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Magnífic Ajuntament de Borriana

ESBORRANY  EN  EXTRACTE  DE  L'ACTA  DE  LA  SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA
REALITZADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 5 DE GENER DE 2017

A la ciutat de Borriana, el 5 de gener de 2017, 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,  l'interventor  accidental,  Sr.  José Forcada Gómez, els  senyors i
senyores següents:

ALCALDE ACCIDENTAL
1r. SR. VICENT GRANEL CABEDO (Compromís) (R. A. 2016-3893)

TINENTS D'ALCALDE

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. M. CONSUELO SUAY MONER (PP)
SRA. MARIOLA AGUILERA SANCHIS (Cibur)
SRA. M. JESÚS SANCHIS GUAL (Ciudadanos)

ABSENTS
SRA. MARIA JOSÉ SAFONT MELCHOR (PSOE)
SRA. INMACULADA CARDA ISACH (Compromís)
SR. CARLOS SOLÁ PERIS (PP)
SRA. VICTORIA MARÍA MARÍN FUENTES (PP) 
SR. ANTONIO SÁNCHEZ AVILÉS (Cibur)

El  Sr.  president  accidental  (R.  A.  2016-3893)  declara  oberta  la  sessió  en  primera
convocatòria, quan són les 9 hores i 46 minuts.

1.-  DESESTIMACIÓ,  SI  ESCAU,  DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PER SR.
JOSÉ  PASCUAL  MANZANET  NÁCHER  I  SRA.  NATALIA GIL  SALES  CONTRA EL
PRESSUPOST GENERAL, PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER A
L'EXERCICI  2017,  I  APROVACIÓ  DEFINITIVA  DEL  PRESSUPOST  GENERAL,
PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER A L'EXERCICI 2017, AIXÍ COM
LES BASES D'EXECUCIÓ I ANNEXOS QUE CONTÉ (Àrea Econòmica. Intervenció)
(G11267/2016)

Sotmesa la ratificació de la inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia a la consideració de la
corporació, els setze membres presents hi presten unànime aprovació. Consegüentment,
es ratifica la inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia.
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La secretària dóna compte de dictamen de la Comissió Informativa Permanent d'Hisenda i
Comptes, del següent tenor literal:

“Vist que el Pressupost, Plantilla de personal i RLT per a l'exercici 2017, es va aprovar
inicialment per acord del  Ple de l'Ajuntament,  en  sessió realitzada l'1 de desembre de
2016, i es va publicar en el BOP núm. 146, de 3 de desembre de 2016.

Vist  que en termini  d'exposició  pública consten les  següents al·legacions  en el
registre general:

- Per Natalia Gil Sales (registre d'entrada núm. 17542 de data 27/12/2016), escrit
en el qual, després d'al·legar el que estima pertinent, sol·licita que ‘es modifique l'apartat
corresponent  al  complement  específic  de  la  plaça  d'encarregat  de  l'oficina  municipal
d'informació al consumidor’.

-  Per  José  P.  Manzanet  Nácher  (registre  d'entrada  núm.  17025  de  data
15/12/2016),  escrit  en  el  qual,  després  d'al·legar  el  que  estima  pertinent,  sol·licita
‘modificacions en la RLT a fi de l'equiparació salarial de les places de tots els funcionaris
del grup A2 quant al complement específic, llevat que es realitze un efectiva assignació de
tasques’.

Vist que han estat emesos informes per l'àrea de Recursos Humans i la Intervenció
Municipal, ambdós de data 30/12/2016, i que consten en l'expedient, i en els quals es diu:

PRIMER.- Respecte a l'àrea de Recursos Humans, s'emet l’informe següent:

1. En data 27 de desembre, amb registre d'entrada núm. 17542, Natalia Gil Sales
presenta un escrit de reclamació contra l'aprovació inicial del pressupost 2017 i
plantilla de personal i RLT, per tenir assignat un complement específic de 5.813,80
€, ‘el més baix de tota la corporació municipal’. Al·lega que aquest acord ‘s'ha pres
prescindint totalment de tots els requisits per a això’, si bé no indica quin o quins
falten  en  el  procediment,  i  sol·licita  que  es  modifique  l'esmentat  complement
augmentant-lo per a l'exercici 2017.

A la vista de l'al·legació formulada s'informa:

A) El  procediment establit  per a aprovació de la Plantilla  i  Relació de llocs de
treball és el mateix del Pressupost municipal. 

Consten en els respectius expedients les actuacions següents:

– Proposta de modificació de plantilla i RLT subscrita pel regidor delegat de
Personal en data 21 de novembre de 2016.

– Informe jurídic subscrit  en la mateixa data per la cap del Negociat de
Recursos Humans i la cap de Secció que subscriu.

– Proposta de modificació de plantilla i RLT subscrita pel regidor delegat de
Personal en data 23 de novembre de 2016 que recull la sol·licitud formulada
per empleats del cementeri municipal en la mateixa data.

