo ho sé. Però els recursos són els que són, i s'arriba on s'arriba. De tota
manera li reitere les gràcies pel seu vot favorable.”

Sotmesa l'esmena a la consideració de la corporació, dóna el resultat següent: vots a
favor, ONZE (6 de PSOE, 3 de Compromís i 2 de Se Puede Burriana). Vots en contra,
DOS (2 de CIBUR). Abstencions, SET (6 de PP i 1 de Ciudadanos). Consegüentment,
es declara l'esmena inclosa en l'assumpte per majoria.

Sotmés l'assumpte esmenat a la corresponent votació, dóna el resultat següent: vots a
favor, DISSET (6 de PSOE, 3 de Compromís, 2 de Se Puede Burriana i 6 de PP). Vots
en contra, DOS (2 de CIBUR). Abstencions, UNA (1 de Ciudadanos). Consegüentment
es declara l'assumpte aprovat per majoria.

7.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE
L'AJUNTAMENT DE BORRIANA PER A L'EXERCICI 2016 (G12494/2015) (Àrea I.
Neg. RH)

La  Secretaria  dóna  compte  de  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  Permanent
d'Interior, Recursos Humans i Benestar Social, del següent tenor literal:

“Examinat l'expedient relatiu a l'aprovació de la Relació de llocs de treball del personal
al servei de l'Ajuntament de Borriana per a l'exercici 2016.

Atés el que disposen els art. 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim local, i 126 del RD legislatiu 781/86, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i de conformitat amb
el procediment assenyalat en l'article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
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Tenint en compte l'informe emés respecte d'això per la Secció Primera de data 23 de
novembre de 2015 i la resta de documentació que consta en l'esmentat expedient, així
com el dictamen emés per la Comissió Informativa d'Interior, RH i Benestar Social, el
Ple de l'Ajuntament ACORDA:

Primer.- Aprovar inicialment la següent Relació de llocs de treball de l'Ajuntament de
Borriana  per  a  l'any  2016  que  reflecteix  els  existents  en  la  seua  organització,  de
conformitat amb allò que disposa l'article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases de règim local, i 126 i següents del RD legislatiu 781/86, de 18 d'abril, pel
qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local: 

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2016

LLOC DE TREBALL
GRUP/

SUBGRUP
CD

NOMB
RE
LLOCS

COMPLEM.
ESPECÍFIC
(14 mens.)

FORMA
PROVIS
IÓ

RÈGIM
JURÍDI
C

HABILITATS ESTATALS

SECRETARI/ÀRIA A. A1 30 1 39.178,80 C F/HE

INTERVENTOR/A A. A1 30 1 39.178,80 C F/HE

TRESORER/A A. A1 30 1 36.122,30 C F/HE

ADJUNT/A A LA SECRETARIA GENERAL

ADJUNT/A A LA 
SECRETARIA 
GENERAL

A.A1 26 1 17.099,31 C F/AG

SECCIÓ PRIMERA: GOVERNACIÓ, RECURSOS HUMANS I CONTRACTACIÓ

CAP DE SECCIÓ A.A1 26 1 17.099,31 C F/AG

CAP DE NEGOCIAT A.A2 24 1 14.235,18 C F/AG

CAP DE NEGOCIAT C.C1 22 1 10.259,59 C F/AG

AUXILIAR
ADMINISTRATIU/IVA

C. C2 18 3 7.331,33 C F/AG

ADSCRIPCIONS A LA SECCIÓ PRIMERA: SERVEIS INTERNS

ENCARREGAT/ADA 
SERV. INTERNS

C. C2 18 1 8.977,14 C F/AE

SUBALTERN/A 
(protocol·laris)

A.P. 14 2 9.355,12 C F/AG

SUBALTERN/A A.P. 14 2 6.548,59 C F/AG

CONSERGE 
INSTAL·LACIONS 
MUN.

A.P. 14 1 6.548,59 C F/AE

PERSONAL DE 
NETEJA

A.P. 14 1 6.548,59 C F/AE

SECCIÓ SEGONA: ORDENACIÓ DEL TERRITORI, URBANISME I PATRIMONI

CAP DE SECCIÓ A.A1 26 1 17.099,31 C F/AG
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LLOC DE TREBALL
GRUP/

SUBGRUP
CD

NOMB
RE
LLOCS

COMPLEM.
ESPECÍFIC
(14 mens.)

FORMA
PROVIS
IÓ

RÈGIM
JURÍDI
C

CAP DE NEGOCIAT C.C1 22 1 10.259,59 C F/AG

AUXILIAR 
ADMINISTRATIU/IVA

C. C2 18 1 7.331,33 C F/AG

SECCIÓ TERCERA: ACTIVITATS, SANITAT I MEDI AMBIENT

CAP DE SECCIÓ A.A1 26 1 17.099,31 C F/AG

CAP DE NEGOCIAT C.C1 22 1 10.259,59 C F/AG

AUXILIAR 
ADMINISTRATIU/IVA

C. C2 18 1 7.331,33 C F/AG

SECCIÓ QUARTA: ESTADÍSTICA, ATENCIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

CAP DE SECCIÓ A.A1 28 1 19.236,73 C F/AG

CAP DE NEGOCIAT C.C1 22 2 10.259,59 C F/AG

AUXILIAR 
ADMINISTRATIU/IVA

C. C2 18 4 8.677,90 C F/AG

AUXILIAR 
ADMINISTRATIU/IVA

C. C2 18 3 7.331,33 C F/AG

ADSCRIPCIONS A LA SECCIÓ QUARTA: OMIC, TINÈNCIA ALCALDIA PORT, SERVEIS
CULTURALS, CMARMV, SERVEI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA, BIBLIOTECA, ARXIU,

MUSEU, EDUCACIÓ, ADI, SERVEIS ESPORTIUS, CIJ, AODL, OFICINA TURISME I POLICIA
LOCAL

OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR

ENCARREGAT/ADA
OMIC 

C. C1 18 1 5.813,80 C F/AG

TINÈNCIA ALCALDIA PORT

AUXILIAR 
ADMINISTRATIU/IVA

C. C2 18 1 7.331,33 C F/AG

SERVEIS CULTURALS 

TÈCNIC/A CULTURAL A.A1 26 1 17.099,31 C F/AE

CAP NEGOCIAT C. C1 22 1 10.259,59 C F/AG

AUX.
ADMNISTRATIU/IVA

C.C2 18 1 7.331,33 C F/AG

ENCARREGAT/ADA 
SERV. INTERNS

C.C2 18 1 8.977,14 C F/AE

CONSERGE DE C. 
CULTURA

A.P. 14 3 6.548,59 C F/AG

CONSERGE DE C. 
CULTURA

A.P. 14 1 6.548,59 C F/AE

CONSERGE INSTAL. 
MUNICIPALS

A.P. 14 1 6.548,59 C F/AE

SERVEI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

TRADUCTOR/A I 
CORRECTOR/A 
VALENCIÀ

C.C1 20 1 7.523,70 C F/AE

BIBLIOTECA
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LLOC DE TREBALL
GRUP/

SUBGRUP
CD

NOMB
RE
LLOCS

COMPLEM.
ESPECÍFIC
(14 mens.)

FORMA
PROVIS
IÓ

RÈGIM
JURÍDI
C

DIRECTOR/A 
BIBLIOTECA

A. A1 26 1 12.824,49 C F/AE

TÈCNIC/A 
BIBLIOTECONOMIA, 
ARXIVÍSTICA I 
DOCUMENTACIÓ

B 22 1 10.900,81 C F/AE

OFICIAL BIBLIOTECA C. C1 20 1 7.523,70 C F/AE

ADMINISTRATIU/IVA C.C1 20 1 7.523,70 C F/AG

AJUDANT 
BIBLIOTECA

C. C2 18 2 7.331,33 C F/AE

ARXIU

ARXIVER/A A. A1 26 1 12.824,49 C F/AE

MUSEU

ARQUEÒLEG/A 
DIRECTOR MUSEU

A.A1 26 1 12.824,49 C F/AE

AUXILIAR C. C2 18 1 7.331,33 C F/AG

EDUCACIÓ I ATENCIÓ DESENVOLUPAMENT INFANTIL

PEDAGOG/A A. A1 26 1 11.755,78 C F/AE

PSICÒLEG/ÒLOGA A. A1 26 1 11.755,78 C F/AE

COL·LEGIS PÚBLICS

CONSERGE DE 
COL·LEGIS PÚBLICS

Antic E 14 5 6.548,59 C F/AG

CONSERGE DE 
COL·LEGIS PÚBLICS

Antic E 14 1 6.548,59 C F/AE

COORDINADOR/A 
CONSERGES COL. 
PÚBL. 

Antic E 14 1 10.557,93 C
F/AG

SERVEIS ESPORTIUS 

COORDINADOR/A 
D'ESPORTS

A.A1 26 1 17.099,31 C F/AE

ADMINISTRATIU/IVA C.C1 20 1 7.523,70 C F/AG

AUXILIAR 
ADMINISTRATIU/IVA

C. C2 18 2 7.331,33 C F/AG

CONSERGE INST. 
ESPORTIVES

Antic E 14 6 6.548,59 C F/AE

ENCARREGAT/ADA 
INST. PISCINA 
COBERTA

Antic E 16 1 10.557,93 C F/AE

CENTRE D'INFORMACIÓ JUVENIL

ENCARREGAT CIJ C. C1 20 1 7.523,70 C F/AG

CONSERGE DE 
CASAL JOVE

A.P. 14 1 6.483,75 C F/AE

TÈCNIC/A 
PROMOCIÓ JUVENIL

A.A2 24 1 11.542,04 C F/AE

AODL
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LLOC DE TREBALL
GRUP/

SUBGRUP
CD

NOMB
RE
LLOCS

COMPLEM.
ESPECÍFIC
(14 mens.)

FORMA
PROVIS
IÓ

RÈGIM
JURÍDI
C

AGENT OCUPACIÓ 
DES. LOCAL

A.A2 24 1 11.542,04 C F/AE

AUX.
ADMINISTRATIU/IVA

C.C2 18 1 7.331,33 C F/AG

OFICINA DE TURISME

CONSERGE 
INSTAL·LACIONS 
MUN.

A.P. 14 1 6.548,59 C F/AE

POLICIA LOCAL

INTENDENT 
PRINCIPAL

A. A1 30 1 25.648,97 C F/AE

INTENDENT A.A2 26 1 17.697,79 C F/AE 

INSPECTOR A. A2 24 3 16.543,59 C F/AE

OFICIAL C. C1 22 12 13.679,45 C F/AE

AGENT C.C1 20 71 11.627,53 C F/AE

GUARDERIA RURAL

GUARDA MAJOR A.P. 14 1 8.820,55 C F/AE

CAPORAL RURAL A.P. 14 1 8.018,68 C F/AE

GUARDA RURAL A.P. 14 5 7.216,81 C F/AE

SECCIÓ CINQUENA: LLICÈNCIES I DISCIPLINA URBANÍSTICA

CAP DE SECCIÓ A.A1 26 1 17.099,31 C F/AG

CAP DE NEGOCIAT C.C1 22 1 10.259,59 C F/AG

AUXILIAR 
ADMINISTRATIU/IVA

C. C2 18 1 7.331,33 C F/AG

DEPARTAMENT DE SISTEMES I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIONS
(TIC)

ENGINYER/A 
SUPERIOR
TELECOMUNICACIO
NS

A.A1 26 1 17.099,31 C F/AE

ENGINYER/A TÈCNIC
INFORMÀTICA

A.A2 22 1 10.580,20 C F/AE

PROGRAMADOR/A C.C1 20 2 7.523,70 C F/AE

SERVEIS TÈCNICS

CAP SERVEIS 
TÈCNICS

A.A1 28 1 19.236,73 C F/AE

ARQUITECTE/A 
SUPERIOR

A. A1 26 2 17.099,31 C F/AE

ENGINYER/A TÈCNIC
INDUSTRIAL

A.A2 24 1 11.542,04 C F/AE

ARQUITECTE/A 
TÈCNIC 

A.A2 24 1 11.542,04 C F/AE

ENGINYER/A TÈC. A.A2 24 1 11.542,04 C F/AE
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LLOC DE TREBALL
GRUP/

SUBGRUP
CD

NOMB
RE
LLOCS

COMPLEM.
ESPECÍFIC
(14 mens.)

FORMA
PROVIS
IÓ

RÈGIM
JURÍDI
C

OBRES PÚBLIQUES

ENGINYER/A TÈCNIC
TOPOGRAFIA 

A.A2 24 1 10.580,20 C F/AE

INSPECTOR/A 
OBRES

C.C2 18 1 9.575,62 C F/AE

INSPECTOR/A 
OBRES

C.C2 18 1 8.079,43 C F/AE

AUXILIAR 
ADMINISTRATIU/IVA

C. C2 18 1 7.331,33 C F/AG

SERVEIS MÚLTIPLES

ENCARREGAT/ADA 
GRAL. OBRES I 
SERVEIS

C. C1 20 1 14.534,42 C F/AE

ENCARREGAT/ADA 
ADJ. OBRES I SERV.

C. C2 18 1 10.323,71 C F/AE

ENCARREGAT/ADA 
CEMENTERI

C. C2 18 1 9.262,50 C F/AE

PEÓ CEMENTERI Antic E 14 3 7.216,81 C F/AE

ENCARREGAT/ADA 
MAGATZEM

C.C2 18 1 6.732,85 C F/AE

CONSERGE INST. 
MUNICIPALS

A.P. 14 1 6.548,59 C F/AE

OFICIAL OBRER C.C2 18 1 8.977,14 C F/AE

OFICIAL 
ELECTRICISTA

C.C2 18 2 8.977,14 C F/AE

OFICIAL 
LLANTERNER

C.C2 18 2 8.977,14 C F/AE

PEÓ OPERARI-
CONDUCTOR

Antic E 14 13 7.350,45 C F/AE

PEÓ OPERARI-
CONDUCTOR 
VEHICLES 
ESPECIALS

Antic E 14 3 7.885,03 C F/AE

ENCARREGAT/ADA 
MAQ. VIA PÚBL.

Antic E 14 1 7.885,03 C F/AE

INTERVENCIÓ

SECCIÓ DE RENDES

CAP DE SECCIÓ A.A1 26 1 17.099,31 C F/AG

TÈC. LIQUIDACIÓ 
TRIBUTS

A.A2 24 1 14.235,18 C F/AE

CAP DE NEGOCIAT C.C1 22 1 10.259,59 C F/AG

INSPECTOR/A 
RENDES

C. C2 18 1 8.827,52 C F/AE
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LLOC DE TREBALL
GRUP/

SUBGRUP
CD

NOMB
RE
LLOCS

COMPLEM.
ESPECÍFIC
(14 mens.)

FORMA
PROVIS
IÓ

RÈGIM
JURÍDI
C

AUXILIAR 
ADMINISTRATIU/IVA

C.C2 18 4 7.331,33 C F/AG

VIGILANT MERCAT Antic E 14 1 9.889,70 C F/AE

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA, FINANCERA I COMPTABLE

CAP DE SECCIÓ A.A1 26 1 17.099,31 C F/AG

TÈC. JURÍDIC 
COMPTABLE

A.A2 24 1 11.542,04 C F/AE

CAP DE NEGOCIAT C.C1 22 1 10.259,59 C F/AG

AUXILIAR 
ADMINISTRATIU/IVA

C.C2 18 2 7.331,33 C F/AG

TRESORERIA

CAP DE NEGOCIAT C.C1 22 1 10.259,59 C F/AG

AUXILIAR 
ADMINISTRATIU/IVA

C. C2 18 2 7.331,33 C F/AG

SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

CAP DE SERVEI A.A1 28 1 17.099,31 C F/AE

OFICIAL 
RECAPTACIÓ

C.C1 22 1 10.259,59 C F/AE

AUXILIAR 
ADMINISTRATIU/IVA

C.C2 18 3 7.331,33 C F/AG

SECCIÓ SISENA / BENESTAR SOCIAL

CAP DE SECCIÓ A.A1 26 1 17.099,31 C F/AG

CAP DE NEGOCIAT C.C1 22 1 10.259,59 C F/AG

AUXILIAR 
ADMINISTRATIU/IVA

C. C2 18 4 7.331,33 C F/AG

PSICÒLEG/ÒLOGA A. A1 26 1 11.755,78 C F/AE

PEDAGOG/A A. A1 26 1 12.824,49 C F/AE

TREBALLADOR/A 
SOCIAL

A.A2 24 6 9.618,36 C F/AE

TREBALLADOR/A 
SOCIAL

A.A2 24 2 7.213,77 C

F/AE 
(3/4 
Jornad
a)

EDUCADOR/A 
SOCIAL 

A. A2 24 2 9.618,36 C F/AE

COORDINADOR/A 
CENTRE TALLER

A.A2 24 1 9.618,36 C F/AE

MONITOR/A CENTRE 
TALLER

C.C1 20 3 7.523,70 C F/AE

MONITOR/A CENTRE 
TALLER

Antic E 14 1 5.880,36 C F/AE
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LLOC DE TREBALL
GRUP/

SUBGRUP
CD

NOMB
RE
LLOCS

COMPLEM.
ESPECÍFIC
(14 mens.)

FORMA
PROVIS
IÓ

RÈGIM
JURÍDI
C

TREBALLADOR/A 
FAMILIAR

Antic E 14 5 3.846,56 C
F/AE 
(20 h)

PERSONAL EVENTUAL

ASSESSOR/A 
PREMSA I MITJANS 
COMUNICACIÓ

Equiparat a A.A1, nivell 26 2.598,23 F
E

DIRECTOR CMA RMV Equiparat a A.A1, nivell 26 14.633,63 F
E

ABREVIATURES:
Forma provisió: C: concurs. CO: concurs oposició. LD: lliure designació
Règim jurídic: F: funcionari. HE: habilitat estatal. AG: administració general. AE:
administració especial. FE: funcionari d'ocupació o eventual.

Segon.- Traslladar aquest acord a la Junta de Personal i procedir, amb anunci previ en
el BOP, a la seua exposició pública, de conformitat amb el que estableix l'art. 169 del
RDL 2/2004, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per
15 dies,  durant  els  quals  les persones interessades poden examinar-la  i  presentar
reclamacions, entenent-se definitivament aprovada si durant l'esmentat termini no es
se'n presentara cap; en cas contrari, el Ple de l'Ajuntament ha de disposar del termini
d'un mes per a resoldre-les.”

Posteriorment la Secretaria dóna compte d'esmena presentada pel regidor delegat de
Personal, del següent tenor literal:

“En  data  26  de  novembre  passat  va  ser  dictaminada  per  la  Comissió  Municipal
Permanent d'Interior, Recursos Humans i Benestar Social, la Relació de llocs de treball
de  l'Ajuntament  per  a  l'exercici  2016,  en  la  qual  figura,  en  l'apartat  de  personal
eventual, la plaça següent:

Lloc de treball: assessor/a en premsa i mitjans de comunicació
Grup/subgrup: equiparat a A.A1, nivell 26.
Complement específic: 2.598,23 €

Per  raons  d'oportunitat  i  conveniència  es  modifica  la  plaça  expressada,  mantenint
l'import total de les retribucions anuals, que ha de quedar en la Relació de llocs de
treball com segueix:

Lloc de treball: assessor/a en premsa i mitjans de comunicació
Grup/subgrup: equiparat a C.C1, nivell 22
Complement específic: 10.851,40 €”

En relació amb aquest assumpte, no es produeixen intervencions.
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Sotmesa l'esmena a la consideració de la corporació, dóna el resultat següent: vots a
favor, ONZE (6 de PSOE, 3 de Compromís i 2 de Se Puede Burriana). Vots en contra,
DOS (2 de CIBUR). Abstencions, SET (6 de PP i 1 de Ciudadanos). Consegüentment,
es declara l'esmena inclosa en l'assumpte aprovada per majoria.

Sotmés l'assumpte esmenat a la corresponent votació, dóna el resultat següent: vots a
favor, DISSET (6 de PSOE, 3 de Compromís, 2 de Se Puede Burriana i 6 de PP) . Vots
en contra, DOS (2 de CIBUR). Abstencions, UNA (1 de Ciudadanos). Consegüentment
es declara l'assumpte aprovat per majoria.

8.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016
(G9637/2015) (Àrea Econòmica. Intervenció)

La  Secretaria  dóna  compte  de  dictamen  de  la  Comissió  Permanent  d'Hisenda  i
Comptes, del següent tenor literal:

“Vist el projecte del Pressupost general formulat per l'Alcaldia Presidència per a
l'exercici 2016, examinat l'informe d'Intervenció, així com el dictamen de la Comissió
Informativa  d'Hisenda,  en  compliment  del  que  disposen  l'art.  168  del  Reial  decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, i l'art. 18.1.e del RD 500/1990, i l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de
març, per la qual es modifica l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual
s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals, vist el dictamen favorable
per  majoria,  de  la  Comissió  Municipal  Permanent  d'Hisenda  i  Comptes,  el  Ple  de
l'Ajuntament ACORDA:

PRIMER.- Aprovar  inicialment  el  PRESSUPOST  GENERAL  de  l'Ajuntament  de
Borriana per  a  l'exercici  2016,  integrat  pel  Pressupost  del  mateix  Ajuntament  i  pel
Pressupost  de  l'organisme  autònom  Centre  de  les  Arts  Rafel  Martí  de  Viciana
dependent del primer, i els estats d'ingressos i despeses del qual, per capítols, són els
següents:

PRESSUPOST GENERAL PER A L'EXERCICI 2016

1.- PRESSUPOST MUNICIPAL

ESTAT D'INGRESSOS

A) OPERACIONS NO FINANCERES
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A.1) Operacions corrents:

Capítol 1.- Impostos directes ..........................................12.775.600,00 €
Capítol 2.- Impostos indirectes ............................................200.000,00 €
Capítol 3.- Taxes i altres ingressos ...................................4.740.920,00 €
Capítol 4.- Transferències corrents ..................................8.398.057,47 €
Capítol 5.- Ingressos patrimonials ...................................... 338.409,00 €

A.2) Operacions de capital:

Capítol 7.- Transferències de capital ............................................0,00 €

B) OPERACIONS FINANCERES

Capítol 8.- Actius financers ................................................100.000,00 €
Capítol 9.- Passius financers ...............................................498.877,00 €

TOTAL INGRESSOS ......................................... 27.051.863,47 euros

ESTAT DE DESPESES 

A) OPERACIONS NO FINANCERES

A.1) Operacions corrents:

Capítol 1.- Despeses de personal ................................ 10.746.239,99 €
Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis ….......10.038.782,09 €
Capítol 3.- Despeses financeres ....................................... 184.854,60 €
Capítol 4.- Transferències corrents ................................ 2.089.470,30 €

A.2) Operacions de capital:

Capítol 6.- Inversions reals .................................................702.860,80 €
Capítol 7.- Transferències de capital................................... …..300,00 €

B) OPERACIONS FINANCERES

Capítol 8.- Actius financers .................................................100.000,00 €
Capítol 9.- Passius financers .............................................3.189.355,69 €

TOTAL DESPESES ............................................... 27.051.863,47 euros

2.- PRESSUPOST DEL CENTRE DE LES ARTS RAFEL MARTÍ VICIANA
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ESTAT D'INGRESSOS

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos .........................................263.876,33 €
Capítol 4.- Transferències corrents .........................................668.669,00 €

TOTAL INGRESSOS .....................................................932.545,33 euros

ESTAT DE DESPESES

Capítol 1.- Despeses de personal .........................................898.547,84 €
Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis .....................33.997,49 €

TOTAL DESPESES .................................................... 932.545,33 euros

SEGON.- Aprovar les bases d'execució del Pressupost per a 2016

TERCER.- Procedir, amb anunci previ en el Butlletí Oficial de la Província, a la
seua exposició pública, de conformitat amb l'art. 169 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, i l'art. 20 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, per 15 dies, durant els quals
les persones interessades poden examinar  l'expedient  i  presentar  reclamacions.  El
Pressupost  general  per  a  l'exercici  2016,  integrat  pel  Pressupost  del  mateix
Ajuntament i pel Pressupost de l'organisme autònom dependent del primer, s'ha de
considerar definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no s'hagueren presentat
reclamacions;  en  cas  contrari,  el  Ple  ha  de  disposar  del  termini  d'un  mes  per  a
resoldre-les.”

En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents: 

Sra.  Rius:  “Bé,  presentem el  Pressupost  de  2016,  amb un  increment  de  l'1,78%
respecte del de l'any anterior; la qual cosa suposa un import de 27.051.863,47 €, que
prioritza  la  despesa  social;  és  a  dir,  l'educació,  el  foment  de  l'esport,  la  promoció
econòmica, la sanitat, la mobilitat. Compleix amb l'estabilitat pressupostària i amb la
regla  de  despesa;  i  inverteix  en  la  millora  del  poble  alhora  que  es  veu  reduït
l'endeutament.

El Pressupost d'ingressos està calculat segons les ordenances vigents, i en el
seu  conjunt  és  prudent  i  és  real.  En  els  impostos  directes  s'ha  tingut  en  compte
l'aplicació  de  la  Llei  13/2015,  segons  la  qual  el  sòl  urbanitzable  sense  ordenació
detallada passa a tributar com a rústic. I en l'urbà s'ha tingut en compte l'actualització
cadastral per coeficients, que incrementa per tercer any consecutiu un 10% els valors
cadastrals, als quals s'aplica un tipus de gravamen reduït en el mateix percentatge, de
manera que done un resultat que és la congelació del tribut més important en quantia.

A més, es té en compte els ingressos superiors per la regularització cadastral
que  es  va fer  l'any  passat,  i  la  pèrdua de recaptació  ocasionada pel  procediment
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simplificat de modificació de valors cadastrals, que segurament Cadastre aplicarà a les
zones que afronten amb la CV-18 i a Llombai-Monges. Això s'ha tingut en compte ja en
el Pressupost.

Destaquen  les  previsions  de  la  taxa  del  cementeri  per  la  renovació  de  la
concessió dels nínxols; que sí que m'agradaria que el Sr. Fuster rectificara la notícia
falsa que va donar ahir, que l'equip de govern incrementava la taxa del cementeri en
un 53%. No és cert... I destaca també que hi ha més ingressos també en la taxa del
Mercat, per incloure la previsió de la gestió pública del Mercat de la Mar. Aquestes
dues són previsions prudents; perquè en ambdós casos no sabem els resultats. 

Cal assenyalar també la reducció de la recaptació per la supressió dels 3 € del
certificat d'empadronament, i la incorporació dels nous ingressos del preu públic de la
venda del llibre de Falles i la publicitat en aquesta edició municipal; que, pel que es
veu, fins ara no s'havia tramitat a través de l'Ajuntament.

Una altra partida que cal destacar en els capítols d'ingressos és la participació
de  tributs  de  l'Estat;  on  es  produeix  una  variació  de  3,52%  (segons  la  Llei  de
pressupostos de l'Estat), així com una minoració per la devolució anual a què estem
obligats per l'error que va haver-hi en el càlcul de 2013 per part del Govern central.
Són 45.000 € durant deu anys.

Quant a les despeses, s'ha elaborat també de forma prudent. En el capítol 1
s'ha tingut en compte els increments salarials de l'1%, així com la resta de la paga
extra als funcionaris (que es va suprimir en 2012). Això fa que el capítol 1 incremente
en 376.000 € (al voltant de 3,6%). Açò ha suposat un esforç important, atés que és el
capítol més important del Pressupost de despeses; suposa un 39,72% del Pressupost.
Tot i això, cal indicar que hi ha un estalvi de 43.000 € per la reducció de sous polítics,
dels càrrecs de confiança, per la supressió de l'escorta i per la supressió del secretari
d'Alcaldia. Sense tenir en compte els 270.000 € de la paga extra de 2012, el capítol 1
hauria incrementat en un 0,9% en lloc de l'1% que hauria sigut el normal.

En el capítol 2 hem calculat un increment de l'IPC de l'1% per als contractes de
serveis públics. Segurament no serà l'1%; però val més ser prudents. Destaquem la
creació de noves partides; com per exemple, el control de la plaga de mosquits (de
18.000 €), el Pla Pati (31.000 €) o altres increments en partides com ara Protecció
Civil,  electricitat,  subministrament  de  combustible  de  Policia  (ja  que  es  té  previst
suprimir el límit de 50 quilòmetres/dia). I he de dir també en relació amb el capítol 2,
que s'ha treballat  en cada regidoria,  juntament amb el regidor i  el  tècnic,  fent  una
previsió de la despesa segons el programa anual de cada un, i ja està. No s'ha mirat
res més. Hem prioritzat en la despesa social, en educació, en foment de l'esport, en el
treball, serveis socials o sanitat. 

En els capítols 3 i 9, l'objectiu és seguir reduint-los progressivament; tractarem
de negociar millores en l'interés dels préstecs vigents en aquest moment; continuar
reduint l'endeutament. Però sense deixar de costat les inversions. És a dir, enguany
amortitzarem 3.200.000 €, i normalment formalitzarem un altre préstec de 500.000 €;
de manera que encara es reduirà el deute en 2.700.000 €, a l'espera de saber com
finançarem les inversions que no estan valorades.

De tota manera, sempre tractarem que el nou préstec no siga mai superior a la
xifra  d'amortització  (una  xifra  que  en  aquest  moment  supera  3.000.000  €)  que
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representa  un  12% del  Pressupost;  i  suposa  un  pes  molt  important  que  impedeix
destinar recursos econòmics a altres despeses socials, inversions, o fins i tot a reduir
la pressió fiscal que tant es demana. Però de moment devem 12.400.000 €; i  hem
d'atendre en 2016 3.200.000 €; i açò ens impedirà fer moltes previsions socials. 

En  el  capítol  4  hem  suprimit  algunes  de  les  subvencions  nominals,  per  a
aconseguir  la  transparència,  per  a  anar  progressivament  introduint  la  concurrència
competitiva,  i  regular  les ajudes a través d'unes bases elaborades pels tècnics, de
manera que s'amplien les oportunitats per a més col·lectius, i que no siga el regidor qui
decidisca quants diners i a qui es donen en cada moment.

En el capítol 6 s'ha tingut en compte les inversions que hi ha compromeses tots
els anys, també les que hauríem d'haver tingut fetes, i que com que no s'han fet abans
ara són urgents... Estic parlant dels nínxols del cementeri, l'adequació estructural del
pont del c/ Major (que pareix que ara estiga molt deteriorat, però supose que fa sis
mesos estava igual), la reforma del centre de transformació de l'Arenal (que també és
un centre municipal i ha deixat sense llum usuaris). També s'ha tingut en compte altres
iniciatives de l'equip de govern, com el pla d'accessibilitat que estan treballant en Via
Pública amb el  col·lectiu  afectat,  pavimentació de vials o modernització del Mercat
Central;  i  altres demandes de la gent  que compartim, com pot ser el  parc caní,  la
millora  d'infraestructures  de  zones  públiques,  parcs  i  jardins,  o  la  zona  verda  de
l'Arenal, i la connexió de vianants i carril bici entre Borriana i el Port. 

Aquesta  última,  amb  les  unitats  d'execució  A-30,  A-31,  D-3.3,  ha  obert  la
partida, per a manifestar la voluntat de l'equip de govern de veure-les realitzades a curt
termini. Havíem de tancar el Pressupost; les gestions s'estaven fent, però encara no
estan finalitzades; raó per la qual hem obert la partida pressupostària... Pareix que a
algú li ha fet gràcia; però he de dir que, en tots els protocols que s'han firmat des de
1955, és la primera vegada que es mostra una voluntat política que aquesta millora del
vial  siga  realitzada  a  curt  termini.  I  això  es  demostra  posant  una  partida  en  el
Pressupost.

L'alcaldessa està en contacte continu amb Conselleria, per tal que realitzen un
projecte, i no podem precisar en aquest moment quina serà l'aportació municipal; per
això hem obert una partida sense dotar-la. En un principi, és una carretera municipal
(ha de ser el 100%); però estem treballant perquè hi haja altres fonts de finançament. I
el que tenim clar és que volem solucionar en breu la perillositat que hi ha en aquesta
carretera per a vianants i ciclistes; i més quan ha sigut la inversió més demandada per
la ciutadania.

En definitiva... Aquest és el Pressupost. És un Pressupost el més ajustat a la
realitat; és un Pressupost per a la gent, on cobrim necessitats bàsiques en Serveis
Socials, en Sanitat, en foment de l'esport, en educació, accessibilitat o medi ambient...
L'hem treballat molt, i per descomptat espere que els altres grups ho comprenguen, i
que ens facen costat en aquest Pressupost.”

