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ESBORRANY  EN  EXTRACTE  DE  L'ACTA DE  LA  SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA
REALITZADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 29 DE JUNY DE 2015

A la ciutat de Borriana, el 29 de juny 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 Fornás, 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

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)
Sr. CARLOS SOLÁ PERIS (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. BRUNO ARNANDIS VENTURA (PSOE)

El Sr. president declara oberta la sessió, quan són les 09 hores i 3 minuts, i es passa a
continuació a llegir i resoldre els assumptes compresos en l'ordre del dia.
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1.-  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DE  PROPOSTA  DE  L'ALCALDIA  PRESIDÈNCIA
SOBRE  PERIODICITAT  DE  LES  SESSIONS  PLENÀRIES  ORDINÀRIES
(SECRETARIA)

La Secretaria dóna compte de proposta de l'Alcaldia Presidència, de data 22 de juny
de 2015, del següent tenor literal:

“En compliment del que preveu l'article 113 de la Llei 8/2010, de 21 de juny, de règim
local de la Comunitat Valenciana, i d'acord amb el que disposa l'art. 46.2.a de la Llei
7/1985, de bases de règim local, i a l'efecte d'assenyalar la periodicitat de les sessions
ordinàries  del  Ple  de  l'Ajuntament,  aquesta  Alcaldia  Presidència,  d'acord  amb  la
legislació aplicable, proposa al Ple l'adopció del següent ACORD:

Establir el règim de sessions ordinàries del Ple de l'Ajuntament, assenyalant a aquest
efecte una periodicitat mensual, i fixant com a dia i hora el primer dijous de cada mes a
les  dinou  hores,  amb  l'excepció  que,  en  cas  que  la  data  resultara  festiva,  es
traslladaria al primer dia hàbil després del diumenge següent.”

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

Sotmés l'assumpte 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.-  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DE  PROPOSTA  DE  L'ALCALDIA  PRESIDÈNCIA
SOBRE  CREACIÓ  I  COMPOSICIÓ  DE  LES  COMISSIONS  MUNICIPALS
PERMANENTS (SECRETARIA)

La Secretaria dóna compte de proposta de l'Alcaldia Presidència, de data 22 de juny
de 2015, del tenor següent:

"En compliment del que preveuen l'article 31 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim
local de la Comunitat Valenciana, i el Reglament orgànic municipal de l'Ajuntament de
Borriana, aprovat el dia 1 de març de 2012, i a l'efecte de procedir a la constitució amb
caràcter general de les comissions municipals permanents, així com a la determinació
del seu nombre, denominació i composició, aquesta Alcaldia Presidència, d'acord amb
la legislació aplicable, proposa al Ple l'adopció de l'acord següent:

Primer.- Crear les següents comissions municipals permanents:

1.- COMISSIÓ D'HISENDA I COMPTES
Recursos de la Hisenda Local
Recaptació
Tresoreria
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Pressupostos
Despesa Pública
Comptes

2.- COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Cultura
Educació
Esports
Festes i Falles
Joventut
Turisme
Comerç, Consum i Mercat
Normalització Lingüística
Participació Ciutadana i Regeneració Democràtica
Transparència
Comunicació Ciutadana
Reclamacions i Suggeriments

3.- COMISSIÓ D'INTERIOR, RECURSOS HUMANS I BENESTAR SOCIAL
Règim Interior i Organització Municipal
Contractació de Serveis i Subministraments
Recursos Humans
Policia Local
Protecció Civil
Serveis Socials
Sanitat
Igualtat
Tercera Edat
Integració
Mercat
Polítiques Actives d'Ocupació
Protecció de Dades
Noves Tecnologies

4.- COMISSIÓ D'URBANISME i MEDI AMBIENT
Urbanisme
Patrimoni
Disciplina Urbanística
Activitats
Via Pública
Serveis Públics
Medi Ambient
Agricultura
Pesca
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SEGON.- Composició:

1.-  COMISSIÓ  D'HISENDA I  COMPTES:  4  PP,  3  PSOE,  2  COMPROMÍS,  1  SE
PUEDE BURRIANA, 1 CIBUR , 1 C's. Total 12.

2.- COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA: 4 PP, 4 PSOE, 1 COMPROMÍS, 2 SE
PUEDE BURRIANA, 1 CIBUR , 1 C's. Total 13.

3.- COMISSIÓ D'INTERIOR, RECURSOS HUMANS I BENESTAR SOCIAL: 4 PP, 4
PSOE, 2 COMPROMÍS, 1 SE PUEDE BURRIANA, 2 CIBUR, 1 C's. Total 14.