– Certificat  de  la  Mesa  de  Negociació,  en  relació  amb  la  proposta  de
modificació de la RLT, realitzada el dia 23 de novembre de 2016. Recull les
modificacions introduïdes en la proposta i la votació.

– Dictàmens  de  la  Comissió  Informativa  d'Interior,  Recursos  Humans  i
Benestar Social de data 28 de novembre de 2016.
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– Acords d'aprovació inicial adoptats pel Ple en sessió d'1 de desembre de
2016.

En  conseqüència,  no  té  fonament  l'afirmació  de  l'al·legant  sobre  la  falta  de
requisits  per  a  l'adopció  dels  acords  d'aprovació  inicial.  Afirmació  que,  d'altra
banda, consta en l'escrit  presentat sense la mínima referència als requisits que
pogueren faltar.

B) L'article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic,
estableix  que  ‘les  administracions  públiques  han  d’estructurar la  seua
organització a través de relacions de llocs de treball  o altres instruments
organitzatius semblants que han de comprendre, almenys, la denominació dels
llocs, els grups de classificació professional, els cossos o escales, si escau, que
estiguen adscrits, els sistemes de provisió i les retribucions complementàries. Els
esmentats instruments han de ser públics’.

L'article 4 del Reial decret 861/1986 estableix:

1.  El  complement  específic  està  destinat  a  retribuir  les  condicions  particulars
d'alguns llocs de treball en atenció a la seua especial dificultat tècnica, dedicació,
incompatibilitat, responsabilitat, perillositat o penositat. En cap cas pot assignar-se
més d'un complement específic a cada lloc de treball, encara que en fixar-lo poden
prendre's en consideració conjuntament dues o més de les condicions particulars
mencionades que puguen concórrer en un lloc de treball.

2.  L'establiment  o  modificació  del  complement  específic  exigeix,  amb  caràcter
previ,  que la  corporació  efectue una valoració  del  lloc de treball  atenent  a les
circumstàncies expressades en el número 1 d'aquest article.

La RLT aprovada inicialment en sessió plenària d'1 de desembre passat estableix
per a cada lloc de treball un complement específic la quantia del qual resulta de
l'aplicació del sistema de coeficients per a fixació del complement específic establit
per  acord  de  7  de  novembre  de  1996,  revisat  al  febrer  de  2005,  amb  les
modificacions  fixades  per  a  diferents  llocs  amb  motiu  de  les  successives
aprovacions anuals de la plantilla i la RLT. 

Cal concloure, per allò que s'ha exposat,  que tant el procediment seguit per a
l'aprovació  de la  Plantilla  i  de la  RLT per  a  2017 com el  contingut  de la  RLT
s'ajusten  a  la  normativa  d'aplicació,  per  la  qual  cosa,  en  aquest  sentit,  és
procedent desestimar l'al·legació.

Quant a la sol·licitud d'augment del complement específic, que no constitueix una
al·legació a la RLT, requereix la valoració del lloc, tal com estableix l'article 4 en el
seu apartat  2,  i  ha de ser objecte de negociació a tenor de l'article 37.1.b del
TREBEP.

2.  En  data  15  de  desembre,  amb  registre  d'entrada  núm.  17025,  José  P.
Manzanet  Nácher presenta  escrit  en  el  qual  sol·licita  que  es  ‘realitzen  les
oportunes modificacions en la RLT amb vista a l'equiparació de les places de tots
els funcionaris del grup A2 quant al complement específic, llevat que es realitze
una  efectiva  assignació  de  tasques  en  què  es  concreten  ‘objectivament’ les
diferències de responsabilitat que actualment només es manifesten clarament en
les diferències de remuneració’. Assenyala a continuació una sèrie de categories
que li poden ser assignades per a justificar la modificació que sol·licita.

Sobre aquesta al·legació s'informa:

El ja esmentat article 4 del Reial decret 861/1986 estableix que el complement
específic està destinat a retribuir les condicions particulars d'alguns llocs, per la
qual cosa la seua quantia no ve determinada pel grup i/o subgrup en què estiguen
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enquadrats els llocs. 

Les diferències de retribució dins d'un mateix grup no són contràries a la normativa
vigent, per la qual cosa no suposen inconvenient per a l'aprovació definitiva de la
RLT de 2017.

Cal concloure, per allò que s'ha exposat, que el contingut de la RLT s'ajusta a la
normativa d'aplicació, per la qual cosa, en aquest sentit, és procedent desestimar
l'al·legació. 

SEGON.- Respecte a l'àrea d'Intervenció, s'emet l’informe següent:

Que les causes de reclamacions davant del  Pressupost  estan taxades en l'art.
170.2 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: 

Únicament poden presentar-se reclamacions contra el pressupost:
a) Per no haver-se ajustat la seua elaboració i aprovació als tràmits establits en
aquesta llei.
b) Per  ometre el  crèdit  necessari  per  al  compliment d'obligacions exigibles a
l'entitat local, en virtut de precepte legal o de qualsevol altre títol legítim.
c) Per ser de manifesta insuficiència els ingressos en relació amb les despeses
pressupostades  o  bé  d'aquestes  respecte  a  les  necessitats  per  a  les  quals
estiga previst.