Sr. Fuster: “Mire, Sra. Rius, la veritat és que jo pensava que li resultaria més complicat
presentar el Pressupost. Jo he de ser-li sincer... Després d'haver-lo presentat fora de
termini;  després de tants anys dient-me que el Pressupost el presentàrem dins del
termini  que estableix  la  llei;  ja  portem tres anys  presentant  el  Pressupost  dins  del
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termini... Observant el Pressupost que vosté acaba de presentar, i que li explicarem a
la ciutadania perquè sàpia el que vosté ha treballat, aquest gran esforç que vostés
intenten vendre a la ciutadania de Borriana... Doncs la veritat és que, coneixent ja la
quantitat d'anys que vosté i jo hem tingut debats ací en aquest Ple, no em sorprén.
Però, si li sóc sincer, no em sorprén absolutament gens. 

Mire, la veritat és que és important haver-la escoltat durant aquests anys; és
important, i seria fins i tot d'agrair que les actes dels plens dels anteriors debats sobre
el tema de Pressupost... I em dirigisc al Sr. Del Moral, perquè, si té l'amabilitat, es puga
publicar, perquè la gent puga llegir-la, i puga veure quin tipus de persona era vosté,
quan feia les declaracions que feia al seu moment.

Perquè vosté, al cap i a la fi, el que ha fet ha sigut un copia i enganxa del nostre
Pressupost. Però damunt, ho ha fet malament. I li diré per què està mal fet. Primer,
perquè vosté ha volgut vendre a la ciutadania que és un pressupost en què s'estava
reduint  la  despesa,  i  no  és  cert.  No  és  cert  de  cap  de  les  maneres;  i  ara  li  ho
argumentaré. Però és més, a diferència del Pressupost que féiem nosaltres (i això ho
ha de tenir clar), la línia dels últims anys era una línia de reduir la pressió fiscal. Vosté
ha tingut l'oportunitat, i ara veurà com tampoc ha reduït la pressió fiscal. I això és el
que és trist de fer un copia i enganxa mal fet en aquest Pressupost. Perquè ja li ho vaig
dir  en el  Ple d'ordenances; si  vosté haguera volgut portar aquest Pressupost el  15
d'octubre, l'hauria portat. I l'hauria portat en el mateix moment que va presentar les
ordenances. Que vosté vulga posar l'excusa que els pressupostos participatius... I ara
parlarem també dels pressupostos participatius... Per a destinar un euro, ha hagut de
tenir paralitzat el Pressupost dos mesos; dos mesos per un euro? Doncs bé, això és el
que vosté ha de traslladar a la gent...

Però  mire,  en  el  capítol  de  Personal,  del  qual  vosté  ha  estat  parlant...
Efectivament, jo ara li recriminaré el que considere que potser no és ètic que es puga
arribar  a posar;  però  l'increment  de l'1% dels  funcionaris,  em pareix  correcte;  que
s'incremente  el  50%  de  la  paga  extra  dels  funcionaris,  perquè  amb  aquest  50%
puguen arribar a cobrar ja el 100% de la paga que se'ls devia, em pareix correcte.
Però em pareix correcte perquè aquest és un compromís del Partit  Popular.  És un
compromís que una vegada es va demanar l'esforç davant de la difícil situació en què
vostés ens van deixar...  Vostés ens van deixar  en aquesta difícil  situació...  Ara és
moment de tornar aquest esforç. I a diferència del que vostés van fer, quan el seu
president, el Sr. José Luis Zapatero, va abaixar el sou als funcionaris un 7%; que mai
en la vida ho cobraran. I aquests funcionaris d'avui en dia ja poden veure incrementat
el seu salari un 1%, i que se'ls torne la totalitat de la paga extra sobre la qual se'ls va
demanar l'esforç per a tornar-los-ho. 

I vosté que em diu a mi que mentisc, quan vosté fa les declaracions... Fa res va
eixir en premsa dient que vostés han d'assumir açò, perquè nosaltres no ho vam dotar.
Mire el Pressupost de 2012, i mire si està pressupostada en 2012 la paga extra dels
funcionaris. Clar que estava dotada! L'única cosa que ocorre és que es va establir que
no es pagara la paga extra. I això generava un estalvi per a les arques municipals.
Aquesta és la diferència! D'acord?

Quan vosté faça les declaracions, tinga molta cura, perquè amb un càrrec com
el que vosté exerceix, ha de mirar-se millor els temes, o ser més cauta a l'hora de fer
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declaracions, si al final no sap de què s'està parlant. Però mire, dins del que no arribe
a entendre, hi ha un increment de l'1% que al final afecta a tots per igual. Jo ja ho vaig
dir en el Ple; per això m'agrada tornar a recalcar-ho... Ací hi ha un Grup que va dir que
no  cobraria  més  del  triple  del  salari  mínim  interprofessional...  I  ara,  amb  aquest
increment de l'1%, cobrarà 900 € més la Seguretat Social a l'any del que va estipular o
va prometre ell que cobraria. D'acord? Només se m'acut una cosa, una: que ara que
han format una nova formació entre Podem i Compromís, ara el criteri ideològic que
puga tenir haja canviat. Perquè ara, en compte de tenir un criteri més social, tinga un
criteri més econòmic. I ens n'anem a aquesta frase típica catalana que diu que ‘la pela
és la pela’. I que val més la pena cobrar, que destinar-ho a ajudes socials. 

Perquè vaig a dir-li una cosa. Si vosté que ara mateix és companya d'ell, el que
li podria aconsellar és que aquest diners els destinara a ajudes socials; al que el Sr.
Navarro està barallant per a tractar el tema dels desnonaments que després tractarem
ací. I llavors, això és responsabilitat política. El que un vol traslladar, i el que després
un ha de fer. I ací estan els fets...  Adone's vosté que no m'adrece a la resta de la
corporació; perquè ningú de la resta de la corporació ha dit si el salari era correcte o no
era correcte.

Però mire, centrant-nos ara en el Pressupost, el que vosté diu (o ha dit fins ara)
que farien ‘més amb menys’; i vosté s'ha cansat de dir: ‘farem més amb menys’. Doncs
mire, l'única diferència que pot haver-hi entre el que vosté feia i el que jo feia quan
elaborava  el  Pressupost,  és  que  ara  la  tendència  de  la  despesa  corrent  (que
continuava a la baixa) sempre respectant i incrementant les ajudes socials, vosté se
l'ha carregada a la  primera de canvi.  O siga,  l'Acord per  Borriana és un acord de
despesa; però de despesa que (com ara justificarem) de social té poc. Doncs mire,
s'incrementa el capítol 1 de Despesa corrent... Perquè la gent ho entenga; el capítol de
subministraments, manteniments i de despeses diverses (les despeses que tenen els
regidors  per  a  destinar  a  esports,  cultura,  turisme,  etc.).  Aquest  s'incrementa  en
283.000 €; o siga, per a tenir menys, ja comencem per 283.000 €.

El capítol de Transferències corrents s'incrementa en 450.000 €. El capítol de
Personal,  en  376.000  €.  El  capítol  d'Inversions,  en  208.000  €.  I  clar,  la  gent  es
preguntarà: com és possible que aquesta senyora diga que faran més amb menys?
Com és possible! Però bé, farem un segon pas i intentarem explicar-ho.

Mire, açò ve d'una política que nosaltres vam establir, i que vosté ha criticat
durant tots els plens. I que vosté ara s'ha trobat en aquest Pressupost; que venia de la
renegociació de contractes, que vosté tant ha criticat. I ara, s'adona que el Pressupost
de Borriana, pels ingressos que té Borriana, dóna per al que dóna. I que encara sort
que  s'ha  trobat  amb  els  contractes  renegociats.  Per  una  política  de  reducció  de
l'endeutament; que vosté enguany ja dobla el préstec que vam sol·licitar l'any passat, i
ja ens està dient (i avançant a tots) que continuarà amb la política d'endeutar-se, no
excedint els 3.500.000 €.

Mire, he de dir-li que, funcionant així, poc reduirà el nivell d'endeutament; poc.
El que passa és que ara és molt bonic posar 500 € i després posar 3.000 €. Però
sempre  és  bo  que  almenys  vosté  avance  en  dir  que  la  seua  política  serà  la
d'incrementar  els  préstecs  d'aquest  Ajuntament.  Però  després,  aquesta  política  de
reduir l'endeutament l'ha portada a tenir 114.000 € menys de pagament d'interessos;
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648.000 € menys de pagament d'amortitzacions... Tot açò és comparat amb l'exercici
2015; per això li dic al Sr. Navarro que publique si pot els pressupostos, i que damunt
els publique comparativament, perquè la gent veja el seu Pressupost i el Pressupost
de 2015 que vam aprovar nosaltres.

Però si després se'n va al capítol d'Ingressos, em trasllade directament... Els
ingressos que vosté diu que no pujarà la pressió fiscal d'aquest Ajuntament... Per art
de màgia pugen 471.000 €. I això no m'ho invente jo! Això ho posen els pressupostos. 

En definitiva, que entre el que disminueixen els interessos (114.000 €), el que
disminueix l'amortització (648.000 €), més els ingressos que apuja vosté (471.000 €);
vosté  disposa (a  diferència  del  Pressupost  de l'any  passat  respecte  al  d'enguany)
d'1.223.000 € més per a gastar en el que vosté considerara més oportú. 1.223.000 €.

Llavors, la meua primera pregunta és si vosté es considera encara, o es veu en
condicions de continuar afirmant que vosté amb aquest Pressupost està fent més amb
menys. O siga, que m'ho explique... O haurem de cridar al mag Yunke o al mag Perete;
a veure si ens donen una explicació, i ens fan entendre el perquè d'aquesta afirmació.

Per  això,  en el  tema que a mi  em va molestar  molt,  era perquè quan vam
presentar ací l'esmena a les ordenances municipals, li vam plantejar una reducció de la
pressió fiscal; que vostés es van negar a adoptar. Era un plantejament molt senzill;
només  suposava  280.000  €  menys  de  reducció  de  la  pressió  fiscal  als  veïns  de
Borriana. Estàvem parlant de reduir l'IBI, de congelar el fem o de disminuir els guals.
Però va quedar clar que aquesta no era la seua política.

Però és més sorprenent quan en 2013 vosté em deia a mi que del Fons de
contingència (aquest tan fosc, que vosté no veia en què es gastaven els diners), que
destinàrem la meitat a emergència social. Però mire, vosté ni és capaç d'abaixar els
impostos, ni és capaç d'amb una diferència d'1.223.000 € més per a destinar al que
vostés consideren oportú... Resulta que tampoc incrementen les ajudes socials en el
que  haurien  d'haver-ho  incrementat.  Perquè  d'aquest  1.223.000  €  (i  que  la  gent
entenga el que estic dient) només destinen 54.000 € més, 54.000 € d'1.223.000 €; el
4,49%. Llavors, diguen-me quina política social tenen vostés.

Que vosté vulga eixir  en premsa per a dir  que la partida de despesa social
passa  d'1.500.000  €...  Perdone,  de  150.000  €  en  2011...  L'any  passat  la  partida
d'emergència social era de 350.000 €. I vostés enguany l'han apujada a 400.000 €. La
mesura estrella de l'Acord per Borriana són 50.000 €. I amb 50.000 € vostés han de
convéncer el poble de Borriana del fet que salvaran totes les necessitats socials que té
aquest municipi. Perquè van ser vostés els que van dir que vindrien ací a fer un canvi
radical amb l'aprovació d'aquest Pressupost. 

Després, dins de l'àmbit social, lamente... I després d'escoltar el Sr. Gual, que
ens diga que ell tracta aquests temes amb sinceritat. Si és la sinceritat que va tenir
amb nosaltres... Jo estava present amb el Sr. Safont... El motiu que ens va esgrimir per
a no incrementar la partida de les treballadores familiars va ser que el Sr. Navarro no li
va transmetre res. O siga, es pot reunir després amb el que vulga; però parlen, parlen.
I això ho va traslladar vosté, Sr. Gual. No ho estic dient jo... Encara sort que el Sr.
Safont estava davant! O siga, potser és que el Sr. Navarro, amb el poc diàleg que
potser pot tenir amb el tècnic de Serveis Socials, poc li pot transmetre al Sr. Gual,
perquè poguera fer aquesta modificació en els pressupostos.
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Vosté em parla que faran la implantació de l'aplicació del programa estrella de
Xarxa Llibres. I ho venen com una mesura, no sé si social o educativa... Mire, partim
del fet que és una mesura electoralista; partim del fet que és una mesura totalment
improvisada;  i  més  a  l'Ajuntament  de  Borriana,  que  encara  no  sabem  ni  quins
funcionaris són els que al final hauran de fer hores per a poder desenvolupar l'atenció
als  ciutadans de Borriana.  Sense informació...  Però que damunt vulguen vendre-la
com a social...  O siga,  que qualsevol persona de Borriana,  independentment de la
renda que tinga (cobre 50.000 € per unitat familiar, o 100.000 €, 40.000 €, 60.000 €,
etc.) qualsevol pot tenir els llibres gratuïts; o almenys fins al límit de 200 €; qualsevol.
Aquestes són les polítiques socialistes?

Perquè mire, li vaig a dir més... Almenys perquè la gent sàpia el que ocorrerà
també... Ara resultarà que aquells que tenen més capacitat econòmica, estan al corrent
de pagament amb les administracions;  i  aquelles persones que tinguen problemes,
perquè tinguen problemes per a arribar a final de mes, i tinguen qualsevol xicotet deute
amb l'Administració... Saben el que ocorrerà? Doncs que els compensaran els deutes;
i  no cobraran l'ajuda de llibres. Aquesta és la política social  que vostés han volgut
vendre! I això és el que han d'explicar a la gent. Això és el que han d'explicar a la gent!
Perquè  ara  en  ve  una  altra:  si  açò  haguera  sigut  social,  ho  hauria  pagat  tot  la
Conselleria, que és competència d'ells. I vosté hauria disposat de 300.000 € i escaig
més per a ajudar les famílies de Borriana. Però clar,  polítiques socialistes amb els
diners dels altres... Mentre no s'acaben, farem tot el que es puga.

Clar! La Conselleria ve i ens demana que hi posem tots diners; perquè ella al
final  trau  la  mesura estrella,  i  al  final  no  pot  pagar-la.  I  ara  clar,  que  paguen  les
diputacions, que paguen els ajuntaments... I en compte que siga una mesura social, ho
paguem a tots. Barra lliure per a tots, fins que s'acaben els diners una altra vegada! I
això a mi em recorda a aquella època en què al final vam caure on vam caure del xec
bebé, de la deducció dels 400 €, que va durar un any, i ens va portar on ens va portar. 

Perquè jo no entraré en el que són les polítiques que vosté feia de dir-me en
què em gastava els diners o els diners dels meus companys en les diferents partides
que tenien... Jo no entraré ací... Perquè podria posar exemples, i d'exemples n'hi ha
diversos...  Jo  no  vaig  a  dir-li  per  què  vosté  baixa  la  partida  de  Turisme.  Perquè
realment li ho dic: la podria haver baixat 3.000 € o en 40.000 €; perquè per a portar
Pepet i Marieta, la veritat és que no valia la pena posar un euro, d'acord? 

O podríem parlar de les Despeses diverses de protocol... Que ací en campanya
es va dir que s'eliminaria per complet...  I a hores d'ara, són les mateixes despeses
protocol·làries que vostés criticaven de l'anterior alcalde; les mateixes. I ara vosté diu
que no havia dit mai que calia llevar-les. Doncs escolte vosté a la seua cap de files de
campanya el que deia! I tot el que eliminaria. I les despeses protocol·làries anava a
eliminar-les. I ací estan les despeses protocol·làries. Li han agafat gust a la partida.

O què dir de les Despeses diverses de participació? Ens hem gastat 1.300 € en
un procés participatiu; que mire, és digne de veure. Jo no discutisc la bona voluntat del
Sr. Del Moral en fer-ho. De fet, quan jo em vaig reunir, li ho vaig dir directament: ‘Crec
que la seua intenció és bona; però crec que ho hauria de tractar d'una altra manera. El
Consell Social està per al que està; i  açò s'hauria de tramitar a través del Consell
Social’. Doncs mire, quina casualitat que trau uns pressupostos participatius en què el
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punt estrella (i el porten en el seu programa): volen fer la carretera del Port; i resulta
que posen un euro. Vosté recorda el que deien vostés quan nosaltres vam posar un
euro en un pressupost? Vosté es recorda del pressupost en què vam posar un euro, i
que el trauríem dels romanents? 

I  vostés  ara  posen  un  euro;  però  clar,  ara  reconeixen  que  la  carretera  és
municipal;  i  l'hem de pagar tota nosaltres.  Ara diuen que estan mirant  per a fer  el
projecte.  Si  el  projecte  ja  està fet!  El  projecte val  6.000.000 € i  escaig.  I  facen la
carretera com es mereix Borriana. Això és el que han de fer! No pensar a veure com
retallen els carrils... Que al final els cotxes aniran pegant-se amb els retrovisors. Això
és el que han de fer! 

Després em posen: recuperar el Mercat de la Mar... Però si és el mercat que
vostés es van carregar! Quina casualitat  que el  segon punt  que més demanda ha
tingut en els pressupostos participatius ha sigut recuperar el mercat de la platja! Quina
casualitat! Però és més, que damunt hagen de dir que la gent del poble demana un
mercat de la mar, i damunt per gestió directa. Haurem de fer una enquesta a tota la
gent  de  Borriana;  per  a  veure  quants  sabrien  que  és  per  gestió  directa.  I  quina
casualitat que tots vulguen el Mercat de la Mar, i per gestió directa! Quina casualitat!

I després, millorar les infraestructures... Que sí, que passem de 50.000 € que hi
havia l'any passat, a 100.000 € que hi ha enguany; 50.000 €. Això és tot el que són els
pressupostos participatius, en el capítol d'Inversions.

Però  mire,  m'agradaria  que,  si  té  l'amabilitat,  a  més  em  conteste  algunes
preguntes...  M'agradaria  que  vosté  ens  diguera  si  ara  veu  correcte  pressupostar
70.000  €  d'interessos  de  demora.  M'agradaria  que  em  diguera  també  si  ara  veu
correcte no pressupostar ni  un euro per als tallers d'ocupació. M'agradaria que em
diguera per què no ha posat en el Pressupost o no ha creat cap partida per a l'Arenal
Sound. M'agradaria que em diguera per què no ha creat cap partida per a l'Arenal
Sound. M'agradaria que em diguera si ara la mitjana d'inversió per habitant de Borriana
és correcta; a diferència del que hi havia l'any passat. I m'agradaria que em diguera,
dins del capítol en què vosté diu que li han deixat el deute de 12.000.000 €... Ja no a
mi, sinó a la gent del poble... Que diguera dins d'aquests 12.000.000 € que li queden a
vosté per assumir, a què han anat destinats. Perquè supose que, quan vosté ho diu,
sabrà o s'haurà interessat per informar-se a què s'han destinat aquest diners... Perquè
si no,  li  ho diré jo,  ara després.  I  almenys la gent  sabrà en què s'invertien aquest
diners; i que per això estan aquests deutes; aquest diners que s'estan tornant.

Per això, vinc a dir-li, Sra. Rius, que jo no sé si vosté encara té les ganes de
voler considerar aquest Pressupost com un pressupost social (en primer lloc), de difícil
elaboració... Després de tot el que hem comentat... Per això, certament, i encara que
sé que vosté em demana... I mire, hi havia una cosa que se m'havia oblidat que vosté
m'havia preguntat... Explique vosté al ciutadà de Borriana, perquè vosté em diu que
sóc un mentider, per què la taxa de cementeri passa de 130 € a 200 €. Explique al
ciutadà de Borriana, com vosté diu, que ara vostés, perquè s'acaben les concessions,
van cobrar per continuar concedint els nínxols. Això és el que els ha de dir. Però no em
diga que sóc un mentider. Però perdone, fins ara no es cobraven! Diga-li-ho vosté a la
gent: que vostés a partir d'ara cobraran una taxa per concessionar el nínxol. Però no
em diga que jo sóc un mentider. I si no, explique per què passa aquesta taxa de 130 €
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a 200 €. Llevat que vosté ara tinga una boleta, i ens vulga dir quanta gent del poble ha
de faltar per a l'any que ve.”

Sr. Sánchez: “A veure... Presenten aquests pressupostos i diuen que garanteixen les
polítiques socials, l'educació, la promoció de l'esport, la promoció econòmica, la sanitat
o la mobilitat. Bé, doncs si analitzem detingudament totes elles, l'única que en realitat
es  compleix  és  la  de  la  promoció  de  l'esport,  en  el  fet  que  augmenta  la  partida
denominada Contracte serveis esportius en 86.680 €; passa de 250.000 € que tenia
l'any passat, a 336.680 €. Però és que a més hi ha una altra partida (la de despeses
del Pla PATI) que la doten amb 31.300 € més, ja que l'any passat no tenia cap dotació.
Amb la qual cosa,  incrementen la política de la promoció de l'esport  en 118.000 €
respecte de l'any anterior; cosa que suposa un increment del 48%. 

En canvi, per a la promoció de les polítiques socials… Que no sols nosaltres
sinó també vostés han considerat tots aquests anys molt més necessàries; podíem dir
que fins i tot vitals, per a evitar en molts casos el perill d'exclusió social en què estan
moltes persones en aquesta població; o això és el que ha dit el Partit Socialista fins fa
quatre dies... Passen de 350.000 € a 400.000 €; o siga, incrementen 50.000 €. Però a
més, en la partida de Menjar a casa, la minoren en 900 €; passa de 7.776 € a 6.876 €.
És curiosa la xifra! 900 € redons... Açò suposa que l'increment d'aquesta partida tan
necessària de Serveis Socials es veja afectada amb un increment tan sols d'un 13% i
escaig.

Bé, no es tracta ací de fer un estudi detallat del Pressupost que vostés avui
porten a aquest Ple. Però sí que cal dir que en línies generals pateix les mateixes
deficiències que patien els anteriors; i  que vosté, amb molt  bon criteri,  valorava en
aquell moment. El que no entenem és que ara ens ho presenten com un projecte per a
l'impuls del municipi i la resolució dels problemes dels ciutadans.

De fet, em recolzaré en les seues pròpies paraules per a constatar la certesa
del que estem exposant. I  així,  en el Ple d'aprovació dels pressupostos per a l'any
2015,  vosté  manifestava:  ‘Perquè el  39% es gasta  en personal,  el  37% se'n va a
despeses corrents, el 6% per a subvencions, i en amortització d'interessos ens gastem
el  16%; per tant,  només ens queda un 2% per a inversions’...  Doncs bé,  li  vaig a
mostrar un gràfic del repartiment del Pressupost enguany.

I el Pressupost queda repartit de la manera següent: és exactament igual que
l'any passat. El 39,72% es gasta en personal; el 37,11% se'n va a despeses corrents;
el 7,72% per a subvencions. I ens queda tan sols un 2,60% per a inversions. Si tenim
en compte que els altres eren nombres enters, i açò té uns decimals, és exactament el
mateix. A més, cal tenir en compte que en aquest Pressupost disposen d'1.200.000 €
més  per  a  poder  gastar-los  en  altres  coses,  i  podien  haver  incrementat  algunes
partides, pels interessos que no pagaran i l'amortització del capital corresponent.

Bé, doncs de l'anàlisi del pressupost es desprén que, més que tractar-se d'uns
pressupostos per a la ciutadania, són uns pressupostos cap a dins de l'Ajuntament; ja
que  clarament  s'observa  que  a  qui  han  tractat  d'acontentar  és  als  seus  socis  de
govern, incrementant les partides objecte de les seues competències. Però aquestes
són les conseqüències de les societats; que cada soci té uns objectius propis, i entre
tots tenen pocs objectius comuns.
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També  observem  que,  a  pesar  de  ser  el  blanc  de  les  seues  crítiques  en
exercicis passats, mantenen la partida de Despeses de protocol; exactament amb la
mateixa quantitat  que estava en l'exercici  anterior  (12.000 €);  cosa que ens pareix
absolutament de sobra.

D'altra banda, continuem pagant a la Diputació 120.000 € per la gestió de les
multes; quan ací a l'Ajuntament tenim un negociat de multes, que està dotat amb el
seu  personal,  inclòs  en  la  corresponent  Relació  de  llocs  de  treball,  que  podria
perfectament portar la gestió d'aquestes multes; i no tindríem per què pagar el mateix
servei dues vegades. Estem pagant el servei a la Diputació i els sous dels funcionaris
destinats a això en la Relació de llocs de treball d'aquest Ajuntament.

D'altra  banda,  ens  crida  poderosament  l'atenció  que  en  el  Pressupost  de
despeses figura una partida denominada Consorci paisatge riu Millars; a la qual a més
li han duplicat la dotació; passa de 30.000 € a 60.000 €. Ens agradaria que algú ens
explicara què li aporta aquest consorci a Borriana, que compartim amb Almassora i
amb Vila-real; perquè, per més que ho hem intentat, per més que hem indagat, l'única
cosa que hem pogut esbrinar és que no presenta comptes des de l'any 2013. I ens
sorgeix el dubte de si a un òrgan que no presenta comptes se li pot aportar alguns
diners.

D'altra  banda,  observem  que,  a  pesar  de  ser  la  petició  estrella  dels
pressupostos  participatius,  la  connexió  de  la  carretera  Borriana-Port,  en  el  capítol
d'Inversions (com bé ha dit abans el Sr. Fuster), la doten amb un euro aquesta partida.
Això  ens  genera  o  el  dubte  de  si  s'ha  inclòs  aquesta  partida  en  el  Pressupost
simplement  per  acontentar  els  votants.  Aquest  és  el  major  dubte  que ens genera.
Encara que, clar, segons es desprén de les declaracions de la Sra. alcaldessa, del cost
total del que ens costarà dotar la carretera, pareix que el 50% el pagarà la Conselleria
(això és el que vaig sentir jo l'altre dia en algun lloc, que declarava vosté), i l'altre 50%
el pagarà el poble.

Bé,  doncs  si  ho  pagarà  la  Conselleria,  per  descomptat  de  la  partida  de
Subvencions no serà; perquè no existeix. I si ho fa d'una altra partida, potser el que
estan fent és desvirtuant el Pressupost de la Conselleria. Però en tot cas, si més no, és
el  Pressupost  de  Borriana;  i  tenint  en  compte  el  principi  de  claredat  aplicable  en
l'elaboració dels pressupostos, almenys haurien d'haver posat una estimació del que a
l'Ajuntament de Borriana li costarà aquesta obra o inversió. Almenys, per fer complir el
principi de claredat; i perquè les despeses són una estimació. Però clar, una estimació
per descomptat res més lluny que de ser un euro.

Doncs bé, una vegada exposat amb poques paraules el que observem en el
contingut  d'aquest  Pressupost,  no ens queda més que dir  que és més del mateix.
Encara que som conscients que poc més es pot fer, si per a la seua confecció partim
del mateix model que s'utilitzava anteriorment. Voldríem dir-li que no és que nosaltres
sapiem  més  que  vostés  en  matèria  de  pressupostos...  Ni  de  bon  tros!  Però  si
s'hagueren molestat a utilitzar el sentit comú, la imaginació i sobretot la dedicació que
aquest poble es mereix, s'haurien adonat que les despeses poden arribar fins on les
necessitats  arriben.  En canvi,  els  ingressos els  pinten molt  limitats...  Sí,  sí,  poden
arribar fins on les necessitats arriben, si hi ha ingressos, clar! 

El Pressupost té un principi d'equilibri,  per descomptat, no faltava més! Però
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clar, si hi haguera més ingressos, podria haver-hi més despeses. I les despeses poden
ser infinites. El que té limitació són els ingressos. En això estarà amb mi. I Borriana
compta amb molts recursos per a generar aquests ingressos. A manera d'exemple,
podria dir-li del patrimoni municipal del sòl, la costa i el seu entorn, per esmentar-ne
alguns... Són béns que cal revaloritzar i rendibilitzar-los.

A més de ser capaços de portar diners d'altres administracions, i rendibilitzar
alguns serveis assumint l'Ajuntament la seua gestió;  amb la qual cosa, generaríem
llocs de treball, rendibilitzaríem el servei i ho traduiríem en riquesa. Estic d'acord que
només porten cinc mesos; i no ha donat temps a tot. Això són paraules quasi literals
seues de l'any passat, Sra. Rius... Només porte cinc mesos, i no ha donat temps a tot.
Però de totes maneres, cinc mesos donen per a molt. I si s'hagueren posat a treballar
des del primer dia, de segur que alguna d'aquestes qüestions podrien haver-la abordat
a hores d'ara.

Bé, però sense conclusió... El major valor amb què compta Borriana, que és la
costa i el seu entorn, el posem a disposició d'un tercer, perquè l'explote i s'emporte els
beneficis, mai generarem ingressos amb què cobrir les necessitats d'aquest poble; i
estarem sempre estancats en el passat, mirant al passat en compte de pensar en el
futur, i treballant sobre pressupostos semblants, semblants o iguals que aquest. 

Quant  a  les  partides  d'ingressos,  poc  cal  comentar.  Són  pràcticament  els
mateixos que l'any passat; excepte una diferència de 400.000 € i escaig d'ingressos
més enguany que l'any passat. I açò ve a corroborar el que estem dient. Res més que
això.”

Sra. Sanchis: “En fi, el que veiem, en principi, és que l'IBI, que no anava a augmentar,
ha  augmentat  un  0,80%  l'urbà,  un  8,11%  el  rústic.  Les  taxes  del  cementeri  han
augmentat un 53%; la taxa del mercat, un 53,85%. Però bé, si el mercat ambulant se
n'ha anat a Mascarell, no sé quants vindran a vendre a Borriana.

Hi ha una partida que a mi m'ha cridat moltíssim l'atenció, que és per venda de
publicacions; que no existia,  i  que clar ara apareix augmentada en un 600%; i  per
imprevistos, que passa de 100 € a 37.000 €. 

I respecte a les despeses, l'augment de Premsa i publicitat en 10.000 € (o siga,
un 16% més); i tenint en compte que ja hi ha un assessor d'imatge contractat... No
entenc  jo  per  a  què gastar  més en  publicitat.  Estudis  i  treballs  tècnics,  18.000  €;
contractes de serveis esportius puja un 34%; i la despesa de guarderia, que puja un
400%.

Vostés ens van acusar (concretament vosté, Sr. Granel) de voler-la vendre a
algun amiguet. I resulta que abans a l'Ajuntament li costava 8.000 € i era pública, i ara
resulta que ens costarà 40.000 € mantenir la guarderia, sent pública també. Llavors, no
entenc molt bé aquesta diferència a què es deu. A més, els preus de la guarderia crec
que són bastant semblants als de les guarderies privades. Llavors, no entenc molt bé
per què hem de pagar 40.000 €; i la resta de les guarderies públiques resulta que se
sustenten soles. No ho entenc molt bé, la veritat. 

I hi ha una altra partida, del BIM i del llibre de Falles que ha augmentat un 55%;
si vosté diu que el llibre de Falles ens eixirà gratis; i resulta que del BIM augmenta un
55%,  per  un  fulletó  que  eixirà  dues  vegades  a  l'any...  Em  pareix  una  vertadera
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barbaritat.  D'altra  banda,  també això  del  conveni  del  riu  Millars,  que augmenta  un
100%, i també m'agradaria saber per què. 

I després ja parlant de les despeses per a inversió que es realitzaran (que és el
2%), doncs veiem que ens quedarem amb les mateixes platges, no s'arreglarà res de
la platja, tindrem ací unes entrades a Borriana. I vist que la partida de Turisme s'ha
reduït,  crec  que  estarem igual  que  l'any  passat,  que  l'any  anterior  i  que  l'anterior
respecte al turisme i a la promoció d'aquest.

Jo recorde que, quan vam tenir el debat al Payà, tots vam coincidir que calia
arreglar la platja; tot el món va aportar idees molt boniques per a fer-ho. Però veig que
en el Pressupost la inversió és el 2%; que continua sent exactament igual, i que no es
farà  absolutament  res  per  millorar  el  turisme  a  Borriana.  Amb  això  es  milloraria
l'ocupació, i amb això es milloraria la qualitat de vida de la gent de Borriana.”

Sr. Del Moral: “Si per alguna cosa es caracteritza aquest equip de govern és per posar
en marxa noves iniciatives, Sr. Fuster. Per començar li vaig a parlar de participació.
Vosté m'ha anomenat, entre altres coses en els pressupostos participatius, això d'un
euro d'inversió per a la carretera del Port i Borriana.

