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ESBORRANY EN EXTRACTE DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA REALITZADA PEL
PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 30 D'OCTUBRE DE 2014
A la ciutat de Borriana, el 30 d'octubre de 2014, 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, els senyors i senyores
següents:
ALCALDE
SR. JOSÉ RAMÓN CALPE SAERA
TINENTS D'ALCALDE
1r.- SR. JUAN GRANELL FERRÉ
2n.- SR. ENRIQUE SAFONT MELCHOR
3a.- SRA. ANA MONTAGUT BORILLO
4a.- SRA. M. CONSUELO SUAY MONER
5a.- SRA. MARIA MERCEDES GIMÉNEZ MONDRAGÓN
6é.- SR. FCO. JAVIER PERELLÓ OLIVER
7é.- SR. JUAN FUSTER TORRES
REGIDORS
SRA. MARIA ESTER PALLARDÓ PARDO
SR. CARLOS SOLÁ PERIS
SRA. BELÉN SIERRA MONSONÍS
SRA. MARIA MERCEDES SANCHORDI GARCÍA
SR. JAVIER GUAL ROSELL
SR. VICENTE APARISI JUAN
SRA. MARIA CRISTINA RIUS CERVERA
SRA. ROSA DE LOS ÁNGELES MARCO CHORDÁ
SR. MANUEL ROYO PÉREZ
SRA. MARIA DOLORES AGUILERA SANCHIS
SR. DANIEL VIDAL FUSTER
SR. JOAQUÍN JOSÉ SORLÍ GARRIDO
ABSENTS
SRA. MARÍA JOSÉ ALMELA ROSELL
El Sr. president declara oberta la sessió en primera convocatòria, quan són les 12 hores i 35 minuts, i es passa
a continuació a llegir i resoldre els assumptes compresos en l'ordre del dia.
1.- MODIFICACIÓ I SUPRESSIÓ, SI ESCAU, DE LES ORDENANCES FISCALS PER A LA SEUA
ENTRADA EN VIGOR EL DIA 1 DE GENER DE 2015 (Àrea Econòmica. Intervenció)
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La Secretaria dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa Permanent d'Hisenda, Comptes i Interior,
així com de l'esmena de data 27 d'octubre que presenta el regidor delegat d'Hisenda de rectificació d'errors
materials d'este.
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L'acord sotmés a la consideració de la corporació queda del següent tenor literal:
“Examinada la memòria del regidor delegat d'Hisenda amb vista a la conveniència de modificació de
l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles, de les ordenances fiscals reguladores de la taxa
per expedició de documents administratius, taxa per utilització privativa o aprofitament especial del subsòl, sòl i
volada de la via pública, taxa per entrades de vehicles o carruatges a través de les voreres i reserves per a
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies, taxes per estacionament de vehicles en vies públiques
municipals, taxa per prestació de serveis de publicitat en el butlletí d'informació municipal, taxes per prestació
de serveis d'activitats esportives i ús d'instal·lacions, taxes per prestació de serveis d'activitats culturals i ús
d'instal·lacions i taxes per prestació de serveis derivats d'obertura o funcionament d'activitats, així com de
supressió de la taxa per prestació del servei de clavegueram , per a la seua entrada en vigor el dia 1 de gener de
l'any 2015.
Vistos els preceptius informes emesos per la Intervenció Municipal, així com el dictamen favorable per majoria
de la Comissió Informativa d'Hisenda.
En virtut de tot això, i de conformitat amb el que disposen els art. 22.2.e, 47.2.h, 49 i 106 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local, i art. 15 a 19 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, el Ple de l'Ajuntament ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles, de les
ordenances fiscals reguladores de la taxa per expedició de documents administratius, taxa per utilització
privativa o aprofitament especial del subsòl, sòl i volada de la via pública, taxa per entrades de vehicles o
carruatges a través de les voreres i reserves per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies, taxes per
estacionament de vehicles en vies públiques municipals, taxa per prestació de serveis de publicitat en el butlletí
d'informació municipal, taxes per prestació de serveis d'activitats esportives i ús d'instal·lacions, taxes per
prestació de serveis d'activitats culturals i ús d'instal·lacions i taxes per prestació de serveis derivats d'obertura o
funcionament d'activitats, per a la seua entrada en vigor el dia 1 de gener de l'any 2015, segons la proposta de
modificació que s'adjunta com a annex 1 al present acord, de manera que queden redactats els articles d'estes en
la forma que s'expressa.
SEGON.- Suprimir la taxa per prestació del servei de clavegueram i derogar la seua ordenança fiscal
reguladora, amb efecte des del dia 1 de gener de 2015.
TERCER.- Sotmetre el present acord a exposició pública durant el termini de 30 dies, per mitjà d'anunci en el
tauler d'edictes d'este Ajuntament, i publicar l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la Província, així com
en un dels diaris de major difusió de la província. Durant l'esmentat termini els interessats poden examinar
l'expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes, d'acord amb l'article 17 de l'esmentat Reial
decret legislatiu 2/2004.
QUART.- Entendre definitivament adoptat el present acord, sense necessitat de nou acord plenari, de
conformitat amb el que estableix l'article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, en cas que no es presentara cap
reclamació durant l'exposició pública d'este, i publicar-se en este cas en el Butlletí Oficial de la Província el text
del present acord, en compliment del que preveu l'article assenyalat, amb l'entrada en vigor de les esmentades
modificacions d'ordenances el dia 1 de gener de 2015.
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CINQUÉ.- Contra el present acord de modificació d'ordenances fiscals pot interposar-se, de conformitat amb el
que disposa l'art. 19.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, recurs contenciós administratiu
davant de la sala d'esta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de
dos mesos comptadors des de l'endemà al de la publicació de l'acord i del text de les ordenances en el Butlletí
Oficial de la Província, sense perjudici que puga interposar-se'n qualsevol altre que estime procedent.
ANNEX 1
MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES
ARTICLE 6
1. Són subjectes passius de l'impost les persones físiques i les persones jurídiques, les herències
jacents, comunitats de béns i la resta d'entitats que, encara que no tinguen personalitat jurídica, constituïsquen
una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptible d'imposició, que tinguen la titularitat d'un dret
constitutiu del fet imposable d'este impost segons el que preveu l'article 3 d'esta Ordenança.
2. En cas de concurrència de diversos concessionaris sobre un mateix immoble de característiques
especials, és substitut del contribuent el que haja de satisfer el major cànon.
3. El que disposen els apartats anteriors ha de ser aplicable sense perjudici de la facultat del subjecte
passiu de repercutir la càrrega tributària suportada d'acord amb les normes del dret comú.
4. L'Ajuntament ha de repercutir la totalitat de la quota líquida als que, tot i no tenir la condició de
subjecte passiu de l'impost, facen ús, per mitjà de contraprestació, dels seus béns demanials o patrimonials.
5. En els supòsits en què la titularitat del dret constitutiu del fet imposable (respecte a béns de
naturalesa urbana) corresponga a diversos obligats tributaris, o a una comunitat de béns no formalment
constituïda que no constituïsca un patrimoni separat ni una unitat econòmica diferent (la qual cosa exclou la
societat de guanys en el règim matrimonial), qualsevol dels cotitulars pot sol·licitar la divisió de la quota
tributària en proporció a la participació de cada un, sempre que s'acredite figurar degudament inscrita en
Cadastre la identitat, domicili i quota de participació de tots ells. La sol·licitud efectuada respecte d'això s'ha
d'aplicar per a les meritacions posteriors a la data de sol·licitud i s'ha de mantenir fins que no se sol·licite la
modificació per tots ells. No s'ha d'admetre la sol·licitud de divisió si amb això s'origina alguna quota líquida
per exigir inferior a l'import que l'Ordenança fiscal general de gestió, recaptació i inspecció de l'Ajuntament de
Borriana establisca com a mínim per a aprovació de liquidacions fiscals per raó d'eficiència i economia.
ARTICLE 13
1. El tipus de gravamen quan es tracte de béns de naturalesa urbana ha de ser el 0,80 per cent.
2. El tipus de gravamen quan es tracte de béns de naturalesa rústica ha de ser el 0,3 per cent.
3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials ha de ser el 0,90 per
cent, excepte per al grup c) definit en l'apartat seté de l'article 2 de la Llei 48/2002, de 23 de desembre, del
Cadastre immobiliari (‘autopistes, carreteres i túnels de peatge’), el tipus de gravamen del qual es fixa en l'1,3
per cent.
MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
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Article 7.- Tarifa
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Epígraf 1.- Certificacions urbanístiques
1,1

Informes, certificacions i cèdules urbanístiques

14,40 euros

1,2

Parcel·lacions i reparcel·lacions

14,40 euros

1,3

Estudis de detall

36 euros

1,4

Declaracions de ruïnes de finques urbanes

36 euros

Epígraf 2.- Certificacions activitats
2,1

De concessió de llicència municipal d'activitat

14,40 euros

Epígraf 3.- Certificacions tributàries
3,1

Certificat sobre dades de caràcter tributari

14,40 euros

Epígraf 4.- Certificacions Padró Municipal
4,1

Certificat empadronament (residència, convivència, defunció)

3 euros

4,2

Certificat històric de dades de Padró

3 euros

4,3

Informes de residència o convivència per esbrinaments

14,40 euros

Epígraf 5.- Expedició de còpies de documents que es troben en expedients tramitats per este Ajuntament
5,1

Per cada fotocòpia grandària DIN A4

0,06 euros

5,2

Per cada fotocòpia grandària DIN A3

0,12 euros

Epígraf 6.- Certificacions de béns
6,1

Certificat de béns

14,40 euros

Epígraf 7. Certificacions de proves i continguts (excloent-ne el reconeixement de serveis previs a
l'Ajuntament de Borriana per mitjà de model annex I Reial decret 1461/1982, de 25 de juny).
7.1

Certificat de dada que consta en expedient (excepte 14,40 euros
personal)

7.2

Certificat que exigisca informe o valoració

7.3

Certificats o informes de serveis prestats o de superació de 14,40 euros
proves selectives
Si es refereixen fins a quatre anys d'antiguitat o a empleats
públics en actiu en este Ajuntament, la quota s'ha de reduir
4
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al 50%.
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Epígraf 8.- Expedició de documents que consten en arxiu municipal en suport digital
8,1

Per entrega de documentació temàtica referida al municipi 26,60 euros
de Borriana procedent d'arxiu d'altres institucions

8,2

Per entrega d'imatges

Fix: 2,10 euros
Variable:
0,5
euros per imatge

Epígraf 9.- Informes Policia
9,1

Per emissió d'informe petició de part:

32 euros

MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES PER UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL SUBSÒL, SÒL I VOLADA DE LA VIA PÚBLICA
ARTICLE 7.- Normes de gestió
1. A l'efecte d'aplicació de les tarifes establides en el punt tercer de l'article anterior, les vies
públiques municipals es classifiquen en sis categories, d'acord amb la classificació aprovada a l'efecte de
l'aplicació de l'índex de situació de l'impost sobre activitats econòmiques. Les vies públiques que no apareguen
assenyalades en l'esmentada classificació han de considerar-se d'última categoria.
2. Quan l'espai afectat per l'aprofitament estiga situat en la confluència de dues o més vies públiques
classificades en distintes categories, s'ha d'aplicar la tarifa que corresponga a la via de categoria superior.
3. Es poden establir convenis de col·laboració amb organitzacions representatives dels subjectes
passius, o amb entitats que hagen de tributar per multiplicitat de fets imposables, a fi de simplificar els
procediments de declaració, liquidació o recaptació .
4. La taxa prevista en el punt dos de l'article anterior ha de ser satisfeta per les empreses prestadores
de serveis de subministraments que afecten la generalitat del veïnat tant quan siguen propietàries de la xarxa que
materialment ocupa el subsòl, sòl o volada de les vies públiques municipals, com en cas que utilitzen xarxes que
pertanguen a un tercer.
5. Telefónica de España, SA, ha de presentar les seues declaracions ajustades al que preveu la vigent
Llei 15/1987. La declaració d'ingressos bruts ha de comprendre la facturació de Telefónica de España, SA, i de
les seues empreses filials.
6. Per a la gestió de la tarifa segona s'han d'aplicar les regles següents:
-les tarifes s'han d'aplicar d'acord amb la modalitat o modalitats (anual o temporada)
sol·licitades per a un mateix local i any
-s'estableix la domiciliació bancària com a sistema de pagament. Formulada proposta
favorable a l'autorització sol·licitada, s'ha de requerir als subjectes passius la realització de la domiciliació
bancària en la forma i terminis que establisca la Intervenció Municipal.
-la Intervenció Municipal ha de formar relacions trimestrals d'obligats al pagament per
al seu cobrament per domiciliació bancària, i l'òrgan competent ha de definir a proposta dels serveis de gestió
tributària el calendari de càrrecs en compte.
-en cas d'alta o baixa en l'autorització, s'estableix un sistema de prorrateig de quota per
trimestres naturals dins del tipus d'autorització que es tracte.
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ARTICLE 8. Meritació
1. La taxa es merita quan s'inicie l'ús privatiu o l'aprofitament especial, el qual s'entén que
coincideix amb el de la notificació de la concessió de la llicència, si esta va ser sol·licitada.
2. Sense perjudici del que preveu l'apartat anterior, és necessari dipositar l'import de la taxa quan
es presente la sol·licitud d'autorització per a gaudir especialment el domini públic local en benefici particular.
3. Quan s'ha produït l'ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar llicència o sense disposar
de la preceptiva autorització, la meritació de la taxa té lloc en el moment de l'inici de l'esmentat aprofitament.
MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES PER
ENTRADA DE VEHICLES O CARRUATGES A TRAVÉS DE LES VORERES I RESERVES DE VIA
PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE
QUALSEVOL CLASSE
ARTICLE 6.- Quota tributària
1. La quantia de la taxa, que incorpora tarifes distintes segons l'aprofitament especial comporte una
restricció de places d'estacionament o no, s'ha de determinar d'acord amb les tarifes següents:
TARIFA 1. Aprofitament especial del domini públic local derivat del pas de vehicles o carruatges des
de via pública a immobles i per tres metres lineals (GUAL):
Epígraf 1.1.- Gual anual (3 metres) amb restricció d'estacionament... 120 €
Epígraf 1.2.- Gual anual (3 metres) sense restricció d'estacionament.... 71 €
Epígraf 1.3.- Gual de temporada segons reglament (3 metres) …............ 71 €
Epígraf 1.4.- Gual situat en zona de realització del mercat exterior municipal dels dimarts:
1.4.1.- En gual amb restricció d'estacionament....... 105 €
1.4.2.- En gual sense restricció d'estacionament........ 62 €
Epígraf 1.5.- Per metre addicional o fracció de GUAL per a ampliació del mínim de 3
metres......................................................................................................................... 28 €
Epígraf 1.6.- Per metre addicional o fracció d'autorització de prohibició d'estacionament en part
frontal oposada a gual autoritzat.............................. 14 €
TARIFA 2. Aprofitament especial del domini públic local derivat de la reserva d'espais a les vies i
terrenys d'ús públic per a càrrega i descàrrega de mercaderies a sol·licitud d'empreses o particulars, per metre
lineal o fracció i any.
Epígraf 2.- Reserva d'espai...................... 28 €
TARIFA 3. Activitat administrativa d'entrega de les plaques acreditatives d'entrada i reserves de via
pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies.
Epígraf 3.1.- Entrega de placa gual................................ 15 €
Epígraf 3.2.- Entrega de placa de contragual............ 10 €
MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA A LES VIES PÚBLIQUES
MUNICIPALS
ARTICLE 6.- Quota tributària
6
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1. La quantia de la taxa s'ha de determinar en funció del temps que el vehicle romanga estacionat dins
de la zona delimitada a este efecte, d'acord amb les tarifes següents:
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1) ZONA BLAVA: àmbit zonal de la plaça del Pla i Terrassa Payà
Temps estacionament

EUROS

Mínim: 25 minuts
60 minuts
Màxim: 120 minuts

0,25
0,70
1,35

2) ZONA TARONJA: àmbit zonal de l'Escorredor, plaça de les Monges, c/ Raval (entre Monges i c/
Vicent Andrés Estellés), la Tanda (entre pl. Mercé i c/ Ausiàs March), plaça de José Iturbi i plaça de la Mercé
Temps estacionament

EUROS

Mínim: 1 hora
2 hores
3 hores
Màxim 4 hores

0,20
0,65
1,10
1,80

2. A partir del període mínim i fins al màxim autoritzat, el temps d'autorització s'ha de prorratejar en
fraccions de 5 cèntims d'euro, segons la tarifa corresponent a cada zona i hora.
MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PUBLICITAT EN
EL BUTLLETÍ D'INFORMACIÓ MUNICIPAL
ARTICLE 6.- Quota tributària
1. La quantia de la taxa regulada en esta Ordenança ha de ser la fixada en la tarifa continguda en
l'apartat següent, per a cada un dels distints tipus de mòduls publicitaris que s'ofereixen.
El mòdul publicitari al present efecte ha de ser el definit en l'expedient per referència a les mides de 92
mm x 66 mm (vuité de pàgina).
2. La tarifa d'esta taxa, referida a cada inserció publicitària en el BIM, ha de ser la següent:
Un mòdul ….........................
Dos mòduls ..........................
Mitja pàgina .........................
Una pàgina ...........................
Contraportada ........................

30 euros
60
120
240
300

3. Sobre les tarifes definides en l'apartat anterior són aplicables els tributs o recàrrecs que legalment
siguen procedents.”
MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE
SERVEIS D'ACTIVITATS ESPORTIVES I ÚS D'INSTAL·LACIONS
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Article 9. Quota tributària
La quota tributària ha de ser la que resulte de l'aplicació dels epígrafs següents:

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

Epígraf 1.- Carnet soci del Club SME
1.1.- Carnet soci SME ordinari: 27,10 euros anuals
Epígraf 2.- Ús d'instal·lacions esportives municipals
Epígraf 2.1.- Ús instal·lació Piscina Municipal Coberta:
2.1.1.- Entrada diària:
a) Infantil (6 a 17 anys):
2,70 euros
b) Adult:
4 euros
c) De 60 anys o més:
2,70 euros
d) Minusvàlid:
2,70 euros
e) Horari reduït:
2,10 euros
(franja horària de dilluns a divendres de 7 a 8.30; de 13 a 16 i de 21 a 22)
f) Entrada Club SME:
2,10 euros
(franja horària: dissabtes de 14 a 20 h i diumenges de 10 a 13 h.
Amb el pagament d'esta entrada, adquirida per un soci Club SME, poden accedir-hi ell mateix i
tres acompanyants)
g) Cursetista:
3 euros
Este concepte ha de ser aplicable en els supòsits següents:
1) usuaris adults que, tenint contractada i en vigor una activitat dirigida, pretenguen fer ús de la
resta de les instal·lacions de la piscina coberta municipal durant el mateix dia en què es participa en l'esmentada
activitat dirigida.
2) usuaris acompanyants de menors que, durant el temps en què el menor du a terme una
activitat dirigida contractada, vulguen fer ús de les instal·lacions de la piscina coberta municipal.
2.1.2.- Passi setmanal (de dilluns a dissabte):

12,20 euros

2.1.3.- Abonament Piscina complet:

47,60 euros/mensuals

Sobre la quota resultant de l'abonament s'ha d'aplicar als socis del Club SME o titulars del carnet jove els
descomptes que es descriuen a continuació, prèvia acreditació de ser titulars del carnet de soci del Club SME o
del carnet jove segons la seua norma reguladora. El descompte per soci Club SME o titular del carnet jove s'ha
d'aplicar en primer lloc i, només quan este resulte aplicable i sobre la quota reduïda, s'han d'aplicar la resta de
forma acumulativa. La unitat de convivència ha de ser acreditada com a tal per mitjà de llibre de família i
certificat de convivència:
TIPUS DESCOMPTE

PERCENTATGE

A) PER TITULAR CARNET CLUB SME o
TITULAR DEL CARNET JOVE
B) ALTRES:
B.1) EDAT ABONAT:
-0-5 anys

50%

100%
8
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-6-12 anys
25%
-13-17 anys
20%
-18-24 anys
13%
-25-59 anys
0%
-60 anys o més
25%
B.2) TEMPORALITAT PAGAMENT:
-Mensual
0%
-Semestral
12%
-Anual
20%
B.3) PERSONALS-FAMILIARS:
-Especial (33% minusvalidesa o sup.) 20%
-2n membre unitat
20%
-3r membre “ “
35%
-4t membre “ “
50%
-5é membre “ “
100%
B.4) HORARI D'ACCÉS (accessos fins a l'hora indicada):
-Fins a les 12 hores
10%
-Fins a les 16 hores
4%
-Tot l'horari
0%
B.5) PER A ESPORTISTES D'ELIT (segons llista oficial del Consell Superior d'Esports o Consell
Valencià de l’Esport) que siguen socis del Club SME: 100%
2.1.4.- Abonament Oci Actiu:

23,80 euros/mensuals

Poden optar al present abonament els que es troben en situació de desocupació i resta de membres de la
seua unitat de convivència (acreditada com a tal per mitjà de llibre de família i certificat de convivència),
sempre que un dels seus membres es trobe en tal situació. Esta condició s'ha d'acreditar per mitjà de certificat
d'inscripció en el SERVEF i aportació d'informe de vida laboral expedit durant els deu dies anteriors a la
sol·licitud.
Este abonament no és renovable automàticament, per la qual cosa se n'ha de sol·licitar expressament la
renovació amb acreditació dels requisits exigits per a l'alta.
TIPUS DESCOMPTE

PERCENTATGE

A) PER TITULAR CARNET CLUB SME
-1 membre de la unitat en situació desocupació
50%
-2 o més membres de la unitat en situació desocupació 100%
2.1.5. Utilització exclusiva d'instal·lacions
2.1.5.1.- Reserva de carrer piscina:
2.1.5.2.- Reserva totalitat piscina:

25,10 euros/hora
178 euros/hora
2.448 euros/dia
Nota: quant a la concessió de les reserves exclusives cal ajustar-se al que disposa el Reglament
regulador del Servei Municipal d’Esports.
2.1.6.- Utilització per club esportiu local: 1,35 euros persona/sessió
9

v30.10.2014

2.1.7.- Reedició de carnet per pèrdua o robatori: 7,75 euros
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Epígraf 2.2.- Ús instal·lació pista coberta pavelló la Bosca i Sant Blai:
2.2.1.- Per sessió d'1 hora o fracció de l'1 d'agost al 31 de maig:
-Equips fins a jún.-juv. de clubs locals
4,50
-Equips sènior de clubs locals
7,90
-Equips veterans de clubs locals
4,50
-Col·legis
4,50
-Altres
16,20
-Partits en festius
22,70
2.2.2.- Per sessió d'1 hora o fracció de l'1 de juny al 31 de juliol:
-Equips fins a jún.-juv. de clubs locals
2,60
-Equips sènior de clubs locals
5,30
-Equips veterans de clubs locals
2,60
-Col·legis
2,60
-Altres
10,60
-Partits en festius
22,70
2.2.3.- Per temporada de l'1 d'agost al 31 de maig, 1 hora setmana i clubs locals (de dilluns a
divendres):
-Equip fins a infantil
-Equip cadet i juvenil-júnior
-Equip sènior
-Equip veterà
-Partits en festius

15,90
20,50
31,80
20,50
22,70

Epígraf 2.3.- Ús instal·lació pista exterior pavelló la Bosca i pista terratzo de Sant Blai:
2.3.1.- Per sessió d'1 hora o fracció de l'1 d'agost al 31 de maig:
-Equips fins a jún.-juv. de clubs locals
3
-Equips sènior de clubs locals
5,30
-Equips veterans de clubs locals
3
-Col·legis
3
-Altres
10,60
-Partits en festius
18,20
2.3.2.- Per sessió d'1 hora o fracció de l'1 de juny al 31 de juliol:
-Equips fins a jún.-juv. de clubs locals
1,50
-Equips sènior de clubs locals
3,75
-Equips veterans de clubs locals
1,50
-Col·legis
3.75
-Altres
5,30
-Partits en festius
18,20
2.3.3.- Per temporada de l'1 d'agost al 31 de maig, 1 hora setmana i clubs locals (de dilluns a divendres):
-Equip fins a infantil
11,40
-Equip cadet i juvenil-júnior
15,90
-Equip sènior
22,80
10
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-Equip veterà
-Partits en festius

15,90
18,20
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Epígraf 2.4.- Ús instal·lació frontó pavelló Sant Blai:
2.4.1.- Per sessió d'1 hora o fracció de l'1 d'agost al 31 de maig :
-Equips fins a jún.-juv. de clubs locals
1,10
-Equips sènior de clubs locals
2,60
-Equips veterans de clubs locals
1,10
-Col·legis
1,10
-Altres
3,70
-Partits en festius
11,40
2.4.2.- Per sessió d'1 hora o fracció de l'1 de juny al 31 de juliol:
-Equips fins a jún.-juv. de clubs locals
0,70
-Equips sènior de clubs locals
1,50
-Equips veterans de clubs locals
0,70
-Col·legis
0,70
-Altres
2,60
-Partits en festius
11,40
2.4.3.- Per temporada de l'1 d'agost al 31 de maig, 1 hora setmana i clubs locals (de dilluns a divendres):
-Equip fins a infantil
6,80
-Equip cadet i juvenil-júnior
9,10
-Equip sènior
13,60
-Equip veterà
9,10
-Partits en festius
11,40
Epígraf 2.5.- Ús instal·lacions camps de futbol 11 de pista Llombai o de Sant Ferran (gespa artificial):
2.5.1.- Per sessió d'1 hora o fracció de l'1 d'agost al 31 de maig:
-Equips fins a jún.-juv. de clubs locals
18,20
-Equips sènior de clubs locals
37,80
-Equips veterans de clubs locals
18,20
-Col·legis
18,20
-Altres
75,80
-Partits en festius
136,50
2.5.2.- Per sessió d'1 hora o fracció de l'1 de juny al 31 de juliol:
-Equips fins a jún.-juv. de clubs locals
12,10
-Equips sènior de clubs locals
25
-Equips veterans de clubs locals
12,10
-Col·legis
12,10
-Altres
50,80
-Partits en festius
136,50
2.5.3.- Per temporada de l'1 d'agost al 31 de maig, 1 hora setmana i clubs locals (de dilluns a divendres):
-Equip fins a infantil
54,60
-Equip cadet i juvenil-júnior
72,80
11
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-Equip sènior
-Equip veterà
-Partits en festius

109,20
72,80
136,50
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Epígraf 2.6.- Ús instal·lacions camps de futbol 7/8 de pista Llombai o de Sant Ferran (gespa artificial):
2.6.1.- Per sessió d'1 hora o fracció de l'1 d'agost al 31 de maig:
-Equips fins a jún.-juv. de clubs locals
9,10
-Equips sènior de clubs locals
18,90
-Equips veterans de clubs locals
9,10
-Col·legis
9,10
-Altres
37,80
-Partits en festius
68,20
2.6.2.- Per sessió d'1 hora o fracció de l'1 de juny al 31 de juliol:
-Equips fins a jún.-juv. de clubs locals
6
-Equips sènior de clubs locals
12,40
-Equips veterans de clubs locals
6
-Col·legis
6
-Altres
25,30
-Partits en festius
68,20
2.6.3.- Per temporada de l'1 d'agost al 31 de maig, 1 hora setmana i clubs locals (de dilluns a divendres):
-Equip fins a infantil
27,30
-Equip cadet i juvenil-júnior
36,40
-Equip sènior
54,60
-Equip veterà
36,40
-Partits en festius
68,20
NOTA. El lloguer de pista per temporada inclou els partits de competició que este equip haja de jugar sempre
que siguen en dissabte, així com els amistosos de pretemporada que celebren. No obstant això, quan el club es
veja obligat per la federació corresponent a disputar de forma puntual algun partit en festiu perquè així conste en
el calendari oficial de la competició d'eixa federació, este dia festiu s'ha de considerar a tots els efectes com el
dia habitual de joc no festiu.
Epígraf 2.7.- Utilització de sales d'ús múltiple del pavelló de la Bosca i Piscina Municipal:
2.7.1.- Per sessió d'1 hora o fracció de l'1 d'agost al 31 de maig:
-Equips fins a jún.-juv. de clubs locals
3
-Equips sènior de clubs locals
5,30
-Equips veterans de clubs locals
3
-Col·legis
3
-Altres
10,60
-Partits en festius
18,20
2.7.2.- Per sessió d'1 hora o fracció de l'1 de juny al 31 de juliol:
-Equips fins a jún.-juv. de clubs locals
1,50
-Equips sènior de clubs locals
3,75
-Equips veterans de clubs locals
1,50
12
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-Col·legis
-Altres
-Partits en festius

3.75
5,30
18,20

2.7.3.- Per temporada de l'1 d'agost al 31 de maig, 1 hora setmana i clubs locals (de dilluns a divendres):
-Equip fins a infantil
11,40
-Equip cadet i juvenil-júnior
15,90
-Equip sènior
22,80
-Equip veterà
15,90
-Partits en festius
18,20
Epígraf 2.8.- Utilització del Trinquet Municipal:
2.8.1.- Per sessió d'1 hora o fracció de l'1 d'agost al 31 de maig:
-Equips fins a jún.-juv. de clubs locals
1,10
-Equips sènior de clubs locals
2,60
-Equips veterans de clubs locals
1,10
-Col·legis
1,10
-Altres
3,70
-Partits en festius
11,40
2.8.2.- Per sessió d'1 hora o fracció de l'1 de juny al 31 de juliol:
-Equips fins a jún.-juv. de clubs locals
0,70
-Equips sènior de clubs locals
1,50
-Equips veterans de clubs locals
0,70
-Col·legis
0,70
-Altres
2,60
-Partits en festius
11,40
2.8.3.- Per temporada de l'1 d'agost al 31 de maig, 1 hora setmana i clubs locals (de dilluns a divendres):
-Equip fins a infantil
6,80
-Equip cadet i juvenil-júnior
9,10
-Equip sènior
13,60
-Equip veterà
9,10
-Partits en festius
11,40
Epígraf 3.- Activitats esportives municipals
Epígraf 3.1.- Activitats aquàtiques regulars a la Piscina Municipal: 6,80 euros sessió
Sobre la quota resultant s'han d'aplicar, per als socis del Club SME o titulars del carnet jove, els
descomptes que es descriuen a continuació en els supòsits que siguen procedents. El descompte per tipus
d'activitat s'ha d'aplicar en primer lloc, i sobre la quota reduïda per l'aplicació d'aquell s'ha d'aplicar el de
duració si és procedent:
TIPUS DESCOMPTE

PERCENTATGE

A) PER ACTIVITAT:
-Activitats per a bebés

25%
13
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-Activitats per a embarassades
-Activitats manteniment físic
-Activitats manteniment físic avançat
-Natació utilitària
-Natació per a la salut
-Natació gent gran
B) PER DURACIÓ:
-Fins a 19 sessions
-De 20 a 29 sessions
-De 30 o més sessions