A la vista de tot allò que s'ha exposat, és procedent desestimar les al·legacions
al Pressupost, per no estar dins de les causes de reclamació de l'art. 170.2 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.

Atés allò que s'ha exposat, i allò que indica l'article 169 del text refós de la Llei
reguladora d'hisendes locals, el Ple de l'Ajuntament ACORDA:

PRIMER.- Desestimar  les al·legacions contra el Pressupost general, Plantilla de
personal i Relació de llocs de treball  de l'Ajuntament de Borriana per a l'exercici 2017,
presentades per Natalia Gil Sales (registre d'entrada núm. 17542 de 27/12/2016).

SEGON.- Desestimar  les al·legacions contra el Pressupost general, Plantilla de
personal i Relació de llocs de treball  de l'Ajuntament de Borriana per a l'exercici 2017,
presentades per José P. Manzanet Nácher (registre d'entrada núm. 17025 de 15/12/2016)

TERCER.- Aprovar  definitivament  el  PRESSUPOST GENERAL,  PLANTILLA DE
PERSONAL I RLT PER A L'EXERCICI 2017 així com les bases d'execució i annexos que
conté.

I sent que el Pressupost general de Borriana per a l'exercici 2017 està 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 2017
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1.- PRESSUPOST MUNICIPAL

ESTAT D'INGRESSOS

A) OPERACIONS NO FINANCERES

A.1) Operacions corrents:

Capítol 1.- Impostos directes ..............................12.490.600,00 €
Capítol 2.- Impostos indirectes ...........................…..120.000,00 €
Capítol 3.- Taxes i altres ingressos ........................4.765.620,00 €
Capítol 4.- Transferències corrents .......................8.656.774,47 €
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 ..................................…..433.000,00 €

TOTAL INGRESSOS ...............................26.904.403,47 euros

ESTAT DE DESPESES 

A) OPERACIONS NO FINANCERES

A.1) Operacions corrents:

Capítol 1.- Despeses de personal ......................................10.599.332,44 €
Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis …............10.463.800,93 €
Capítol 3.- Despeses financeres .....................................….…..106.187,71 €
Capítol 4.- Transferències corrents ..............................….....1.827.288,59 €

A.2) Operacions de capital:

Capítol 6.- Inversions reals .........................................1.133.213,83 €
Capítol 7.- Transferències de capital .............................…....300,00 €

B) OPERACIONS FINANCERES

Capítol 8.- Actius financers ...........................................100.000,00 €
Capítol 9.- Passius financers .....................................2.674.279,97 €

TOTAL DESPESES .................................... 26.904.403,47 euros
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2.- PRESSUPOST DEL CENTRE DE LES ARTS RAFEL MARTÍ DE VICIANA

ESTAT D'INGRESSOS

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos .........................…..263.877,33 €
Capítol 4.- Transferències corrents .....................…......652.487,58 €

TOTAL INGRESSOS ...................................916.364,91 euros

ESTAT DE DESPESES

Capítol 1.- Despeses de personal .........................................887.282,56 €
Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis ...............…..29.082,35 €

TOTAL DESPESES ....................................... 916.364,91 euros

QUART.- Notificar  a  les  persones  interessades  el  present  acord,  i  igualment
procedir a la publicació del resum per capítols del Pressupost, així com de la Plantilla i
Relació de llocs de treball, en el Butlletí Oficial de la Província, amb indicació que contra el
present  acord  d'aprovació  definitiva  del  Pressupost  general  així  com,  si  escau,  de  la
Plantilla  de personal  i  Relació  de llocs  de treball,  pot  interposar-se directament  recurs
contenciós  administratiu,  davant  del  Jutjat  Contenciós  Administratiu  de  Castelló,  en  el
termini  de dos  mesos comptadors  des  de  l’�endemà al  de la  publicació  en el  BOP de
l'anunci  indicat,  sense  perjudici  que  se’n  puga  interposar  qualsevol  altre  que  s’estime
procedent, de conformitat amb l'article 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s'aprova la Llei reguladora de les hisendes locals. En tot cas, la interposició del
recurs no suspén per si sola l'aplicació del Pressupost.”

En relació amb el fons de l'assumpte es produeixen les intervencions següents: Sr. Safont
(una), Sra. Sanchis (una) i Sr. Gual (una).

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

I sense més assumptes per tractar, la Presidència alça la sessió a les 10 hores i 00 minuts,
de la qual cosa, com a secretària, done fe, i perquè conste estenc la present acta que firme
juntament amb el Sr. alcalde president accidental (R. A. 2016-3893).

L'ALCALDE ACCIDENTAL LA SECRETÀRIA
(R. A. 2016-3893)

Document firmat electrònicament al marge
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