4.- COMISSIÓ D'URBANISME I MEDI AMBIENT: 4 PP, 3 PSOE, 2 COMPROMÍS, 1 SE
PUEDE BURRIANA, 1 CIBUR , 1 C's. Total 12.

Quant a la presidència de les esmentades comissions, l'alcaldessa és la presidenta de
totes les comissions i pot delegar la presidència en un dels seus membres.

TERCER.- Determinar la periodicitat per a la celebració de sessions ordinàries de les
comissions  informatives,  en  la  realització  setmanal  d'aquestes,  sempre  tenint  en
compte l'existència i importància dels assumptes per tractar. El dia i hora de celebració
de les comissions ha de ser fixat pel president de la comissió en la primera sessió que
es realitze."

En relació amb aquest assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sr. Fuster
(una).

A continuació  intervé  el  Sr.  Fuster,  el  qual  presenta  esmena  conjunta  PP-CIBUR-
Ciudadanos, del següent tenor literal:

“Els grups municipals del Partit Popular, Grup CIBUR i Grup Municipal Ciudadanos, a
la proposta de la creació de les comissions municipals permanents...  Hem elaborat
una proposta alternativa a la que proposen vostés.

La proposta de l'equip de govern resulta ser de quatre comissions informatives,
regulades de la manera següent:

-Hisenda i Comptes
-Participació Ciutadana
-Interior, Recursos Humans i Benestar Social
-Urbanisme i Medi Ambient

L'esmena  conjunta  pretén  reduir  de  quatre  a  dues  les  comissions  municipals
permanents, que es compondrien de la manera següent:

-Hisenda, Comptes, Interior, Recursos Humans i Benestar Social
-Participació Ciutadana, Urbanisme i Medi Ambient”

Sotmesa l'esmena a la corresponent votació, dóna el resultat següent: vots a favor,
DEU (7 de PP, 2 de CIBUR i 1 de Ciudadanos). Vots en contra, DEU (5 de PSOE, 3 de
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Compromís i 2 de Se Puede Burriana). Abstencions, CAP. Conseqüentment el resultat
de la votació és un empat.

Com a conseqüència de l'empat, se sotmet l'assumpte a una segona votació i dóna el
resultat següent: vots a favor, DEU (7 de PP, 2 de CIBUR i 1 de Ciudadanos). Vots en
contra, DEU (5 de PSOE, 3 de Compromís i 2 de Se Puede Burriana). Abstencions,
CAP. Per tant, decideix el  vot de qualitat de la Sra. presidenta, per la qual cosa es
rebutja l'esmena per majoria.

En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sr.
Fuster (dues), Sr. Gual (dues).

Sotmés  l'assumpte  a  la  consideració  de  la  corporació  (sense  esmenar),  dóna  el
resultat següent: vots a favor, DEU (5 de PSOE, 3 de Compromís i 2 de Se Puede
Burriana). Vots en contra, DEU (7 de PP, 2 de CIBUR i 1 de Ciudadanos). Abstencions,
CAP. Conseqüentment el resultat de la votació és un empat.

Com a conseqüència de l'empat, se sotmet l'assumpte a una segona votació i dóna el
resultat següent: vots a favor, DEU (5 de PSOE, 3 de Compromís i 2 de Se Puede
Burriana). Vots en contra, DEU (7 de PP, 2 de CIBUR i 1 de Ciudadanos). Abstencions,
CAP.  Per  tant, decideix  el  vot  de qualitat de la  Sra.  presidenta,  per  la  qual  cosa
s'estima l'assumpte per majoria.

3.-  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DE  PROPOSTA  DE  L'ALCALDIA  PRESIDÈNCIA
SOBRE FUNCIONAMENT DE LA JUNTA DE PORTAVEUS (SECCIÓ 1a)

La Secretaria dóna compte de proposta de l'Alcaldia Presidència, de data 22 de juny
de 2015, del següent tenor literal:

“En compliment del que preveuen l'article 136 de la Llei 8/2010, de 21 de juny, de
règim local de la Comunitat Valenciana, i l'article 29 del Reglament orgànic municipal
aprovat el dia 1 de març de 2012, en relació amb la Junta de Portaveus, es proposa al
Ple l'adopció de l'acord següent:

La Junta de Portaveus es reunirà amb caràcter ordinari una vegada al mes, prenent
com a referència la data prevista per a la celebració dels plens municipals ordinaris.”