37%
50%
35%
55%
60%
75%
0%
15%
25%

Per a este epígraf pot aplicar-se el règim d'activitat anual regular. En este sistema el SME ofereix dins de la
programació anual (d'octubre a maig) un determinat nombre de places anuals per a una concreta activitat
regular. En cas de completar-se un nombre mínim d'inscrits per a l'activitat segons allò que s'ha oferit, es
formaria un grup de continuïtat anual. Si no es completara l'esmentat mínim de matriculacions, el grup
d'activitat pot completar-se amb matriculacions trimestrals. En cas de seguir-se el règim d'activitat anual regular,
les taxes s'han d'exigir amb caràcter trimestral.
Epígraf 3.2.- Activitats aquàtiques puntuals a la Piscina:
3.2.1.- Classe d'exhibició: 3,85 euros sessió
3.2.2.- Aigua-família: 6,45 euros sessió (esta tarifa inclou pare/mare/fill, i es fixa una tarifa
suplementària d'1 euro per cada fill de més).
3.2.3.- Diver diumenge: 3,85 euros sessió
3.2.4.- Aigua baby: 1,30 euros sessió (esta tarifa inclou pare/mare/fills -de 6 mesos a 3 anys-)
Epígraf 3.3.- Activitats en sala (gimnàs piscina o pavelló): 3,10 euros sessió
Sobre la quota resultant s'han d'aplicar, per als socis del Club SME o titulars del carnet jove, els
descomptes que es descriuen a continuació en els supòsits que siguen procedents. El descompte per tipus
d'activitat s'ha d'aplicar en primer lloc; sobre la quota reduïda per l'aplicació d'aquell s'ha d'aplicar el de duració
si és procedent, i sobre la resultant el de temporada quan resulte aplicable i posteriorment el de familiaritat:
TIPUS DESCOMPTE

PERCENTATGE

A) PER ACTIVITAT:
-Activitats en sala de nivell avançat:
-Amb suport musical
-Gimnàstica adults
-Gimnàstica gent gran

12%
20%
40%
75%

B) PER DURACIÓ:
-Fins a 19 sessions
-De 20 a 29 sessions
-De 30 o més sessions

0%
15%
25%

C) PER TEMPORADA PER A GIMNÀSTICA GENT GRAN:
-90 o més sessions:
20%
14
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D) FAMILIARITAT PER A GIMNÀSTICA GENT GRAN:
-2n membre unitat familiar
20%
Per a este epígraf pot aplicar-se el règim d'activitat anual regular. En este sistema el SME ofereix dins de la
programació anual (d'octubre a maig) un determinat nombre de places anuals per a una concreta activitat
regular. En cas de completar-se un nombre mínim d'inscrits per a l'activitat segons allò que s'ha oferit, es
formaria un grup de continuïtat anual. Si no es completara l'esmentat mínim de matriculacions, el grup
d'activitat pot completar-se amb matriculacions trimestrals. En cas de seguir-se el règim d'activitat anual regular,
les taxes s'han d'exigir amb caràcter trimestral.
Epígraf 3.4.- Participació en lligues, tornejos i campionats organitzats per l'Ajuntament
3.4.1.- En esports col·lectius (futbol, futbol sala, futbol-7, handbol, bàsquet i altres): 28 euros per
jugador inscrit
Epígraf 3.5.- Participació en cursos de formació o reciclatge en especialitats esportives:
-Cursos de fins a 10 hores: 37,20 euros
-Cursos entre 11 i 20 hores: 74,40 euros
-Cursos entre 21 i 30 hores: 111,80 euros
-Cursos de més de 30 hores: 157,20 euros
Epígraf 3.6.- Participació en les Escoles Esportives Municipals: 12,90 euros / mes
Sobre la quota resultant s'han d'aplicar, per als socis del Club SME o titulars del carnet jove, els
descomptes que es descriuen a continuació en els supòsits que siguen procedents.
TIPUS DESCOMPTE

PERCENTATGE

A) PER DURACIÓ:
-A partir de 15 sessions:

50%

Per a este epígraf pot aplicar-se el règim d'activitat anual regular. En este sistema el SME ofereix dins
de la programació anual (d'octubre a juny) un determinat nombre de places anuals per a una concreta activitat
regular. En cas de completar-se un nombre mínim d'inscrits per a l'activitat segons allò que s'ha oferit, es
formaria un grup de continuïtat anual. Si no es completara l'esmentat mínim de matriculacions, el grup
d'activitat pot completar-se amb matriculacions trimestrals. En cas de seguir-se el règim d'activitat anual regular,
les taxes s'han d'exigir amb caràcter trimestral.
Epígraf 3.7.- Participació en esdeveniments puntuals
3.7.1. Participació en 10.000 Ciutat de Borriana:
3.7.2. Participació en la Travessia de natació:
3.7.3. Participació en la Volta al Clot (competitiva):

10,75 euros
10,75 euros
10,75 euros

Sobre la quota resultant s'han d'aplicar, per als socis del Club SME o titulars del carnet jove, els
descomptes que es descriuen a continuació en els supòsits que siguen procedents.
TIPUS DESCOMPTE

PERCENTATGE

A) PER EDAT
15
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-Menors de 16 anys:

100%
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Epígraf 3.8.- Participació en activitats regulars d'estiu: 2,40 euros per sessió
Sobre la quota resultant s'han d'aplicar, per als socis del Club SME o titulars del carnet jove, els
descomptes que es descriuen a continuació en els supòsits que siguen procedents.
TIPUS DESCOMPTE

PERCENTATGE

A) PER DURACIÓ
-Més de 8 sessions:

50%

Epígraf 3.9.- Participació en activitats de muntanya (senderisme, espeleologia, escalada, etc.): 32 euros
per dia natural en què s'exercisca l'activitat.
TIPUS DESCOMPTE

PERCENTATGE

A) PER SOCI SME

50%

DESCOMPTES COMUNS A L'EPÍGRAF 3
Els descomptes que s'indiquen a continuació s'han d'aplicar sobre les quotes resultants dels epígrafs
anteriors després d'aplicació, si escau, dels descomptes indicats en cada un d'ells, i de forma acumulativa
començant pels familiars.
A) FAMILIARS:
Poden optar al present descompte els socis del Club SME que participen en activitats que coincidisquen
temporalment en el seu desenvolupament. La unitat de convivència ha de ser acreditada com a tal per mitjà de
llibre de família i certificat de convivència:
TIPUS DESCOMPTE

PERCENTATGE

-2n membre unitat
-3r membre “ “
-4t membre “ “
-5é membre “ “

20%
35%
50%
100%

B) OCI ACTIU:
Poden optar al present descompte els que es troben en situació de desocupació i resta de membres de la
seua unitat de convivència (acreditada com a tal per mitjà de llibre de família i certificat de convivència),
sempre que un dels seus membres es trobe en tal situació. Tal condició s'ha d'acreditar per mitjà de certificat
d'inscripció en el SERVEF i aportació d'informe de vida laboral expedit durant els deu dies anteriors a la
sol·licitud.
L'aplicació d'este descompte s'ha de limitar a una activitat per usuari i per cada període d'activitat
(trimestral o anual segons allò que s'ha definit en el Reglament d'ús municipal).
16
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Quan s'opte per una matriculació anual en cursets i se sol·licite l'aplicació d'este descompte, les
condicions assenyalades anteriorment per al seu gaudi han d'acreditar-se tant en el moment de la matriculació
anual com en cada un dels períodes de matriculació trimestral que l'SME definisca dins d'aquell. La falta
d'acreditació determina que deixe d'aplicar-se el descompte.
TIPUS DESCOMPTE