Si nosaltres vam apostar per la participació i la transparència va ser des del
primer minut en què vam crear aquestes dues regidories que no existien en l'anterior
govern; això per començar. Després, vam continuar amb la iniciativa de participació,
per  a  obrir  els  primers  pressupostos  d'enguany.  Sí  que  és  veritat  que  no  es  va
convocar el Consell Social. Però jo crec que, quan vosté em va tendir la mà per a
participar de la construcció del Consell Social (que jo li ho vaig agrair molt), sí que vaig
veure que no hi havia temps suficient com per a poder convocar-lo,  i  que poguera
treballar de forma adequada, tant els pressupostos com les bonificacions i exempcions
fiscals. Per tant, sí que vam construir aquesta iniciativa ciutadana, en què la gent podia
presentar les seues propostes, i després podia votar-les. És un mecanisme que vostés
han posat en qüestió moltes vegades. Jo també reconec que és un mecanisme nou, i
que pot millorar molt; però no és un mecanisme que cree tanta controvèrsia en altres
municipis. En municipis com Vila-real, Almassora o Onda ho estan posant en pràctica
posteriorment a Borriana. De fet, Vila-real va acabar fa poc. Sí que és veritat que Vila-
real té una trajectòria de cinc anys de pressupostos participatius: però és el primer any
en què, dins d'aquests pressupostos participatius, incorporen la novetat que la gent
puga proposar tant en una primera fase, com votar-los en una segona fase; que és un
mecanisme que ja hem fet ací a Borriana.

Vosté diu que només s'habilita un euro. Com ha explicat la companya Sra. Rius,
s'obri la partida, perquè treballarem per tal que aquest any que ve siga possible la
carretera del Port a Borriana. I no sols s'ha habilitat un euro d'inversió en participació;
com vosté haurà pogut veure amb més d'una setmana d'antelació els pressupostos,
cosa que tinc entés que abans (corregisca'm si m'equivoque) no es donava amb tanta
anterioritat. I també tinc entés que se li donava a... Perdone, Sra. Montagut, però estic
en el meu torn...

I si seguim, vosté haurà pogut veure que s'ha posat per a l'increment de zones
verdes (que demanaven en la segona proposta més votada) 20.000 €. S'ha posat una
partida per a crear un parc caní amb 19.000 €. Això també emanava de la segona
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proposta; en la qual la ciutadania també demanava açò. I d'altra banda, s'ha posat
100.000 € per a la millora de les instal·lacions als parcs; que també correspon a la
segona proposta. Al marge de l'euro que s'ha posat en la carretera del Port, s'ha posat
139.000 € en la resta de demandes que ha posat la ciutadania. 

Sí  que és veritat  que vosté ha dit  que moltes de les demandes ja  estaven
recollides pels programes polítics de l'equip de govern. Ací té tota la raó. Però s'ha
obert la iniciativa ciutadana, i s'han expressat d'aquesta manera. No crec que vosté
pose en dubte que els tècnics municipals juntament amb l'equip de govern no han fet
una bona labor a l'hora de traslladar tot el que figurava en les paperetes a la segona
fase, en la qual es votaven.

De tota manera, per transparència, es va pujar a Gestiona totes les actes, el
cost dels pressupostos participatius i els reglaments que es van dur a terme. De totes
maneres,  a  part  de  pujar-ho a  Gestiona,  perquè l'oposició  tinguera  l'oportunitat  de
poder veure les actes, els tècnics que hi havien estat, com s'havia fet el recompte de
vots, quins criteris s'havia utilitzat... A part d'això, ara també ho pujarem al Portal de
Participació,  perquè  qualsevol  ciutadà  o  ciutadana  també  puga  consultar-ho.  Les
paperetes de la primera i la segona fase, Sr. Fuster, estan a la disposició de tots els
partits, perquè puguen veure i constatar el treball que hem fet.

Quan  vosté  parla  de  la  particularitat  que  en  el  Mercat  de  la  Mar,  com  a
proposta, hem redactat que siga de gestió municipal, no és perquè la immensa majoria
de les persones que hagen participat ho hagen manifestat així. Encara que sí que hi
havia persones que ho manifestaven; realment, quan en el reglament s'especifica que
es farà una comissió de tècnics i de l'equip de govern, és perquè s'intente unificar les
demandes ciutadanes amb l'ADN de l'equip de govern.  Per  tant,  sí  que també ha
participat  l'equip  de  govern;  i  ho  hem  dit  des  del  primer  moment,  en  aquests
pressupostos.

Després, parla vosté de la partida que s'ha obert de 18.000 € per a participació
ciutadana i transparència; i ho ha lligat amb el fet que ha costat 1.300 € la realització
d'aquests  pressupostos  participatius.  Sí,  ha  costat  1.300  €  aquests  pressupostos
participatius;  però  ha  sigut  treball  propi  de  la  regidoria  (els  dissenys  de  tota  la
cartelleria i papereria); ha sigut treball propi de la regidoria i dels tècnics municipals
l'elaboració  del  Portal  de  Participació,  que  si  s'haguera  subcontractat  com  altres
vegades... Que no ho critique, i que sí que s'ha fet des de l'Ajuntament la subcontracta
per a fer un portal  municipal,  que ha costat milers d'euros. Nosaltres hem absorbit
aquest  treball,  i  ho  hem  fet  nosaltres  mateixos.  L'única  cosa  que  s'ha  cobrat  en
aquests  pressupostos  participatius  ha  sigut  la  impressió  de  totes  les  paperetes  i
cartells; i d'altra banda, la despesa en megafonia, que va ser 300 €. Sí que hem tingut
molt de compte amb els diners que anàvem a gastar-nos; perquè creiem que hem de
ser molt sensibles amb aquest tema. 

I  aquests 18.000 € que vosté diu que hem posat en la partida...  Jo si vol li
explique,  per  transparència,  en  què  crec  que  haurien  de  gastar-se.  D'una  banda,
aquests 18.000 € es destinaran al Portal de Transparència de Civio, que entrarà en
vigor aquest gener. A partir d'ací, també implantarem una aplicació per als telèfons
intel·ligents,  perquè la  ciutadania  també tinga la  informació  en els  seus telèfons.  I
després continuarem amb les campanyes de transparència i de participació, que es
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faran l'any que ve.
Per  part  del  Consell  Social,  que tractarà els  pressupostos participatius,  ja  li

avance que hem fet un calendari; i jo estic treballant perquè el Consell Social l'any que
ve comence a treballar des de principi d'any, perquè es convoque quatre vegades en
un any, més a part les reunions dels equips de treball que puga haver-hi. Però jo crec
que necessitem un any sencer perquè el Consell Social siga operatiu i puga treballar. I
jo espere... I  crec que vosté ajudarà en aquest camp... que la resta dels partits de
l'oposició treballen per poder impulsar el Consell Social que s'ha convocat una vegada
(si no recorde malament).

Després,  parlant  del  que  ha  parlat  vosté  sobre  la  transparència,  i  que  si
poguérem penjar  els  pressupostos anteriors  i  els  que hem fet  nosaltres,  perquè la
ciutadania  poguera  veure  una  evolució  o  canvi...  Li  comunique  que  el  Portal  de
Transparència de Civio que es contractarà amb aquests 18.000 €;  però sí  que es
pagarà  d'aquesta  partida.  En  aquest  portal  es  pot  veure  el  Pressupost,  el  nivell
d'execució i un gràfic en què es pot veure des de 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015. És a
dir, que la ciutadania podrà veure amb un gràfic per cada àrea la despesa que hi ha
hagut, l'ingrés que ha hagut i el nivell d'execució; amb gràfics i per any. Per tant, sí que
li avance que sí que podrà ser possible.

I pel que fa als tres salaris mínims interprofessionals, jo fins ara no he cobrat
més dels tres salaris mínims interprofessionals. I li continue dient que no els cobraré. I
si ho cobre, ho donaré; ja ho he dit. Però fins ara no he cobrat més del triple del salari
mínim interprofessional a què em vaig comprometre.”

Sr. Granel:  “Volia fer una valoració del Pressupost. Jo crec que avui es presenta el
primer Pressupost d'un nou govern. És un pressupost responsable, perquè fem front a
inversions necessàries per a la població; i  també social,  perquè està encarat a les
persones i  pensant en els ciutadans de Borriana. Proposem un Pressupost en què
prevalen principalment les persones; i això es demostra en partides directes, com són
els 400.000 € dels quals ja s'ha parlat repetidament en aquest Ple d'avui, en Ajudes
socials. Però també, com és cert, el Sr. Fuster ha parlat dels 313.000 € per a la Xarxa
Llibres, que aniran directament a parar a famílies, i que es converteix en una ajuda
directa, que pensem que també és necessària.

Aquesta suma de quasi 800.000 € aporten subvencions a ONG, a Càritas, al
menjador social, a la casa d'acollida, als convenis de xarxa Isonomia, programes de
Menjar  a  casa,  que  ja  estaven  abans,  l'Escola  d'Estiu,  per  a  resoldre  problemes
alimentaris... Parlem de persones i el Pressupost mostra aquesta imatge. En educació
farem una forta inversió. Està clar que el programa Xarxa Llibres és un programa per a
ajudar les famílies, i perquè l'educació siga per a tots i per a totes les persones.

Les àrees que toquen més la ciutadania tenen una especial dedicació en el
Pressupost. Estan a la par en la part econòmica, i també en com es tracta i les coses
que es vol fer en aquestes àrees. Parlava de responsabilitats, perquè farem inversions,
que possiblement no són molt  vistoses,  però són molt  necessàries per a Borriana.
Parlem del  pont  que hi  ha al  carrer  Major;  que s'ha de rehabilitar;  perquè és una
necessitat que ens han transmés els tècnics. Parle també del centre elèctric que hi ha
a la zona de l'Arenal; i és per a donar un servei digne als veïns i veïnes que estan a la
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zona dels poblats marítims. Parle també de la construcció dels nínxols del Cementeri
Municipal; que jo recorde que hauria d'haver-se abordat abans aquesta ampliació del
cementeri;  i  és en el  que treballarem. El mateix ocorre amb l'equip informàtic;  que
també és una inversió de 20.000 €; perquè estem treballant en un programa Gestiona;
que  ara  mateix  ja  no  queda  cap  factura  dins  del  calaix,  sinó  que  passa  tot
electrònicament. I qualsevol persona pot saber quan firma el regidor i quan no. I crec
que això és un avanç molt important. L'equip de radiocomunicació de la Policia Local
(16.000 €),  perquè creiem que és necessari,  que la  Policia  també tinga una millor
comunicació. I encara que no siga una inversió, com ha dit el Sr. Fuster, és la paga
extra als funcionaris, que la devíem, i per això mateix farem aquest pagament.

I també parle d'inversions que pensem que són necessàries. Al Mercat Central
jo crec que tot el poble demanava una rehabilitació; i és al que farem front. També la
pavimentació de vials; ja no sols estem parlant de vials al centre del poble, sinó també
vials de camins rurals. I crec que són necessitats primordials per als nostres llauradors.
I també, com no podia ser de cap altra manera, la millora en infraestructures públiques
que es farà en tota la nostra ciutat en breu. Serà una zona esportiva a l'aire lliure. Jo
crec que és important promocionar l'esport a l'aire lliure i l'oci; perquè al final són les
persones les que gaudeixen de l'aire lliure. I com no la zona verda a l'Arenal;  que
pensem que és necessari que es done una altra imatge al nostre Arenal.

Amb tot  això,  li  sumarem aquest  passeig  carril  bici  a  la  carretera  del  Port.
Sabem que hem posat un euro. Però nosaltres confiem en les negociacions que estem
assumint amb la Generalitat (i en aquest cas amb la Conselleria d'Infraestructures);
perquè aquells anys en què desgraciadament no es va poder fer, ara siga una realitat i
puguem tenir aquest servei de mobilitat; aquest servei per a la gent de Borriana.

Per  tot  açò,  pensem  que  el  Pressupost  de  Borriana  és  un  pressupost
responsable, pensat per a les persones; i és una prova que el que volem és ara iniciar
la nostra ciutat.”

Sra. Rius: “Bé, l'IBI no ha pujat, Sra. Sanchis. Han pujat els ingressos per IBI; però no
diga que ha pujat l'IBI, perquè no és cert. Em preguntava això del Consorci del Millars,
que per què paguem 60.000 €. Perquè enguany hi ha hagut inversions (inversions en
la part de Borriana); cosa que abans pareixia que no es fera... Ara han fet un mirador...
La quota la posa el Consorci, i nosaltres paguem. A vegades hem pagat 60.000 €, i a
vegades 30.000 €. Enguany toca 60.000 €. Així és com s'ha acordat en el Consorci.

Sr. Fuster, si la pela fóra la pela, ens hauríem posat el sou que tenien vostés.
Nosaltres ens n'hem posat un de més baix, i per això hi ha un estalvi de 54.000 € en la
despesa d'òrgans de govern; de 54.000 €. No és el que hi havia abans.

Els  cementeris  incrementen  els  ingressos;  és  cert.  Perquè  gestionarem  el
cobrament de la renovació dels nínxols que vosté va aprovar en l'Ordenança de 2013.
No ho ha gestionat per excés de treball simplement; no perquè vosté no haja volgut
cobrar-ho... Que anava a cobrar-ho, i a més va dir que era el 30% del preu del nínxol...
Per tant, si es gestiona en 2016, cal posar la previsió d'ingressos de l'any 2016.

Això del Protocol, que diu que són les mateixes despeses protocol·làries que
tenia el Partit Popular... Sr. Sánchez, el Partit Popular, si ho veu en els números, quan
vam entrar nosaltres havien passat cinc mesos, i en Protocol havien gastat 12.000 €.
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Nosaltres hem posat 12.000 € per a dotze mesos. Per tant, no és el mateix, no és el
mateix.

I bé... Ací hem passat d'un boom immobiliari, que ara que he vist el company, el
Sr. Molina, en què els diners entraven a palades. Ell avisava del pilot roig de ‘compte,
que estem malgastant massa!’ Fins que la llum intermitent es va quedar fixa, va venir
la crisi, i qui va pagar tot aquest sanejament... Doncs el contribuent; el contribuent que
va veure que va venir la crisi, i en els primers cinc anys de crisi el Partit Popular va
apujar l'IBI, per exemple... Perquè van apujar molts impostos; però l'IBI va pujar un
32% en cinc anys; igual que el fem (que ara tant critiquen també) l'han apujat fins al
20% tots els anys, perquè finançava el cost; i això ha sigut així sempre.

És a dir, van apujar els impostos, no van fer inversions i van retallar en serveis
públics. I a més es van limitar a complir les ordres que els dirigien des de Madrid.
Madrid va dir que havien de reduir l'endeutament per davall del 75%. Ací estàvem en
un 116%, i no podíem anar a més ja, i calia reduir-ho sí o sí. I vam haver de reduir-ho,
perquè si no, no podíem demanar més préstecs. Madrid imposa un període mitjà de
pagament a proveïdors baixat, perquè ací estem pagant a una mitjana de 900 dies, i
havíem de reduir-ho sí o sí; per tant es va reduir. Va imposar també complir la regla de
despesa; va imposar l'equilibri pressupostari... Tot són ordres de Madrid que li imposen
per a poder arreglar els empastres que hi havia als ajuntaments, i aquest era un d'ells.
Per tant, qualsevol que seguisca les ordres de Madrid saneja els comptes municipals.

Tot i  això, després de tot aquest  sanejament,  l'herència que ens vam trobar
quan vam arribar ací és que en teoria no hi havia factures pendents d'anys anteriors,
perquè realment en els papers no estaven; però de moment ja n'hem pagat diverses
de  2010,  de  2013,  de  fotos  de  falleres,  de  2014,  serveis  públics  de  neteja,  de
conserges, etc.

Herència... També vam veure partides esgotades, a zero, i amb -35.000 €; és a
dir,  en cinc mesos havien gastat no el de tot l'any, sinó més encara. Herència són
inversions  urgents que hem comentat  abans,  que s'havien d'haver  executat  abans
(molt abans), i no si tan bé estàvem econòmicament, haver-les fet, i no ara corrents
perquè són urgents. També deutes per sentències no quantificades, que haurem de
pagar també a partir de 2016. Herència és que no paren de venir col·lectius, empreses
o institucions públiques dient-nos que l'Ajuntament els deu diners; que a vegades ho
tenim en compte, però hi ha vegades que no tenim constància que hi haja cap deute a
aquestes associacions. 

Del que sí que hi ha constància, i no entenem per què s'ha arribat a aquest
extrem, en la guarderia infantil; que vam estar parlant l'altre dia amb la gestoria que
porta tots els comptes. I resulta que hi ha un deute de 32.000 €, es deuen proveïdors,
es deuen nòmines de l'any 2011, quan nosaltres som els únics patrons; i en teoria, si
ací ha passat a vegades que la subvenció era de 8.000 € i s'han posat més diners per
a poder tapar càrrecs que havia d'assumir el centre i no podia... Doncs no entenem
com s'ha quedat aquest deute per solucionar. També serà el Pressupost de 2016 el
que es farà càrrec de posar ordre a tot aquest retard. I també al problema del curs
actual. Perquè tenim un greu problema en el curs actual, gràcies a la seua companya
la Sra. Montagut; perquè va eixir en premsa al setembre assegurant que la guarderia
no obriria enguany (el curs actual); per tant, els pares es van buscar la vida, van llevar
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la matrícula i la matrícula que hi ha és que la guarderia no és sostenible. Doncs sí, així
és, Sra. Montagut. Moltes gràcies per col·laborar que tinguem més despeses enguany.

Herència també és el deute bancari que hem rebut de 12.400.000 €, dels quals
hem de reservar en el Pressupost de 2016, 3.350.000 € per amortització i interessos,
dels  quals,  si  hagueren  gastat  amb  responsabilitat,  i  sabent  que  hi  ha  un  crèdit
pressupostari  que  hem  de  respectar,  ara  no  estaríem  pagant  uns  570.000  €  que
haurem de complementar l'any que ve, per a pagar aquest préstec que ens queda de
les factures anteriors a 2012. Aquesta és la realitat: que haurem de pagar despeses
corrents  que  no  farem  en  2016;  però  haurem  de  pagar-les  amb  càrrec  a  aquest
Pressupost. I amb aquests 570.000 € que fan molt de mal, moltes despeses i moltes
polítiques socials  i  inversions,  que ara estan hipotecades,  podríem haver fet  si  els
haguérem tingut disponibles. 

Diu el Sr. Sánchez (bé, no sé qui ho ha dit...) que teníem disponibles 1.000.000
€ més que en 2015. Evidentment les amortitzacions dels préstecs es van fent i no són
per a tota la vida. Si hi ha un préstec cada any, també s'acaba un préstec cada any.
Per tant, és veritat que hem acabat de pagar enguany 570.000 €, com tots els anys.
Però també tenim despeses extres que no són normals. Com ha passat enguany 2015,
l'any que ve tenim despeses extres que també superen aquest 1.000.000 € que vosté
diu. Per exemple, els llibres de text (313.000 €), la paga extra de 2012 (280.000 €),
l'increment salarial (100.000 €); cosa que enguany no teníem, perquè portem cinc anys
amb els salaris congelats. Hi ha una sentència que hem de consignar també en el
Pressupost de 70.000 €; la guarderia infantil, que cal destinar 40.000 €; o inversions
urgents de què hem parlat abans, 210.000 €. Per tant, tenim més recursos disponibles;
però no els tenim disponibles, perquè els hem de destinar a unes despeses que també
són extres.

Tot i això, havent fet la pau amb aquestes sumes i restes que els he comentat...
Tot i això, en aquest equip de govern tenim un interés per la despesa social, encara
que no li ho parega. Millorar l'accessibilitat és despesa social; destinarem 20.000 € per
a  millorar  l'accessibilitat.  Incrementarem  partides  de  manteniment  de  via  pública,
edificis  públics  i  col·legis;  açò  és  despesa  corrent,  però  és  necessari.  La  partida
d'electricitat també saben que sempre es queda curta en el pressupost; i això demora
el pagament de les factures, i fa que el període mitjà de pagament a proveïdors també
se'n passe. Perquè, com que no hi ha crèdit suficient en la partida d'electricitat, cal fer
modificacions de crèdit, i això tarda un mes.

També s'incrementa el  material  de defensa i  es renova el  furgó policial,  els
quatre  vehicles  de  Via  Pública.  Hem  fet  previsió  d'asfaltar  camins  rurals  i  vials.
Confiem  (encara  que  algú  no  confie,  nosaltres  sí)  que  les  conversacions  amb  la
Conselleria de la Sra. alcaldessa donen fruit, i que el carril bici de vianants siga una
realitat en breu. Després dels protocols que es van firmar l'any 1995 i 2003, anys de
campanya electoral, i  no s'ha fet cap pas... No sé com ara demanen carreteres de
7.000.000 €, si algun dia governen i tenen 7.000.000 €, facen-la igual, perquè es podrà
fer... O siga, el que farem no lleva per a allò altre... 

De moment obrirem la partida, per tal que ens recorden que això està ací, que
hem de treballar per aconseguir-ho. Poden dir el que vulguen; poden dir que és ridícula
la  quantitat  d'un  euro.  Però  recorden  que  vostés  l'any  2011  tenien  un  pressupost
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d'inversions de 6 € en sis partides d'un euro. Per tant, no sé a què ve açò ara. El pitjor
seria dir el que van dir l'any passat. En premsa va eixir l'exalcalde i deia que anava a
reformar l'antic ambulatori;  però no ho va posar en el  Pressupost.  Per tant,  pot dir
missa, perquè avui ningú es recorda d'això. Com que no està en el Pressupost, ningú
recorda que va dir que anava a reformar l'antic ambulatori.

La regidora delegada de Comerç està treballant per la creació i impuls de noves
empreses i per ajudar els emprenedors; s'ha buscat finançament per tal de modernitzar
el Mercat Central. La Sra. Suay demanava l'altre dia que dotàrem la partida d'ajudes
d'emergència en 350.000 €. Ara resulta que posem 400.000 €, i resulta que és poc.
Vostés no ho han posat mai. Fins 2012 van mantenir 145.000 €. Nosaltres els déiem
que la duplicaren; perquè feia falta, perquè al maig no quedava res. La van duplicar, i
evidentment enguany hem arribat fins a l'octubre... Doncs posem 50.000 € més.

També ens han criticat que no hem fet prou per controlar la plaga de mosquits.
Duplicarem  l'aportació  que  s'ha  fet  enguany;  destinarem  18.000  €  només  per  a
aquesta partida de control de plaga de mosquits; a més de duplicar les intervencions
de desratització i  desinsectació,  que s'ha comprovat  que una intervenció cada dos
mesos és poc. Per tant, les duplicarem.

En Educació, incrementem totes les partides. Hem fet un esforç molt important
a dotar l'aportació municipal del pla Xarxa Llibres en 313.000 €. El foment de l'esport
també està en les nostres prioritats,  amb més activitats,  i  mantenint les ajudes als
esportistes, als clubs, promocionant els esdeveniments esportius. Però no com abans,
que es feia pagant les factures de publicitat als esdeveniments, sinó pagant fent unes
bases, i  pagant factures. És a dir,  que els esdeveniments es presenten, i  pagarem
segons la concurrència competitiva, com deia abans. Això és el que va demanar el Sr.
Losada l'altre  dia;  que mantinguérem les  subvencions per  a  esportistes  d'elit  i  als
clubs. Ho hem fet, i supose que li pareixerà bé.

La millora d'espais públics, que dotem amb 100.000 €, és una demanda de la
gent. Si disposàrem d'aquests 570.000 € que he dit abans que pagarem d'amortització
del préstec de les factures a proveïdors anteriors a 2012, hauríem pogut dotar amb
més diners totes aquestes partides. I a la millora d'espais públics de parcs i jardins;
que pareix que 50.000 € més que l'any passat no és prou.

Mantenim les ajudes a diversos col·lectius. Reservem 9.000 € per a la creació
d'una partida de nova creació de subvencions a ONG; partida que va desaparéixer farà
uns vuit anys, perquè anteriorment estava en aquest Ajuntament; encara que pensem
que és poc representativa. Però ja els dic, que si no tinguérem despeses que no són
pròpies de 2016, tindríem més possibilitats de destinar i d'invertir en despesa social.

Abans em deia el Sr. Sánchez que el Pressupost és un copia i enganxa del del
Partit Popular. La despesa social incrementa en via pública 227.000, 53.000 € al medi
ambient, en acció social 66.000 €, en foment de treball 30.000 €, 23.000 € en sanitat,
338.000 € en educació, 110.000 € en esport, en participació ciutadana 60.000 €... Tota
aquella despesa destinada a la gent, per a nosaltres és despesa social; i és el més
prioritari per a aquest equip de govern. I aquesta és la mesura estrella, Sr. Fuster: la
despesa social.”

Sr. Fuster: “Repetisc... 1.223.000 € que té vosté de més a diferència de l'any passat, i
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destina  56.000 €  a  ajudes socials;  la  seua mesura estrella  d'ajudes socials  per  a
Borriana. Em pareix lamentable que vosté haja de dir  que passen de 150.000 € a
400.000 €.  Diga a la  gent  quant  hi  havia en el  Pressupost  municipal per a ajudes
d'emergència: 350.000 €. I vosté puja 50.000 €. Deixe d'enganyar la gent amb el que hi
havia en 2011! En 2011 comença a haver-hi unes necessitats... I el que ha de dir és
que tots els anys amb dificultats, hem anat incrementant la partida d'emergència social.
I mire la tendència del capítol de despesa corrent! Disminuïa la despesa corrent. I les
ajudes socials? Augmentaven. El pròxim dia li portaré fins i tot un gràfic; perquè ho
veja. Puja, baixa... A veure si així entén el que és destinar el Pressupost a partides que
vosté (per més que vulga ací amollar-nos el discurs que ens ha amollat) destinades a
complaure l'Acord per Borriana. Res més, li ho recalque. Sent 1.223.000 € més, només
56.000 € de més per  a  emergència social.  Aquesta és la  diferència  entre  la  seua
política social i la que feia abans el Partit Popular. I li dic que nosaltres de segur que
també l'hauríem posada, aquesta quantia; li ho puc assegurar. Perquè tots els anys
pujàvem aquesta partida. 

Ara no ha de venir vosté a dir-nos que ha vingut ací a salvar la població de
Borriana. Deixe ja d'enganyar la gent! Ja han enganyat durant quatre anys la gent,
dient tot el que deia... No m'ha contestat cap de les preguntes que li he fet. Mire si ha
de tenir vergonya de no dir el que deia en el passat, i ara no voler reconéixer que
s'estava equivocant... Ni una de les preguntes que li he fet!

Vosté recorda quan em deia a mi que per què posava 70.000 € d'interessos de
demora? Li ho dic...  ‘...El que passa és que a vostés els interessa més llavar-se les
mans; perquè així ingressen 70.000 € pels interessos de demora. Doncs la nostra idea
no és aquesta! És la de facilitar i la de no complicar. Quan al ciutadà li va malament, el
que ha de fer  l'Ajuntament  és posar-se del  seu costat,  i  mirar  com ho pot  fer  per
facilitar les coses...’ Què fa ara vosté? Deixar la mateixa quantia. Què és? Que ara ja
no li importa el ciutadà? O siga, per a vosté ara ja el ciutadà és...? No ho diré. 

Doncs mire, vosté deia en 2014 també...  ‘Posarem una partida per a l'Arenal
Sound. Es necessita transparència’... Ara diuen que això ho porta el Sr.  Del Moral.
Diga-ho... ‘No, és que com que ho porta el Sr. Del Moral, a mi se m'ha oblidat posar-
la’...  Porta  cinc  anys  dient-nos  que  volia  una  partida  exclusiva  per  a  saber  les
despeses de l'Arenal Sound; cinc anys. I continuem esperant.

L'altra que em contestava,  quan ens deia que la  ‘mitjana per inversió de la
província era de 102 €; que Borriana destina únicament 8 €’...”Quant destina ara, amb
les inversions que vostés han posat? Diga la diferència que hi ha... Cap, li ho dic jo.

I després, vosté fa referència als préstecs. Encara sort que ara ja passa de dir
que dels 12.000.000 €... Jo li ho dic seriosament... Gaste's els diners en una auditoria,
i audite el deute de l'Ajuntament de Borriana, home! Audite'l! Però ja passa de dir que
de 12.000.000 € que ha heretat vosté, ja només són 500.000 € els que li generen a
vosté un problema. Sap vosté el préstec a què vosté es refereix quants diners són
referents a un refinançament (bé, el que funciona com una operació de Tresoreria)? Ho
sap? No ho sap. No ho sap. I si ho sap, en la seua intervenció, ho diu. I llavors veurà
com tampoc són ni els 500.000 € i escaig que vosté està dient de les factures que
vosté diu que hi ha al calaix. Però com que vosté parla, i al final... Li ho dic sempre...
Que al final queda tot escrit, Sra. Rius. Queda tot per escrit.
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Però ni una de les preguntes que li he fet ha tingut la decència de contestar-me!
Ni una! Vosté diu que que en 2013... Mire, 2013, 2014, 2015... Jo no he cobrat mai la
taxa de renovació de la concessió dels nínxols, eh! 2013, 2014 i 2015. I ara arriba
vosté i diu... Altres 70.000 € que em toquen! Doncs per als morts. Hala, 70.000 eurets
de taxes, Sra. Rius! I així ho trau vosté... Però bé, jo pensava que això era política
exclusivament de dretes, polítiques del Partit  Popular...  Però veig que no; veig que
vosté ha vist un filó i ha pensat: ‘entrarem per ací’... I si l'any que ve en renovem 150
més; això que ens entrarà de més. 

Igual que vosté... Com quadra vosté el Pressupost? 37.000 €... Només vaig a
donar-li  una dada:  36.999 € (per a ser més exacte).  Per què posa 36.999 € en la
partida  d'imprevistos?  No  podia  quadrar  el  Pressupost?  No  podia  quadrar  el
Pressupost? Li entra vergonya de posar en el fons d'imprevistos 38.000 €? I deia: ‘Si
els lleve d'imprevistos, em quedarà 1 € en imprevistos... Què em dirà el Sr. Fuster?
Què farem l'any que ve si m'ix alguna cosa per ací i no ho puc solucionar?’ Així ho ha
fet! Doncs diga-ho a la gent...

Vosté diu... Doncs mire... Despeses de protocol, que vosté trau a menció de les
despeses de protocol... Igual que diu com es va trobar vosté el Pressupost... Jo, i li ho
brinde ara ací, en aquest Ajuntament, gràcies a Déu, i la gent ha de saber-ho, tots els
trimestres  es  presenten  els  estats  d'execució  del  Pressupost,  que  es  remeten  al
Ministeri (tots els trimestres). De la mateixa manera que jo em jugue ací amb vosté que
revisem tot el deute que vosté diu que ha heretat on s'ha invertit... I ara li llegiré alguns
casos  d'on  s'ha  invertit...  Li  dic  també que  ens  asseguem a  explicar  a  la  gent  el
Pressupost com estava el 30 de juny de 2015 (d'execució), això que diu vosté que se'l
va trobar, i de les partides que vosté menciona. La partida de Protocol ja li dic jo que
no estava en negatiu... No estava en negatiu! I vosté la suplementa, tot just arribar.
Perquè hi havia una retenció feta d'aquesta partida... Em pareix mentida que amb tants
anys que porta ací, no sàpia com funciona el tema de les retencions; per a saber que
encara hi havia ací diners retinguts, que la seua Sra. alcaldessa sabia a què es podia
destinar.  Però no,  hauria  de tenir  alguns compromisos més;  perquè suplementa la
partida de Protocol. Ara vosté diu:  ‘no, és que nosaltres no la incrementem’... No, és
que vosté la deixa igual; i se la va trobar amb diners, diga el que diga... 

Després, vosté em parla... perquè és que ja no sé les vegades que li ho he
explicat... de la situació diferent que hi ha entre 2009-2011 i de 2011 a l'actual. Li ho he
explicat en cada Ple. Aquest Ajuntament en 2011 va deixar d'ingressar 4.500.000 €
menys d'ingressos; per una crisi que vostés deien que no existia. El Sr. Zapatero i el
Sr. Solbes deien que la crisi no existia. I ara, mire vosté com es poden equilibrar els
pressupostos. Perquè pot ser de dues formes: o baixar despeses renegociant, o pujar
ingressos. I vosté ara, que té més capacitat financera per a poder fer més coses, opta
per pujar despeses, perquè com que tinc més ingressos... Així complauré tots els meus
companys de partits.

M'agradaria també (perquè m'ho ha tirat en cara) que em diguera de totes les
publicacions que hi ha quin període mitjà de pagament està en 900 dies; un. Quan
tinga l'ocasió, m'ho trau ací. Ja que a la gent li ha dit que ací paguem a 900 dies, un.
Jo no he dit que no pagàrem tard; però un que pagàrem a 900 dies.