En relació amb el fons de l'assumpte, intervé el Sr. Fuster, el qual presenta esmena
conjunta de PP, CIBUR i Ciudadanos, del següent tenor literal:

“Esmena conjunta de Grup Municipal de Partit Popular, Grup Municipal CIBUR i Grup
Municipal Ciudadanos, a la proposta sobre periodicitat de les reunions de les juntes de
portaveus:

La proposta de l'equip de govern és d'una junta de portaveus al mes.
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L'esmena conjunta pretén ampliar a dues juntes de portaveus mensuals, a causa del
funcionament  democràtic  d'aquest  Ajuntament,  ja  que  resulta  ser  l'únic  òrgan  de
govern després del Ple, on tots els grups amb representació municipal poden exposar
les seues propostes i l'equip de govern pot explicar la seua gestió.”

En relació amb aquest assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sr. Fuster
(dues), Sr. Gual (dues), Sr. Granel (una).

Sotmesa l'esmena a la corresponent votació, dóna el resultat següent: vots a favor,
DEU (7 de PP, 2 de CIBUR i 1 de Ciudadanos). Vots en contra, DEU (5 de PSOE, 3 de
Compromís i 2 de Se Puede Burriana). Abstencions, CAP. Conseqüentment el resultat
de la votació és un empat.

Com a conseqüència de l'empat, se sotmet l'assumpte a una segona votació i dóna el
resultat següent: vots a favor, DEU (7 de PP, 2 de CIBUR i 1 de Ciudadanos). Vots en
contra, DEU (5 de PSOE, 3 de Compromís i 2 de Se Puede Burriana). Abstencions,
CAP. Per tant, decideix el  vot de qualitat de la Sra. presidenta, per la qual cosa es
rebutja l'esmena per majoria.

En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sr.
Fuster (dues), Sr. Gual (dues).

Sotmés  l'assumpte  a  la  consideració  de  la  corporació  (sense  esmenar),  dóna  el
resultat següent: vots a favor, DEU (5 de PSOE, 3 de Compromís i 2 de Se Puede
Burriana). Vots en contra, DEU (7 de PP, 2 de CIBUR i 1 de Ciudadanos). Abstencions,
CAP. Conseqüentment el resultat de la votació és un empat.

Com a conseqüència de l'empat, se sotmet l'assumpte a una segona votació i dóna el
resultat següent: vots a favor, DEU (5 de PSOE, 3 de Compromís i 2 de Se Puede
Burriana). Vots en contra, DEU (7 de PP, 2 de CIBUR i 1 de Ciudadanos). Abstencions,
CAP.  Per  tant,  decideix  el  vot  de qualitat de la  Sra.  presidenta,  per  la  qual  cosa
s'estima l'assumpte per majoria.

4.- APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DE  PROPOSTA  DE  L'ALCALDIA  PRESIDÈNCIA
SOBRE  DETERMINACIÓ  DE  LES  QUANTIES  QUE  HAN  DE  PERCEBRE  ELS
MEMBRES DE LA CORPORACIÓ LOCAL (SECRETARIA)

La Secretaria dóna compte de proposta de l'Alcaldia Presidència, de data 22 de juny
de 2015, del següent tenor literal:

“Davant  de  l'inici  del  mandat  d'aquesta  corporació,  és  procedent  que  el  Ple  de
l'Ajuntament determine la quantia que han de percebre els membres de la corporació
local, per l'assistència efectiva a òrgans col·legiats.

Els membres de la corporació amb dret a això han de percebre assistències d'acord
amb el que disposa l'article 75.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
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de règim local, per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels
quals  formen part,  amb subjecció a les normes següents,  tenint  en compte que la
distribució s'ha realitzat pensant en el grau de responsabilitat que s'assumeix, que no
és el mateix en les comissions informatives i en la Junta de Portaveus, ja que són
òrgans sense atribucions resolutòries, mentre que el Ple i la Junta de Govern Local
adopten acords que sí que tenen aquesta funció, i, basant-se en això, aquesta Alcaldia
considera convenient proposar el següent:

a) La quantia de cada assistència es fixa en les quantitats següents:

Ple 350 €
Junta de Govern Local  200 €
President de Comissió Informativa 200 €
Comissió Informativa   80 €
Junta de Portaveus   80 €

b) El nombre d'assistències que ha de percebre cada regidor amb dret a això no ha
d'excedir dels límits següents:

Un al mes, pel que fa al Ple.

Una a la setmana, pel que fa a la Junta de Govern Local.

