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Magnífic Ajuntament de Borriana

ESBORRANY  EN  EXTRACTE  DE  L'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.

-  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).
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- 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.

3

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

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 (dues), Sra. Aguilera (tres), Sra. Monferrer (dues).

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
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 %
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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 (dues), Sra. Suay (una).

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
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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
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 (dues), Sra. Suay (una).

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
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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

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
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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
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
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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
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
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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

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
(tres), Sr. Safont (dues), Sra. Aguilera (dues), Sra. Sanchis (una).

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.
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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.

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 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

SECRETARIA 
GENERAL

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

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
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LLOC DE TREBALL
GRUP/

SUBGRUP
CD

NOMB
RE
LLOCS

COMPLEM.
ESPECÍFIC
(14 mens.)

FORMA
PROVIS
IÓ

RÈGIM
JURÍDI
C

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

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 Antic E 14 5 6.548,59 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

COL·LEGIS PÚBLICS

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

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
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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 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. 
OBRES PÚBLIQUES

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

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
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LLOC DE TREBALL
GRUP/

SUBGRUP
CD

NOMB
RE
LLOCS

COMPLEM.
ESPECÍFIC
(14 mens.)

FORMA
PROVIS
IÓ

RÈGIM
JURÍDI
C

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

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
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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 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

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:
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“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.

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
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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

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 €
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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

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.
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Rius (tres), Sr. Fuster (dues), Sr. Sánchez (dues), Sra. Sanchis (dues), Sr. Del Moral
(dues), Sr. Granel (dues).

[En aquest moment abandona la sala de sessions la Sra. Montagut.]

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
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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
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 (tres), Sr. Fuster (dues), Sr. Sánchez (tres), Sra. alcaldessa (una), Sra. Sanchis
(una).

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.

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.
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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:

“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
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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.

11.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
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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.

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
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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.

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 (dues), Sr. Fuster (dues), Sra. Aguilera (una), Sra. Sanchis (una).

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 (tres), Sra. Suay (una), Sr. Sánchez (dues), Sra. Sanchis (dues).

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

32

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

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.

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
dels senyals 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 
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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).

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 dels
senyals 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
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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, 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 (tres), Sr. Gual (dues), Sr. Granel (dues).

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.- El Sr. Fuster reclama a la Sra. alcaldessa que li done resposta a la pregunta que li
va  dirigir  en  el  Ple  ordinari  de  novembre,  respecte  de  novetats  en  el  tema de  la
revocació  de  la  condició  d'agent  urbanitzador  en  Sant  Gregori.  Respon  la  Sra.
alcaldessa. 

2.-  El  Sr.  Fuster  pregunta  a  la  Sra.  Rius  on queden  reflectides  les  despeses del
festival  Arenal  Sound  2015,  si  en  el  Portal  de  Transparència  o  en  el  web  de
l'Ajuntament. Responen la Sra. Rius i el Sr. Del Moral.
 
3.- El Sr. Safont pregunta a la Sra. alcaldessa com pot disposar el Partit Popular, en
proporció a la seua representació en la corporació municipal (7 regidors de 21), dels
serveis del nou assessor de premsa designat; ja que fins a la data en la relació de llocs
de treball  es feia menció del  grup polític  al  qual  servia,  cosa que actualment  s'ha
retirat. Respon el Sr. Granel.

4.- El Sr. Safont pregunta al Sr. Granel quines han estat les raons per al cessament de
l'anterior assessora de premsa. Així mateix, li pregunta si considera correcta la gestió
que s'ha fet d'aquest cessament, ja que, a excepció de la interessada, pràcticament tot
el personal (inclosa la corporació) sabien des de fa dos mesos que seria cessada.
Respon el Sr. Granel.

5.-  El Sr. Safont pregunta al Sr. Granel si triarà el nou assessor de premsa a través
d'un  procés obert,  participatiu  i  coherent  amb les  noves formes de fer  política  de
personal, que l'equip de govern ha venut; o es designarà a dit. Respon el Sr. Granel.
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6.- El Sr. Safont pregunta al Sr. Granel si la raó per la qual en la proposta de l'Alcaldia
aprovada en el primer punt del despatx extraordinari del Ple no aparega “assessor/a
en  premsa”  sinó “assessor  en premsa”  és  perquè  ja  el  tenen triat.  Respon  el  Sr.
Granel.

7.-  La  Sra.  Aguilera  desitja  sort  a  tots  els  grups  polítics  davant  de  la  campanya
electoral per a les eleccions generals de 20 de desembre de 2015. Així  mateix els
prega que no es repetisca el fet de celebrar un ple tan llarg.

8.-  La  Sra. Sanchis  manifesta que se sent ofesa pels comentaris del Sr. Granel en
xarxes socials:  ‘El  PP i  Ciudadanos  no  participen en els  actes  contra  la  violència
masclista, exemple de com actua la dreta local’...  Responen la Sra. Carda, la Sra.
alcaldessa i el Sr. Fuster. 

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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