Després de parlar del tema de la guarderia... Mire, jo crec que en el tema de la
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guarderia, el mínim que podrien fer és callar. El mínim que podrien fer és callar. Perquè
el tema de la guarderia, que estava enfocat perquè a l'Ajuntament de Borriana no li
costara un euro sent pública, sent pública (cal recalcar-ho per activa i per passiva) amb
vostés, de la mà de la resta de grups, sabent el que estaven fent per la situació en què
estava la guarderia, es van tirar 25 dies rient-se d'una empresa de Borriana (25 dies
rient-se d'una empresa de Borriana) per tal  que,  al  final,  desistira i  se n'anara per
potes. Això és el que van fer vostés. I tot per fer prevaldre uns interessos particulars, i
no els que ha de protegir l'Ajuntament de Borriana. I per això la Sra. alcaldessa al final
s'ha hagut de desvincular del tema de la guarderia; per interessos personals. I això cal
dir-ho. Clar que cal dir-ho, Sra. alcaldessa! No cal avergonyir-se! No cal avergonyir-se!
Però la guarderia, si vosté té l'ocasió de parlar amb el tresorer municipal li ho traurà...
Que li traguen el dèficit que tenia ja en 2013... Que pareix que vosté diga que el dèficit
ve d'ara! 

El que jo no entenc és quin sentit té açò que vostés volen vendre a hores d'ara
com a guarderia municipal. Que serà més cara que una guarderia privada; que no té
cap  criteri  social  d'admissió  per  a  la  gent.  Ja  m'ho  explicaran  vostés...  Quin
encabotament de continuar amb la situació en què estem, quan ho tenien tot per a
canviar aquesta situació! I a partir d'ací, si hi haguera hagut la possibilitat, jo no dic que
no la feren pública, però com toca, com toca. No el que estan fent ara... 

Després,  em  diu  vosté  que  el  Sr.  alcalde  l'any  passat  va  eixir  a  prometre
l'ambulatori... Vosté va veure les declaracions de la setmana passada del Sr. Navarro?
Vosté va veure les declaracions de la setmana passada del Sr. Navarro? El Sr. Navarro
deia  que  farien  l'ambulatori;  que  estaven  treballant  en  això.  Què  li  direm  al  Sr.
Navarro? Doncs potser això és el que haurien d'haver fet! Destinar més diners a les
partides  del  Sr.  Navarro.  Perquè  al  Sr.  Navarro  a  qui  faran  patir...  Perquè  tenir
1.223.000 €, i destinar només 56.000 € per al que realment ell sap les necessitats que
té... Amb raó li ho carregaran prompte al Sr. Navarro... Li ho carregaran prompte al Sr.
Navarro... Normal que el pobret estiga com està ara! Normal! Li ho dic amb tot l'afecte
del món, Sr. Navarro; i vosté ho sap.

Després he de dir-li, referint-me al Sr. Del Moral... Vosté em diu que quan ha
creat la regidoria... En la regidoria consta el que vosté cobra, més el que vosté es
gastarà.  Això  és  el  que  cobra  la  nova  regidoria.  Vosté  em diu  que  nosaltres  ens
reunim... Jo vaig ser molt clar amb vosté, quan vam parlar del tema de la participació.
Jo li vaig dir que considerava que s'havia de fer tot a través del Consell Social (que per
a això estava); que no discutisc que s'haja de modificar alguna cosa del Consell Social;
però fins i tot li vaig dir que fóra un tema que es despolititzara per complet. Que si el
pressupost participatiu era perquè la gent del poble decidira què és el que vol, que siga
la gent del poble qui diga què vol. I nosaltres l'única cosa que havíem de fer, i li ho vaig
recriminar (li  ho dic ara, i  li  ho vaig dir  abans) és que ens hauria d'haver dit quina
quantia destinava per als pressupostos participatius. Res més; només això. Perquè ja li
dic, que el Pressupost és un copia i enganxa, a excepció de com han volgut gastar-se
els diners, al mes d'octubre ho podrien haver aprovat.

Després,  m'ha  vingut  a  dir  una  sèrie  d'inversions  que  s'ha  vingut  fent.  Per
exemple, parla vosté del parc caní; un parc caní que ja va fer el Partit Popular l'any
passat.  Però  mire,  hi  ha  una  cosa  que  sí  que  m'ha  sorprés  dels  pressupostos
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participatius, i no li ho he comentat... I és la diferència de resposta que hi ha hagut
entre la gent, que tenia tant d'interés en la primera votació; a la gent que ha participat
en la segona votació... O siga, encara no m'ha entrat en el cap; no he pogut analitzar
com ha pogut haver-hi 2.200 paperetes (o siga, vol dir que hi ha 2.200 persones que
han vingut); i després només s'interessen per votar quines són les deu propostes que
més els interessen 255. Jo això la veritat és que no ho entenc. 

Em pareix molt bé que tinga el seu portal de participació; li agrairia que l'omplira
més de contingut  i  de menys fotos (també li  ho dic).  I  ja que vosté ha intervingut,
m'agradaria que em poguera dir també si considera que després de tenir 1.223.000 €,
invertir  només 56.000 € en serveis  socials...  Si  vosté considera  que aquest  és un
pressupost social.

I al Sr. Granel... M'agradaria dir-li solament que només puc agrair-li que vosté
confie en el programa Pla Pati. Amb vosté ja vam parlar; jo crec que és un programa al
qual hem de donar tot el suport i el foment; i sap que ens tindrà al seu costat. No sé al
final, i sap que avui no és el moment per a preguntar-li-ho... No he tingut tampoc temps
de dir-li a què es deu l'increment; si és per increment d'usuaris que l'utilitzaran. Em va
entrar  un  poc  el  dubte  de si  és  perquè volia  remunicipalitzar-lo;  i  això  potser  ens
costarà més diners. També és un tema que està ací pendent... Però ja ens diran vostés
què faran.

El tema del Gestiona sí que és cert que realment és un tema que vam implantar
nosaltres a l'Ajuntament. I jo estic superorgullós del tema. Superorgullós, perquè tots
tenim la  informació  al  nostre  abast,  des  del  primer  minut.  I  això  sí  que  és  cert...
L'alcaldessa no ha firmat encara una proposta, i ja està penjada. I això és molt positiu.

I  en  relació  amb  la  carretera  del  Port...  Li  ho  dic  a  vosté,  perquè  com  a
responsable d'un partit més que per una altra línia, sí que m'agradaria que almenys
reconsideraren  el  tema  de  la  carretera  del  Port.  Per  una  simple  raó:  si  rebrem
subvencions  o  ajudes  d'altres  administracions,  fem  la  carretera  del  Port  com
correspon. Aquesta és la meua opinió. Jo entenc que porta molts anys; que hi ha hagut
moltes  promeses;  no  ho  discutisc.  Però  considere  que,  si  ara  es  pot  reprendre,  i
realment hi ha ajudes, que es faça la carretera del Port com s'ha de fer. Perquè vostés
saben que després es pot ampliar les unitats d'execució; i els diners que ens gastem
ara, d'ací a quatre dies ens tocarà tornar a refer-ho tot. Llavors, pense que estaria bé
que dins  d'aquests processos participatius  (dins d'aquest  projecte de pressupostos
participatius), també fóra la gent qui decidira quin tipus de carretera al Port vol. Llavors,
seria interessant escoltar la gent. Potser ens emportaríem una sorpresa. Potser, fins i
tot els eixiria bé, i el que vol la gent potser es podria vendre fins i tot que no hi ha
capacitat per a fer-ho. Però almenys que siga la gent qui decidisca el que farem, ja que
està emmarcat dins dels pressupostos participatius. D'altra banda, res més.”

Sr.  Sánchez:  “En  primer  lloc,  volia  adreçar-me  al  Sr.  Del  Moral,  per  la  seua
intervenció... Deia que en la carretera... Tampoc fa falta que quan em conteste em tire
un míting; que em diga la resposta concreta és suficient. Diu que es gastaran 19.000 €
en un parc  caní,  perquè era  una de les  votacions  dels  pressupostos participatius.
Doncs mire, jo no he vist un parc caní per algun lloc. Sí que puc veure qui s'ha comprat
un gos; però parc caní, jo no n'he vist... Està primer la carretera del Port; segon, el
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Mercat; i tercer, les zones verdes i els parcs. Per cert, i ho dic de passada: no tinc res
contra els gossos ni contra cap animal. Però no hi havia un parc caní expressament.
Després, almenys no mentisca. Diga que faran un parc caní, perquè els ha eixit d'un
peu; però no diga que és perquè ho van votar en els pressupostos participatius.

I en segon lloc, torne a incidir que doten el projecte de la carretera del Port amb
un euro, per a indicar que es farà. Bé, doncs per a indicar que es farà, i d'acord amb
uns criteris del Pressupost, el que cal fer és estimar el que es gastarà, i posar-ho en el
Pressupost.  I  després, amb les modificacions pressupostàries corresponents s'anirà
acabant la qüestió. Però dotar amb un euro no és seriós. És que a més no reflecteix
cap tipus de claredat; cap principi de claredat. O es dota, o no es dota; tota la resta és
prendre el pèl.

Quant  al  que em deia la Sra.  Rius,  el  que era el  paratge del  riu  Millars,  el
Consorci  (em diu que són inversions que s'han realitzat)  i  que enguany li  ha tocat
pagar 60.000 €. Doncs li  ha tocat pagar 60.000 €.  El que no m'ha contestat és si
realment ha comprovat si presenten comptes o no en presenten.

D'altra banda, diu que les despeses de protocol són 12.000 €, però per a tot
l'any... Li ho diré jo després de Falles...! No cal que m'ho diga vosté ara; li ho diré jo
després de Falles.

Quant a les partides d'inversions, de les despeses socials de què parlava el Sr.
Fuster, vosté ha posat més quantitat, que és el mateix que feia abans el Partit Popular.
Per allò del calc del Pressupost; que aquest Pressupost era un copia i enganxa de
l'anterior...  Vosté ha posat  més quantitat;  el  que passa és que el  Partit  Popular  el
dotava amb menys quantitat, i després anava fent ampliacions de crèdit. Però res més;
comptat i debatut, el mateix.”

Sra. Sanchis: “Dir que la mesura estrella és invertir 50.000 € més en ajuda social em
pareix molt bé. Però una mesura estrella hauria sigut una inversió, però una inversió
per a desenvolupar Borriana i per a crear ocupació. I jo veig que la partida d'ocupació
s'ha  quedat  molt  escassa;  almenys,  pense  jo  que  el  més  es  necessita  és  crear
ocupació a Borriana. També ho és ajudar les empreses perquè es desenvolupen; i no
he vist molta inversió en aquest tema. 

I després, al Sr. Del Moral, vull dir-li que dir-nos ja que les paperetes estan ací
perquè les consultem... Ja és presa de pèl. Vosté el que havia d'haver fet és, quan
estaven les paperetes, haver-nos invitat almenys a l'hora d'obrir les paperetes, que
hauríem estat allí.”

Sra. Del Moral: “Simplement és per contestar al Sr. Fuster i a la Sra. Sanchis, i també
al Sr. Sánchez... Respecte a la disminució de la participació entre una fase i l'altra, és
una crítica o reflexió que ja va fer el Sr. Losada en una de les comissions, i jo crec que
ja li vaig contestar. Però bé, de nou li ho puc comentar per què crec que va ser. Ja
comptàvem, des que vam dissenyar el  pla de participació per a aquest  mes,  amb
aquella disminució. Bàsicament perquè les 2.300 que es van presentar no eren per
persona; una persona podia presentar més d'una papereta. En la primera fase no es
comptabilitzen les persones;  i  en cap moment hem intentat  enganyar a ningú. Per
això,  no  parlem de 5.000 persones que van participar;  sinó  que parlem de 5.000
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propostes.
D'altra banda, es podien presentar les propostes de manera telemàtica. És a

dir, qualsevol persona des de sa casa podia enviar totes les propostes que volguera;
perquè no volíem posar filtre al que la gent volguera proposar.  Això resultaria més
faena a posteriori, però no vam voler posar cap tipus de filtre. Què ocorre? En la part
de votació (en la segona fase) és quan qualsevol persona que vulga votar de forma
telemàtica no pot votar així com així. Vam crear un sistema de votació en democràcia,
que el vam desenvolupar nosaltres amb el propi codi. I des del web només es podia
votar  si  estaves  empadronat  a  Borriana,  i  anaves  a  una  mesa  i  a  una  urna,
t'acreditaves enfront d'un interventor, i aquest interventor introduïa el teu DNI i et podia
donar un codi. Era un procés difícil per a les persones que només volen estar a casa
per a participar. Però també era necessari perquè ens poguérem cerciorar que només
hi  havia  un  vot  per  persona.  Per  tant,  això  el  que  fa  és  que  disminueix  molt  la
participació.

També li  vaig comentar al  Sr.  Losada que la primera fase i  la segona fase
tenien una diferència de temps de tres dies. És a dir, la gent que haguera participat en
la primera fase, probablement no hauria sabut ni tan sols que n'hi ha una de segona.
Simplement havia passat per ací, i havia participat, i després s'havia desconnectat del
sistema participatiu. I també li vaig dir al Sr. Losada que va fer unes crítiques que crec
que eren constructives i positives per al següent procés que elaborarem. Per aquestes
causes crec jo que entre la primera i la segona fase hi ha una disminució.

En relació amb el Consell Social, que vosté va dir que era el mètode pel qual
s'havia de canalitzar la participació ciutadana, estic d'acord que és un dels mètodes.
Però jo també concep la participació directa en activitats puntuals, com la que vam fer
al  mes d'octubre.  Per  tant,  per a aquest  any 2016 el  que intentarem és combinar
ambdues propostes.

I respecte a la pregunta de si considere que són uns pressupostos socials, puc
dir-li que sí; però clar que no és suficient. No és suficient, i no vaig a negar-ho. Però
cada any continuarem avançant respecte d'això. Igual que li puc dir que el sistema de
participació que vam implementar a l'octubre per a mi no és suficient.  I  continuaré
avançant.  I  també  veig  els  defectes  que  hi  ha,  igual  que  ho  veig  en  aquests
pressupostos. Però continuarem treballant en això. Jo crec que, de marge de millora,
n'hi ha, molt i sempre. Això per la part del Sr. Fuster.

Per la part del Sr. Sánchez, que diu que mire bé les paperetes. Sr. Sánchez,
l'invite... A part que ja està en Gestiona, pot mirar una a una les propostes. La segona
més votada no va ser el Mercat de la Mar... En la carpeta que els vaig compartir a
tots...  La carpeta que es va compartir,  que va passar per Comissió Informativa de
Participació, en la qual el Sr. Losada va portar una enumeració de tots els errors que
hi havia dins d'aquesta mateixa carpeta. Jo recorde que el Sr. Losada deia que en una
acta hi havia un error de número; en una altra acta no quedava clar el sistema que
s'havia utilitzat; i vosté mateixa va demanar en aquesta mateixa comissió informativa
que  es  donaren  les  despeses  que  havien  ocasionat  aquests  pressupostos
participatius.  I  que per  a  la  setmana següent  es  va pujar  al  mateix  expedient  de
Gestiona. Jo crec que continua tenint accés a l'expedient; igual el sistema de recerca
en Gestiona moltes vegades no troba els expedients. Però l'expedient és públic; i jo
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avui mateix he entrat, perquè el publicarem en el Portal de Participació, perquè la gent
que no pot  accedir  a Gestiona puga accedir-hi.  De tota manera,  Sra.  Aguilera,  ho
revisaré, per si potser porta un temporitzador de x dies obert a l'oposició i s'ha llevat.
Vaja, jo crec que sí que es pot obrir de forma permanent, i que no hi ha cap problema.
A part, no hi ha res a ocultar en aquest reglament.

Però mire-s'ho, Sr. Sánchez, perquè la segona proposta més votada no és el
Mercat  de  la  Mar,  sinó  l'increment  de  les  zones  verdes.  Que  també  en  aquesta
mateixa proposta es condensa la millora dels parcs i infraestructures, i la problemàtica
que en moltes paperetes es queixaven del problema dels excrements als parcs. I es
parlava d'una banda d'incrementar-ho amb campanyes ciutadanes i amb sancions. I a
part, nosaltres hem vist a col·lació la creació d'aquest parc caní; que el Sr. Fuster va
dir que ja se n'havia creat un. I sí, és cert, ja se n'havia creat un; i ara en farem un
altre.

I per part de la Sra. Sanchis, d'això de la presa de pèl... Jo, Sra. Sanchis, no
intente prendre-li el pèl a ningú. Sent molt que vosté ho crega així.”

Sr.  Granel:  “Jo  només  vull...  A més  de  contestar  algunes  de  les  preguntes...  Si
aquesta  partida  augmenta  fins  a  31.000  €  és  perquè  s'ha  augmentat  un  87%  la
participació en el Pla Pati. Farem que aquest Dia de la Família, en el qual els xiquets
participen amb els pares no siga una vegada a l'any, sinó una vegada al mes. I com bé
sabrà, s'han iniciat les lligues escolars, i això té un cost al qual realment s'ha de fer
front. I vam veure ja per tema de transparència i de tenir-ho tot clar, que hi haguera
una partida destinada al Pla Pati; perquè pensàvem que era molt important, perquè és
un pla pel qual continuem apostant, i en el qual estem fent més passos. I per això
mateix aquest augment. La veritat és que esperem que funcione molt bé.

Quan es parlava abans del tema del deute que tenia l'Ajuntament (tant el Sr.
Fuster, com la Sra. Rius, bé, tots els portaveus que n'han parlat) estàvem parlant de
factures pendents. Però ací se'ns oblida una cosa que... Bé, ara ja no ens queda quasi
res, perquè ens queda el fumeral i una cosa que està al costat... Però estem parlant de
la Paperera del Millars; estem parlant de quasi 12.000.000 € que aquest Ajuntament
ha hagut de pagar (l'un darrere de l'altre) per una decisió que es va adoptar al seu
moment, i que ha sigut una minva important per a l'Ajuntament de Borriana. I jo crec
que això no hauríem de tapar-ho en cap moment. Estem parlant de 12.000.000 €.
Imaginen si hauríem pogut fer amb aquests 12.000.000 €! Que jo recorde que s'havia
de traure préstecs per a poder fer-li front; s'havia de vendre solars... Perquè realment
l'Ajuntament no arribava per a pagar tot aquest deute que tenia. Jo crec que això és
molt important; i jo crec que això és al final el que ha portat també l'Ajuntament a la
situació en què estava. I és en el moment en què va entrar el Sr. Fuster (primer com a
assessor, encara que d'alguna forma ja feia de regidor d'Hisenda, i  després com a
regidor d'Hisenda) ha hagut de fer el treball que havia de fer. No és que ho haja fet
millor o pitjor; és que havia de fer-ho, perquè a més venia reglat que havia de reduir
aquest endeutament. I jo crec que un és el que la història li precedeix. I jo crec que és
important també saber que aquest cas el tenim ací; que ara ja no tenim cap vergonya,
perquè  no la  veiem cada  vegada  que passem pel  camí  d'Onda...  Només  veurem
aquest fumeral que ens plasmarà la història que ha tingut Borriana amb aquest edifici,
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i la història que ha tingut molta gent treballant ací. Però jo crec que és també moment
de recordar-ho.

I Sr. Fuster, li ho agraïsc. I per això veig que per una banda va el servei de
comunicació del seu partit, i per l'altra vosté: que em reconega que sóc representant
d'un partit i no de dos. Perquè la veritat és que és d'aplaudir que finalment sàpia que
sóc representant de Compromís a l'Ajuntament de Borriana.

I per això, per tot açò que hem dit, pensem que és un pressupost responsable,
a favor de les persones. I jo crec que és un pressupost viu; encara es pot modificar, a
tenor (com ha dit el meu company el Sr. Gual) que les millores puguen venir al nostre
poble.”

Sra. Rius: “Sr. Fuster, és cert que hem passat anys reclamant una partida específica
de l'Arenal Sound; perquè véiem que es gastaven molts diners, i que no aconseguíem
trobar  totes  les  factures  que  es  gastaven  en  aquest  festival.  En  2016,  si  tenim
despeses de l'Arenal Sound, no es preocupe, perquè les veurà desglossades, igual
que ha vist  les de 2015,  que li  les hem ensenyades,  factura per  factura...  Fins al
mínim, fins a les botelletes d'aigua, totes. No com en anys anteriors, que mai sabíem
el que ens costava el festival.

Pel que he pogut sentir en els tres portaveus, per a vostés la despesa social és
la despesa del Sr. Manel Navarro; perquè tots han coincidit. Per a nosaltres, despesa
social és més; són més partides; són totes aquelles partides dedicades a la gent. Està
clar  que s'hauria pogut  fer  un pressupost  molt  millor,  si  no estiguérem vinculats a
aquest deute de què hem parlat abans, dels préstecs que hem de pagar (12.400.000
€); però sobretot els 3.125.000 € que queden del préstec de les factures de despeses
que es van fer anteriors a 2012, i  de les quals en 2016 pagarem 570.000 €. Amb
aquest  diners  (570.000  €)  hauríem  pogut  fer  molta  més  despesa  social,  que  no
podrem fer perquè hem d'acudir als compromisos de préstecs que tenim.

Vosté ha complit igualment ordres de Madrid per a arreglar els empastres que
hi  ha  als  ajuntaments,  que  havia  de  fer-ho;  però  també  ordres  de  Castelló
(concretament de la plaça de les Aules). I això suposarà més despesa per a aquest
Ajuntament, perquè haurem de pagar una sentència que ens impedirà destinar al que
realment ens importa, que és la gent. Aquesta sentència del mitjà de comunicació que
vostés van vetar durant uns anys, perquè parlava malament del seu cap de Castelló.
Llavors, aquests diners tampoc els podrem destinar al que voldrem, sinó a pagar la
sentència quan s'aclarisca.

Bé, per acabar, Sra. alcaldessa, voldria agrair als tècnics el seu treball, també
donar les gràcies a la gent que ha participat en aquesta campanya de pressupostos
participatius aportant les seues propostes; propostes que, sense comptar l'euro de la
carretera del Port, suposen un 20% de tot el conjunt de les inversions. Esperàvem el
suport  dels  altres grups.  Ja veig que no serà així.  És un Pressupost  social  per  a
nosaltres (per a vostés no), amb previsions prudents, que garanteix el pagament del
deute heretat, i tots els compromisos que de moment s'han adquirit.”

[En aquest moment abandona la sala de sessions la Sra. Montagut.]
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Sotmés l'assumpte a la corresponent votació, dóna el resultat següent: vots a favor,
ONZE (6 del PSOE, 3 de Compromís i 2 de Se Puede Burriana). Vots en contra, VUIT
(5 del PP, 2 de CIBUR i 1 de Ciudadanos). Abstencions, CAP. Consegüentment es
declara l'assumpte aprovat per majoria.

9.-  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DE  LA  PROPOSTA  D'ADHESIÓ  A  LA  XARXA
D'ENTITATS LOCALS PER LA TRANSPARÈNCIA I  PARTICIPACIÓ CIUTADANA,
DE LA FEDERACIÓ ESPANYOLA DE MUNICIPIS I  PROVÍNCIES (Àrea IV.  Neg.
Participació Ciutadana) (G11761/2015)

La Secretaria dóna compte de dictamen de la Comissió Permanent de Participació
Ciutadana, del següent tenor literal:

“VIST que la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), a fi de promoure
polítiques de transparència, participació i col·laboració ciutadana efectives, va aprovar
en la reunió de la seua Junta de Govern realitzada el passat 24 de febrer de 2015, la
constitució de la Xarxa d'Entitats Locals per la Transparència i Participació Ciutadana,
de conformitat amb el que preveuen els estatuts de la FEMP.

VISTA la proposta formulada per la Regidoria de Participació Ciutadana i Regeneració
Democràtica, Transparència, Comunicació Ciutadana i Noves Tecnologies.

I de conformitat amb el dictamen de la Comissió Municipal Permanent de Participació
Ciutadana.

El Ple de l'Ajuntament ACORDA:

Primer.-  Manifestar  la  seua  voluntat  d'adhesió  a  la  Xarxa  d'Entitats  Locals  per  la
Transparència  i  Participació  Ciutadana  de  la  Federació  Espanyola  de  Municipis  i
Províncies, com a soci titular, d'acord amb el que disposa l'article 8 de les normes de
funcionament i organització d'aquesta i complir els seus fins estatutaris.

Segon.- Ordenar la publicació d'aquest acord en el tauler d'edictes municipal i en la
seu electrònica d'aquest Ajuntament.

Tercer.- Comunicar aquest acord a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies,
als efectes oportuns.

Quart.-  Contra  la  present  resolució,  que  posa  fi  a  la  via  administrativa,  es  pot
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu
de  la  ciutat  de Castelló  de la  Plana,  en  el  termini  de  dos mesos,  comptadors  de
l'endemà de publicació d'aquest acord amb el tauler d'edictes municipal. Així mateix,
es pot interposar recurs potestatiu de reposició, davant del Ple de l'Ajuntament, previ al
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contenciós  administratiu,  en  el  termini  d'un  mes,  comptador  de  l'endemà  de
l'esmentada  publicació.  I  tot  això,  sense  perjudici  que  les  persones  interessades
puguen interposar qualsevol altre recurs que s'estime procedent.”

En relació amb el fons de l'assumpte, no es produeixen intervencions.

Sotmés l'assumpte a la consideració de la corporació, els dinou membres presents hi
presten unànime aprovació, i així ho declara la Presidència.

10.-  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  D'EXPEDIENT  10/2015  DE  RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS (Àrea Econòmica. Intervenció) (G10884/2015)

La  Secretaria  dóna  compte  de  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  Permanent
d'Hisenda i Comptes, del següent tenor literal:

“Vist l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 10-2015 (exp. 10884-2015), i
que va quedar l'assumpte sobre la taula per a millor estudi per acord de Ple de 29
d'octubre de 2015.

Vist  que  ha  estat  emés  un  informe  per  la  Intervenció  Municipal,  en  relació  amb
proveïdors que no han facturat en els terminis assenyalats per la normativa vigent (art.
11  del  RD  1619/2012  del  Reglament  de  facturació),  pel  qual  perd  el  dret  a  la
repercussió de l'IVA per haver transcorregut un any des de la data de la meritació (art.
88.4 de la Llei 37/1992 de l'IVA), si bé estem davant d'un termini de caducitat, no de
prescripció.

I tot això sense perjudici que la relació a les factures correspon a serveis efectivament
realitzats, sense que s'haguera seguit respecte a aquests la tramitació ordinària de la
despesa,  havent  d'imputar  a  les  aplicacions  pressupostàries  que  es  detallen  en
l'expedient, vist el dictamen favorable per majoria de la Comissió Municipal Permanent
d'Hisenda i Comptes, el Ple ACORDA:

PRIMER.-  Alçar l'inconvenient  interposat  a  la  despesa  en  els  termes  que preveu
l'article 217 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
SEGON.- Aprovar  l'expedient  de  reconeixement  extrajudicial  de  crèdits  núm.
10/2015, autoritzant i disposant la despesa i reconeixent l'obligació dels imports totals
que  es  detallen  a  continuació,  amb  càrrec  a  les  aplicacions  pressupostàries
expressades del vigent Pressupost municipal de 2015:
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PROVEÏDOR

NIF

NÚM.
FACT.

DATA

PARTIDA

Codi FRA. 

NÚM. RC

Import

CONCEPTE

BECSA, SA

(A-46041711)

12P000333

31-05-2012

920-22100000

Codi 65677

RC-22132

4.968,90 € 

REPARACIÓ  ELÈCTRICA
INSTAL·LACIONS  ESPORTIVES,
CONNEXIÓ  DE  SERVEI,
CONNEXIÓ, ETC.

FRA.-2015-1295

PROVEÏDOR

NIF

NÚM.
FACT.

DATA

PARTIDA

Codi FRA. 

NÚM. RC

Import

CONCEPTE

BURAUDIO,
SL

(B-12365102)

V15/100

01-07-2015

326-22699024

Codi 72501

RC-14566

2.214,68 € 

SERVEI  CONSERGERIA
ESCOLA  OFICIAL  IDIOMES.
ABRIL I MAIG 2013

FRA.-2015-1557

PROVEÏDOR

NIF

NÚM.
FACT.

DATA

PARTIDA

Codi FRA. 

NÚM. RC

Import

CONCEPTE

BURAUDIO, SL

(B-12365102)

V15/101

01-07-
2015

326-
22699024

Codi 72502

RC-14567

1.655,49 € 

SERVEI  CONSERGERIA
ESCOLA  OFICIAL  IDIOMES.
FEBRER I MARÇ 2013

FRA.-2015-1556

TERCER.- Traslladar  al  Negociat  de  Despeses  i  a  la  Tresoreria  Municipal  als
efectes oportuns.”

En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents: 

Sra.  Rius:  “Tornem  a  portar  aquestes  factures  de  despeses  que  no  són  pròpies
d'aquest exercici. En el cas de l'incident del Llombai, després d'haver parlat amb totes
les parts, no hem pogut saber encara en quina data exacta va ocórrer aquest incident.
El que sabem és que l'obra a què es refereix l'informe va ser des de final de 2010 fins
a principi de 2011. L'empresa ens diu que va facturar de seguida; i ens ho creiem,
perquè la coneixem i sabem que factura regularment (com la majoria d'empreses que
volen cobrar de seguida). Va haver-hi discrepàncies sobre a qui s'havia de facturar,
perquè l'obra l'estava fent la Generalitat. Aquest incident va anar després a càrrec de
l'Ajuntament. Al final la factura va arribar ací a l'Ajuntament. No tenia RC i es va tornar
la factura. Va haver-hi cartes de reclamació de la factura... Total, que ací la veritat és
que ha sigut molt difícil; de fet, encara no se sap clarament el que va passar en el
tema.

En el cas de les altres dues factures que hem afegit... El conserge de l'EOI del
curs 2012- 2013, facturat al juliol de 2015... L'empresa també ens diu que com han de
ells els que per voluntat pròpia tarden dos anys i mig a facturar uns serveis pels quals
ells van pagar el treballador al comptat en 2013. És absurd. I la veritat és que també
ens costa molt creure el contrari. Totes aquestes empreses volen facturar i cobrar com
més prompte millor;  llevat que el regidor els diga:  ‘espera't  un poquet;  que no tinc
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diners en la partida; ja em facturaràs més endavant, quan jo t'ho diga’... I suposem que
el que va passar és això; que és el que vam traslladar en la Comissió l'altre dia a la
Sra. Montagut. Ella ho va negar, va dir que ella havia fet les RC al seu moment (en
2013); i si l'empresa no va facturar, va ser perquè l'empresa no va voler facturar.

Nosaltres hem puntejat totes les RC de 2013; i li he de dir que n'hem trobat
dues. Em sap greu que no estiga la Sra. Montagut; perquè açò va per ella. Hem trobat
dues RC de tot l'any del mateix concepte, del mateix proveïdor, facturades i pagades
en 2013. Però corresponen als primers cursos d'aquest curs 2012-2013, i no de febrer
a maig,  que són les factures que portem avui  ací  al  Ple.  Ni  va fer  les RC al  seu
moment, quan va dir que les havia fetes (en 2013), ni ha solucionat en dos anys i mig
aquest  problema, que sabia que estava. Hi havia una factura pendent,  i  sabia que
estava i havia de solucionar-ho abans de quan ho ha fet (que ha sigut al juny de 2015),
quan va fer les propostes de despesa. Però és que damunt, en la proposta de despesa
que firma el  dia 9 de juny de 2015,  el  concepte no és cert,  és fals.  Perquè posa:
‘Conserge del curs 2014-2015’, quan realment (i ho sabia perfectament) el conserge
havia estat en el curs 2012-2013. És a dir, com si volguera evitar que sabérem que
realment la despesa s'havia fet en 2013; i no volia que sabérem que estava pendent. 

Pel que es veu, segons hem sabut en alguna altra ocasió, diferents regidors
també han utilitzat aquest sistema de demanar la demora de l'emissió de les factures.
Realment el que veiem és que estem davant d'una mala praxi dels regidors, i també de
les empreses que entren en aquest joc. Doncs bé, les empreses volen treballar; i si el
regidor els mana, doncs elles fan el que ell els diu. 

El castic, en el cas d'haver de castigar algú, hauria de ser per a les dues parts.
Però  entenem que  el  que  cal  fer  ja  d'una  vegada  és  evitar  situacions  d'aquestes
(irresponsables,  de  tramitació  irregular  per  part  de  regidors)  i  sobretot  tractar  els
proveïdors de la mateixa manera. I recordem que farà un parell de mesos va venir ja
una factura d'un altre servei (de 2013), i la factura (que també l'havien feta en 2015)
s'havia demorat  a causa que un responsable de l'Ajuntament  ho havia demanat a
l'empresa; així ho indicaven en un escrit que adjuntaven a la factura. 