PERCENTATGE

A) PER TITULAR CARNET CLUB SME
-1 membre de la unitat en situació desocupació
50%
-2 o més membres de la unitat en situació desocupació 100%
ADAPTACIÓ FLEXIBLE DE QUOTES
Quan les activitats definides en els epígrafs 3.1, 3.3, 3.4 i 3.8 s'oferisquen amb referència a un nombre
determinat i mínim de participants, les quotes exigibles segons allò que s'ha expressat en els esmentats epígrafs
ho han de ser respecte a l'assenyalat nombre mínim.
No obstant això, i a l'efecte de possibilitar la realització de l'activitat i la seua viabilitat econòmica, en cas
que no s'aconseguira el nombre mínim de participants inicialment oferit, pot realitzar-se l'activitat incrementant
la quota exigible fins a un màxim d'un 25% de forma proporcional al nombre de participants inscrits per a
aconseguir l'ingrés previst en relació amb l'activitat inicialment oferida i el seu nombre mínim de participants.
Article 11. Normes de gestió
1. Les taxes previstes en la present Ordenança s'han d'exigir en règim d'autoliquidació i els subjectes
passius estan obligats a practicar-la d'acord amb els models que determine el Servei Municipal d’Esports i a
efectuar l'ingrés de les taxes amb caràcter previ a la prestació dels serveis segons les normes dictades respecte
d'això, de conformitat amb el que preveu el Reglament regulador del servei de la Piscina i qualsevol altre
reglament regulador d'instal·lacions esportives que poguera establir l'alcalde president, i s'estableix com a
sistema de pagament general el de la domiciliació bancària.
2. La categoria de soci del Club SME s'ha de definir d'acord amb el que estableix el Reglament
regulador del Servei Municipal d’Esports.
3. Els abonaments tenen efectes des dels dies 1 o 15 de cada mes, i són renovables automàticament
fins que no se'n sol·licite la baixa.
En els supòsits d'abonaments renovables, es pot sol·licitar la baixa en qualsevol moment. Sol·licitada
la baixa, els seus efectes s'han d'aplicar des del dia 1 o 15 següent al de la sol·licitud, si aquella es va formular
almenys amb cinc dies d'antelació. En cas contrari ho ha de ser amb efectes des del pròxim dia 1 o 15.
Quan la baixa de l'abonament vinga motivada per causa de força major, acreditada per mitjà de
certificat mèdic justificatiu de la impossibilitat de gaudir de l'abonament pel temps restant, és procedent la
devolució d'ofici previ prorrateig mensual de l'import de les taxes pagades corresponents als mesos donats de
baixa.
4. És procedent la devolució de les taxes per activitats esportives definides en els epígrafs 3.1, 3.3 i
3.6 en els mateixos supòsits definits en el paràgraf anterior quan no s'haguera superat el 50% de l'activitat
bimestral, trimestral o anual sol·licitada, segons siga procedent.
5. Pot admetre's el canvi de curs o servei sempre que es formalitze dins de les dues primeres sessions
d'este i que ho permeta el nombre d'inscripcions, segons model definit pel Servei Municipal d’Esports,
practicant-se liquidació per la diferència de tarifa entre els cursos o serveis i tramitant l'ingrés o la devolució de
la diferència.
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6. Les activitats incloses en les Escoles Esportives Municipals són oferides pel Servei Municipal
d’Esports durant el mes de setembre per al període comprés entre l'1 d'octubre i 31 de maig de cada curs escolar.
Durant el mes de setembre s'efectua el període ordinari d'inscripció, referit al curs escolar complet.
El pagament de les taxes corresponents a la participació en Escoles Esportives Municipals s'efectua,
amb caràcter ordinari, per referència a primer període (mesos d'octubre, novembre i desembre), segon període
(mesos de gener, febrer i març) i tercer període (abril i maig) dins del primer mes de cada un dels períodes
esmentats.
La baixa en el servei, amb efecte per al període posterior, ha de sol·licitar-se abans del dia 15 del
mes de desembre o març. En cas de no efectuar-se, s'ha de mantenir l'alta en el servei.
S'admeten altes per a cada un dels períodes, sempre que s'emeta un informe tècnic favorable pel
SME i s'abonen les taxes corresponents a la totalitat del període en què es produïsca l'alta.
7. L'impagament de les taxes dóna lloc a la pèrdua del carnet de soci i del dret a utilitzar el servei o
ús d'instal·lació, així com a la iniciació de la via de constrenyiment per al cobrament de les quantitats
impagades.
La quota anual de l'epígraf 1 (carnet soci del Club SME) s'ha de prorratejar per semestres dins de
l'any natural en els supòsits d'alta.
8. La matriculació en les activitats anuals s'ha de realitzar una sola vegada, sent els descomptes
aplicables els concurrents en el moment de la matriculació i realitzant-se el pagament de forma trimestral.
Si per qualsevol circumstància es produeix una baixa d'una activitat anual, s'ha de recalcular l'import
de les taxes per a determinar-les com si l'activitat haguera sigut trimestral des del seu origen, exigint els imports
que d'això es deriven.
MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE
SERVEIS D'ACTIVITATS CULTURALS I ÚS D'INSTAL·LACIONS
1. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Fonament
L'Ajuntament de Borriana, fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució
Espanyola, i de conformitat amb allò que disposen l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local, i la secció tercera del capítol tercer del títol primer de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, estableix la taxa per prestació de serveis d'activitats culturals i ús
d'instal·lacions, que s'ha de regir per la present Ordenança fiscal, segons el que disposa l'art. 58 de l'esmentada
Llei 39/1988.
Article 2. Objecte
És objecte de la present ordenança fiscal la definició de les taxes que es deriven de la prestació dels serveis
d'activitats culturals i de l'ús de les instal·lacions de caràcter cultural, comprenent tant l'organització com la
gestió de les esmentades activitats, així com el manteniment i ús dels immobles en què es presten.
2. FET IMPOSABLE
Article 3. Fet imposable
El fet imposable de la taxa per prestació de serveis d'activitats culturals i ús d'instal·lacions ve constituït per la
prestació per part de l'Ajuntament de Borriana del servei d'activitats culturals de qualsevol tipus, així com per
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l'ús de les instal·lacions de caràcter cultural de titularitat municipal, segons allò que s'ha definit en l'article 11 i
els reglaments reguladors d'ús de les instal·lacions que se subjecten a tributació.
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Article 4. No subjecció
Es preveuen els següents supòsits de prestació de serveis i ús d'instal·lacions no subjectes a la present taxa:
1.- Els realitzats per l'Ajuntament de Borriana o els seus organismes autònoms en virtut d'actes de
caràcter cultural patrocinats principalment per la mateixa entitat que tinguen per objecte la difusió de grups no
professionals o la promoció d'activitats culturals innovadores.
2.- Els derivats de la realització o celebració d'espectacles per alguna entitat sense ànim de lucre,
sempre que l'espectacle que s'haja de desenvolupar siga executat per membres de la mateixa entitat i siga de
caràcter gratuït.
3.- Els que es deriven de convenis de col·laboració subscrits per l'Ajuntament de Borriana.
4.- Els derivats de contractes subscrits per l'Ajuntament de Borriana per a la realització d'espectacles o
activitats que es desenvolupen davall la modalitat d'‘a taquilla’.
3. OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR
Article 5. Obligació de contribuir. Meritació
L'obligació de contribuir i la meritació de les presents taxes es produeix com a conseqüència de la prestació per
part de l'Ajuntament de Borriana dels serveis d'activitats culturals i de l'ús de les instal·lacions de tal caràcter
que es defineixen en esta Ordenança fiscal.
4. SUBJECTE PASSIU
Article 6. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa en concepte de contribuents les persones físiques o jurídiques o entitats de l'art.
33 de la Llei general tributària que sol·liciten o resulten beneficiades pels serveis regulats en la present
Ordenança.
Article 7. Responsable
1.- Han de respondre solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones físiques o
jurídiques en els termes que es defineixen en la Llei general tributària.
2.- Són responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de
fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyale la Llei general
tributària.
5. BASE IMPOSABLE I QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 8. Base imposable
Constitueix la base imposable d'esta taxa el cost real o previsible dels serveis que s'han definit en el fet
imposable.
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Article 9. Quota tributària
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La quota tributària ha de ser la que resulte de l'aplicació dels epígrafs següents:
Epígraf 1.- Ús i actuacions culturals al Teatre Payà
1.1.- Cessió d'ús del Teatre Payà:
-Per cada hora de cessió 70 € (es fixa un mínim de 3 hores)
NOTA A L'EPÍGRAF 1.1. Si la cessió s'efectua a favor d'entitats sense ànim de lucre per a la
realització d'un espectacle que siga executat per membres de la mateixa entitat i no siga de caràcter gratuït, les
tarifes definides en el present epígraf s'han de reduir en un 50%.
1.2.- Entrades per celebració d'espectacles o activitats de cost fix organitzats per l'Ajuntament
L'import de la taxa s'ha de fixar en relació amb el cost total que la contractació de l'espectacle o
activitat oferida supose per a l'Ajuntament de Borriana, segons el detall següent :
COST ESPECTACLE

IMPORT TAXA

1.2.1.1- Fins a 3.000 euros
1.2.1.2- De 3.001 a 6.000 euros
1.2.1.3- De 6.001 a 9.000 euros
1.2.1.4- De 9.001 a 12.000 euros
1.2.1.5- De 12.001 a 15.000 euros
1.2.1.6- Superior a 15.001 euros

Platea
5€
10 €
15 €
20 €
25 €
30 €

Amfiteatre
4€
8€
12 €
15 €
20 €
25 €

NOTA A L'EPÍGRAF 1.2. Sobre les tarifes definides en l'apartat anterior, s'han d'aplicar els
següents descomptes respecte a la taxa corresponent a l'entrada del titular, sense que resulten acumulables els
descomptes:
-Titular de carnet jove:
25%
-Jubilat o pensionista:
25%
-Membre de família nombrosa: 25%
Epígraf 2.- Museu Arqueològic Municipal
3.1. Entrades a dependències del Museu i visites guiades
TIPUS
Entrada senzilla
Entrada gratuïta

CARACTERÍSTIQUES
Entrada a les sales del museu i
al jardí arqueològic
Excloses visites guiades
20

PREU
2,50 €
menors de 12 anys,
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Dies d'entrada gratuïta (en cas
de festiu, es trasllada al
següent dia hàbil a l'efecte del
museu)
Grups (més de 20 persones)
Grups (més de 20 persones)
amb cita prèvia i amb el
pagament previ
Grups (més de 20 persones)
amb cita prèvia i amb el
pagament previ
Entrada reduïda (jubilats,
minusvàlids, professionals de
l'ensenyament)

Excloses visites guiades

Entrada a les sales del museu i
al jardí arqueològic
Visita guiada a les sales del
museu, laboratori i al jardí
arqueològic
Visita guiada a les sales del
museu, laboratori i al jardí
arqueològic, inclosa visita a
Carabona i Torre del Mar
Excloses visites guiades

investigadors, socis de
l'ICOM
Dia Internacional dels
Museus, dia de Sant Blai,
setmana de festes de la
Misericòrdia
1,50 €/ c. u.
3,50 €/ c. u.
4,50 €/ c. u.

1,50 €

3.2 Assistència a cursos, jornades, congressos o seminaris organitzats des del Museu
Arqueològic Municipal
Duració superior a 100 hores......................... 300,00 €
Duració entre 51 i 100 hores......................... 250,00 €
Duració entre 31 i 50 hores........................... 100,00 €
Duració inferior a 31 hores.......................... 30,00 €
3.3. Còpies, escanejats o fotos de materials no subjectes a drets d'autor
a) Fotocòpies
Fotocòpia DIN A-4 (unitat): 0,20 € /unitat
b) Còpies digitals (escanejades)
Preu CD.................................................... 3,00 €/unitat
Escaneig d'un document........................... 3,00 € /unitat
c) Fotografies digitals de peces
Preu CD..................................................... 3,00 €/unitat
Fotografia amb mitjans del sol·licitant........... 5,00 €/unitat
Fotografia amb mitjans propis del museu... 10,00 €/unitat
7. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Article 10. Exempcions i bonificacions
No s'admet cap benefici tributari en les presents taxes.
8. NORMES DE GESTIÓ
Article 11. Normes de gestió
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1. Les taxes regulades en la present Ordenança s'han d'exigir en règim d'autoliquidació, en el
moment d'adquisició de la corresponent entrada o de sol·licitud de cessió.
Per a la determinació de l'import concret de la taxa, l'àrea de Cultura ha de remetre a la Intervenció
Municipal, amb una anterioritat mínima de deu dies a la celebració de l'espectacle, un informe detallat de
l'espectacle que es realitzarà i del seu cost. A la vista de l'informe, i prèvies les comprovacions que siguen
procedents, la Intervenció ha d'indicar l'import concret de la taxa.
2. La Tresoreria Municipal ha de definir el sistema de gestió de les taxes establides en la present
Ordenança.
Article 12. Convenis de col·laboració
Poden establir-se convenis de col·laboració amb entitats, organitzacions i institucions representatives
dels subjectes passius d'estes taxes, a fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials
derivades d'aquelles o els procediments de liquidació i recaptació
9. INFRACCIONS I SANCIONS TRIBUTÀRIES
Article 13. Infraccions i sancions tributàries
Cal ajustar-se al que disposa l'Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de
dret públic de l'Ajuntament de Borriana.
10. NORMES COMPLEMENTÀRIES
Article 14. Normes complementàries
Tot allò no disposat en la present Ordenança i que faça referència a la seua aplicació, gestió,
liquidació, inspecció i recaptació d'esta taxa, s'ha de realitzar d'acord amb allò que s'ha previngut en la Llei
general tributària i en les altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria, així com en les disposicions dictades
per al seu desplegament, i la resta de legislació vigent de caràcter local i general que s'hi aplique, segons preveu
la normativa reguladora de les hisendes locals.
Article 15. Vigència
La present Ordenança fiscal ha d'entrar en vigor l'1 de gener de 2015 una vegada s'haja dut a terme
la publicació del seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, i ha de continuar en vigor fins que
s'acorde la seua derogació o modificació expressa.
MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIO DE
SERVEIS DERIVATS D'OBERTURA O FUNCIONAMENT D'ACTIVITATS
ARTICLE 2. Fet imposable i no subjecció
El fet imposable de la present taxa està constituït per l'activitat municipal de prestació de serveis,
tant tècnics com administratius, que es referisquen, afecten o beneficien de mode particular el subjecte passiu
quan esta haja sigut motivada directament o indirectament per l'esmentat subjecte en raó a accions o omissions,
declaracions o comunicacions que obliguen esta entitat a realitzar les activitats o prestar els serveis de
tramitació, autorització, comprovació i control que es deriven de l'obertura d'un establiment o local amb
activitat, ja siga en compliment de la normativa de regulació d'espectacles públics, activitats recreatives i
22
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establiments públics o de la normativa reguladora d'instruments d'intervenció ambiental, i per la resta de
normativa general o sectorial que assignen potestats d'intervenció a l'Ajuntament, segons els conceptes que es
detallen en els epígrafs de l'article vuit de la present Ordenança.
No estan subjectes les actuacions derivades de declaracions responsables o comunicacions prèvies
per a activitats comercials i de serveis quan substituïsquen les llicències prèvies d'instal·lacions, de
funcionament o d'activitat, segons el que preveu la normativa d'aplicació, així com els supòsits de tramitació
segons règim de comunicació d'activitats innòcues.
ARTICLE 8. Quota tributària
Per cada un dels serveis o activitats que es detallen es fixa l'import de les taxes que s'expressa a
continuació:
Epígraf 1.- Actuacions derivades d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics

1.1.- Procediment d'obertura per mitjà de declaració responsable:
1.1.1.Amb
(OCA)....................................................

qualificació
300 €

d'organisme

de

certificació

administrativa

1.1.2.Sense
(OCA)....................................................

qualificació
600 €

d'organisme

de

certificació

administrativa

1.2.- Procediment d'obertura per mitjà d'autorització: 1.200 €
NOTA A L'EPÍGRAF 1. En els supòsits d'instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables, la
quota tributària aplicable segons la tramitació definida anteriorment ha de ser la resultant d'aplicar els següents
percentatges sobre les tarifes assenyalades:
1.- Per a instal·lacions la duració o permanència de les quals siga inferior a 7 dies:
2.- Per a la resta d'instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables:

25 %
50 %

Epígraf 2.- Actuacions derivades d'intervenció administrativa ambiental per a la instal·lació o exercici
d'activitats
2.1.- Informe o certificat de compatibilitat urbanística: 50 €
2.2.- Per tramitació subjecta al règim de declaració responsable ambiental: 300 €
2.3.- Per tramitació de llicència ambiental: 1.000 €
2.4.- Per la tramitació d'informe en el procediment d'autorització ambiental integrada o en el
de renovació d'esta: 3.000 €
Nota. En els supòsits de trasllat, modificació de la classe d'activitat o modificació substancial d'una
instal·lació o activitat subjecta a declaració responsable ambiental, llicència ambiental o autorització ambiental
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integrada, ja siga d'ofici o a instància de part, s'han d'aplicar les taxes definides en els epígrafs anteriors, segons
siga procedent.”
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En relació amb el fons de l'assumpte es produeixen les intervencions següents: Sr. Fuster (tres), Sra. Rius
(dues), Sra. Aguilera (una).
Sotmés l'assumpte esmenat a la corresponent votació, dóna el resultat següent: vots a favor, CATORZE (11 de
PP i 3 de CIBUR). Vots en contra, CAP. Abstencions, SIS (6 de PSOE). Conseqüentment es declara l'assumpte
estimat per majoria.
2.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PER A L'EXERCICI
2015 (Àrea Econòmica. Intervenció)
La Secretaria dóna compte de dictamen de la Comissió Informativa Permanent d'Hisenda, Comptes i Interior,
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
2015.
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 els informes de disconformitat emesos respecte d'això per la Secció Primera, de data 14
d'octubre de 2014, i per la Intervenció de Fons, de data 22 d'octubre de 2014, i la resta de documentació que
consta en l'esmentat expedient, així com el dictamen favorable per majoria amb el vot de qualitat del Sr.
president, emés per la Comissió Informativa d'Hisenda, Comptes i Interior, el Ple de l'Ajuntament ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment la següent plantilla de personal de l'Ajuntament de Borriana per a l'exercici 2015,
que comprén tots els llocs de treball reservats a funcionaris i personal eventual, 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:
PLANTILLA 2015
DENOMINACIÓ

NOMBRE

GRUP SUBESCALA

CATEG./JORNADA

A. FUNCIONARIS DE CARRERA
1. ESCALA HABILITACIÓ ESTATAL
SECRETARI/ÀRIA
INTERVENTOR/A
TRESORER/A

1
1
1

A1
A1
A1

TOTAL HABILITACIÓ ESTATAL: 3 PLACES
24

Secretaria
Interv.-tresoreria
Interv.-tresoreria

Superior
Superior
Superior
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2. ESCALA ADMINISTRACIÓ GENERAL
TÈCNIC/A ADM. GRAL.
TÈCNIC/A GESTIÓ
ADMINISTRATIU/IVA
AUXILIAR
SUBALTERN/A

9
1
13
35
13

A1
A2
C1
C2
AP

Tècnica
De gestió
Administrativa
Auxiliar
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
ARQUITECTE/A SUP.
2
TÈCNIC/A ESPORTS
1
ENGINYER/A SUP. TELECO. 1
PEDAGOG/A
2
PSICÒLEG/ÒLOGA
2
ARQUEÒLEG/ÒLOGA
1

A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1

TOTAL TÈCNICS SUPERIORS: 10 PLACES
B) CLASSE TÈCNICS MITJANS
ENG. TÈC. informàtica
ARQUITECTE/A TÈCNIC
ENG. TÈCNIC obres p.
ENG. TÈCNIC industrial
ENG. TÈCNIC topografia
TREBALLADOR/A SOCIAL
TREBALLADOR/A SOCIAL
EDUCADOR/A SOCIAL
TÈCNIC/A PROM. JUV.
TÈC. BIBLIOTECONOMIA
TÈC. JURÍD.-COMPTABLE
TÈC. LIQUIDADOR/A TRIB.
AODL
COOR. centre taller

1
1
1
1
1
6
2
2
1
1
1
1
1
1

A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
B
A2
A2
A2
A2

TOTAL TÈCNICS MITJANS: 21 PLACES
C) CLASSE TÈCNICS AUXILIARS
ENCARREGAT/ADA OMIC 1

C1
25
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ENCARREGAT/ADA CIJ
MONITOR/A centre taller

1
3

C1
C1
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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
INTENDENT
INSPECTOR/A
OFICIAL
AGENT

1
1
3
12
71

A1
A2
A2
C1
C1

TOTAL POLICIA LOCAL: 88 PLACES
B) CLASSE COMESES ESPECIALS
ARXIVER/A
DIRECTOR/A BIBLIOTECA
TÈCNIC/A CULTURAL
RECAPTADOR/A
OFICIAL BIBLIOTECA
TRAD.-CORRECT. valencià
PROGRAMADOR/A
OFICIAL RECAPTACIÓ
INSPECTOR/A OBRES
INSPECTOR/A RENDES
ENC. SERV. INTERNS
AJUDANT BIBLIOTECA

1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
2

A1
A1
A1
A1
C1
C1
C1
C1
C2
C2
C2
C2

TOTALS COMESES ESPECIALS: 16 PLACES
C) PERSONAL D'OFICIS
ENC. OBRES-SERVEIS
ENC. INST. MUNIC.
ADJUNT/A OBRES-SERV.
OFICIAL ELECTRICISTA
OFICIAL LLANTERNER
OFICIAL OBRER
CONS. INST. MUNIC.
ENC. INST. PISCINA
PERSONAL NETEJA
TREBALLADOR/A FAMILIAR
ENCARREGAT/ADA MAQ.
CONDUCTOR/A

1
2
1
2
2
1
13
1
1
5
1
2

C1
C2
C2
C2
C2
C2
AP
AP
AP
AP
AP
AP
26

Encarregat
Encarregat
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Operari
Operari
Operari
Operari/(53,3%)
Operari
Operari
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PEÓ
PEÓ CEMENTERI
VIGILANT MERCAT
GUARDA MAJOR
CAP RURAL
GUARDA RURAL
MONITOR/A centre taller

14
3
1
1
1
5
1

AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP

Operari
Operari
Operari
Operari
Operari
Operari
Operari

TOTAL PERSONAL D'OFICIS: 58 PLACES
B. PERSONAL EVENTUAL
ASSESSOR/A D'ALCALDIA 1
ASSESSOR/A GRUP PP
1
DIRECTOR/A
1

C1
A1
A1

Mitjans comunicació
CMA RMV

NOMBRE TOTAL DE PLACES DE FUNCIONARIS/ÀRIES DE CARRERA
NOMBRE TOTAL DE PLACES DE PERSONAL EVENTUAL
NOMBRE TOTAL DE PLACES DE PERSONAL LABORAL

272
3
Cap

Segon.- Traslladar este acord a la Junta de Personal i procedir, previ anunci 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 els interessats poden
examinar la Plantilla 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 disposarà del termini d'un mes per a resoldre-les.”
En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sr. Safont (tres), Sra. Marco
(dues), Sra. Aguilera (dues).
Sotmés l'assumpte a la corresponent votació, dóna el resultat següent: vots a favor, ONZE (11 de PP). Vots en
contra, NOU (6 de PSOE i 3 de CIBUR). Abstencions, CAP. Conseqüentment es declara l'assumpte estimat per
majoria.
3.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER A
L'EXERCICI 2015 (Àrea Econòmica. Intervenció)
La Secretaria dóna compte de dictamen de Comissió Informativa Permanent d'Hisenda, Comptes i Interior, 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 2015.
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 els informes de disconformitat emesos respecte d'això per la Secció Primera, de data 14
d'octubre de 2014, i per la Intervenció de Fons, de data 22 d'octubre de 2014, i la resta de documentació que
consta en l'esmentat expedient, així com el dictamen favorable per majoria, amb el vot de qualitat del Sr.
president, emés per la Comissió Informativa d'Hisenda, Comptes i Interior, 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 2015
que reflecteix els existents en la seua organització, 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:
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2015

LLOC DE TREBALL

GRUP/subgrup

CD

NOMBRE
LLOCS

COMPLEM.
ESPECÍFIC
(14 men.)