Una a la setmana, pel que fa a les comissions informatives.

Una al mes, pel que fa a la Junta de Portaveus

Si bé les assistències no retribuïdes per excedir l'esmentat límit, s'han de computar en
aquells períodes en què tal límit no s'assolisca.

Únicament han de percebre assistències aquells regidors que assistisquen als òrgans
col·legiats amb veu i vot i únicament les han de percebre els membres de la corporació
que no tinguen dedicació exclusiva ni dedicació parcial.

Les  assistències  s'han  de  satisfer  amb  periodicitat  mensual  i  la  seua  quantia  ha
d'experimentar anualment la variació que les disposicions legals vigents establisquen
per a les retribucions del personal de la corporació.”

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

“Esmena conjunta (Grup Municipal de Partit Popular, Grup Municipal de CIBUR, Grup
Municipal de Ciudadanos), a la proposta sobre determinació de les quantitats que han
de percebre els membres de la corporació per l'assistència a òrgans col·legiats:
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L'esmena conjunta proposa canviar les quanties del punt a de l'acord per les següents:
Ple 350 €
Junta de Govern Local 200 €
President de Comissió Informativa 80 €
Vocal de Comissió Informativa 80 €
Junta de Portaveus 80 €

I el punt b quedaria redactat de la manera següent:

Ple, un al mes.

Junta de Govern Local, una a la setmana.

Comissions informatives  permanents,  s'han de cobrar  per  assistència  efectiva  dels
membres de la corporació. En cas que el cost excedisca del que s'ha pressupostat,
s'ha de rebaixar el cost de les assistències a les comissions informatives.

Junta  de  Portaveus,  s'han  de  cobrar  per  assistència  efectiva  dels  membres de la
corporació. En cas que el cost excedisca del que s'ha pressupostat, s'ha de rebaixar el
cost de l'assistència a la Junta de Portaveus.”

En relació amb aquest assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sr. Fuster
(quatre),  Sr.  Del  Moral  (tres),  Sr.  Sánchez (dues),  Sr.  Granel  (dues),  Sra.  Aguilera
(una), Sra. Safont (una), Sr. Gual (una).

Sotmesa l'esmena a la corresponent votació, dóna el resultat següent: vots a favor,
DEU (7 de PP, 2 de CIBUR i 1 de Ciudadanos). Vots en contra, DEU (5 de PSOE, 3 de
Compromís  i  2  de  CIBUR).  Abstencions,  CAP.  Conseqüentment el  resultat  de  la
votació és un empat.

Com a conseqüència de l'empat, se sotmet l'assumpte a una segona votació i dóna el
resultat següent: vots a favor, DEU (7 de PP, 2 de CIBUR i 1 de Ciudadanos). Vots en
contra, DEU (5 de PSOE, 3 de Compromís i 2 de Se Puede Burriana) Abstencions,
CAP. Per tant, decideix el  vot de qualitat de la Sra. presidenta, per la qual cosa es
rebutja l'esmena per majoria.

En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sr.
Fuster (dues), Sr. Gual (dues).

Sotmés  l'assumpte  a  la  consideració  de  la  corporació  (sense  esmenar),  dóna  el
resultat següent: vots a favor, DEU (5 de PSOE, 3 de Compromís i 2 de Se Puede
Burriana). Vots en contra, DEU (7 de PP, 2 de CIBUR i 1 de Ciudadanos). Abstencions,
CAP. Conseqüentment el resultat de la votació és un empat.

Com a conseqüència de l'empat, se sotmet l'assumpte a una segona votació i dóna el
resultat següent: vots a favor, DEU (5 de PSOE, 3 de Compromís i 2 de Se Puede
Burriana). Vots en contra, DEU (7 de PP, 2 de CIBUR i 1 de Ciudadanos). Abstencions,
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CAP. Per  tant, decideix  el  vot  de qualitat de la  Sra.  presidenta,  per  la  qual  cosa
s'estima l'assumpte per majoria.