Per això, encara que ens grinyole tota aquesta tramitació... Perquè la veritat és
que  no  està  gens  clara,  perquè  no  queda  demostrat  al  100%  que  la  culpa  fóra
exclusivament del proveïdor. Pensem que l'Ajuntament (o els regidors) tenen molt a
veure en aquesta tramitació de provocar demores en aquestes factures. Les tractarem
igual que a l'empresa a qui vam pagar l'altre dia de la neteja extra diària de 2013.
Intervenció ens ha dit que no està prohibit pagar l'IVA; i el que hem de procurar és ja
els  regidors  que  tenen  responsabilitat  de  govern,  és  gestionar  millor  les  seues
despeses, i evitar que aquests casos passen una altra vegada. De tota manera, si en
algun moment  el  regidor  o  l'Ajuntament  reclama una factura  a  l'empresa,  i  es  pot
demostrar que l'ha reclamada, i l'empresa ha demorat l'emissió de la factura més d'un
any,  en aquest  cas  no es pagarà l'IVA.  Perquè serà  ella  la  culpable  de no haver
facturat quan tocava. Però en aquests casos, ja els dic que no està gens clar que siga
voluntat de l'empresa haver facturat més tard d'un any.”

Sr.  Fuster:  “Bé,  mire,  Sra.  Rius,  li  ho  dic  sincerament...  Lamente  molt  la  seua
intervenció. Lamente molt que vosté haja de posar en dubte que uns regidors li diguen
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què és el que ha ocorregut amb aquestes factures. Lamente molt que vosté haja de
creure's...  Que  no  li  discutisc  que  ho  haja  de  fer...  Perquè  ací  està  el  seu
posicionament... Que han vingut unes empreses, el que li han contat... Espere que a
partir d'ara qualsevol empresari no vinga ací i li diga a vosté que ha fet un treball, i
vosté se la crega i li pague igual; espere que no siga així el tractament que donem a
partir d'ara a les factures que vinguen els proveïdors a presentar ací. Perquè vosté sap
que ací, quan en aquesta nova corporació han vingut factures extrajudicials de serveis
que s'havien realitzat i no tenien la seua consignació; el que li parla li ha aprovat el
reconeixement extrajudicial. I li ho vaig explicar l'altre dia; amb la qual cosa, jo li dic
que aquest jo no li'l vaig a votar a favor. I no li'l vaig a votar a favor per una raó: perquè
li  he  explicat  (tant  en  les  comissions  com  en  el  seu  despatx)  què  és  el  que  ha
ocorregut amb aquestes factures. I el que lamente és que vosté es crega a un tercer
abans que a un company de la corporació. 

Per tant, jo respectant la legalitat de factures presentades de més d'un any, jo li
dic que l'IVA no tindríem per què pagar-lo. I considere que hauria de ser el criteri que
tots els que treballen per a l'Ajuntament haurien de tenir. Per això ja li dic que el nostre
vot, en aquest cas, en aquestes factures, no serà favorable.”

Sr.  Sánchez:  “A veure,  Sra.  Rius...  Jo tots aquests esdevenirs  de si  em dius,  em
contes, o és veritat o és mentida... Jo he de remetre'm a dades objectives. Les dades
objectives és que les factures, que són el document físic que reflecteix tot el contingut
de la prestació d'aquest servei, diuen que el servei s'ha prestat a l'abril i maig de 2013,
i  la  data  de factura és  01/07/2015.  Tota la  resta que em diga poden ser  contes  i
milongues; que ni jo ni ningú té per què creure-s'ho. 

Però bé, entrant en el tema de l'assumpte. Tornant novament sobre el tema del
Ple passat, crec que l'informe d'Intervenció és clar i contundent. És clar i contundent
en el fet que s'incompleix el termini d'emissió de les factures; per tant, es perd el dret a
repercutir l'IVA. Per això no hi ha cap obligació per part d'aquest Ajuntament de pagar
l'IVA.

Mire,  tanta és la  raó que assisteix  a la  nostra postura,  que el  departament
d'Intervenció va declinar fer la consulta vinculant que ací es va quedar que es faria en
el Ple passat. No obstant això, aquesta part sí que va portar la consulta vinculant, i li'n
va fer  entrega a la  Sra.  interventora (millor  dit,  a  una altra  tècnica,  que li  la  faria
arribar). I la Intervenció l'ha incorporada en el seu informe. Amb la consulta vinculant
819/2015. 

Però bé, davant d'aquesta nova proposta de l'equip de govern, considerem que
lluny de defendre l'interés general del poble, el que fan és una ostentació de demostrar
qui mana ací. Perquè ens porta la factura aquella, més dues factures més, per import
de 9.839 €. I s'empara en el fet que la Direcció General de Tributs (tal com ha dit
vosté) diu que, a pesar que no hi haja obligació de pagar l'IVA, si vol pot pagar-ho.
Però ho fa perquè vol; no perquè tinga cap obligació! Més que res per allò que cada un
amb els seus diners fa el que li dóna la gana. Però això no els dóna més raó per a
pagar-ho. Perquè en aquest cas no estan pagant amb els seus diners; estan pagant
amb diners del poble.

Abundant més en la qüestió normativa de l'IVA... Fixe's, Sra. Rius, si és clar
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que no es té l'obligació de suportar aquest IVA, que la mateixa Llei de l'IVA no permet
que qui,  a pesar de no tenir  obligació de pagar-lo  voluntàriament,  el  paga,  no pot
suportar-lo per a poder recuperar-lo en la seua liquidació final d'IVA, en la liquidació de
final d'any.

Doncs bé, a la Sra. alcaldessa li he sentit unes manifestacions en què diu que,
a  pesar  que  no  té  obligació  de  pagar-lo,  però  com que  tampoc  hi  ha  res  que  li
impedisca pagar-lo,  el pagarà, perquè és un empresari del poble, i  poc més o poc
menys el que ha dit la Sra. Rius; que ha sigut enganyat, ha sigut portat per unes males
pràctiques de contractació. I per tant, considera que seria injust no pagar-lo. És així o
no, Sra. alcaldessa?”

Sra.  alcaldessa:  “Si  m'està preguntant  directament,  aquestes són les declaracions
que vaig fer davant d'una televisió. Això és el que vaig dir... Si vosté ho va veure, ja ho
sap...”

Sr.  Sánchez:  “Doncs  bé,  en  ambdós  casos  es  tracta  de  societats  mercantils;  no
d'autònoms (que pogueren veure's més desprotegits en el seu assessorament fiscal). I
sobretot una d'elles (estaran vostés amb mi) que està més aviat a la volta i a la revolta
de qualsevol qüestió fiscal que puga plantejar-se. No crec que hàgem de donar-los cap
lliçó de quan ha de fer la factura o quan no; quan repercutir un IVA i quan no repercutir-
lo. Ni tan sols potser de si l'ingressa o no l'ingressa, i després hi ha algun delicte per
ací enmig.

Però bé, arribat aquest punt li diré que nosaltres (particularment a aquest Grup)
li  donarà el mateix que paguen com que no paguen. L'únic interés que teníem era
informar-los d'una qüestió, que pareix que en aquest Ajuntament era desconeguda, per
no dir  que no era posada en pràctica.  Per  això,  només en aquestes  tres factures
pagaran 1.534 €. Imagine's la quantitat de diners que haurà pagat el poble durant tots
aquests  anys  amb aquestes  pràctiques  que  comentava la  Sra.  Rius  de  ‘factura'm
després, perquè ara no tinc o no sé què o no sé quant’... sense tenir obligació. Perquè
l'IVA data de l'any 1992.  L'IVA no és de despús-ahir;  l'IVA data de 1992.  I  des de
llavors, d'aquells llots vénen aquests fangs.

I en aquest joc, del qual exculpava la Sra. Rius a una de les parts, en aquest
joc tanta culpa té qui l'ha propiciat com el que l'ha consentit. Si algun es mereix algun
tracte de favor, en aquest cas cap: els dos són culpables; el que l'ha propiciat i el que
l'ha consentit... Per a emparar-se ara a dir la Sra. alcaldessa que pagarà perquè és
una empresa del poble, i considera que no és just que no cobre. Doncs mire, Sra.
alcaldessa,  cap  llàstima  li  ha  fet  ordenar  que  s'emeten  520  embargaments  a  les
famílies de Borriana per no pagar l'IBI. No li  ha fet cap llàstima. I potser, aquestes
famílies estan molt més necessitades; i no han pogut pagar l'IBI precisament perquè
no  tenen  diners  per  a  pagar-lo.  Bastant  més  necessitades  estan  que  aquestes
mercantils. Reconsidere vosté la seua postura.”

Sra. Sanchis: “A veure, Sra. Rius, jo no entenc molt bé que cap empresari que faça un
treball en 2013 facture en 2015. Jo he treballat en l'empresa privada, i li puc assegurar
que a la setmana de fer un treball havia facturat. I si no era així, no féiem el treball.
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Però vaja, quasi dos anys per a passar unes factures... Jo crec que l'equip de govern
anterior ha tingut molts dubtes, i li'ls va explicar el Sr. Fuster, i jo em creuria abans la
paraula del Sr. Fuster que la de qualsevol empresari.”

Sra. Rius: “La regidora, en la comissió de l'altre dia va dir que havia fet les RC al seu
dia (en 2013). S'ha comprovat, s'ha puntejat tot, les RC no estan, per tant no és cert.
La proposta la va fer al juny d'enguany (2015) per un concepte que no era el real (es
va equivocar en dos anys després).  Per tant,  no són  milongues,  és el  que és. No
estem fent  res d'il·legal,  Sr.  Sánchez.  Si  vérem que està clar  que la  culpa és del
proveïdor, que ha demorat la factura a posta, estaria clar. Però com que no ho veiem
tan clar... Com vosté ha dit, la culpa és dels dos, i no d'un a soles. És una mala praxi
d'alguns regidors; que ha passat ací durant un temps. I aquesta mala pràctica és el
que hem d'acabar. 

Li faig un apunt... Només els interessos del 3% des de 2010 ja seran justament
aquest 18% de l'IVA, més o menys. O siga, també havíem d'haver-li pagat abans, i no
demorar tant el pagament al proveïdor. El que cal fer és no demorar més el pagament,
perquè l'única cosa que fem és retardar el període mitjà de pagament a proveïdors. I si
el treball s'ha fet (com li vaig dir l'altre dia), el treball s'ha fet. Cal pagar les factures i ja
està bé. Ja porten massa anys rodant per ací.”

Sr. Fuster: “Mire, Sra. Rius, jo li puc parlar (i li ho vaig explicar en l'altre Ple) sobretot
de la factura de la qual jo tinc coneixement que és la primera que va portar a aquest
Ple. Ja li ho vaig explicar. L'esmentada factura... Jo entre com a regidor d'Esports en
2011; la factura en 2012 es presenta a l'Ajuntament... S'emet la factura en 2012, en la
qual es presenta a l'Ajuntament un servei de 2010. Nosaltres diem que la factura vinga
conformada per Serveis Tècnics. Mentre no estiga conformada pels Serveis Tècnics
de la Casa, no es paga la factura. Ja li ho vaig dir... Va estar quatre o cinc mesos en
Serveis Tècnics, i ningú vol fer l'informe d'aquesta factura, ningú. He de pagar jo una
factura que no està conformada per cap tècnic? Li ho pregunte... He de pagar-la jo
aquesta factura? Vosté es creu el que vosté m'està dient, que en els diferents plans de
pagament  a  proveïdors,  estem parlant  d'una factura  de 4.000 €  (i  les  altres  dues
factures són de 2.000 €) que no hauríem sigut capaços de fer qualsevol retenció per a
pagar aquestes factures? És que... Què vol que li diga? Vosté està dient que hereta no
sé quantes factures... Si jo li ho estic dient: que jo les factures que han vingut ací, i jo li
he reconegut que no estaven correctament,  perquè sí que és cert  que no hi  havia
crèdit per a aquestes factures... Aquesta li estic dient que no és per això. 

Si vosté vol creure's això, i vol seguir amb la pràctica que qualsevol proveïdor
vinga ací, i que presente la factura quan vulga, que igual se li pagarà l'IVA... Endavant,
que jo no li ho discutisc. Però no diga el que no és. I li ho vaig dir l'altre dia al seu
despatx... No diga el que no és... Sobretot perquè en la primera factura, ho he viscut jo
en primera persona; i jo no m'he quedat mai cap factura al calaix, cap. I li estic dient
que  mire  que  hem  fet  modificacions;  mire  que  vosté  m'ha  criticat  modificacions...
Durant  2012,  2013,  2014 i  2015...  Vosté es creu que si  jo haguera tingut l'informe
tècnic, no hauria entrat aquesta factura en qualsevol modificació de crèdit? Doncs bé,
jo no sé com tornar a explicar-li-ho. Però bé, lamente molt (li ho repetisc) que vosté
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seguisca no creient en la meua paraula davant de la d'altres persones. Però bé, ho
lamente molt, sincerament.”

Sr. Sánchez: “A veure... És que juga entre dues aigües. No es creu el que diu el Sr.
Fuster; però a mi em justifica que pagaran per no sé quines històries. I a més em conta
que això li costarà diners (o podria costar-li diners) perquè caldria pagar interessos de
demora. 

Mire, no hi ha més que un camí: o cal pagar-ho, o no cal pagar-ho. Totes les
altres justificacions que vulguen buscar, doncs són justificacions que no tenen perquè.
I per descomptat, jo no he dit que hi haguera res d'il·legal, eh! No he dit que fóra res
d'il·legal.  He  dit  que  es  pot  pagar;  però  es  paga  sabent  que  no  cal  pagar-ho.
Efectivament, no hi ha obligació de pagar-ho. Si ho paga és perquè vol. A més he dit (i
postil·lat) que si ho paga perquè vol, un paga el que vol quan ho paga de la seua
butxaca; quan ho paga de butxaca aliena el que ha de fer és abstenir-se i no ocasionar
despeses a qui no s'ho mereix.

Però bé, per acabar amb aquesta història... En definitiva, considerem (i vosté
ho ha reconegut) que l'única forma d'acabar amb les males pràctiques (perquè són
unes males pràctiques) polítiques en matèria de contractació per aquest Ajuntament...
Per aquest i per molts ajuntaments, vaja vosté a saber el que aquest país ha pagat en
concepte d'IVA sense haver de pagar-ho! I  com a conseqüència d'aquestes males
pràctiques, estan vostés donant o on estan, i tenen tota una Regidoria de Regeneració
Democràtica;  amb una Regidoria de Regeneració Democràtica,  encara s'atreveix a
rebatre si cal pagar o no cal pagar.

Doncs miren, molt bé, Sr. Del Moral i Sr. Navarro, acabar amb aquestes males
pràctiques  i  les  seues  conseqüències  és  fer  un  bon  exercici  de  regeneració
democràtica.  I  vostés,  que són defensors a ultrança del  treball  en  favor  dels  més
desfavorits, els vaig a demanar que facen un exercici de sensatesa, només un exercici
de sensatesa; voten no amb nosaltres a aquesta proposta. I amb el romanent de crèdit
que es generarà d'aquests diners que no cal pagar, el Sr. Navarro potser pot pagar
(com  a  regidor  de  Serveis  Socials),  pot  assistir  algunes  boques,  bastant  més
necessitades que les boques de les tres mercantils que estem posant ací en qüestió.”

Sra. Rius: “Sr. Sánchez, ací es va pagar una factura també sabent que no calia pagar-
la; i va ser un viatge privat pagat amb diners públics. Es va pagar, i ara s'esgarren les
vestidures perquè no cal pagar l'IVA de tres factures de proveïdors, que ells sí que han
liquidat l'IVA, i seria castigar-los amb aquest tant per cent d'IVA?

Ací el que tenim són tres factures que estan conformades pels tècnics. Ha estat
una mala tramitació de l'anterior corporació; i el que hem de fer és reconéixer (perquè
tenim l'obligació i la responsabilitat) aquestes factures i pagar-les; perquè el treball s'ha
fet. I ja està bé, que portem massa anys amb elles!”

Sotmés l'assumpte a la corresponent votació, dóna el resultat següent: vots a favor,
ONZE (6 del PSOE, 3 de Compromís i 2 de Se Puede Burriana). Vots en contra, VUIT
(5 del PP, 2 de CIBUR i 1 de Ciudadanos). Abstencions, CAP. Consegüentment es
declara l'assumpte aprovat per majoria.
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11.- DACIÓ DE COMPTE AL PLE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL ENTRE ELS DIES 29.10.2015 i 19/11/2015, AMBDÓS INCLOSOS
(Secretaria)

Sotmés  per  la  Presidència  l'assumpte  a  la  consideració  de  la  corporació,  els  vint
membres presents del Ple de l'Ajuntament es donen per entesos dels acords adoptats
per la Junta de Govern Local en les sessions realitzades entre els dies 29.10.2015 i
19.11.2015, ambdós inclosos.

La corporació en queda assabentada.

12.-  DACIÓ  DE  COMPTE  AL  PLE  DE  LES  RESOLUCIONS  DICTADES  PER
L'ALCALDIA  PRESIDÈNCIA  QUE  CONSTEN  A  LA  SECRETARIA  MUNICIPAL,
CORRESPONENTS  AL  PERÍODE  DEL  26.10.2015  AL  22.11.2015,  AMBDÓS
INCLOSOS

Sotmés  per  la  Presidència  l'assumpte  a  la  consideració  de  la  corporació,  els  vint
membres presents del Ple de l'Ajuntament es donen per entesos de les resolucions
adoptades  per  l'Alcaldia  Presidència  que  consten  a  la  Secretaria  Municipal,
corresponents al període del 26.10.2015 al 22.11.2015, ambdós inclosos.

La corporació en queda assabentada.

Conclòs  l'examen  dels  assumptes  inclosos  en  l'ordre  del  dia,  la  Sra.  alcaldessa
presidenta informa de l'existència d'assumptes que, per raons d'urgència, no hi estan
compresos, i els sotmet a la consideració dels membres de la corporació.

DESPATX EXTRAORDINARI 

12.BIS.1-  MOCIÓ  DE  L'ALCALDIA  PRESIDÈNCIA,  RELATIVA  AL  LLOC  DE
TREBALL DE PERSONAL EVENTUAL 2015, ASSESSOR DE PREMSA I MITJANS
DE COMUNICACIÓ

La Secretaria dóna compte de proposta, del següent tenor literal:
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“Vist que el Ple de l'Ajuntament, en sessió realitzada el dia 29 de juny de 2015, va
adoptar acord en què es determinava el  nombre,  característiques i  retribucions del
següent lloc de treball de personal eventual:

Denominació: ASSESSOR EN PREMSA I MITJANS DE COMUNICACIÓ

-  Funcions:  assessorament a l'equip de govern en matèria de premsa i  mitjans de
comunicació
- Dedicació: exclusiva
- Retribucions: catorze pagues anuals de 1.991 €

Adscripció: grup A, subgrup A1
Complement de destinació: nivell 26
Complement específic: 183,75 €

Pel fet que per raons d'oportunitat i conveniència s'ha de modificar el lloc de treball
expressat per a l'exercici 2015, mantenint l'import total de les retribucions anuals, es
proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció de l'acord següent:

Modificar,  per a l'exercici  2015,  el  lloc de treball  de personal eventual assessor en
premsa i mitjans de comunicació, que ha de quedar en la relació de llocs de treball
com segueix:

-  Funcions:  assessorament a l'equip de govern en matèria de premsa i  mitjans de
comunicació
- Dedicació: exclusiva
- Retribucions: catorze pagues anuals de 1.991 €

Adscripció: grup C, subgrup C1
Complement de destinació: nivell 22
Complement específic: 775,10 €

Sotmesa la urgència a la corresponent votació, dóna el resultat següent: vots a favor,
ONZE (6 de PSOE, 3 de Compromís i 2 de Se Puede Burriana). Vots en contra: TRES
(2 de CIBUR i 1 de Ciudadanos). Abstencions, CINC (5 del PP). Consegüentment es
declara aprovat per majoria.

En relació amb el fons de l'assumpte, no es produeixen intervencions.

Sotmés l'assumpte a la corresponent votació, dóna el resultat següent: vots a favor,
ONZE (6 de PSOE, 3 de Compromís i 2 de Se Puede Burriana). Vots en contra: TRES
(2 de CIBUR i 1 de Ciudadanos). Abstencions, CINC (5 del PP). Consegüentment es
declara aprovat per majoria.
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12.BIS.2.-  MOCIÓ  CONJUNTA  PSOE-COMPROMÍS–SE  PUEDE  BURRIANA,
RELATIVA  A  LA  DEROGACIÓ  DE  LA  LLEI  DE  SOSTENIBILITAT  DE
L'ADMINISTRACIÓ  LOCAL  PER  L'AUTONOMIA  LOCAL  I  LA  SUFICIÈNCIA
FINANCERA

El Sr. Javier Gual Rosell, portaveu del Grup Socialista, llig moció del següent tenor
literal:

“L'entrada  en  vigor  de  la  Llei  27/2013,  de  29  de  desembre,  de  racionalització  i
sostenibilitat de l'administració local (LRSAL), ha suposat un canvi radical en el marc
jurídic, organitzatiu i econòmic financer de les entitats locals.

La seua aplicació en l'administració local  de la  Comunitat  Valenciana ha posat  de
manifest el desconeixement del legislador estatal de la realitat municipal, d'ací la forta
contestació  municipalista  a  la  posada  en  marxa  de  la  Llei,  per  suposar  un
deteriorament del model territorial local i sobretot un menyspreu a l'autonomia local
reconeguda per la Constitució.

El Govern central ha legislat d'esquena a l'àmbit local, no ha volgut entendre quins són
els serveis que realment prestem els ajuntaments, que tenim necessitat de prestar,
com a administració més pròxima al ciutadà.

Sens  dubte  la  LRSAL  ha  debilitat  la  gestió  municipal  i  l'autogovern  local  per  a
aconseguir  una  pretesa  eficiència  financera.  El  legislador  estatal  ha  debilitat  la
institució  local  amb  un  argument  d'eficiència,  sense  tenir  en  compte  els  principis
constitucionals d'autonomia local.

A més,  cada  vegada  és  més  gran  la  indignació del  municipalisme  pels  vaivens
interpretatius del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Al novembre de 2015
afirma que queda «suspesa» la seua aplicació en matèria de serveis socials, salut i
educació a una futura regulació del finançament autonòmic i local.

No es pot legislar a colp de «notes explicatives» sobre una realitat municipal i trencar
els principis constitucionals d'autonomia local i suficiència financera. El posicionament
de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies és reivindicar el respecte que
l'administració local es mereix (com és el d'aquest Ajuntament), i en conseqüència el
compliment de les regles de l'Estat de Dret perquè els governs locals puguen actuar
amb seguretat jurídica.

Reconeixem la voluntat municipalista del Govern de la Generalitat  Valenciana,  que
amb la  publicació,  el  passat  4  de  setembre,  del  Decret  llei  de  mesures  urgents,
relatives a l'educació, salut i serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, va
garantir la continuïtat dels serveis públics relatius a l'educació, serveis socials i
salut per part dels municipis de la Comunitat Valenciana i va evitar una paràlisi en la
seua prestació i un greu perjudici per a les persones.
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Sense cap dubte es necessita una reforma; però una reforma institucional del règim
local requereix ple coneixement de l'efectiva situació de les circumstàncies municipals,
i en cap cas ha d'obeir exclusivament a criteris financers que, segons pareix, ha sigut
l'única raó de fons que ha justificat la LRSAL.

Els ajuntaments són, amb diferència, l'administració amb menor deute en el còmput
global. Aquest bon comportament hauria de ser tingut en compte per l'Estat, i reduir les
rigideses que actualment limiten el sostre de despesa. Açò permetria disposar de més
recursos per a utilitzar-los a l'impuls de l'activitat econòmica i la creació d'ocupació. No
obstant  això,  el  legislador  estatal  no  ho  ha  fet,  i  ha  utilitzat  únicament  criteris
d'eficiència,  sense tenir  en  compte els  principis  constitucionals  d'autonomia local  i
suficiència financera.

Les regles constitucionals les trenquen i se'ns exigeix eficiència, però no se'ns dota de
suficiència. Ja n'hi ha prou! Cal escometre JA una reforma del finançament local. La
suficiència  financera  és  el  suport  per  al  creixement  i  el  desenvolupament  de
l'administració local, la capacitació perquè els ajuntaments puguen prestar els serveis
públics  amb immediatesa  i  proximitat,  i  puguen  atendre  les  necessitats  dels  seus
ciutadans, els seus veïns, sense haver de deixar de prestar les seues competències ni
els seus serveis.

A la Comunitat Valenciana els municipis estem doblement infrafinançats. Necessitem
un sistema de participació en els tributs de l'Estat més estable, en el qual s'eviten les
liquidacions  negatives.  Però,  a  més,  l'administració  local  assumeix  competències  i
tasques que en molts casos no són de la seua competència, però que té l'obligació
moral  de solucionar.  I  d'altra  banda,  l'infrafinançament  de la  nostra Comunitat  ens
afecta pel fet que arriben menys fons de l'autonomia per a desenvolupar programes i
inversions que, sens dubte, afecten les entitats locals.

Per tot això, presenten per a la seua aprovació la següent proposta d'acord:

PRIMER.-  Exigir  al  Govern d'Espanya la immediata derogació de la Llei  27/2013, i
impulsar immediatament una nova revisió de la Llei de bases de règim local.

SEGON.- Instar el Govern d'Espanya a un nou model de finançament local.

TERCER.- Instar les entitats locals de la Comunitat Valenciana a sumar-se a aquesta
moció per aconseguir un compromís municipalista per a:

• La  derogació  d'una  Llei  que  atenta  contra  el  principi  d'autonomia  local,  i
sobretot  afecta  els  serveis  de  proximitat  que  asseguren  a  les  persones  la  seua
prestació en condicions d'igualtat.
• Aprovació d'un nou model de finançament local.
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QUART.- Traslladar aquesta moció a la Presidència del Govern d'Espanya, als grups
amb representació parlamentària al Congrés dels Diputats, a les Corts Valencianes i a
la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.”

Sotmesa la urgència a la corresponent votació, els dinou membres presents del Ple de
l'Ajuntament hi presten unànime aprovació, i així ho declara la Presidència.

En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents: 

Sr. Gual: “A causa de les hores que són ja, tractaré de ser tan breu com siga possible,
ja  que són coneixedors  del  contingut  d'aquesta  moció.  Com expressa el  seu títol,
tracta de la  derogació de la  Llei  de racionalització i  sostenibilitat  de l'administració
local. Perquè entenem, i entenem de forma absolutament contundent, que constitueix
una fallida important del principi de l'autonomia local. I quan comença a parlar del tema
de les competències, els que ixen pitjor parats són els ajuntaments, que a més no
estan dotats de recursos. 

Cada  vegada  és  major  la  indignació del  municipalisme  pels  vaivens
interpretatius del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. El passat novembre
de 2015 va arribar a afirmar que queda  ‘suspesa’ la  seua aplicació en matèria de
serveis socials,  salut i educació a una futura regulació del finançament autonòmic i
local.  És a dir,  s'està  legislant  a  base de notes  explicatives;  perquè entenem que
aquesta llei és un absolut desastre per a tots els municipis, per a tots els ajuntaments,
que som l'administració més pròxima al ciutadà, i que tenim l'obligació moral d'atendre
(dins de les nostres possibilitats i dels nostres recursos) les demandes de la societat.

Afortunadament  hi  ha  una  voluntat  municipalista  per  part  del  Govern de  la
Generalitat  Valenciana,  que  va publicar  el  passat  4  de  setembre el  Decret  llei  de
mesures urgents relatives a educació, salut i serveis socials en l'àmbit de la Comunitat
Valenciana, per a garantir la continuïtat dels serveis públics relatius a educació, serveis
socials  i  salut.  Els  serveis  socials  podrien ser  una de les  competències  que pitjor
parada  ve  dins  d'aquesta  normativa.  Perquè  es  converteix  en  una  competència
absolutament impròpia, que es deixa en mans de les comunitats autònomes; però no
dota les comunitats autònomes dels recursos suficients per a tirar endavant tot el que
s'ha de fer en serveis socials. 

Tots vostés, en el debat anterior sobre pressupostos, han parlat i han parlat
molt dels serveis socials. Han parlat de les ajudes d'emergència, i han parlat del que
s'ha de fer. Si realment creuen tot el que vostés estaven dient fa uns minuts (ja quasi
una hora) en aquest debat plenari, sobre el que s'ha de fer en serveis socials, sobre el
que s'ha de treballar... Sincerament els demanaria que el seu vot en aquesta moció
fóra  favorable.  Entenem que  ha de  ser  absolutament  favorable;  i  es  desmarcaren
sobretot (i m'adrece exclusivament al Partit Popular) de les directrius del seu partit;
com altres vegades nosaltres també ens hem desmarcat de les directrius dels nostres
en benefici de la ciutadania de Borriana. 

No  pot  trencar-se  el  principi  constitucional  consagrat  de  l'autonomia  local.
Estem en el segle XXI, els ajuntaments (dotats dels recursos necessaris) podem oferir
millors serveis i més serveis a la ciutadania. I si no, no sé per a què estem. Per això
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els demanem que aproven els acords següents:

PRIMER.-  Exigir  al  Govern  d'Espanya  la  immediata  derogació  de  la  Llei
27/2013, i  impulsar immediatament una nova revisió de la Llei de bases de
règim local.

SEGON.- Instar el Govern d'Espanya a un nou model de finançament local.
TERCER.- Instar les entitats locals de la Comunitat Valenciana a sumar-se a

aquesta moció per aconseguir un compromís municipalista per a:
• La derogació d'una Llei que atenta contra el principi d'autonomia local,
i sobretot afecta els serveis de proximitat que asseguren a les persones
la seua prestació en condicions d'igualtat.
• Aprovació d'un nou model de finançament local.

QUART.- Traslladar aquesta moció a la Presidència del Govern d'Espanya,
als  grups  amb representació  parlamentària  al  Congrés  dels  Diputats,  a  les
Corts Valencianes i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

Senyors  i  senyores  regidors,  no  m'estendré  més.  Si  ens  creiem  el
municipalisme, si ens creiem per a què estem ací, i si realment volem donar un servei
als ciutadans, com correspon, necessitem un millor finançament, i necessitem una llei
de bases de règim local com correspon.”

Sr. Fuster: “Mire, Sr. Gual, a nosaltres (tal com ha dit) clar que ens preocupa el tema
de les ajudes socials. Per això en el debat que hem mantingut anteriorment hem fet
molta menció de la falta de recursos que vostés han destinat al tema social en aquest
municipi.  Dins  dels  diners  de  què  podien  disposar,  els  que  al  final  han  acabat
destinant.

Però  mire,  dins  del  preàmbul,  a  mi  m'agradaria  (si  tan  clar  ho té)  que  em
diguera en què ha consistit  el  canvi  tan radical,  tant  jurídic,  tant  organitzatiu,  com
econòmic  i  financer,  d'aquesta  Llei.  També  m'agradaria  que  em  diguera  on  està
aquesta falta que vosté diu de debilitació de la gestió municipal... La falta que vosté
menciona  de  debilitació  de  la  gestió  municipal...  Sí  que  és  clar  que  ha  eixit  una
circular... I això és una cosa que a mi, si li sóc sincer, no considere que potser siguen
les formes d'estar enviant circulars... Però especifica la circular que ‘tot queda suspens
fins  que  es  negocie  o  es  tracte  tot  el  tema  del  finançament’ (en  aquest  cas,
autonòmic). 

És un finançament autonòmic que va ser aprovat per vostés (he de recordar-li-
ho), pel Partit Socialista en 2009. O siga, va ser Sr. José Luis Rodríguez Zapatero qui
va proposar aquest finançament autonòmic; que a hores d'ara... És que jo no el sentia
queixar-se  del  finançament  autonòmic  en  2009,  en  2010,  en  2011...  Llavors  no
l'escoltava  queixar-se...  Quan  damunt  el  Sr.  Ximo  Puig  el  votava  a  favor...  Avui
presenten aquesta moció, i avui ix el Sr. Ximo Puig dient que judicialitzarà el tema del
finançament  autonòmic.  Per  tant,  tampoc entenc quin  sentit  arriba  a tenir  aquesta
moció que ens porten avui al Ple a hores d'ara.

Però dins del preàmbul de la moció, vostés ara parlen de ‘rigidesa’ que limita la
despesa, que permetria impulsar les activitats econòmiques i l'ocupació. Mire, aquest
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estiu van deixar de rebre una subvenció, i van perdre 18 llocs de treball per a aquest
Ajuntament. 