FORMA
PROVISIÓ

RÈGIM JURÍDIC

38.790,90

C

F/HE

38.790,90

C

F/HE

35.761,65

C

F/HE

C

F/AG

HABILITATS ESTATALS
SECRETARI/ÀRIA

A. A1

30

1

INTERVENTOR/A

A. A1

30

1

TRESORER/A

A. A1

30

1

ADJUNT A LA SECRETARIA GENERAL
ADJUNT/A A LA
SECRETARIA GENERAL

A.A1

26

1

16.930,01

SECCIÓ PRIMERA: GOVERNACIÓ, RECURSOS HUMANS I CONTRACTACIÓ
CAP DE SECCIÓ

A.A1

26

1

16.930,01

C

F/AG

CAP NEGOCIAT

A.A2

24

1

14.094,23

C

F/AG

CAP DE NEGOCIAT

C.C1

22

1

10.158,01

C

F/AG

AUXILIAR
ADMINISTRATIU/IVA

C. C2

18

3

C

F/AG

7.258,74
ADSCRIPCIONS A LA SECCIÓ PRIMERA: SERVEIS INTERNS

ENCARREGAT/ADA
SERV. INTERNS

C. C2

18

1

SUBALTERN/A
(protocol·laris)

A.P.

14

2

A.P.

14

2

SUBALTERN/A

8.888,32
9.262,56

C

F/AE

C

F/AG

C

F/AG

C

F/AE

C

F/AE

6.483,75

CONSERGE
INSTAL·LACIONS MUN.

A.P.

PERSONAL DE NETEJA

A.P.

14

1
6483,75

14

1

6.483,75

SECCIÓ SEGONA: ORDENACIÓ DEL TERRITORI, URBANISME I PATRIMONI
CAP DE SECCIÓ

A.A1

26

1

16.930,01

C

F/AG

CAP DE NEGOCIAT

C.C1

22

1

10.158,01

C

F/AG

AUXILIAR
ADMINISTRATIU/IVA

C. C2

18

1

C

F/AG

7.258,74

SECCIÓ TERCERA: ACTIVITATS, SANITAT I MEDI AMBIENT
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LLOC DE TREBALL

GRUP/subgrup

CD

NOMBRE
LLOCS

CAP DE SECCIÓ

A.A1

26

1

CAP DE NEGOCIAT

C.C1

22

1

AUXILIAR
ADMINISTRATIU/IVA

C. C2

18

1

COMPLEM.
ESPECÍFIC
(14 men.)

FORMA
PROVISIÓ

RÈGIM JURÍDIC

16.930,01

C

F/AG

10.158,01

C

F/AG

C

F/AG

7.258,74

SECCIÓ QUARTA: ESTADÍSTICA, ATENCIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
CAP DE SECCIÓ

A.A1

28

1

C

F/AG

19.046,27

CAP DE NEGOCIAT

C.C1

22

2

10.158,01

C

F/AG

AUXILIAR
ADMINISTRATIU/IVA

C. C2

18

4

8.591,99

C

F/AG

AUXILIAR
ADMINISTRATIU/IVA

C. C2

18

3

7.258,74

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/A OMIC

C. C1

18

1

5.756,24

C

F/AG

7.258,74

C

F/AG

TINÈNCIA ALCALDIA PORT:
AUXILIAR
ADMINISTRATIU/IVA

C. C2

TÈCNIC/A CULTURAL

A.A1

26

1

16.930,01

C

F/AE

CAP NEGOCIAT

C. C1

22

1

10.158,01

C

F/AG

AUX.
ADMNISTRATIU/IVA

C.C2

18

1

7.258,74

C

F/AG

ENCARREGAT/ADA
SERV. INTERNS

C.C2

18

1

8.888,40

C

F/AE

CONSERGE DE C.
CULTURA

A.P.

14

3

6.483,75

C

F/AG

CONSERGE DE C.
CULTURA

A.P.

14

1

6.483,75

C

F/AE

CONSERGE INST.
MUNICIPALS

A.P.

14

1

6.483,75

C

F/AE

7.449,21

C

F/AE

18

1

SERVEIS CULTURALS

SERVEI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
TRADUCTOR/A
CORRECTOR/A
VALENCIÀ

C.C1

20

1
BIBLIOTECA

DIRECTOR/A
BIBLIOTECA

A. A1

26

1

12.697,51

C

F/AE

TÈCNIC/A
BIBLIOTECONOMIA,
ARXIVÍSTICA I
DOCUMENTACIÓ

B

22

1

10.792,88

C

F/AE

OFICIAL BIBLIOTECA

C. C1

20

1

7.449,21

C

F/AE

ADMINISTRATIU/IVA

C.C1

20

1

7.449,21

C

F/AG

AJUDANT BIBLIOTECA

C. C2

18

2

7.258,74

C

F/AE

ARXIVER/A

A. A1

26

1

12.697,51

C

F/AE

ARXIU
MUSEU
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LLOC DE TREBALL

GRUP/subgrup

CD

NOMBRE
LLOCS

ARQUEÒLEG/ÒLOGA
DIRECTOR MUSEU

A.A1

26

1

AUXILIAR

C. C2

PEDAGOG/A

A. A1

26

1

PSICÒLEG/ÒLOGA

A. A1

26

1

COMPLEM.
ESPECÍFIC
(14 men.)

12.697,51

FORMA
PROVISIÓ

RÈGIM JURÍDIC

C

F/AE

18
1
C
7.258,74
EDUCACIÓ I ATENCIÓ DESENVOLUPAMENT INFANTIL

F/AG

11.639,38

C

F/AE

11.639,38

C

F/AE

COL·LEGIS PÚBLICS
CONSERGE DE
COL·LEGIS PÚBLICS

A.P.

14

5

6.483,75

C

F/AG

CONSERGE DE
COL·LEGIS PÚBLICS

A.P.

14

1

6.483,75

C

F/AE

COORDINADOR/A
CONSERGES CP

A.P.

14

1

10.453,39

C

F/AG

SERVEIS ESPORTIUS
COORDINADOR/A
D'ESPORTS

A.A1

26

1

16.930,01

C

F/AE

ADMINISTRATIU/IVA

C.C1

20

1

7.449,21

C

F/AG

AUXILIAR
ADMINISTRATIU/IVA

C. C2

18

2

7.258,74

C

F/AG

CONSERGE INST. ESP.

A.P.

14

6

6.483,75

C

F/AE

ENCARREGAT/ADA
INST. PISCINA COBERTA

A.P.

16

1

10.453,40

C

F/AE

ENCARREGAT CIJ

C. C1

20

1

7.449,21

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

11.428,08

C

F/AE

AGENT OCUPACIÓ D. L.

A.A2

24

1

11.428,08

C

F/AE

AUX.
ADMNISTRATIU/IVA

C.C2

18

1

7.258,74

C

F/AG

C

F/AE

CENTRE D'INFORMACIÓ JUVENIL

AODL

OFICINA DE TURISME
CONSERGE
INSTAL·LACIONS MUN.

A.P.

14

1

INTENDENT PRINCIPAL
INTENDENT

A. A1

30

1

25.395,02

C

F/AE

A.A2

26

1

17.522,56

C

F/AE

INSPECTOR

A. A2

24

3

16.379,80

C

F/AE

OFICIAL

C. C1

22

12

13.544,01

C

F/AE

AGENT

C.C1

20

71

11.512,41

C

F/AE

8.733,21

C

F/AE

7.939,29

C

F/AE

6.483,75

POLICIA LOCAL

GUARDERIA RURAL
GUARDA MAJOR

A.P.

14

1

CAP RURAL

A.P.

14

1

GUARDA RURAL

A.P.

14
5
C
7.145,36
SECCIÓ CINQUENA: LLICÈNCIES I DISCIPLINA URBANÍSTICA

F/AE

CAP DE SECCIÓ

A.A1

26

1

CAP DE NEGOCIAT

C.C1

22

1

AUXILIAR

C. C2

18

1

30

16.930,01

C

F/AG

10.158,01
7.258,74

C

F/AG

C

F/AG
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LLOC DE TREBALL

GRUP/subgrup

CD

NOMBRE
LLOCS

COMPLEM.
ESPECÍFIC
(14 men.)

FORMA
PROVISIÓ

RÈGIM JURÍDIC

ADMINISTRATIU/IVA
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DEPARTAMENT DE SISTEMES I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIONS (TIC)
ENGINYER/A SUPERIOR
TELECOMUNICACIONS

A.A1

26

1

ENGINYER/A TÈCNIC/A
INFORMÀTICA

A.A2

22

1

PROGRAMADOR/A

C.C1

20

2

C

F/AE

C

F/AE

7.449,21

C

F/AE

19.046,27

C

F/AE

C

F/AE

C

F/AE

C

F/AE

C

F/AE

C

F/AE

16.930,01
10.475,45

SERVEIS TÈCNICS
CAP SERVEIS TÈCNICS

A.A1

28

1

ARQUITECTE/A
SUPERIOR

A. A1

26

2

ENGINYER/A TÈCNIC
INDUSTRIAL

A.A2

24

1

ARQUITECTE/A TÈCNIC

A.A2

24

1

ENGINYER/A TÈC.
OBRES PÚBLIQUES

A.A2

24

1

ENGINYER/A TÈCNIC
TOPOGRAFIA

A.A2

24

1

INSPECTOR/A OBRES

C.C2

18

2

9.480,81

C

F/AE

AUXILIAR
ADMINISTRATIU/IVA

C. C2

18

1

7.258,74

C

F/AG

C

F/AE

C

F/AE

C

F/AE

C

F/AE

C

F/AE

C

F/AE

7.406,88

C

F/AE

8.888,26

C

F/AE

7.406,88

C

F/AE

C

F/AE

6.483,75

C

F/AE

7.145,36

C

F/AE

C

F/AE

C

F/AG

C

F/AE
F/AG
F/AE

16.930,01
11427,76
11.427,76
11.427,76
10.475,45

SERVEIS MÚLTIPLES
ENCARREGAT/ADA
GRAL. OBRES I SERVEIS

C. C1

20

1

ENCARREGAT/ADA ADJ.
OBRES I SERV.

C. C2

18

1

ENCARREGAT/ADA
CEMENTERI

C. C2

18

1

PEÓ CEMENTERI

A.P.

14

3

ENCARREGAT/ADA
MAGATZEM

C.C2

18

1

CONSERGE INST.
MUNICIPALS

A.P.

14

1

OFICIAL OBRER

C. C2

18

1

OFICIAL ELECTRICISTA

C.C2

18

2

OFICIAL LLANTERNER

C.C2

18

2

PEÓ ENLLUMENAT
PÚBLIC

A.P.

14

1

PEÓ OPERARI

A.P.

14

13

CONDUCTOR/A

A.P.

14

2

ENCARREGAT/A MAQ.
VIA PÚB.

A.P.