5.-  APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA
SOBRE RELACIÓ DE CÀRRECS DE LA CORPORACIÓ QUE S'EXERCIRAN EN
RÈGIM DE DEDICACIÓ PARCIAL O EXCLUSIVA (SECRETARIA)

La Secretaria dóna compte de proposta de l'Alcaldia Presidència, de data 22 de juny
de 2015, del tenor següent:

“Constituïda la nova corporació municipal com a resultat de les eleccions municipals
recentment  celebrades,  aquesta  Alcaldia  Presidència  estima  procedent  fixar  les
retribucions  d'aquells  membres  de  la  corporació  que  vagen  a  prestar  les  seues
funcions de forma continuada, a l'efecte de la qual cosa proposa al Ple de l'Ajuntament
el següent:

PRIMER.- Aprovar la relació de càrrecs de la corporació que s'exerciran en règim de
dedicació parcial o exclusiva, fixant la quantia de la retribució que correspon a cada un
d'ells:

1.- Càrrec: alcaldessa presidenta del Magnífic Ajuntament de Borriana
Titular: Maria José Safont Melchor
Dedicació: exclusiva
Quantia: 14 pagues anuals de 2.950 euros bruts cada una

2.- Càrrec: regidor delegat de Serveis Públics, Via Pública, Cementeri, Pesca,
Zona Marítima i Santa Bàrbara
Titular: Vicente Aparisi Juan
Dedicació: parcial 75%
Quantia: 14 pagues anuals de 1.991 euros bruts cada una

3.- Càrrec: regidora delegada d'Hisenda
Titular: Maria Cristina Rius Cervera
Dedicació: parcial 75%
Quantia: 14 pagues anuals de 1.991 euros bruts cada una

4.- Càrrec:  regidor  delegat  de  Cultura,  Patrimoni,  Esports  i  Mitjans  de
Comunicació
Titular: Vicent Granel Cabedo
Dedicació: parcial 75%
Quantia: 14 pagues anuals de 1.991 euros bruts cada una

5.-  Càrrec:  regidor  delegat  de  Participació  Ciutadana  i  Regeneració
Democràtica, Transparència, Comunicació Ciutadana i Noves Tecnologies
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Titular: Cristofer del Moral Espinosa
Dedicació: parcial 75%
Quantia: 14 pagues anuals de 1.991 euros bruts cada una

6.- Càrrec:  regidora  de  Polítiques  Actives  d'Ocupació,  Comerç,  Consum,
Mercat i Igualtat
Titular: Inmaculada Carda Isach
Dedicació: parcial 50%
Quantia: 14 pagues anuals de 1.328 euros bruts cada una

SEGON.- Notificar a les persones interessades el present acord, a l'efecte de la seua
acceptació expressa i posterior comunicació al Ple en la següent sessió ordinària que
es realitze, d'acord amb el que disposa l'art. 13.4 del ROF.

TERCER.-  El  present acord ha de ser efectiu des de la data en què es produïsca
l'acceptació expressa de les persones interessades.

Totes aquestes quanties s'han de revisar anualment en el mateix percentatge en què
es revisen les retribucions del personal de la corporació.”

En relació amb aquest assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sr. Fuster
(dues), Sra. Aguilera (dues), Sra. Sanchis (una), Sr. Del Moral (dues), Sr. Granel (una),
Sr. Gual (una).

Sotmés l'assumpte a la corresponent votació, dóna el resultat següent: vots a favor,
DEU (5 del PSOE, 3 de Compromís i 2 de Se Puede Burriana). Vots en contra, TRES
(2 de CIBUR i 1 de Ciudadanos). Abstencions, SET (7 de PP). Conseqüentment es
declara l'assumpte aprovat per majoria.

6.-  APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA
SOBRE PERSONAL EVENTUAL (SECCIÓ 1a)

La Secretaria dóna compte de proposta de l'Alcaldia Presidència, de data 25 de juny
de 2015, del tenor següent:

“Constituïda la nova corporació municipal com a resultat de les eleccions municipals
recentment celebrades, aquesta Alcaldia Presidència proposa al Ple de l'Ajuntament la
creació del següent lloc 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 € bruts

10

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



                                                                                                          v29.06.2015

Magnífic Ajuntament de Borriana

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

En relació amb l'assumpte no es produeixen intervencions.

Sotmés l'assumpte a la corresponent votació, dóna el resultat següent: vots a favor,
DOTZE (5 de PSOE, 3 de Compromís, 2 de Se Puede Burriana i 2 de CIBUR). Vots en
contra,  UN (1  de Ciudadanos).  Abstencions,  SET (7  de  PP).  Conseqüentment,  es
declara l'assumpte aprovat per majoria.

I sense més assumptes per tractar, la Presidència alça la sessió a les 10 hores i 35
minuts, de la qual cosa, com a secretària, done fe, i perquè conste estenc la present
acta que signe juntament amb la Sra. alcaldessa.

L'ALCALDESSA LA SECRETÀRIA 

Document signat electrònicament al marge
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