Aquest Ajuntament avui ha aprovat un pressupost que no destina ni un euro a
reduir la càrrega fiscal dels empresaris, que podria estimular la contractació; ni un euro
de reducció als ciutadans, que podria estimular el consum. Tanta preocupació que té
vosté pel municipalisme... 

Però després, en el preàmbul parla de l'infrafinançament de les administracions
locals... Jo em base en dades publicades, i de Borriana; però no vaig a dir-li'n cap...
2012: participació de tributs de l'Estat per part del Govern central: 5.568.000 €; 2016:
7.320.000  €.  O  siga,  1.751.000  €  de  més,  que  és  el  31%  més  que  ha  rebut
l'Ajuntament de Borriana per part  de l'Estat.  Em diu vosté on està la deixadesa de
finançament a les entitats locals? 

Però és més, dins del preàmbul, vosté parla que així evitaríem les liquidacions
negatives... Li llig íntegrament les tres últimes liquidacions negatives de l'Ajuntament
de Borriana? Totes positives; resultat pressupostari, romanent de Tresoreria, estabilitat
pressupostària...  Per donar-li  només les dades de 2014...  Resultat pressupostari:  +
1.800.000  €;  romanents  de  Tresoreria:  +616.000  €;  estabilitat  pressupostària:
+3.000.000 €. Hi ha alguna cosa que no entenc; alguna cosa no quadra entre el que
vosté vol proposar-nos i la realitat que hi ha. 

Però al final vosté no diu tampoc quina és la finalitat d'aquesta llei. Aquesta llei
té una finalitat: una administració, una competència, res més. I el que ve a dir, si vosté
explica tot el que es transcriu en la llei... Article 27, no li'l vaig a llegir sencer; però
l'article 27 parla de la cessió de competències, d'acord? L'article 57 parla de la garantia
de  pagament;  per  tant,  és  ben  fàcil...  De  moment  està  suspés;  perquè  parlen  de
renegociar, i no de judicialitzar, el tema de l'infrafinançament. Però clar, és ben fàcil! La
Conselleria ens cedeix les competències i ens transfereix els diners; l'Ajuntament té la
competència, té els diners i els serveis. Problema solucionat! I no hi ha cap problema!

Llavors, no entenc quin afany té vosté per voler derogar aquesta llei; una llei
que damunt parla del que la ciutadania també estava reclamant: limitació de sous (tant
a polítics com a eventuals); limitació dels càrrecs de confiança... Per això,el que jo vinc
a dir-li  és  que podria  entendre que em parlara de la  revisió de la  llei;  però no la
derogació.  Així,  sí  que  li  aprovaria  el  punt  2  dels  seus  acords,  que  diu  que  cal
renegociar un infrafinançament. Jo li ho dic seriosament: m'alegre que per fi s'hagen
adonat del que van fer en 2009. Perquè jo realment sí que ho valore.

I després, el que sí que m'ha resultat significatiu, i la veritat que també m'ha
alegrat... Potser el punt b també li l'hauria aprovat... Perquè dels partits que al final
conformen aquesta moció, que per fi es dignen a parlar de Comunitat Valenciana. Això
realment sí que m'ha agradat de la moció.”

Sra.  Aguilera:  “Ja  era  difícil  (però  molt  complicat)  que  els  partits  nacionals  no
aprofitaren el Ple municipal per a fer campanya electoral. I evidentment, aquesta és la
tercera o quarta moció sobre finançament autonòmic que hem de debatre en menys de
tres mesos, Sr. Gual. Jo li hauria agraït (i segurament els ciutadans també) que se
l'haguera estalviada; entre altres coses, perquè tornem a repetir sempre el mateix. 

Però fixe's, el nostre Grup s'abstindrà (entre altres coses) perquè no entenem
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aquest afany (com ja se li ha dit) d'anar derogant lleis. És a dir, vosté deroga lleis, però
tampoc proposa en quin sentit ens beneficiarà una nova llei, ni en quina mesura, ni de
quina forma...  Entre altres coses perquè no pot;  perquè vosté no legisla...  O siga,
legisla el Congrés, evidentment; amb la qual cosa... Com vosté comprendrà, açò és el
moment campanya electoral  per a vosté, per al  Sr.  Fuster,  i  per a la Sra.  Sanchis
supose que també.

Però mire, nosaltres estem per la labor (li ho he dit sempre) de donar suport a
tot el que siga bo per a Borriana; però entenem que no és el moment, i que a més ja
és (com li dic) reiteratiu fins a la sacietat. De totes maneres, fixe's que sí que volíem
remarcar una cosa: per al pròxim 2016 l'aportació per la participació en els tributs de
l'Estat s'incrementa en 76.375 €, Sr. Gual. No obstant això, l'aportació de la Comunitat
Valenciana s'ha reduït  en  15.000 €.  Llavors  què fem amb aquest  finançament  tan
tremend que vosté diu?

Però fixe's, ens pareixen molt bones també les seues constants referències a la
Constitució, a les lleis i a les regles. Doncs mire, comence a complir-les. Els recordem
el pla d'igualtat administrativa per a l'ús de les dues llengües; ja que no existeix (com
vosté sap) l'opció d'ús preferent, que davant de l'Administració el dret de lliure opció
lingüística és del receptor. De manera que nosaltres li preguem que, a partir d'ara, tot
el tripartit es digne a redactar les mocions en les dues llengües cooficials. Si vostés
comencen a complir les regles, podran exigir derogar lleis, no derogar-les o deixar de
derogar-les.

En  aquesta  moció  concretament,  en  els  acords  que  vosté  ens  presenta,
nosaltres ens abstindrem. I per descomptat, els deixarem que seguisquen amb la seua
campanya electoral a escala nacional, que és l'única funció que té presentar açò avui.”

Sra. Sanchis: “Jo faré costat a aquesta moció; perquè a més nosaltres ho portem en
el nostre programa polític. Els ajuntaments es financen directament d'un percentatge
de l'IRPF. Creiem que realment estan infrafinançats; que a més és l'administració més
pròxima al ciutadà, la que millor coneix els problemes dels ciutadans i la que pitjor
finançada està.

Sr. Fuster, crec que m'he perdut alguna cosa en aquesta legislatura. Perquè
vosté  ha  parlat  de  la  limitació  dels  sous  dels  càrrecs  públics  (i  supose  que  dels
alcaldes), del nombre d'assessors i altres... Crec que m'he perdut alguna cosa; perquè
per descomptat en el seu govern és l'única cosa que no ha fet: reduir l'administració
pública. Almenys, el nombre d'assessors, crec que en té 300 i escaig (va eixir l'altre dia
en la premsa que el Sr. president no tenia ni el graduat escolar de llavors). Així que no
em diga vosté que entre formació i quantitat...  El  nombre d'assessors i  nombre de
càrrecs públics no pot dir  vosté que els han reduït.  I  les limitacions dels sous dels
alcaldes... Hi ha molts alcaldes que guanyen més que un president del Govern; cosa
que ens pareix totalment ridícula. Perquè creiem que el president del Govern, que és
qui té un càrrec més alt, haurà de guanyar més que la resta. De manera que nosaltres
sí que farem costat a la moció.”

Sr. Gual:  “Doncs mire, ho faré molt  curtet,  perquè no és la intenció d'aquest Grup
Municipal  (ni  de l'equip de govern tampoc) fer  campanya electoral  aquesta nit.  En

76

www.burriana.es · Plaça Major, 1 · Telèfon 964 510 062 · Fax 964 510 955 · NIF P-1203200I · 12530 BORRIANA · a/e: info@burriana.es



v03.12.2015

Magnífic Ajuntament de Borriana

primer lloc, li agraïsc a vosté, Sra. Sanchis, el seu suport a la moció, i subscric les
paraules que acaba de dir, li done les gràcies.

Sra. Aguilera, mire, no ens acuse de no complir la Constitució. Si vosté es vol
abstenir, doncs s'absté. Li ho respecte totalment. I per a vosté i per al Sr. Fuster, li ho
diré ben fàcil. Podem començar a parlar de Zapatero, de si el preàmbul, de si això i
allò... Mire, al final la moció és el que és; i la moció són els acords que s'aproven al
final. Tota la resta és literatura, absoluta literatura; encara que jo subscric totes les
paraules que posa ací. I no ho subscriu Javier Gual o l'equip de govern o el Grup
Municipal Socialista; ho subscriu la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
Per tant, no tinc massa per dir a part d'això. 

Sé que vostés avui no han fet altra cosa que parlar o han incidit sobretot en
despesa social; i és una evidència, és una evidència, que per mor d'aquesta llei, en les
competències impròpies, que només generen problemes a les administracions. I vosté
ho sap perquè ha governat; i si ho desconeix, doncs no ha reaccionat igual que jo. No
diré  ni  que  en  sàpia  més  ni  que  en  sàpia  menys.  Això  seria  més  propi  del  seu
llenguatge.  Però  vosté  sap  que  això  dóna  molts  problemes;  dóna  molts,  molts
problemes. 

Abans treien el tema de la guarderia. En el tema de la guarderia també va ser
suscitat  pels  tècnics al  seu moment  el  problema de la  competència impròpia.  Les
competències impròpies només generen problemes. Però Maria, Pepe, o qui siga del
poble de Borriana, no va ni al ministre, ni al conseller ni al diputat, a contar-li els seus
problemes; ve a l'Ajuntament de Borriana. I en molts casos no se'ls pot donar cap
solució.  I  quan  sí  que  podem  d'alguna  forma  a  través  d'aquestes  competències
impròpies,  com  en  els  serveis  socials  (pels  quals  vostés  i  nosaltres  tenim  tanta
preocupació), van i se'ls atén. I se'ls atén el millor que es pot. I l'única cosa que volem
és que tinguen els recursos suficients, i que les competències vinguen reconegudes
en la llei com correspon. I per a això es pot fer dues coses: reformar una llei o derogar-
la. El canvi que ha suposat aquesta llei és un canvi a pitjor. Per tant, quedem-nos com
estàvem abans, i reformem el que teníem abans, que seria molt més lògic. Aquesta llei
de reforma, sincerament, entenem que no hi ha per on agafar-la; que només genera
problemes, i ja està. 

I no es porta per electoralisme; com jo supose que vosté tampoc em contesta
per electoralisme. Aquesta moció es proposa perquè afecta directament els ciutadans
de Borriana; ni més ni menys.”

Sr. Fuster: “Mire, Sr. Gual, jo només he de dir-li que sí que realment és una evidència
que jo he governat. He de dir-li que vosté parla de literatura; jo li he plasmat dades,
dades objectives del  que està ocorrent  en les liquidacions que hem aprovat  ací  a
l'Ajuntament de Borriana, del millor finançament per part de l'Estat a l'Ajuntament de
Borriana. Però li ho he dit en començar, anteriorment a l'aprovació d'aquesta llei, els
serveis  socials  depenien  també  de  la  Conselleria;  i  ens  enviaven  la  subvenció.  I
aquesta llei l'única cosa que està dient és: escolte, si vosté vol continuar donant la
competència a l'Ajuntament, transferisca-li els diners. No està dient res més. I si no li'ls
transfereix, l'article 57 diu que es posen les garanties en els convenis que es puguen
firmar. Perquè en el  cas que no es pague...  Això serveix ara per a això de Xarxa
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Llibres,  en  cas  que  no  es  pague,  que  l'Estat  en  compte  d'ingressar-li-ho  a  la
Conselleria, li ho ingresse a l'Ajuntament. 

Per  això  li  dic  que jo  no veig  malament  la  llei.  Però  entenc que vosté  em
diguera que es pot estudiar, es pot modificar... Però no entenc que l'hàgem de derogar.
Això  és  el  que  realment  em  sorprén.  Perquè  si  dins  d'una  modificació  vosté
plantejara... Que en això li done la raó, perquè l'Ajuntament és la porta més pròxima
perquè  el  ciutadà  vinga  ací  i  ens  conte...  Doncs  bé,  doncs  el  plantejament  seria:
competència pròpia per als ajuntaments els serveis socials;  finançament directe de
l'Estat a l'Ajuntament, però no a la Conselleria. El que no podem seguir és que es
finance la Conselleria, la Conselleria s'ho gaste en altres coses i els ajuntaments al
final  no cobren,  no? I  li  ho estic dient  jo,  i  sóc del  Partit  Popular.  I  això no podia
continuar així.

Per tant, està regulat. I el que han de fer és complir el que està regulat; i per
això se suspén... Que haurem de continuar lluitant per un millor finançament? Però és
que això ja ho demanem des de fa anys! Clar que hem de tenir un millor finançament!
Per això li dic que part de la moció em pareix correcta. Però el que no entenc és que
vosté vulga que jo aprove una derogació d'una cosa que realment no em pareix la
millor postura.

I respecte al que diu la Sra. Sanchis, només li  dic que la llei (això no m'ho
invente jo),  si vosté sap d'algun incompliment,  és tan fàcil  com denunciar-ho. Però
l'article 75.bis, règim retributiu de les corporacions locals, i estipulat per habitants. Si
vosté se'n va a l'article 104, personal eventual que poden tenir les administracions
locals.  I  sempre  que  (perquè  damunt  ho  diu)  complisquen  uns  requisits;  que
complisquen  l'estabilitat  pressupostària,  que  complisquen  el  període  mitjà  de
pagament a proveïdors... O siga, l'única cosa que està fent és dir: ‘escolten, no tornen
a anar-se'n de mare les administracions’; perquè tots sabem el que ens ha passat. I
això és el que estableix.

A partir d'ací, jo no considere que aquesta siga una moció electoralista. Està bé
que es puga debatre i que cada un confronte les seues opinions. A partir d'això, Sr.
Gual, el nostre vot (només pel tema de la derogació) serà en contra.”

Sotmés l'assumpte a la corresponent votació, dóna el resultat següent: vots a favor,
DOTZE (6 de PSOE, 3 de Compromís, 2 de Se Puede Burriana i 1 de Ciudadanos).
Vots en contra: CINC (5 del PP). Abstencions: DUES (2 de CIBUR). Consegüentment
es declara aprovat per majoria.
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12.BIS.3.- MOCIÓ DE SUPORT A L'EXIGÈNCIA D'UNA NOVA LLEI REGULADORA
DEL DRET A L'HABITATGE QUE COBRISCA LES MESURES DE MÍNIMS PER A
FER FRONT A L'EMERGÈNCIA HABITACIONAL

El Sr. Manel Navarro Ruiz, regidor del Grup Municipal de Se Puede Burriana, llig moció
del següent tenor literal:

“L'actual crisi econòmica i l'augment de la desocupació ha impactat de manera dramà-
tica en la vida de milers de persones, que a causa de les dificultats econòmiques so-
brevingudes no poden cobrir les seues necessitats més bàsiques. Aquesta situació ha
portat que moltes famílies no puguen fer front a les quotes hipotecàries o de lloguer del
seu habitatge habitual.
Això s'ha traduït  en milers de desnonaments en tot l'estat espanyol i  en el  fet  que
centenars  de persones han vist  vulnerat  el  seu dret  a  un habitatge digne,  havent
d'afrontar  situacions  de  greu  vulnerabilitat,  precarietat  extrema,  pobresa  i  exclusió
social, econòmica i residencial.

Segons  dades  del  Consell  General  del  Poder  Judicial  des  de  2007  fins  al  primer
trimestre del 2015 s'han produït a l'Estat espanyol 624.690 execucions hipotecàries,
8.178 en el  primer trimestre del 2015. A aquestes alarmants xifres s'han de sumar
l'augment de les dificultats per a afrontar el pagament del lloguer, que cada vegada
afecta  més  persones.  El  CGPJ  ha  comptabilitzat  la  preocupant  xifra  de  397.954
desnonaments des de l'inici de la crisi en el 2007 fins al primer trimestre del 2015,
només en el primer trimestre del 2015 s'han executat 9.917 desnonaments. 

Estem davant d'una situació d'emergència i vulnerabilitat habitacional que s'incrementa
per l'existència d'un mercat de lloguer escàs, car i preocupantment especulatiu i per la
falta d'un parc públic d'habitatge social, menys d'un 2% de l'habitatge construït. Tot
això constitueix una autèntica anomalia en el context europeu. A més, com denuncia
l'informe Emergència habitacional a l'Estat espanyol, elaborat per l'Observatori DTE i la
Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, aquesta situació s'empitjora encara més pel fet
que Espanya és el  país d'Europa amb mes habitatge buit,  13,7% del parc total  (3
milions i mig de pisos buits segons el cens estatal d'habitatge de 2011). 

El  context  descrit  de  vulnerabilitat  i  emergència  en  què  es  troba  gran  part  de  la
població  s'està  traduint  també  en  un  significatiu  augment  de  les  ocupacions
d'habitatge. Una forma de fer efectiu el dret a l'habitatge que augmenta el grau de
vulnerabilitat social de qui s'ha vist espentat a aquesta forma d'accés a un habitatge.

També resulta  alarmant  el  creixent  nombre de persones afectades  per  la  pobresa
energètica,  entesa  com  la  dificultat  per  a  poder  pagar  les  factures  dels
subministraments  bàsics  d'electricitat,  aigua  i  llum.  Els  preus  d'accés  i  consum
d'aquests  subministraments,  que  han  crescut  de  forma  exponencial,  s'han  tornat
inassequibles per a gran part de la ciutadania. 

Aquesta  situació  d'emergència  social  que  pateixen  les  persones  en  situació  de
vulnerabilitat contrasta de forma aclaparadora amb els ingents beneficis obtinguts per
les entitats financeres i les empreses subministradores.
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II

La Declaració Universal  de Drets Humans (article  25) i  el  Pacte Internacional  dels
Drets Econòmics, Socials i Culturals, en article 11, reconeix ‘el dret de tota persona a
un  nivell  de  vida adequat  per  a  si  i  la  seua  família,  fins  i  tot  alimentació,  vestit  i
habitatge adequats, i a una millora contínua de les condicions d'existència. Els estats
part han de prendre mesures apropiades per a assegurar l'efectivitat d'aquest dret’... 

En el  marc jurídic nacional,  l'article 47 CE proclama el dret a un habitatge digne i
adequat,  així  com  el  deure  dels  poders  públics  de  promoure  les  condicions
necessàries i les normes pertinents per a fer efectiu aquest dret, i l'article 33 declara la
funció social de l'habitatge.

L'article 267 del Tractat de la Unió Europea declara la primacia del dret comunitari
(STJUE 9/3/1978, assumpte 106/ 77 cas Simmenthal) que desplaça el dret nacional
(art. 93 CE, cessió competències en relació amb l'art. 96 CE, els tractats internacionals
celebrats han de formar part de l'ordenament intern). 

En relació amb el que s'ha exposat anteriorment i concretant en l'àmbit que ens ocupa,
la regulació del procediment d'execució hipotecària en la vigent Llei d'enjudiciament
civil infringeix la normativa comunitària. Aquesta legislació és, per tant, il·legal en ser
de compliment obligatori pel jutge nacional, patint un vici radical que determina la seua
nul·litat  de  ple  dret.  En  aquest  sentit  s'han  manifestat  reiteradament  diferents
sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (cas Aziz, cas Sánchez Morcillo
i cas Monika Kusionova). 

A Catalunya es va presentar, al mes de juliol del 2014, una iniciativa legislativa popular
(ILP)  promoguda  per  la  Plataforma  d'Afectats  per  la  Hipoteca,  l'Aliança  contra  la
Pobresa Energètica i l'Observatori Desc, arreplegant així un clamor de la ciutadania
preocupada per l'alarmant situació d'emergència habitacional. 

Aquesta ILP és avui  una realitat.  El  passat  29 de juliol  de 2015,  el  Parlament  de
Catalunya va aprovar la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l'emergència
en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. Aquesta victòria en l'àmbit autonòmic
ens demostra que fer efectiu el dret a l'habitatge és una qüestió merament de voluntat
política. 

En ocasió de les pròximes eleccions generals, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca
ha  fet  pública  una  sèrie  de  mesures  de  mínims  que  considera  necessari  i
imprescindible incloure en una futura llei reguladora del dret a l'habitatge. Aquestes
mesures impliquen reformes profundes i valentes però al mateix temps factibles, ja que
majoritàriament estan recollides en l'anteriorment esmentada Llei 24/2015.

La situació anteriorment relatada aconsella la redacció de la present moció.

EL PLE DE L'AJUNTAMENT DE BORRIANA DÓNA SUPORT A LES PROPOSTES
PRESENTADES  PER  LA  PLATAFORMA  D'AFECTATS  PER  LA  HIPOTECA  I
CONSIDERA NECESSARI  INCLOURE  LES  SEGÜENTS  MESURES  en  una  llei
reguladora del dret a l'habitatge:
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1. Mesures de segona oportunitat
•  Dació  en  pagament  retroactiva  i  condonació  del  deute  (modificació  de  la  Llei
hipotecària i la Llei d'enjudiciament civil). 
• Eliminació automàtica per part de les entitats bancàries i sense prèvia petició del
titular de les clàusules declarades abusives per les sentències del Tribunal Superior de
Justícia de la Unió Europea. 
• No es pot executar el primer i únic habitatge tant dels titulars com dels avaladors per
a exigir la seua responsabilitat, amb vista a considerar l'habitatge habitual com un bé
inembargable. 
•  Eliminació  de  tots  els  requisits  restrictius  per  a  accedir  a  la  moratòria  de
desnonaments i  al  codi  Guindos,  excepte habitatge habitual,  deutor/a de bona fe i
carència de recursos.
2. Lloguer digne 
• La regulació del lloguer en favor de la part més dèbil dels contractes d'arrendament:
els inquilins. Introduint mecanismes de seguretat en la tinença, estabilitat en la renda i
allargant el termini mínim de duració del lloguer, com a mínim fins a 5 anys. Quan
l'arrendatari  pertanga  a  un  col·lectiu  especialment  vulnerable,  s'ha  de  produir  una
pròrroga  automàtica  del  contracte  de  lloguer  si  així  ho  manifesta,  que  ha  de  ser
obligada quan l'arrendador siga un banc o gran propietari d'habitatges.
3. Habitatge garantit
• Les entitats bancàries han de garantir un lloguer social per a les persones deutores
de  bona  fe,  i  les  seues unitats  familiars,  que havent  cedit  el  seu habitatge únic  i
habitual en dació en pagament no disposen d'alternativa habitacional. 
•  Els  grans  tenidors  d'habitatge,  en  especial  les  entitats  financeres  i  filials
immobiliàries,  fons  voltor,  entitats  de gestió  d'actius  (inclosos els  procedents  de la
reestructuració bancària i entitats immobiliàries), han de garantir un lloguer social per a
les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no puguen fer front al
pagament del seu habitatge i no disposen d'alternativa habitacional. 
• Les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no puguen fer front al
pagament del lloguer d'habitatges han d'obtenir ajudes que els garantisquen evitar el
desnonament. 
• En cap cas es pot realitzar el desallotjament o desnonament de persones en situació
de vulnerabilitat, ja siga per impagament de lloguer o ocupació en precari motivada per
la falta d'habitatge, sense que l'administració competent garantisca un reallotjament
adequat. 
• En cas que es duga a terme el lloguer social en un habitatge diferent d'aquell en què
resideix la família o persona en situació de vulnerabilitat, aquest reallotjament s'ha de
produir a la zona on aquestes tinguen les seues xarxes vitals i socials. 
•  Creació d'un parc públic d'habitatge a través de la mobilització de pisos buits en
mans d'entitats financeres i filials immobiliàries, fons voltor, entitats de gestió d'actius
(inclosos  els  procedents  de  la  reestructuració  bancària  i  entitats  immobiliàries).
L'administració  ha  de  regular  mitjançant  una  llei  els  mecanismes  que  possibiliten
aquesta mobilització. 
• En totes aquestes mesures el preu que cal pagar en concepte de lloguer social no ha
de  superar  el  30%  dels  ingressos  de  la  unitat  familiar,  incloses  despeses  de
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subministraments, d'acord amb els estàndards de les Nacions Unides, sempre que els
ingressos familiars superen el salari mínim professional (648,60 €); en cas contrari el
preu que cal pagar en concepte de lloguer ha de ser del 10% dels ingressos i els
subministraments  han  d'anar  a  càrrec  de  les  empreses  subministradores  (punt
següent).
4. Subministraments bàsics 
•  Impedir  els talls de subministrament bàsics d'aigua,  llum i  gas de les persones i
unitats familiars en situació de vulnerabilitat.
• El pagament dels subministraments bàsics per a les famílies en aquesta situació s'ha
de fer d'acord amb la capacitat adquisitiva de la unitat familiar, sempre respectant els
estàndards de les Nacions Unides. 
• Els costos associats a garantir aquest dret i el deute acumulat que no puguen ser
coberts  per  les  persones  vulnerables  han  de  ser  assumits  per  les  empreses
subministradores.
5. Creació d'un observatori de l'habitatge 
Aquest observatori estaria compost per representants de les institucions i de la societat
civil.  Aquest  observatori  ha de ser l'encarregat d'investigar i  analitzar la situació de
l'habitatge  a  Espanya.  Entre  les  seues  funcions  hi  hauria  fer  censos  periòdics
d'habitatges  buits,  fer  seguiment  de  les  polítiques  públiques,  elaborar  informes;
comptaria  amb  capacitats  no  sols  consultives  sinó  també  de  control,  seguiment,
denúncia, executives i de proposta legislativa.”

Sotmesa la urgència a la corresponent votació, els dinou membres presents del Ple de
l'Ajuntament hi presten unànime aprovació, i així ho declara la Presidència.

En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents: 

Sr. Navarro: “1. Mesures de segona oportunitat
•  Dació  en  pagament  retroactiva  i  condonació  del  deute  (modificació  de  la  Llei
hipotecària i la Llei d'enjudiciament civil). 
• Eliminació automàtica per part de les entitats bancàries i sense prèvia petició del
titular de les clàusules declarades abusives per les sentències del Tribunal Superior de
Justícia de la Unió Europea. 
• No es pot executar el primer i únic habitatge tant dels titulars com dels avaladors per
a exigir la seua responsabilitat, amb vista a considerar l'habitatge habitual com un bé
inembargable. 
•  Eliminació  de  tots  els  requisits  restrictius  per  a  accedir  a  la  moratòria  de
desnonaments i  al  codi  Guindos,  excepte habitatge habitual,  deutor/a de bona fe i
carència de recursos.
2. Lloguer digne 
• La regulació del lloguer en favor de la part més dèbil dels contractes d'arrendament:
els inquilins. Introduint mecanismes de seguretat en la tinença, estabilitat en la renda i
allargant el termini mínim de duració del lloguer, com a mínim fins a 5 anys. Quan
l'arrendatari  pertanga  a  un  col·lectiu  especialment  vulnerable,  s'ha  de  produir  una
pròrroga  automàtica  del  contracte  de  lloguer  si  així  ho  manifesta,  que  ha  de  ser
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obligada quan l'arrendador siga un banc o gran propietari d'habitatges.
3. Habitatge garantit
• Les entitats bancàries han de garantir un lloguer social per a les persones deutores
de  bona  fe,  i  les  seues unitats  familiars,  que havent  cedit  el  seu habitatge únic  i
habitual en dació en pagament no disposen d'alternativa habitacional. 
•  Els  grans  tenidors  d'habitatge,  en  especial  les  entitats  financeres  i  filials
immobiliàries,  fons  voltor,  entitats  de gestió  d'actius  (inclosos els  procedents  de la
reestructuració bancària i entitats immobiliàries), han de garantir un lloguer social per a
les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no puguen fer front al
pagament del seu habitatge i no disposen d'alternativa habitacional. 
• Les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no puguen fer front al
pagament del lloguer d'habitatges han d'obtenir ajudes que els garantisquen evitar el
desnonament. 
• En cap cas es pot realitzar el desallotjament o desnonament de persones en situació
de vulnerabilitat, ja siga per impagament de lloguer o ocupació en precari motivada per
la falta d'habitatge, sense que l'administració competent garantisca un reallotjament
adequat. 
• En cas que es duga a terme el lloguer social en un habitatge diferent d'aquell en què
resideix la família o persona en situació de vulnerabilitat, aquest reallotjament s'ha de
produir a la zona on aquestes tinguen les seues xarxes vitals i socials. 
•  Creació d'un parc públic d'habitatge a través de la mobilització de pisos buits en
mans d'entitats financeres i filials immobiliàries, fons voltor, entitats de gestió d'actius
(inclosos  els  procedents  de  la  reestructuració  bancària  i  entitats  immobiliàries).
L'administració  ha  de  regular  mitjançant  una  llei  els  mecanismes  que  possibiliten
aquesta mobilització. 
• En totes aquestes mesures el preu que cal pagar en concepte de lloguer social no ha
de  superar  el  30%  dels  ingressos  de  la  unitat  familiar,  incloses  despeses  de
subministraments, d'acord amb els estàndards de les Nacions Unides, sempre que els
ingressos familiars superen el salari mínim professional (648,60 €); en cas contrari el
preu que cal pagar en concepte de lloguer ha de ser del 10% dels ingressos i els
subministraments  han  d'anar  a  càrrec  de  les  empreses  subministradores  (punt
següent).
4. Subministraments bàsics 
•  Impedir  els talls de subministrament bàsics d'aigua,  llum i  gas de les persones i
unitats familiars en situació de vulnerabilitat.
• El pagament dels subministraments bàsics per a les famílies en aquesta situació s'ha
de fer d'acord amb la capacitat adquisitiva de la unitat familiar, sempre respectant els
estàndards de les Nacions Unides. 
• Els costos associats a garantir aquest dret i el deute acumulat que no puguen ser
coberts  per  les  persones  vulnerables  han  de  ser  assumits  per  les  empreses
subministradores.
5. Creació d'un observatori de l'habitatge 
Aquest observatori estaria compost per representants de les institucions i de la societat
civil.  Aquest  observatori  ha de ser l'encarregat d'investigar i  analitzar la situació de
l'habitatge  a  Espanya.  Entre  les  seues  funcions  hi  hauria  fer  censos  periòdics
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d'habitatges  buits,  fer  seguiment  de  les  polítiques  públiques,  elaborar  informes;
comptaria  amb  capacitats  no  sols  consultives  sinó  també  de  control,  seguiment,
denúncia, executives i de proposta legislativa.

Per no allargar-ho molt més, només vull demanar-los que els bancs que ens
van rescatar amb diners públics, perquè som els ciutadans els que estem pagant la
crisi,  són els mateixos que ens estan desnonant.  Per tant, ara els demane que en
aquest moment ens mullem tots davant de la societat i la gent que més ho necessita.
Per tant, els demane el vot a favor d'aquestes mesures proposades per la Plataforma
d'Afectats per la Hipoteca.”

Sra. Suay:  “La veritat és que la moció de suport és una qüestió de fons, en la qual
crec  que  tots  els  partits  polítics  que  estem ací  presents  estem al  seu  costat.  No
obstant això, a causa dels termes en què s'expressa... Nosaltres li vam demanar que
ens donara alguna explicació, i ens va remetre un número de telèfon d'una persona
particular... La veritat és que jo sí que li diria que el marc normatiu s'hauria de complir. 

Estem disposats que es reforme la llei i,  per descomptat, estem disposats a
qualsevol mesura que es produïsca en aquesta població, els donarem el nostre suport
en tot moment.

No obstant això, a causa de les consultes jurídiques que hem fet, i d'alguns
termes que s'expressen en la moció, ens abstindrem. Però sàpia, Sr. Navarro (igual
que la resta de l'equip de govern), que davant de qualsevol tipus de situació que es
presente en un borrianenc, estarem al costat de vostés en qualsevol mesura de suport
que realitzen.”

Sr. Sánchez: “En primer lloc, done suport totalment al que acaba de dir la Sra. Suay
en el fet que tenen tot el nostre suport per a qualsevol situació que ho necessite. Però
estem una vegada més davant del terrible problema dels desnonaments.

Per a no estendre'm molt, i tal com ha dit vosté, Sr. Navarro, estem assistint a
un genocidi  financer,  executat  per entitats bancàries,  rescatades pels  governs dels
Srs. Zapatero i Rajoy, amb fons extrets de les arques de l'Estat, per tant pagats per
tots i cada un dels espanyols. Partint d'aquestes premisses, posteriorment no tinguem
en  compte  que  el  PSOE  o  el  PP  va  obrir  la  barra  lliure  als  desnonaments;  i
posteriorment el PSOE es va unir a ells. Entre tots van ballar junts.

Veiem que és molt lloable el que demanen, és molt il·lusionant, però crec que
és  irrealitzable,  mentre  no  es  modifique  tant  la  Llei  hipotecària,  com  la  Llei
d'enjudiciament civil, fins i tot el mateix Codi Civil. Mentre no s'haja realitzat aquestes
modificacions, no podrem abordar cap de les matèries que vosté mateix ha detallat
individualitzadament: la dació en pagament retroactiva i amb donació del deute; no es
podrà executar el primer i únic habitatge dels titulars o dels avalistes o avaladors, com
diuen vostés; les entitats bancàries garantiran un lloguer social... Doncs sí, això ja s'ha
intentat.