14

1

14.390,52
10.221,49
9.262,50
7.145,36
6.666,19
6.483,75

6.483,75

7.145,36

INTERVENCIÓ
SECCIÓ DE RENDES
CAP DE SECCIÓ
TÈC. LIQUIDAC.
TRIBUTS
CAP DE NEGOCIAT
INSPECTOR/A RENDES

A.A1

26

1

A. A2

24

1

C.C1

22

1

10.158,01

C

C. C2

18

1

8.740,12

C

31
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LLOC DE TREBALL

GRUP/subgrup

CD

NOMBRE
LLOCS

AUXILIAR
ADMINISTRATIU/IVA

C.C2

18

4

VIGILANT MERCAT

A.P.

14

1

COMPLEM.
ESPECÍFIC
(14 men.)
7.258,74
9.791,79

FORMA
PROVISIÓ

RÈGIM JURÍDIC

C

F/AG

C

F/AE

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA, FINANCERA I COMPTABLE
CAP DE SECCIÓ
TÈCNIC/A JURÍDIC/A
COMPTABLE
CAP DE NEGOCIAT
AUXILIAR
ADMINISTRATIU/IVA

A.A1

26

1

A. A2

24

1

C.C1

22

1

C.C2

18

2

C

F/AG

C

F/AE

C

F/AG

C

F/AG

10.158,01

C

F/AG

7.258,74

C

F/AG

16.930,01
11.427,76
10.158,01
7.258,74

TRESORERIA
CAP DE NEGOCIAT

C.C1

22

1

AUXILIAR ADMINISTR.

C. C2

18

2

SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
CAP DE SERVEI

A.A1

28

1

16.930,01

C

F/AE

OFICIAL RECAPTACIÓ

C.C1

22

1

10.158,01

C

F/AE

AUXILIAR
ADMINISTRATIU/IVA

C.C2

18

3

C

F/AG

CAP DE SECCIÓ

A.A1

26

1

16.930,01

C

F/AG

CAP DE NEGOCIAT

C.C1

22

1

10.158,01

C

F/AG

AUXILIAR
ADMINISTRATIU/IVA

C. C2

18

4

C

F/AG

PSICÒLEG/ÒLOGA

A. A1

26

1

7.258,74
11.639,38

C

F/AE

PEDAGOG/A

A. A1

26

1

12.697,51

C

F/AE

TREBALLADOR/A
SOCIAL

A.A2

24

6

9.523,13

C

F/AE

TREBALLADOR/A
SOCIAL

A.A2

24

2

7.142,35

C

F/AE (3/4 jornada)

EDUCADOR/A SOCIAL

A. A2

24

2

9.523,13

C

F/AE

COORDINADOR/A
CENTRE TALLER

A.A2

24

1

C

F/AE

MONITOR/A CENTRE
TALLER

C.C1

20

3

C

F/AE

MONITOR/A CENTRE
TALLER

A.P.

14

1

C

F/AE

TREBALLADOR/A
FAMILIAR

A.P.

14

5

C

F/AE (20 h)

ASSESSOR/A ALCALDIA

Equiparat a C. C1, nivell 20

ASSESSOR/A GRUP PP,
mitjans comunicació

Equiparat a A.A1, nivell 26

DIRECTOR CMA RMV

Equiparat a A.A1, nivell 26

7.258,74
SECCIÓ SISENA / BENESTAR SOCIAL

9.523,13
7.449,21
5.822,15

3.863,16
PERSONAL EVENTUAL
7.449,36

F
E

15.194,88

F
E

15.194,88

F
E

ABREVIATURES:
Forma provisió. C: concurs. CO: concurs oposició. LD: lliure designació
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Règim jurídic. F: funcionari. HE: habilitat estatal. AG: administració general. AE: administració
especial. FE: funcionari d'ocupació o eventual
Retrib. íntegra: retribució mensual bruta íntegra no desglossada en els conceptes habituals
Segon.- Traslladar este acord a la Junta de Personal i procedir, previ anunci 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 els interessats poden examinar la Relació 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 disposarà del termini d'un mes per a resoldre-les.”
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 (11 de PP). Vots en
contra, NOU (6 de PSOE i 3 de CIBUR). Abstencions, CAP. Conseqüentment es declara l'assumpte estimat per
majoria.
4.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L'EXERCICI 2015
(Àrea Econòmica. Intervenció)
La Secretaria dóna compte de dictamen de la Comissió Informativa Permanent d'Hisenda, Comptes i Interior,
del següent tenor literal:
“Vist el projecte del Pressupost general formulat per l'Alcaldia Presidència per a l'exercici 2015, 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. 18.1e 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,
Comptes i Interior, el Ple de l'Ajuntament ACORDA:
PRIMER.- Aprovar inicialment el PRESSUPOST GENERAL de l'Ajuntament de Borriana per a l'exercici
2015, 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 dels quals, per capítols, són els
següents:
PRESSUPOST GENERAL PER A L'EXERCICI 2015
1.- PRESSUPOST MUNICIPAL
ESTAT D'INGRESSOS
A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1) Operacions corrents:
Capítol 1.- Impostos directes ...............................................12.618.100,00 €
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Capítol 2.- Impostos indirectes .................................................175.000,00 €
Capítol 3.- Taxes i altres ingressos .............................................4.598.020,00 €
Capítol 4.- Transferències corrents .......................................8.341.725,24 €
Capítol 5.- Ingressos patrimonials ........................................ 457.208,00 €
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 ........................................................290.000,00 €
TOTAL INGRESSOS .................................................. 26.580.053,24 euros
ESTAT DE DESPESES
A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1) Operacions corrents:
Capítol 1.- Despeses de personal ..................................................... 10.369.913,68 €
Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis ..................... ..9.754.888,39 €
Capítol 3.- Despeses financeres .................................................... 299.531,84 €
Capítol 4.- Transferències corrents ......................................... 1.638.623,54 €
A.2) Operacions de capital:
Capítol 6.- Inversions reals ........................................................579.312,80 €
Capítol 7.- Transferències de capital............................................. …......0,00 €
B) OPERACIONS FINANCERES
Capítol 8.- Actius financers ......................................................100.000,00 €
Capítol 9.- Passius financers ....................................................3.837.782,99 €
TOTAL DESPESES .......................................................... 26.580.053,24 euros
2.- PRESSUPOST DEL CENTRE DE LES ARTS RAFEL MARTÍ VICIANA
ESTAT D'INGRESSOS
Capítol 3.- Taxes i altres ingressos ..............................................270.051,53 €
Capítol 4.- Transferències corrents .........................................655.160,54 €
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ESTAT DE DESPESES
Capítol 1.- Despeses de personal ...................................................893.360,24 €
Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis .....................31.851,83 €
TOTAL DESPESES ..........................................................925.212,07 euros
SEGON.- Aprovar les bases d'execució del Pressupost per a 2015.
TERCER.- Procedir, previ anunci 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 els interessats poden examinar l'expedient i presentar reclamacions. El Pressupost general per a l'exercici
2015, 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: Sr. Fuster (tres), Sra. Rius
(dues), Sra. Aguilera (dues).
Sotmés l'assumpte a la corresponent votació, dóna el resultat següent: vots a favor, ONZE (11 de PP). Vots en
contra, SIS ( 6 de PSOE). Abstencions, TRES (3 de CIBUR). Conseqüentment es declara l'assumpte estimat per
majoria.
5.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MEMÒRIA ELABORADA PER LA COMISSIÓ
D'ESTUDI PER A LA CREACIÓ DEL SERVEI D'ESCOLA INFANTIL DE PRIMER CICLE, DE
TITULARITAT MUNICIPAL I DEL REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT (Àrea
IV. Neg. Participació Ciutadana)
La Secretaria dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Participació Ciutadana i
Benestar Social, del següent tenor literal:
“VIST que el Ple d'este Ajuntament, en sessió realitzada amb caràcter ordinari el dia 5 de juny de 2014, va
acordar iniciar l'expedient on s'acredite la conveniència i oportunitat de la iniciativa municipal per a la prestació
del servei d'escola infantil de primer cicle, de titularitat municipal, i tot això en virtut del que disposa l'article
197.1 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana.
VIST que la tramitació de l'expedient requeria l'elaboració per una comissió designada a l'efecte d'una memòria
amb el contingut que disposa l'article 197.2 de l'esmentat text legal.
VIST que l'esmentada Comissió d'Estudi ha elaborat l'esmentada memòria comprensiva dels aspectes socials,
jurídics, tècnics i financers del servei.
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VIST l'informe emés per la Secció IV, de data 21 d'octubre de 2014, en relació amb el procediment.
I de conformitat amb la proposta de l'Alcaldia Presidència i amb el dictamen de la Comissió Municipal de
Participació Ciutadana i Benestar Social.
El Ple de l'Ajuntament ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment la memòria elaborada per la Comissió d'Estudi designada a este efecte,
comprensiva dels aspectes socials, jurídics, tècnics i financers per a la creació del servei d'escola infantil de
primer cicle, de titularitat municipal.
Segon.- Aprovar inicialment el Reglament d'organització i funcionament de l'escola infantil, l'objecte del qual el
constitueix regular de forma ordenada i sistemàtica l'estructura d'organització i gestió del centre docent públic i
el seu règim acadèmic, en el marc del que disposa el Decret 233/1997, de 2 de setembre, del Consell.
Tercer.- Sotmetre a informació pública i audiència als interessats l'esmentada memòria i Reglament, pel termini
de trenta dies comptadors de l'endemà de la publicació d'este acord d'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de
la Província, per a la presentació de reclamacions i suggeriments.
El text íntegre de la memòria i de l'esmentat Reglament pot ser consultat en la Secció IV d'este Ajuntament.
Quart.- Ordenar la publicació del present acord en el tauler d'anuncis d'este Ajuntament i en el Butlletí Oficial
de la Província.
Cinqué.- A la vista de l'estudi econòmic que es preveu en la memòria, establir com a forma de gestió del servei
la de gestió indirecta en els termes que estableix l'article 85.2.b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local.”
En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sr. Gual (una), Sra. Aguilera
(una), Sra. Montagut (una).
Sotmés l'assumpte a la corresponent votació, dóna el resultat següent: vots a favor, CATORZE (11 de PP i 3 de
CIBUR). Vots en contra, SIS (6 de PSOE). Abstencions, CAP. Conseqüentment es declara l'assumpte estimat
per majoria.
I sense més assumptes per tractar, la Presidència alça la sessió a les 15 hores i 15 minuts, de la qual cosa, com a
secretària, done fe, i perquè conste estenc la present acta que firme juntament amb el Sr. alcalde.
L'ALCALDE

LA SECRETÀRIA

José Ramón Calpe Saera

Iluminada Blay Fornas
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