Concretament,  la  Sra.  Carmena, a Madrid,  va començar dient  que acabaria
amb els desnonaments. I va tardar menys de 48 hores a rendir-se a la veritat, i dir que
l'Ajuntament no podia paralitzar els desnonaments, sinó que el que faria seria donar
solucions  habitacionals.  Amb  el  pretext  que  Ahora  Madrid  (crec  que  és  així
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concretament com s'anomena el partit) deia que actuaria amb ‘total legalitat’. Clar, és
que no pot contravenir la llei! Mentre la llei siga el que siga, per més raó que tinguen,
no es podrà avançar gens.

Una altra prova la tenim en el fet que la Junta d'Andalusia va aprovar una llei
per a poder disposar dels habitatges en poder de les entitats financeres, i en pocs dies
el  Tribunal  Constitucional  es  va  carregar  aquesta  llei  pel  seu  caràcter
d'inconstitucional.

Per  aquesta raó,  nosaltres votar  totes aquestes mesures que serien ideals,
creiem que és crear falses expectatives en la gent, en la gent afectada per aquest
sector, i jugar un poc amb els seus sentiments; cosa que des de CIBUR no farem mai.
Per  tant,  ens  abstindrem,  oferint-nos  per  a  qualsevol  cosa  que  necessiten
puntualment,  i  sense  deixar  de  reconéixer  la  labor  que  les  plataformes
antidesnonaments han portat en aquesta matèria al llarg de tant de temps.”

Sra. Sanchis: “Nosaltres també lamentem moltíssim no poder aprovar aquesta moció.
Per descomptat, ens abstindrem, perquè no s'ajusta a dret. És veritat que l'article 47
de la Constitució Espanyola reconeix que tots els espanyols tenen dret a un habitatge
digne. Però també l'article 33 de la mateixa Constitució diu que ‘es reconeix el dret a la
propietat privada i a l'herència’. I també diu que ‘ningú pot ser privat dels seus béns i
drets  sinó  per  causa  justificada  d'utilitat  pública  o  interés  social,  mitjançant  la
corresponent indemnització i de conformitat amb allò que disposen les lleis’. 

Parlant  també de la  irretroactivitat  de les lleis,  el  Codi  Civil  i  la  Constitució
Espanyola també impedeixen el caràcter retroactiu de les lleis. I encara que el Tribunal
Constitucional i el Tribunal Suprem en alguns casos han deixat que sí que existisca
aquesta retroactivitat, sempre ha sigut sense que es perjudique una de les parts. I en
aquest cas, per descomptat, ho anul·laria, perquè es perjudica una de les parts.

Si tenim en compte tant el dret a la propietat privada com la irretroactivitat de
les lleis, no podem fer costat a la moció. Sí que donaríem suport, en canvi,  a una
revisió per part dels tribunals de totes aquelles execucions hipotecàries que tingueren
clàusules abusives;  ja que els tribunals europeus les han declarades nul·les. I  açò
afectaria la majoria, si no a tots. O siga, que totes les execucions d'hipoteques que
s'han fet, el més probable és que foren nul·les. Això sí, a través dels tribunals sí que hi
podríem donar suport, per descomptat.

Evidentment, tampoc podem donar suport a l'ocupació dels habitatges, ja que
vulnera el dret a la propietat privada. I cal tenir en compte, a més, que la major part
dels  habitatges  que  es  lloguen  a  Espanya  pertanyen  a  xicotets  propietaris;  no
pertanyen a bancs, ni pertanyen a fons voltor; la major part dels habitatges de lloguer
són de xicotets propietaris. Llavors, dir que hem de limitar el lloguer i tota la resta,
pense que correspon als poders públics, i no als propietaris dels habitatges.

També són els poders públics i no les entitats privades els que han de garantir
el  lloguer social  i  els subministraments, i  no les empreses. Sí  que per descomptat
caldria instar les empreses de serveis que limitaren els seus preus, i que no haguérem
de pagar els preus més cars d'Europa. Però vaja, d'això a obligar les empreses a
posar un preu baix als subministraments... Doncs això tampoc ho pot fer un organisme
públic. Per tant, nosaltres ens abstenim.”
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Sr.  Navarro:  “Per  informar  la  gent...  més o menys...  La  sentència del  Tribunal  de
Justícia  Europeu del  8  de  novembre de 2012,  l'advocada general  del  Tribunal  de
Justícia de la Unió Europea, Sra. Juliane Kokot, considera, en el dictamen fet públic el
dijous 8 de novembre de 2012, que la llei espanyola relativa a desnonaments viola la
Directiva 93/13/CEE de la Unió Europea. La llei espanyola permetria la introducció de
clàusules considerades abusives en els contractes de préstecs hipotecaris establits
pels  bancs;  i  que  en  cas  d'incompliment,  esdevindria  en  l'execució  forçosa  del
desallotjament.

Tenim diverses resolucions del Tribunal de Justícia; en 2013, en 2014... Totes
en contra de la  Llei  hipotecària.  El que estem demanant és una revisió de la  Llei
hipotecària i  de la Llei  d'enjudiciament civil.  També vull  comentar-los que no anem
contra els propietaris particulars; des de la Plataforma dels Afectats per la Hipoteca
(PAH)  es  reconeix  el  propietari  particular  (aquell  que  amb  el  seu  esforç  ha  estat
treballant per aconseguir un, dos o cinc habitatges). Anem a pels grans tenidors, a per
les entitats financeres, que han estat especulant amb els diners, i que la seua crisi ens
toca pagar-la a nosaltres; que ens estem endeutant per la mala gestió que han tingut. I
aquests mateixos bancs, que han estat rescatats amb diners públics, són els que ens
estan desallotjant  dels  nostres  propis  habitatges.  Les empreses poden abaixar  els
preus, ja que depenen d'ordres estatals. I  es pot fer una llei que puga tant regular
l'inquilí, com l'arrendador. No volem posar en qüestió que l'arrendador sempre és la
part afavorida; perquè moltes vegades pot ser la part que tinga problemes.

Per tant, hi ha lleis que poden auditar tant una part com l'altra. El que estem
fent és elevar una queixa a escala nacional. Perquè si els de baix no ens queixem, els
de dalt no ens sentiran, i no ens faran cas. Per tant, aquestes lleis estan per a complir-
se, però també estan per a modificar-se, abolir-se i/o crear-ne de noves, si no són
ètiques i morals amb la ciutadania.

Com deia bé el Sr. Sánchez, l'única pregunta que els vaig a fer al final, i espere
que recapaciten, és: estan vostés disposats a canviar aquesta llei? O estan disposats
a continuar amb el genocidi financer?”

Sr. Sánchez: “A veure, Sr. Navarro, estic totalment d'acord amb vosté. El que passa
és que són coses impossibles.  Canvie el  títol  de la  moció,  demane simplement la
modificació o derogació de la Llei hipotecària, de la Llei d'enjudiciament civil, i que es
modifiquen els articles del Codi Civil que corresponga, i nosaltres li la votarem a favor
ara mateix. És que la resta és impossible, perquè és anar en contra de la llei.”

Sra. Sanchis:  “Jo estic d'acord amb el Sr. Sánchez. Canviar la llei és molt fàcil: és
proposar-ho i que es canvie. El problema és canviar-la amb caràcter retroactiu, que és
el que s'està demanant en aquesta moció. Això és el que és impossible.”

Sr. Navarro: “No fer el caràcter retroactiu... Primer, en el primer punt s'està demanant
la modificació de la Llei hipotecària i de la Llei d'enjudiciament civil, amb la dació en
pagament retroactiva, que en aquests moments sí que és veritat que la llei ens ho
impedeix.  Però  haurem de  demanar-ho.  Les  lleis  estan  per  a  modificar-se,  per  a

86

www.burriana.es · Plaça Major, 1 · Telèfon 964 510 062 · Fax 964 510 955 · NIF P-1203200I · 12530 BORRIANA · a/e: info@burriana.es



v03.12.2015

Magnífic Ajuntament de Borriana

evolucionar. Hem d'evolucionar segons la societat. No atorgar un caràcter retroactiu és
no donar una segona oportunitat a una família. És deixar-la amb una càrrega per a
tota la vida, amb un deute asfixiant; que l'única cosa que fa és ofegar més totes les
unitats familiars, i  moltes vegades fins i  tot  promocionar el  treball en B...  Fins i tot
promocionar el treball en B... Perquè aquestes persones mai podran arribar a pagar
aquest deute. Per tant, fins i tot demanarien cobrar menys, perquè saben que, com
més cobren, més els llevaran els bancs.

La veritat és que a mi m'agradaria que ho entengueren. Açò és una declaració
d'intencions  per  a  elevar  a  escala  nacional.  Són  molts  els  municipis  que  tindran
aquestes mocions damunt de les taules, per a poder aprovar-les;  molts ja les han
tingudes i les han aprovades; com l'Ajuntament de la Vall d'Uixó, on tots els grups
polítics van aprovar per unanimitat aquesta moció. Per tant, ho deixe en les seues
mans. Sí que els vull donar les gràcies per les paraules que han dit: que estaran al
costat de l'equip de govern i de tots els ciutadans de Borriana en qualsevol cas de
problema habitacional o de desnonament. Espere la seua ajuda quan siga necessari,
per a ajudar tota la població.”

Sotmés l'assumpte a la corresponent votació, dóna el resultat següent: vots a favor,
ONZE (6 del PSOE, 3 de Compromís i 2 de Se Puede Burriana). Vots en contra, CAP.
Abstencions, VUIT (5 de PP, 2 de CIBUR i 1 de Ciudadanos).  Consegüentment es
declara l'assumpte aprovat per majoria.

12.BIS.4.-  MOCIÓ  PRESENTADA  PER  GRUP  POPULAR-CIBUR-Ciudadanos,
RELATIVA A LA LLIBERTAT D'ORGANITZACIÓ DE FESTEJOS TAURINS 

La Sra. Consuelo Suay Moner, regidora del Grup Popular, llig moció, del següent tenor
literal:

“Els festejos de bous al carrer són uns dels senyals d'identitat de la nostra Comunitat
com a conseqüència de l'arrelament històric que entre la seua població han tingut al
llarg del temps en celebrar les seues festes tradicionals. La magnitud i importància
d'aquests festejos a la Comunitat Valenciana es quantifica en més de 8.500 festejos
anuals de cap a cap de la seua geografia. Més del 60% del total de municipis de la
nostra Comunitat en celebren, de manera que es genera un impacte econòmic pròxim
a 184.000.000 €, amb sectors beneficiats directament, com l'hoteler, la restauració, així
com  tots  aquells  que  donen  forma al  mateix  festeig.  No  hem  de  perdre  de  vista
l'aportació  al  turisme,  atés l'atractiu  que aquests  festejos  suposen per  a milers  de
visitants d'altres comunitats autònomes que es desplacen per tal de gaudir-ne.
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Són tan antics els orígens del joc de l'home i el bou, que cal buscar arguments de
caràcter religiós o mitològic. A la Comunitat Valenciana aquests festejos se celebren
des de fa segles, tenint constància de barreres i cadafals en 1373. A Vila-real va haver-
hi  bous  en 1375.  Hi  ha  manuscrits  del  s.  XVII  a  les  parròquies  de  Ntra.  Sra.  de
l'Assumpció i del Sant Àngel Custodi de la Vall d'Uixó que conten que ja se celebraven
festejos populars.  I  prenent  dades del  treball  Notes d'etnologia valenciana d'Agustí
Galbis diu: ‘Que a València, en 1373, en la boda del primogènit d'Aragó i Donya Mata,
filla del comte d'Armanyach, va haver-hi tres dies de festa, amb bous i justes. Que el 5
de gener de 1399 va haver-hi jocs amb bous que atreien gran quantitat de gent. Que
l'elecció del rei i senyor Ferran d'Antequera, en 1412, va ser la raó per la qual es va
celebrar solemne festa al mercat de València corrent bous. En 1459 per la vinguda a
València  del  rei  Joan II  es van jugar  bous,  amb gran afluència  de gent,  miradors,
cadafals, reixes i altres coses. En 1677, es van córrer bous encordats pel carrer de
Sant Vicent de València’.

Reflex de la continuïtat d'aquesta tradició, en l'actualitat  són nombrosos col·lectius,
associacions,  federacions,  penyes,  premsa  especialitzada,  entitats  i  aficionats  que
s'impliquen en l'organització,  celebració  i  gaudi  tant  dels  festejos  taurins  com dels
actes  culturals  (reunions,  xarrades,  congressos,  exposicions),  entorn  dels  quals
emergeix  una importantíssima activitat  econòmica,  alhora que es desenvolupa una
interessant faceta cultural i social. Són milers els penyistes, són milers els aficionats
que acudeixen a cada festeig i són milers els que d'una manera o una altra segueixen
aquests festejos.

El passat mes de març es va aprovar la Llei de reconeixement, protecció i promoció de
les senyes d'identitat del poble valencià, que incloïa els festejos taurins tradicionals
(bous al carrer). D'aquesta manera, es declararen patrimoni cultural valencià, com a bé
d'interés cultural immaterial (BIC), de conformitat amb el que disposa la Llei 4/1998,
d'11  de  juny,  del  patrimoni  cultural  valencià,  els  festejos  taurins  tradicionals  de  la
Comunitat Valenciana, organitzats i desenvolupats en les seues distintes modalitats.

Recentment s'ha presentat a les Corts Valencianes una proposició de llei per a derogar
la  Llei  de  senyals  d'identitat  de  la  Comunitat  Valenciana,  la  qual  cosa  provocarà
immediatament l'eliminació de l'esmentada protecció als festejos tradicionals dels bous
al carrer, així com d'assignació econòmica per al suport de la seua promoció cultural.

Per tot això, proposem, en virtut dels antecedents que han quedat exposats, l'adopció
de la següent 

PROPOSTA D'ACORDS

1.-  Instar  la  Generalitat  Valenciana  a  retirar  la  proposició  de  llei  que  pretén
derogar la Llei  6/2015,  de 2 d'abril,  que elimina la declaració dels festejos de
bous al  carrer  com a patrimoni  cultural  valencià,  com a bé d'interés cultural
immaterial (BIC).
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2.- Animar i encoratjar tots els col·lectius i aficionats perquè continuen la seua
labor  d'organització,  suport  i  difusió  d'aquests  festejos,  perquè  perduren  de
generació en generació, fent possible la continuïtat d'aquesta tradició.

3.-  Traslladar  l'esmentat  acord  a  la  Generalitat  Valenciana,  a  les  Corts
Valencianes i a totes les associacions taurines de Borriana.”

Sotmesa la urgència a la corresponent votació, els dinou membres presents del Ple de
l'Ajuntament hi presten unànime aprovació, i així ho declara la Presidència.

En relació amb el fons de l'assumpte, intervé el Sr. Gual, que presenta esmena de
substitució, del següent tenor literal:

“El passat 9 d'abril de 2015, el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana va publicar la
Llei 6/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de reconeixement, protecció i promoció de
les senyes d'identitat del poble valencià. Aquesta llei va ser aprovada únicament amb
els vots favorables del Grup Parlamentari Popular. A la falta de consens amb la resta
de forces de l'arc parlamentari es va afegir que la seua tramitació va comptar amb la
qualificació  d'innecessària,  tant  del  Consell  Jurídic  Consultiu  de  la  Comunitat
Valenciana, com del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana.

El respecte a la diversitat  cultural  del poble valencià ja està recollit  i  reconegut en
l'article 12 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i, per tant, l'esmentada
Llei 6/2015 és contrària a aquesta norma en delimitar numerus clausus que retallen el
seu esperit integrador.

Des de les Corts Valencianes, institució que representa tota la ciutadania valenciana,
no s'haurien d'haver utilitzat mai els senyals d'identitat del nostre poble com a element
de  confrontació  social  i  política.  I  és  amb aquest  fonament  amb el  que,  a  través
d'aquesta moció (esmena), es vol retornar la pluralitat com a condició inherent de la
identitat valenciana.

Per tot açò, presentem per a la seua aprovació els següents:

ACORDS

• Instar les Corts Valencianes a derogar en la seua integritat la Llei 6/2015,
de  2  d'abril,  de  la  Generalitat,  de  reconeixement,  protecció  i  promoció  dels
senyals del poble valencià.

• Instar la Generalitat Valenciana a establir els mecanismes necessaris, dins
del marc jurídic normatiu, de la promoció i difusió de: la llengua, símbols, béns,
documents, costums, actes, festes, tradicions i institucions tradicionals que, per
l'especial  vinculació  amb  la  història,  les  arrels  i  la  idiosincràsia  pròpies,
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mereixen  ser  valorades  com  especialment  representatives  de  la  nostra
personalitat.”

En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents: 

Sra.  Suay:  “Aquesta  és  una  proposta  sobre  la  llibertat  d'organització  de  festejos
taurins (una moció), a la qual s'ha unit el Grup Ciudadanos, el Grup CIBUR i el Partit
Popular.

Vull  comentar  que  aquesta  moció  és  una  moció  transferida  per  part  de
l'associació en defensa de les tradicions de bou al carrer a la Comunitat Valenciana; i
que va ser difosa a tots els grups polítics, per a la remissió als ajuntaments i qualsevol
entitat extensible a tota la comunitat. Supose que tant el Grup Se Puede o el Grup
Compromís  o  el  Grup  PSPV  han  tingut  accés  a  aquesta  moció  presentada  per
l'esmentada associació.

Bé, vostés ja seran sabedors o coneixedors del que és la moció; però sobretot,
el que s'intenta és instar la Generalitat Valenciana a retirar la proposició de llei que
pretén derogar la Llei 6/2015, de 2 d'abril. En aquesta llei, la Generalitat Valenciana va
declarar els festejos de bous al carrer com a patrimoni cultural valencià, i com a bé
d'interés cultural (BIC).

En el segon punt, la mateixa associació que, a proposta dels partits polítics,
anima  i  encoratja  tots  els  col·lectius  d'aficionats  a  continuar  amb  la  seua  labor
d'organització, suport  i  difusió d'aquests festejos, perquè perduren de generació en
generació,  com  està  sent  des  de  l'any  1370  aproximadament;  fent  possible  la
continuïtat d'aquesta tradició.

I sobretot, amb l'acord plenari que li done suport, traslladar-lo a la Generalitat
Valenciana, perquè modifique aquesta proposta de derogació de la llei.  A totes les
associacions, i sobretot que s'aprove a benefici d'aquestes 17 associacions taurines
que tenim a Borriana, de les quals 3 es van formar l'últim any (2015); que actualment
l'última que es va formar està formada per 150 integrants, i que en nom seu han fet
arribar aquesta moció, que inclou la Penya de Penyes, la penya taurina El Bou, la
penya L'Alternativa, Jóvens del Bou, la penya taurina Els Braus, la penya taurina Les
Bourrianeres, la penya L'Eixida, la penya El Bou és lo de menos, Va de Bous, Jóvens
Festes Mare de Déu del Carme, l'Associació de Veïns de Santa Bàrbara, l'Associació
de Festes i Assumptes Socials de Santa Bàrbara, l'Associació de Festejos Mare de
Déu dels Desemparats – Barri La Bosca, la penya taurina Bar Mediterrani, la penya de
bous del Carme, l'Ateneu Taurí Ciutat de Borriana, la penya taurina Vicente Soler, el
suport de la majoria de propietaris de cadafals, d'escales, d'amics del bou, empresaris
locals del sector taurí, aficionats de Borriana i ramaders locals.

Des d'aquests tres grups polítics s'intenta que s'aprove aquesta moció; perquè
els bous al carrer són una senya d'identitat de la Comunitat Valenciana; per tant, han
de ser respectats i protegits per tots els ens públics. En defensa de la tradició a la
Comunitat Valenciana, les primeres dades de celebració de corregudes de bous daten
de 1373, quan es van construir barreres i cadafals a la Comunitat Valenciana. És una
tradició arrelada ja en els nostres temps.

Dels 365 dies que té l'any, en 243 se celebra almenys un festeig de bous al
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carrer en algun poble de la nostra terra, al nostre poble valencià. En termes numèrics
(entre 1999 i 2009) es van celebrar una mitjana de 2,36 al dia de bous al carrer. Però
en els últims anys ha anat a més, amb una mitjana anual de 5,8 festejos taurins.

La  Comunitat  Valenciana ha formalitzat  la  declaració  de la  festa  com a bé
d'interés  cultural,  mitjançant  una  resolució  de  la  Conselleria  de  Turisme,  Cultura  i
Esport. En l'esmentat acord es manifesta que la festa dels bous està considerada com
una festa nacional, i que en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, la festa dels bous, en
qualsevol de les seues modalitats i festejos taurins tradicionals (com els bous al carrer
o les corregudes de bous), han adquirit un gran arrelament al llarg dels segles.

La proposició de llei registrada en les Corts (pel PSPV, Compromís i Podem)
per  a  derogar-la;  que és la  següent  esmena que vostés  han proposat  de derogar
íntegrament  la  Llei  de defensa de les senyes d'identitat  aprovada en la  legislatura
anterior, comportarà irremeiablement la supressió i retirada com a bé d'interés cultural
immaterial dels festejos taurins de la Comunitat Valenciana.

En la Llei de defensa de les senyes d'identitat es diu que es declaren patrimoni
cultural valencià, com a bé d'interés cultural, de conformitat amb el que disposa la Llei
4/1998, d'11 de juny, de patrimoni cultural valencià, els festejos taurins tradicionals de
la  Comunitat  Valenciana  bous  al  carrer,  organitzats  i  desenvolupats  en  les  seues
distintes modalitats, d'acord amb els requisits i condicions exigides per la normativa
autonòmica  aplicable  en  la  matèria;  si  bé,  mitjançant  aquest  decret  del  Consell,
s'establiran  les  mesures  específiques  de protecció  i  foment  aplicables  als  festejos
taurins tradicionals de la Comunitat Valenciana, bous al carrer, que millor garantisquen
la seua conservació com a conseqüència de la previsió prevista en l'apartat anterior.

Només  sabem  que  el  conflicte  entre  els  antitaurins  i  els  amants  de  la
tauromàquia ha crescut des de l'arribada de nous governs. Molts d'ells consideren el
món taurí com un espectacle de maltractament animal. Algun d'ells exigeix fins i tot el
seu rebuig al circ. Des de tots aquests grups es defendrà sempre les tradicions; i en
aquest cas, més que mai els bous al carrer. Es tracta d'una festa arrelada per molt de
temps a la nostra Comunitat. Destaquem que són aquests partits que defenen la seua
identitat com a festa històrica. Però és una cosa que sempre cal deixar clara: enfront
de les prohibicions de la resta de partits, ha d'haver-hi una defensa de tot el món per
aquesta festa; però una defensa sense peròs. 

Des dels grups CIBUR, Ciudadanos i Partit Popular, s'ha presentat una esmena
a la totalitat  (pel que m'ha dit  la Sra. alcaldessa, i  no sé si  rectificaran) a aquesta
moció. A nosaltres ens agradaria que votaren sobre aquesta moció; fins i tot si s'ha de
debatre.”

Sr.  Gual:  “Sra.  Suay,  des de l'equip de govern (des de tots els  grups polítics que
integrem l'equip de govern) entenem que no és procedent  de cap de les maneres
l'aprovació de la moció que avui porten a Ple; per diferents motius. 

En  l'exposició  de motius,  vostés  fan tota  una  història,  una breu història  de
l'arrelam i tradició que té aquesta festa (que jo personalment no li vaig a discutir). En
els acords, vostés demanen (entre altres coses) que la seua Llei de defensa de les
senyes d'identitat no es derogue. Estem parlant d'una altra cosa: perquè aquesta llei
no sols parla de bous, sinó que parla de senyes d'identitat i una altra sèrie de coses
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que vostés coneixen perfectament. No sols estan els bous dins d'aquesta llei.
Parlen de la continuïtat de la tradició; però no parlen d'altres tradicions, que

vénen  previstes  en  aquesta  llei.  Llei  que  obvia  (d'altra  banda)  gran  part  de  les
tradicions  valencianes.  I  resulta  que  vostés,  per  títol,  en  la  moció,  tenen  posat:
‘Proposta sobre la llibertat d'organització de festejos taurins’. A veure, no té res a veure
el títol amb el que demanen en els acords, en absolut.

Perquè mire, l'acord diu  ‘proposta sobre la llibertat d'organització de festejos
taurins’; que es pot interpretar fàcilment com ‘faig bous quan vulga i on vulga’. Jo no
discutiré  això  tampoc,  però  ací  posa  això.  I  en  els  seus  acords  (en  la  proposta
d'acords) parlen que s'inste a la retirada de la proposició de llei que pretén derogar la
Llei de defensa de les senyes d'identitat, i parlen d'animar i encoratjar els col·lectius.
No parlen en cap moment d'una proposta de llibertat d'organització de festejos taurins.

I en l'exposició de motius es dediquen a parlar de la història dels bous… Cada
cosa parla d'una cosa distinta… Amb la qual cosa, en principi, ens pareix que no és
una moció massa seriosa, sincerament. Perquè el títol va per un costat, l'exposició va
per un altre, i el contingut real (que és l'acord que es pretén portar a votació avui) parla
d'una altra cosa. 

Ací el fons de la qüestió, nosaltres entenem clarament que el que es pretén
(entre  altres  coses)  és  restaurar  una  llei  que  el  Partit  Popular  va  aprovar  sense
consens  amb  cap  grup  polític,  molt  poc  abans  de  les  eleccions,  amb  un  interés
totalment electoralista (però en això tampoc entrarem); i damunt amb un dictamen del
Consell Jurídic Consultiu i del Comité Econòmic (ambdós de la Comunitat Valenciana)
que diu que era una llei totalment innecessària. 

Des d'ací  nosaltres ho tornem a subscriure.  Sra.  Suay,  vosté mateixa en la
seua intervenció ha dit que els festejos taurins han anat a més. Jo no li parlaré ni dels
pobles de la Comunitat Valenciana, ni del que fan a Almassora, ni del que fan a Vila-
real… Li parlaré del que es fa a Borriana. 

A Borriana,  per  exemple  (si  els  números no  em fallen),  a  les  festes  de  la
Misericòrdia d'enguany hi ha hagut un bou més que en les festes de l'any anterior. Per
tant, la confrontació que volen portar avui a Ple, entenem que a Borriana (en aquest
moment) no hi ha aquesta confrontació. En la Misericòrdia enguany s'han celebrat els
bous com es va fer l'any passat, i com el que li parla ha conegut tota la vida. El perill
que vostés veuen, per descomptat, qui li parla no el veu per cap lloc. 

Entenem que si  hem de parlar  de tradicions… Escolte,  restaurar o tornar a
donar-li vigor a aquesta llei… Ens pareix que en primer lloc (avui que hem esmentat
tants articles de diferents cossos legislatius) aquesta Llei anava contra l'article 12 de
l'Estatut d'Autonomia. Per què? Perquè aquesta llei donava un  numerus clausus del
que són les tradicions valencianes. El que jo dic és tradició, i el que diguen els altres
no… 

Jo crec que entrar en aquestes polèmiques, a hores d'ara, no ens afavoreix a
ningú, absolutament a ningú; a cap partit polític. Sobretot quan (li ho repetisc) els bous,
que jo sàpia, no estan absolutament en cap perill. 

És per això que parlant del mateix tema, que són les tradicions… Nosaltres no
sols pretenem parlar  dels bous… Parlem de bous,  de Falles,  del Misteri  d'Elx i  de
moltíssimes  altres  coses  que  caben;  algunes  d'elles  probablement  en  perill  (que
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tampoc crec que n'hi haja en perill a Borriana). Però creiem que el tema s'ha de tractar
d'una manera sistemàtica i millor. I no disfressar, davall la llibertat d'organització de
festejos taurins, el fet de ressuscitar una llei que vostés van aprovar sense consens
absolutament de ningú.

I és per això que fem una esmena a la totalitat; instem en el primer dels acords
a les Corts Valencianes a derogar aquesta llei (aquesta llei que va contra l'article 12 de
l'Estatut  d'Autonomia)  i  instar  la  Generalitat  Valenciana  a  establir  els  mecanismes
necessaris  dins  del  marc  jurídic  i  normatiu,  a  la  promoció  i  difusió  de  la  llengua,
símbols, béns, documents, costums, actes, festes, tradicions i institucions addicionals,
que per la seua especial vinculació amb la història, les arrels i la idiosincràsia pròpia,
mereixen ser valorades, com especialment representatives de la nostra personalitat. 

La seua moció és perfectament assumible dins d'aquesta; perquè estem parlant
de tradicions en general. El que no podem acceptar, de cap de les maneres, és que
davall l'excusa dels bous, i en una moció que entenem que no està precisament molt
ben  estructurada...  Al  final,  del  que  s'està  parlant,  és  de  ressuscitar  una  llei,  que
sincerament no ens agrada a quasi ningú. Perquè es va fer sense cap consens.”

Sr. Granel: “La veritat és que no és cap casualitat que aquesta moció vinga avui, que
estem diria a un dia, però és a una hora, de començar la campanya electoral. I  la
veritat és que ja es tardava per part del PP a portar-la. La veritat és que lamente que
tant Ciudadanos com CIBUR s'adherisquen a la moció. La veritat és que ja tardava el
PP a portar una altra vegada el debat, una altra vegada les idees de la cultura de la
identitat i la resta… És que açò arriba cada quatre anys, o cada vegada que hi haja
eleccions.

La Llei de defensa de les senyes d'identitat (com bé ha dit el meu company) la
va crear el Partit Popular a última hora en la passada legislatura. La veritat és que es
va fer amb presses, i va suposar un atac a tots els valencians i valencianes. Era un
atac electoralista que no els va funcionar al maig d'enguany, i tampoc els funcionarà
ara. I la veritat és que la Llei de defensa de les senyes d'identitat va ser una norma
imposada al mes de març (quan tenien la majoria absoluta). 

Dic que és un atac, perquè la creació de l'observatori que hi havia en aquesta
Llei d'identitat, amb poder per a vetar la concessió de subvencions a entitats que no
assumisquen  la  individualitat  del  valencià…  Que  això  és  com  partir  la  cultura
valenciana… Aquesta creació de l'observatori de senyes d'identitat, on hi ha la Real
Acadèmia de Cultura Valenciana, o Lo Rat Penat; que són els que poden fer propostes
i participar en la revisió de les subvencions públiques. Per un canvi es van deixar fora,
i va haver de ser un error que es deixaren l'organisme oficial l'Acadèmia Valenciana de
la Llengua, també es van deixar fora el Consell Valencià de Cultura… És casualitat! La
veritat és que és casualitat… És casualitat que es quedaren fora… Però bé, jo crec
que  hi  ha  una  explicació.  I  és  que  va ser  la  resposta  del  PP a  l'actitud  d'alguns
acadèmics de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (i damunt acadèmics que van ser
designats  pel  seu  propi  partit)  que  van  atacar  les  directrius  de  Presidència  de  la
Generalitat,  i  van mantenir la tesi  que el valencià era una llengua compartida amb
Catalunya i Balears.

La veritat és que una norma que no unia els valencians, sinó que els dividia. I
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és que vostés busquen (i  ara ho segueixen fent),  no és que pensen en la cultura
valenciana o en les seues tradicions. Jo crec que tornen a emmascarar (com ha dit el
meu company) una proposta ara en la qual posen els bous al mig, però realment són
moltes més coses les que hi ha en aquesta llei. I jo crec que són coses (com ha dit
abans el Sr. Fuster quan s'ha presentat el reconeixement extrajudicial de crèdits de les
factures)… Ell mateix ha dit: ‘n'hi ha una que està clar que no hauria d'haver vingut, i
altres que sí’...

Sr. Fuster: “Jo no he dit això...”

Sr. Granel: “Bé, doncs ho retire… Jo crec que ací no hem d'englobar els bous en una
llei que el que feia era atacar la cultura valenciana. La llei que es van inventar (ja ho
han dit)  era innecessària; però sobretot en aquest moment era electoralista. Era el
moment de tornar a parlar del valencià, de la identitat de la cultura valenciana, del
patrimoni, de les tradicions… Jo crec que la llengua, el patrimoni, les tradicions i la
bandera tornen a estar en mans dels valencians, i no de vostés.”

Sra. Suay: “Jo crec que ni el Sr. Gual ni el Sr. Granel m'han sentit que fóra del Partit
Popular.  Era  una  moció  que  traslladava  tant  CIBUR,  Ciudadanos,  com  el  Partit
Popular,  i  que  va  ser  presentada  també  a  vostés  a  la  Diputació  Provincial,  per
l'associació perquè fóra extensible a escala provincial, per l'associació en defensa de
les  tradicions  de bous al  carrer  a  la  Comunitat  Valenciana;  que engloba totes  les
penyes taurines (com he dit) i tots els aficionats al món taurí.

Aquesta redacció és la redacció pròpia d'ells. Si volen, li la puc confrontar…
Fins i tot el seu propi partit li ho pot donar… I ells el que demanen és que es mantinga
que  els  bous  al  carrer  siguen  un  bé  d'interés  cultural;  la  segona  cosa,  que  es
promocionen; i el tercer, que es posicionen i s'estenga tot el seu suport a la resta de
penyes de la seua ciutat. No diuen res més. Això la moció que van traslladar, que la
poden  tenir  els  seus  grups  polítics  per  registre  d'entrada.  I  és  de  l'associació  de
defensa de les tradicions de bous al carrer de la Comunitat Valenciana. No és cap acte
electoralista del Partit Popular.

Es va introduir el 16 de novembre, igual que els va arribar a tots els partits que
tinc davant, i que votaran amb aquesta esmena retirar-los la condició de BIC als bous
al carrer.”

Sr. Gual: “A veure, Sra. Suay, a mi quan m'arriba la moció, jo ací dalt veig que posa
‘Populars’, no m'ho he inventat jo. I  després posa  ‘Sr. Juan Fuster Torres, portaveu
municipal’... Jo m'assabente ara que CIBUR entra i que Ciudadanos entra… Li ho dic
així de clar. Li ho dic així de clar… Però ací posa el que posa…

A més, des del moment que un assumeix… Mire, jo he presentat fa un moment
una moció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que he anomenat en
la segona intervenció… Per què? Perquè quan un presenta una cosa que ha fet un
altre, ho assumeix com a propi. I jo entenc que vostés ho assumeixen com a propi…
Per tant, jo ací veig ‘Populars’... Doncs sí, potser m'ho van dir en comissió, no vaig a
discutir-li-ho…  No  entraré  en  això…  Però  em  reitere  en  l'esmena  que  els  hem
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presentat. Ací no es tracta de taurins, ni d'antitaurins ni de res d'això. Som demòcrates,
i punt final.

A Borriana, la realitat és que els bous de la Misericòrdia es van celebrar. I no va
minvar la festa; ho repetisc, amb tot el respecte a la gent a qui li agrada aquesta festa;
amb tot el respecte del món. És una festa que no ha minvat en absolut. 

Vosté, en la seua primera intervenció ha dit que és una festa que cada vegada
va a més. A veure, si la festa cada vegada va a més, en quin perill està la festa? En
quin perill està la festa? En cap. No es necessita ni que siga BIC ni que siga una altra
cosa. El que es necessita és que es potencien les diferents tradicions; però no sols els
bous, sinó totes les altres. No ens deixem les altres pel camí.

Jo crec que l'esmena assumeix perfectament tot el que vosté està dient, des
d'una altra  perspectiva.  Però parla de tradicions;  i  vosté  acaba de dir  que açò és
tradició; de la mateixa manera que jo abans li he dit que són les processons, les Falles
i  totes les altres coses.  Són tradicions molt  importants;  algunes d'elles passen per
dificultats econòmiques. 

Però si en cada Ple hem d'estar venint… Farem una moció sobre els bous; el
Ple  que  ve  farem una  moció  de  processons;  en  el  següent  farem… A veure,  en
l'esmena que  nosaltres  presentem estem parlant  de  totes  les  tradicions.  I  que  es
potencien.

Però no ens dediquem, a 50 minuts de començar la campanya electoral, siga
qui  siga  qui  haja  presentat  aquesta  moció,  a  parlar  d'un  tema tan  sensible,  quan
realment en aquest Ajuntament no hi ha cap confrontació (que jo sàpia) ni entre taurins
ni antitaurins. El que hem de ser és demòcrates, Sra. Suay.”

Sr.  Granel:  “La  veritat  és  que  sorprén  que  vulguen  emmascarar  aquesta  Llei  de
defensa de les senyes d'identitat (que així  és com la van denominar vostés)… I la
veritat  és  que  al  final  van  haver  de  posar  això  dels  bous…  Perquè  van  fer  el
procediment  que  tocava  fer,  que  era  preguntar  a  les  universitats,  que  els  feren
l'informe consultiu cada una de les universitats, i no els va eixir bé… Que aquest és el
procés que s'ha de fer… No derogar aquesta llei. Sinó que el procés que s'ha de fer, si
realment el que volem és que els bous al carrer siguen BIC, el que s'ha de fer és
preguntar a les universitats, iniciar el procediment i que les universitats com a tal (com
a membres consultius de la Generalitat Valenciana) diguen si això ha de ser un BIC o
no ha de ser un BIC. No ho incloguem en una llei, per tal que després emmascarem
allò altre! És que és el que nosaltres estem demanant!…

Sí, sí, les universitats… La Universitat de València, per exemple, va estar dins
d'aquest informe consultiu… La Universitat de València, la Reial Acadèmia de Belles
Arts de Sant Carles també va emetre un informe consultiu sobre la proposta de BIC als
bous al carrer... Nosaltres no estem en contra dels bous al carrer. Tal com ha dit el Sr.
Gual, jo crec que en aquest poble en les festes de Misericòrdia va haver-hi bous… I
abans els he escoltat fins la paraula prohibicions… Espere que no siga ací a Borriana. 

La veritat és que lamentem que una llei que només reconeix la capacitat docent
d'una Real Acadèmia de Cultura Valenciana, i deixa fora l'Acadèmia Valenciana de la
Llengua (que el PP i el PSOE van pactar i van designar els seus membres), i que
resulta que ara els deixen fora, perquè com que resulta que no els agrada el que
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diuen… Llavors, els deixem fora de la llei, perquè així ho veiem nosaltres. Aquest és el
problema que hi ha hagut ací! Que per a fer una llei que han volgut vostés, al final el
que han hagut de fer és apartar aquesta acadèmia perquè ens molesta, apartarem
l'altre que ens moleste també, i al final farem la nostra llei, la votarem i ho farem demà,
perquè queda un mes per a les eleccions, i així quedarem bé tots els que hàgem de
quedar.

Jo crec que no és moment de debatre sobre la cultura ni  la identitat  per a
polititzar-ho.  Jo  crec  que  valencians  som tots  els  que  estem ací;  volem la  nostra
identitat, la nostra llengua i les nostres tradicions.”

Sra. Suay: “Simplement vull aclarir dos punts. Sr. Gual, no sé si el va agarrar en un
moment d'absència, però a vosté se li va indicar que aquesta moció venia i provenia
de  l'associació  en  defensa  de  les  tradicions  de  bous  al  carrer  de  la  Comunitat
Valenciana. I que igual que el Partit Popular l'ha portada i s'ha consensuat amb la resta
de partits polítics, vostés la podrien haver portat.

Només els demane una cosa: que si realment estan a favor dels bous al carrer,
que es mullen i  que diguen que  sí,  que  endavant;  que açò ho diu una associació
taurina, no ho diu el Partit Popular. Simplement vull comentar això.

També vull dir-los que el mateix partit polític (el PSPV) i altres partits polítics
d'altres  poblacions  han  votat  a  favor  de  la  mateixa  moció,  i  s'han  identificat  amb
aquesta. Simplement vull traslladar-los l'esmentada moció, i comentar que és la petició
d'una associació de l'àmbit de la Comunitat Valenciana.”

Sotmesa l'esmena a la corresponent votació, dóna el resultat següent: vots a favor,
ONZE (6 de PSOE, 3 de Compromís i 2 de Se Puede Burriana). Vots en contra, VUIT
(5 de PP, 2 de CIBUR i 1 de Ciudadanos).  Abstencions, CAP. Consegüentment es
declara l'assumpte esmenat aprovat per majoria.

13. PRECS I PREGUNTES

1.- Sr. Fuster: “Per fer-ho curt, i perquè ja porte un mes esperant que em passe per
escrit tota la informació que li vaig reclamar de Sant Gregori. Si és possible, vosté que
fa  intervencions  en  mitjans  de  comunicació  i  diu  que  és  tan  àgil  per  a  poder
contestar… Porte un mes esperant la resposta sobre Sant Gregori. Lamente molt que
el que vosté vol transmetre al final no es traduïsca en fets reals.”

Sra. alcaldessa: “Li demane totes les disculpes. En aquest moment no recorde quina
informació no se li  ha transmés. Jo creia que se li  havia facilitat  tota la informació
relativa a Sant Gregori. Demà mateix li ho passe.”
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Sr. Fuster: “Doncs li agraïsc les disculpes, però no se m'ha traslladat res.”

2.- Sr. Fuster: “Únicament, perquè abans durant el debat amb la Sra. Rius… Potser és
que jo no sé trobar-ho… Però em podria indicar on estan reflectides les despeses de
l'Arenal Sound 2015, per favor? En el Portal de Transparència o en algun portal de
participació o dins del web de l'Ajuntament?”

Sra. Rius:  “Crec que li  contestarà millor el  Sr.  Del Moral,  perquè va ser ell  qui va
publicar (crec que en el BIM o alguna cosa així) la relació de totes les despeses que va
haver-hi, que vam traure factura per factura fins les botelletes d'aigua.”

Sr. Del Moral: “Es van publicar totes les dades per factura, de forma detallada. No es
troben en el Portal de Transparència vigent, que és el que vostés van fer de l'ITA. I
s'incorporaran al nou, que començarà en 2016. Ja hem tingut diverses reunions amb
els tècnics municipals (amb els caps de secció de l'Ajuntament) per tal d'organitzar
l'alimentació de totes les dades per al portal municipal, que, com vosté sap, ha entrat
en vigor la llei valenciana (entrarà l'estatal). És una àrdua tasca per a tots els tècnics,
que comporta molt de treball d'abocament i de traslladar totes les dades; però ja estem
en això. No sols les dades de l'Arenal Sound, que sí que estan ja en paper, encara que
no  estan  en  un portal  en  línia;  però  aquestes  i  les  despeses  de les  festes  de la
Misericòrdia eixiran també en breu.”

Sr. Fuster: “Així com li he d'agrair a vosté que em done la resposta i done la cara; de
la mateixa manera he de dir-li a la Sra. Rius que no fa més d'hora i mitja ha dit a tot el
món que les despeses ocasionades per l'Arenal Sound estan totes publicades. 

Em referisc que, quan jo els publicava en premsa, Sra. alcaldessa, ací se'm
criticava que el  Portal  de Transparència estava per al  que estava.  I  a hores d'ara,
qualsevol ciutadà de Borriana que vulga comprovar la quantitat de despesa que hi ha
hagut en aquesta edició, no ho pot veure en cap lloc. A això em referisc… 

Vostés, abans quan estaven en l'oposició, es queixaven del que no féiem; i ara,
que vostés venen que està, els pareix bé que no estiguen publicades...”

Sra. alcaldessa: “No, perdone, a mi no em pareix bé que no estiguen publicades. Jo
simplement  li  estic  dient  que  estan  publicades  ací,  en  el  butlletí  municipal;  i  que
pròximament es publicarà en el web.”

Sr. Fuster: “Per això jo li estic dient que abans d'avançar a la gent que ens està veient
que les despeses de l'Arenal Sound estan publicades… Si vosté entra en el Portal de
Transparència, estan publicades fins 2014. És l'única cosa que estic dient.”

Sr.  Del  Moral:  “Per  aclarir… Sí  que  estan  en  el  portal,  però  no  en  el  Portal  de
Transparència; estan en el portal municipal de l'Ajuntament. Si tu entres, vam fer la
nota de premsa, i ací es pot trobar totes les despeses desglossades. Sí que és veritat
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que no estan en el Portal de Transparència que hi ha fins ara, però perquè no hem
volgut alimentar aquest, i ja estem treballant en l'altre.”

Sr. Fuster: “Si jo no li discutisc que no estiga justificat en una nota de premsa. Però
ningú anirà  a buscar  una nota de premsa! És a això  al  que em referisc.  No està
plasmat ni en un apartat a part dins la pàgina oficial de l'Ajuntament, ni es pot trobar en
el Portal de Transparència. Si entre en Google i em pose a buscar la roda de premsa
que va fer la Sra. Rius amb vosté, de segur que ho trobaré. Però l'oficialitat que estiga
plasmat  en el  Portal  de Transparència  no està.  Això és l'única cosa a la  qual  em
referisc.

Com que abans s'ha volgut traslladar a l'opinió pública que ja estava publicat
en el Portal de Transparència, o en el web de l'Ajuntament… Vull dir a la gent que no
perda el temps buscant-ho, perquè no ho trobaran. I gràcies per la seua contestació,
Sr. Del Moral.”
 

3.- Sr.  Safont:  “Vull  fer  unes preguntes al  Sr.  Granel… Mire,  fins l'any passat  (en
l'anterior Relació de llocs de treball, RLT) apareixia un lloc de treball denominat (amb
criteris  purament  tècnics)  ‘personal  eventual:  assessor  Grup  PP  en  mitjans  de
comunicació’. Enguany, i supose que també amb els mateixos criteris tècnics, apareix
el  mateix  lloc  de treball,  però  curiosament  com a  ‘personal  eventual:  assessor  en
pressa i mitjans de comunicació’. Supose que, a part de l'error tipogràfic, perquè les
presses no són bones conselleres, i a més queda demostrat… Però fora de la ironia,
vull comentar-li que curiosament desapareix el grup municipal a què està adscrit. Per
aquesta raó, des d'aquest grup (que som el grup majoritari)  sol·licitem que,  de les
37.30 hores de jornada setmanal que té, les dotze hores que ens corresponen com a
set regidors, que ens diguen com, quan i de quina forma podem gaudir dels serveis de
comunicació des d'aquest  Grup Municipal del Partit  Popular.  Aquesta és la primera
pregunta, si té l'amabilitat de contestar-me.”

Sr. Granel: “L'assessor de premsa, com vosté sap, assessora l'equip de govern.”

Sr. Safont: “Disculpe, en les funcions posa que assessora el govern municipal (l'equip
de govern), però no posa a quin grup s'adscriu, com sí que ho posàvem nosaltres.
Amb l'anterior criteri no posava ‘equip de govern’. Li repetisc que era un criteri tècnic.
Sí que posava el grup a què s'adscrivia. 

En aquest cas, ens veiem en la disjuntiva que en l'equip de govern són tres els
grups. Volem saber a quin grup està adscrit. I si no és així, si tenen l'amabilitat, que
ens  diguen  de  quines  hores  podem  disposar  d'aquest  servei  de  comunicació
municipal.”

Sr. Granel:  “M'ho han passat ara mateix…  ‘Funcions d'assessorament a l'equip de
govern en matèria de premsa i mitjans de comunicació’. Jo crec que més clar, aigua.”
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Sr. Safont:  “O no m'explique, que segurament serà això, o no vol entendre'm. Les
funcions  són  les  mateixes  que  apareixien:  assessorar  en  matèria  de  premsa  i
comunicació l'equip de govern. Però l'adscripció era a un grup polític, no a l'equip de
govern. No a l'equip de govern… L'adscripció d'aquest lloc de treball era a un grup
polític. 

En aquests moments volem saber si està adscrit a algun grup polític en concret
o no… Continuarà així; no és cap error tipogràfic… És així, ho deixaran com a equip
de govern...”

Sr. Granel: “No és cap error tipogràfic. Ha sigut la valoració que ha fet el tècnic…”

Sr. Safont: “ Sí? Ah, perfecte! “

Sr. Granel: “És una valoració que ha fet el tècnic.”

Sr. Safont:  “És una valoració tècnica? Doncs si volen traslladar-li per favor al tècnic
responsable, que si ha d'estar adscrit (com estava abans), i a més era peremptori que
apareguera el  grup polític  a què estava adscrit… En aquests moments desapareix
això, pareix que siga un lloc de treball d'una altra manera, d'una altra labor, i que no
tinga cap adscripció política… Quan no és així.”

Sr. Granel: “Farem aquesta consulta al tècnic.”

Sr. Safont: “Molt bé”.

4.- Sr. Safont: “Continue amb el mateix regidor, i sempre des del respecte absolut a la
persona que puga implicar... Li pregunte al Sr. Granel, com a regidor responsable de
l'àrea de Comunicació i Premsa, la raó del cessament de la que fa escassament cinc
mesos  (des  del  30  de  juny)  assessorava  en  premsa  i  comunicació,  firmat  per
l'alcaldessa i la Sra. secretària aquest matí.

També  vull  que  ens  explique  si  considera  correcta  la  gestió  d'aquest
cessament; ja que segons pareix, excepte la interessada, pareix que també la pràctica
totalitat  de  la  plantilla  municipal  (inclosos  els  càrrecs  electes)  sabien  des  de  fa
aproximadament dos mesos que seria destituïda.”

Sr. Granel: “Abans que res, em sorprén això dels dos mesos, la veritat… I segon, jo
crec que el regidor de Personal ja ho havia dit aquest matí en la comissió, ha sigut per
raons d'oportunitat i conveniència política. Ja ho havíem dit.”

Sr. Safont: “Respecte a aquesta qüestió, únicament el que ens interessa és el tracte a
les persones; siguen de la condició que siguen, vinguen d'on vinguen… Per tal que no
es torne a produir. Perquè crec que el malestar que s'ha produït a aquesta persona
concreta no se'l mereix ni ella ni ningú. Considerem que els tràmits s'han de fer d'una
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altra forma.
A mi fins i tot se'm va tirar en cara parlar prèviament amb els treballadors a

adoptar les decisions oficialment, perquè tinguera coneixement. En aquest Ajuntament,
si vosté el pateja (que el pateja) sabrà que fa molt de temps que se sabia que aquesta
persona seria destituïda. 

Jo crec que la primera persona implicada hauria d'haver-ho sabut cara a cara, i
com s'ha de fer les coses; i com em consta que solen fer les coses vostés. Per això
m'ha estranyat, i per això li faig aquest prec; perquè no torne a passar.”

5.- Sr. Safont: “Seguint amb el mateix tema, i també per al Sr. Granel… Per a triar el
nou membre que ocuparà la plaça, també farà un procés selectiu obert, participatiu i
coherent amb les noves formes de fer política de personal, venudes per vostés? O
faran un procés digital de selecció d'aquest personal? És a dir, designar-lo a dit. Crec
que també li dic que si el resultat ha de ser aquest, val més no enganyar la gent, i que
per a aquest viatge no cal alforges. Com van fer la primera vegada, que van fer un
cribatge de currículums, etc.; i tots sabien també qui entraria...”

Sr. Granel:  “Doncs, tal com vam fer la primera vegada, vam agafar els currículums
que teníem, i al final vam adoptar la decisió de triar la persona que ara estarà. I sí que
li  agrairia que no posara en dubte el  procediment dels currículums, perquè sí  que
realment es va realitzar. I si vol, quan vosté vulga, li puc ensenyar els currículums que
teníem.”

Sr. Safont: “En pública concurrència, amb publicitat, etc. Ho va fer d'una forma òptima,
no? Supose…”

6.- Sr. Safont: “Seguint amb això, i perquè també he vist que en la RLT no hi ha hagut
molts canvis quant al llenguatge sexista a què em feien referència a mi... Crec que no
es donava el cas ni es dóna…

Però en el cas que ens ocupa, en la seua moció proposada apareix ‘assessor
en  premsa’;  no  apareix  ‘assessor/a’,  o  és  que  ja  el  tenen?  Mire  que  si  aquesta
concreció de gènere fóra que és un home, i que no volen dir-ho perquè no ho tractem
en  el  Ple...  Imagine  que  fóra  un  xic  que  ja  assessorava  algun  càrrec  del  Partit
Socialista…! Imagine vosté que s'anomenara Víctor o de qualsevol altra forma…! I que
ens ho oculten a la  ciutadania per no portar-ho a un Ple,  on es fan públiques les
decisions més importants d'aquest Ajuntament. És aquesta la intenció?”

Sr. Granel: “Si ho portem a un Ple, és perquè es veja transparentment la decisió que
hem adoptat. I punt. Jo crec que més transparent que el que hem fet avui, responent
preguntes tota l'estona sobre el mateix… Jo crec que més transparència que això…
No pot haver-n'hi en cap altre ajuntament, Sr. Safont. No, no pensa el mateix?”
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Sr. Safont: “Disculpe'm, ja són hores per a estar espés, i jo estaré espés, però vosté
també a l'hora d'entendre'm… El que li estic dient és que per què no han portat ací o
no ha sigut ja designada aquesta persona de la qual pràcticament se sap (o pensem
que es pot saber) fins el nom. Perquè han posat fins el gènere, però no han posat el
nom…  El  nomenament  no  ha  aparegut,  amb  la  qual  cosa  no  està  nomenat,  se
suposa… Perquè no ha aparegut en cap lloc… Simplement, per tancar el procés… Per
veure  com tracten el  tema,  si  s'han esperat  per  al  nomenament  fins que passara
aquest Ple, simplement. A qui vinga, per descomptat, li desitgem una vida laboral plena
a l'Ajuntament, i que la institució puga gaudir d'uns bons serveis de premsa. Que no
tinga com a preferència tallar les fotos on apareixem els membres de l'oposició; sinó
intentar ser objectiu en la informació que paguem tots. Una bona política comunicativa
(i en això estem d'acord) és bona per a tots, però sobretot per als administrats.”

Sr. Granel:  “Jo no dubte que serà una bona comunicació; no dubte que les fotos es
retallen, i ací hi ha diversos regidors del seu partit dels que van parlar amb mi. I que
això sí que passava abans…

Des que es va parlar amb el regidor que els parla ara mateix, no es retalla cap
foto. I això és cert. I si no, ací hi ha el portaveu del Grup Popular, que ho pot dir.”

7.-  Sra.  Aguilera:  “Simplement  volia  desitjar-los  (que  ja  estan  a  mitja  hora  de
campanya nacional)  molta sort  a  tots;  perquè som l'únic  grup que evidentment no
tenim representació nacional. I que es porten bé; no tornem a fer aquestes coses, eh!
Que ja són quasi les dotze.”

8.- Sra. Sanchis: “A veure, Sr. Granel… ‘El Partit Popular de Borriana i Ciudadanos no
participen en els actes contra la violència masclista, exemple de com actua la dreta
local’... Sr. Granel, jo estic molt ofesa pel tema. Primer, perquè jo no tinc per què donar
cap explicació d'on era. I segon, perquè vosté com sempre és tan desafortunat en els
seus comentaris en les xarxes socials. Però aquesta vegada, ja acusar-nos a nosaltres
de no participar en un acte... Doncs ja em pareix bastant deplorable.

Però li vaig a contar una història; la d'una xiqueta que es desperta un dia a la
nit, i veu son pare pegar a sa mare, i li demana per favor que deixe de pegar-li. Ell es
jura a si mateix que no li pegarà mai, però hi ha ferides que no causen sang i que
destrueixen les persones que les pateixen. I jo li assegure que eixir d'aquesta situació
no s'arregla fent-se una foto, sinó en primer lloc ajudant-la a eixir de l'entorn, donant-li
ajuda psicològica i si és necessari un treball i un habitatge. Sr. Granel, vosté m'ha ofés
a mi i a la resta de les dones maltractades. I fent-se una foto per a eixir en la premsa a
costa del nostre dolor. 

I li demane, ara en aquest moment, que es disculpe davant del Partit Popular,
davant  meu i  davant  de totes les dones maltractades,  que s'han sentit  ofesos per
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vosté. Perquè que jo vaja o no vaja a fer-me una fotografia, no vol dir que jo no ajude
les dones maltractades o deixe d'ajudar-les. Vosté no sap res, ni de la meua vida, ni
dels meus actes. I els hem demanat que per favor llevaren la fotografia. Els ho han
demanat a vostés els del Partit Popular. I han dit que era una política de partit. Bé, ara
ve una campanya electoral, i ve una política de partit. I xafar els altres, a vostés pareix
que els dóna exactament igual.

Sra.  Carda:  “Jo  mateixa  li  contestaré… Supose  que  es  refereix  a  un  tuit que  va
aparéixer en Compromís. Jo de fet, ni tan sols l'havia llegit.”

Sra. Sanchis: “Jo si vol li ho done perquè el llija...”

Sra. Carda: “D'acord, moltes gràcies. Perquè jo realment, encara que tinc un compte
de Twitter, ni tan sols el veig. Realment ni ho ha escrit el Sr. Granel, ni ho he escrit jo.
Si vostés tenen alguna cosa a dir, crec que haurien d'anar i fer una queixa formal al
partit que nosaltres representem, que és Compromís per Borriana. La seua seu està al
c/ Encarnació, núm. 44, i tots els dimarts nosaltres atenem allí.

Jo sí que pense una cosa, d'acord? I açò no és una qüestió de bromes. Vostés
tenen una responsabilitat en aquest poble, perquè són representants. Vosté només és
vosté com a representant de Ciudadanos, però el Partit Popular té set representants. I
sí que és veritat que se'ls va trobar a faltar en l'acte que es va celebrar a la vesprada a
la Casa de la Cultura, d'acord?

Llavors, és clar que estic segura que tots els que estem ací fem costat a totes
les mesures i tot el suport que es puga fer en el tema de violència de gènere. És més,
jo crec que, si poguérem, faríem encara molt més. Per això, per exemple, des de la
Generalitat, s'ha augmentat en un 61% en aquests pressupostos, justament per tot el
tema de violència de gènere.

Vaig a contar-li una anècdota… A la Comunitat de Madrid, on governa el Partit
Popular  amb  Ciudadanos,  resulta  que  anteriorment  a  ara  s'està  baixant  totes  les
quotes que són justament per a violència de gènere. És a dir, açò també ens dóna per
a la reflexió… I açò no és una qüestió de partidisme ni de res, per més que ara hi haja
unes  eleccions  generals  el  20  de desembre  d'acord?  I  amb tot  el  respecte  a  les
víctimes; no sols a les víctimes que avui entenem… Perquè en l'actualitat s'entén, com
a víctimes de violència,  aquelles  víctimes que han mort  a  les  mans de les  seues
parelles… 

Vaig a dir-li una cosa… En el seu partit, fins enguany no es parlava de violència
de gènere. Sap de què parlaven? De violència domèstica. I a base de fer-li entendre
que no estem parlant de violència domèstica; perquè hi ha molta violència de parelles
que no conviuen junts (sobretot entre els joves). També hi ha molta violència cap als
menuts. I tot això queda en l'oblit.  Per no parlar d'aquelles persones que arriben a
suïcidar-se! Però això no es considera violència de gènere. De manera que és un tema
molt greu, d'acord? 

Jo crec que tots ens el prenem seriosament, d'acord? Però vostés van estar en
l'acte?”
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Sr. Fuster: “Per al·lusions…”

Sra. alcaldessa:  “De tota manera, i també per al·lusions… Jo estava en l'acte, i no
vam anar a fer-nos la foto. Vam anar a escoltar les exposicions d'unes persones molt
interessants, que des de l'àmbit de la policia, o des de l'àmbit de serveis socials… I a
més l'acompanyava un artista de Borriana amb una exposició fotogràfica, que també
era molt interessant i molt visual del problema tan greu que pateixen. 

O siga, jo lamente moltíssim que se senta ofesa, i la comprenc perfectament.
Però tampoc considere que els que vam assistir vam anar a fer-nos una foto.”

Sr.  Fuster:  “Per  al·lusions… Sí  que m'agradaria,  Sra.  Carda,  i  ho lamente  molt…
Perquè jo crec que avui tenia una oportunitat per a demanar disculpes. Però crec que
vostés s'estan acostumant  a utilitzar  les xarxes socials  per a guanyar  quatre vots,
menyspreant  les  persones.  Perquè  si  vosté,  que  va  anunciar  en  els  mitjans  de
comunicació que hi havia un acte contra la violència de gènere… tant a la plaça Major
(que jo estava en la Diputació) on es va fer el manifest, com a la Casa de Cultura, on
es va fer l'altre manifest… Què m'està dient? Que totes les persones que van veure
que estava l'acte i no han anat, van contra l'acte per la violència de gènere? Està dient
això? Sí que està dient això. Però vosté ha dit que el Partit  Popular, per no haver
assistit, que nosaltres anem en contra d'açò. I això no li ho permetré en la vida. I ací
s'equivoca,  Sra.  Carda.  Per quatre vots,  per quatre vots,  estan fent  el  ridícul.  I  és
lamentable.

I sap per què? Perquè vostés continuen estant en l'oposició. Vostés són de
xiulet, pandereta i pancarta, i estar darrere fent el ridícul, com fan sempre.”

Sra. Carda:  “Mire, Sr. Fuster, vosté s'equivoca, d'acord? Nosaltres ni volíem foto, ni
volíem res.  Perquè,  de fet,  no es va fer  cap fotografia.  Crec que vam fer  un acte
senzill, on sí que és veritat que va haver-hi una participació molt bonica de la gent, i on
vam gaudir una estona. Punt final. D'acord?

Nosaltres no busquem cap tipus de vot. Si vostés s'han molestat, és perquè
saben que tenien una responsabilitat aquell dia. Perquè vostés estan representant la
població. 

Com  és  que,  quan  després  hi  ha  altres  actes,  sí  que  intenten  estar  tots?
Simplement és això, d'acord? Però de totes les maneres, no és una qüestió d'estar ací
discutint sobre aquest tema. Jo no els estic recriminant que vostés no facen costat a la
violència de gènere, d'acord? Perquè de fet, fa res vam estar votant ací una moció. I el
dia 7 de novembre efectivament ens vam veure tots a les portes de l'Ajuntament.

Però el tuit que es va posar des de Compromís per Borriana, l'única cosa que
deia era una anotació respecte de qui hi havia estat i qui no. Simplement això.”

Sr. Fuster: “No, perdone. Jo en cap moment he fet menció de cap foto. Quan em vaig
adreçar a vosté li vaig dir que per favor retirara el tuit. Perquè si vosté considera oportú
dir que la dreta actua així, està dient que tota la dreta (dreta o centre dreta) que no fan
el  que fan vostés van en contra  de la  violència  de gènere.  I  això  és  el  que està
provocant vosté. 
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Vosté, amb aquestes declaracions, l'única cosa que genera és odi. Odi entre
les persones. I és molt trist que vosté, com a responsable, haja de defendre encara el
que  està  defenent.  Però  bé,  ja  li  ho  estic  dient… La  nostra  postura  com a  partit
(almenys mentre jo  estiga ací  a Borriana) no veurà tuit com aquell,  tan despectiu.
Estiga tranquil·la! Ni contra Compromís ni contra vosté! Però vostés s'ho han agafat
com a costum.”

Sra. Carda:  “L'última cosa que vull dir. Nosaltres ens ho prenem com a costum… I
vostés han estat durant 17 vegades traient coses que potser jo no he fet en la branca
d'ocupació. D'acord? És a dir, vostés utilitzen el que els dóna la gana en les xarxes
socials  i  en  la  premsa.  I  manipulen  moltes  vegades  la  informació,  d'acord?  Quan
vostés ho fan, els pareix tot bé. Però quan els altres diuen alguna cosa de diferent, a
vostés els molesta. Això és el que passa...”

Sr. Fuster:  “Vosté, com a responsable d'ocupació (perquè sé a què es refereix), va
deixar perdre 18 ocupacions per a Borriana? Vosté com a responsable d'ocupació va
renunciar a la subvenció de la Diputació? I això és enganyar en les xarxes socials?”

Sra. Carda: “Sí que es va renunciar.”

Sra. alcaldessa: “Perdonen un poc, ací de què estem parlant ara? Vull dir, açò és una
pregunta,  és una contestació,  obrim un debat? No,  és  que crec que podríem fitar
l'espai un poc a alçar la sessió; que són les dotze...”

Sra. Sanchis:  “Mire, Sra. Carda, jo m'adrece a vostés, perquè vostés són els caps
visibles i  representants de Compromís a Borriana.  Jo no he d'anar a la seua seu;
perquè a mi per descomptat que m'ha ofés Compromís, però hauré d'adreçar-me al
portaveu de Compromís. No he d'anar a la seua seu a demanar explicacions a ningú. 

A mi em pareix que ha sigut una cosa deplorable. I em pareix que el mínim que
podrien haver fet és demanar disculpes, i deixar tot el rotllo que ens ha amollat, que no
venia al cas. El que havia de fer era demanar disculpes pel que han posat.”

I sense més assumptes per tractar, la Presidència alça la sessió a les 23 hores i 45
minuts, de la qual cosa, com a secretària, done fe, i perquè conste estenc la present
acta que firme juntament amb la Sra. alcaldessa.

L'ALCALDESSA LA SECRETÀRIA

Document firmat electrònicament al marge
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