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ESBORRANY EN EXTRACTE DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA 
PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL 6 D'ABRIL DE 2017

A la ciutat de Borriana, el 6 d'abril de 2017, es reuneixen a la sala de sessions de la casa 
consistorial  de l'Ajuntament de Borriana, assistits per la secretària,  Sra.  Iluminada Blay 
Fornas,  i  la  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. MARIA ROMERO CANO (Compromís) 
SR. JUAN FUSTER TORRES (PP)
SRA. ANA MONTAGUT BORILLO (PP) 
SR. ÍÑIGO LOSADA BREITLAUCH (PP)
SRA. VICTORIA MARÍA MARÍN FUENTES (PP)
SRA. M. CONSUELO SUAY MONER (PP)
SR. CARLOS SOLÁ PERIS (PP)
SR. ALEJANDRO CLAUSELL EDO
SRA. MARIOLA AGUILERA SANCHIS (Cibur)
SR. ANTONIO SÁNCHEZ AVILÉS (Cibur)
SRA. M. JESÚS SANCHIS GUAL (Ciudadanos)

La Sra. presidenta declara oberta la sessió, quan són les 19 hores i 1 minut, i es passa a 
continuació a llegir i resoldre els assumptes compresos en l'ordre del dia.

PRESA DE POSSESSIÓ DEL SR. ALEJANDRO CLAUSELL EDO, COM A REGIDOR 
D'AQUEST AJUNTAMENT PEL PARTIT POPULAR (PP)

La Secretaria dóna compte d'informe proposta de la Secretaria, del tenor següent:

“Donat compte a la corporació que s'ha presentat en aquest Ajuntament credencial emesa 
per  la  Junta Electoral  Central,  en  data  3 d'abril  de  2017,  per  la  qual  es  designa SR. 
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ALEJANDRO  CLAUSELL  EDO,  pel  partit  PARTIT  POPULAR  (PP),  regidor  d'aquest 
Ajuntament, per renúncia de Sr. Enrique Safont Melchor, i que aquest ha complit l'obligació 
que preveu l'art. 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, 
de formular declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat 
que li proporcione o puga proporcionar ingressos econòmics, així com declaració dels seus 
béns patrimonials, és procedent que prenga possessió del seu càrrec, per a la qual cosa 
se li ha cursat la corresponent citació.

L'Alcaldia procedeix a cridar el Sr. ALEJANDRO CLAUSELL EDO, el qual presta jurament 
o  promesa que  ve  establida  en  el  RD 707/1979,  de  5  d'abril,  atenint-se  a  la  fórmula 
ʻpromet per la meua consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec 
de regidor amb lleialtat al rei,  i guardar i fer guardar la Constitució com a norma 
fonamental de l'Estatʼ, i en conseqüència la Presidència el declara possessionat en el 
seu càrrec, i ocupa el seu lloc corresponent.”

La corporació es dóna per entesa. 

1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL DIA 1 DE SETEMBRE DE 2016, EN LA SEUA 
VERSIÓ EN LES DUES LLENGÜES OFICIALS (Secretaria)

La Secretaria  dóna compte  de  l'esborrany  de  l'acta  corresponent  a  la  sessió  plenària 
ordinària  realitzada  el  dia  1  de  setembre  de  2016,  en  la  seua  redacció  en  ambdues 
llengües oficials.

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

2.- ESMENA, SI ESCAU, DE L'ACORD PLENARI DE 26 DE FEBRER DE 1998 I, EN 
CONSEQÜÈNCIA, CESSIÓ GRATUÏTA, A LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL 
I SALUT PÚBLICA, DE LA FINCA REGISTRAL NÚM. 60380 DESTINADA A CENTRE DE 
SALUT I, EN CARRETERA NULES 26 (exp. G-13227/2015) (Àrea II. Neg. Urbanisme) 

La  Secretaria  dóna  compte  de  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  Permanent 
d'Urbanisme i Medi Ambient, del tenor següent:

“Examinades les actuacions que consten en l'expedient de cessió gratuïta a la Conselleria 
de  Sanitat  de  l'immoble  delimitat  per  l'illa  que  conformen  la  ronda  de  la  Panderola, 
l'avinguda de Nules, el carrer de València i el carrer de Mallorca per a la construcció d'un 
centre de salut,  acordada pel  Ple d'aquest  Ajuntament en data 26 de febrer de 1998 i 
acceptada  per  Decret  68/1998,  de  26  de  maig,  del  conseller  d'Economia,  Hisenda  i 
Administració Pública (DOGV núm. 3267, de 18 de juny de 1998).

Vist que el bé immoble cedit figurava inscrit en l'Inventari de béns immobles municipal,  
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amb  els  números  24,  25  i  26  i  denominació  aʻ ntic  col·legi  Historiador  Vicianaʼ,  amb 
naturalesa de bé patrimonial i integrat per les següents finques registrals:

• Immoble núm. 24: inscrit en el Registre de la Propietat de Nules núm. 1, en el tom 
603, llibre 243, foli 248, finca 29653, denominada ʻgrup escolar Historiador Viciana 
a  Borriana,  carretera de  Nules ,ʼ  de  482  m2 de  superfície;  títol  d'adquisició, 
certificació segons article 206 de la Llei hipotecària. 

• Immoble núm. 25: inscrit en el Registre de la Propietat de Nules núm. 1, en el tom 
389, llibre 169, foli  199, finca 21945, de 501 m2 de superfície; títol  d'adquisició, 
compra, segons escriptura autoritzada pel notari de Borriana, Sr. Carlos Montalbán, 
el 7 de desembre de 1955. 

• Immoble núm. 26: inscrit en el Registre de la Propietat de Nules núm. 1, en el tom 
666, llibre 262, foli 241, finca 31711, de 707,31 m2 de superfície; títol d'adquisició, 
compra, segons escriptura autoritzada pel notari de Borriana, Sr. Carlos Montalbán, 
el 29 de juliol de 1970. 

La suma de les superfícies de les esmentades finques registrals cedides era de 1.690,31 
m2.

Vist que la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació ha comunicat a aquest Ajuntament 
diverses vegades la discrepància entre la superfície cedida, de 1.690,31 m2, i l'ocupada 
per  la  construcció  del  centre  de  salut  sobre  la  base  d'una  parcel·la  de  2.917,08  m2 

corresponent al recinte tancat de l'antic col·legi Historiador Viciana, i ha requerit  aquest 
Ajuntament perquè efectuara els tràmits necessaris que permeteren formalitzar i inscriure 
la cessió.

Vist que per Decret 2015-3778, d'11 de desembre de 2015, l'Alcaldia va resoldre incloure 
en la següent rectificació de l'Inventari municipal l'alta del bé immoble denominat  eʻ difici 
del col·legi Historiador Vicianaʼ, de 1.178,80 m², a fi de possibilitar la immatriculació de la 
finca que ocupava l'edificació del col·legi, d'acord amb el que preveu l'article 206 de la Llei  
hipotecària; i de regularitzar la cessió. I vist que l'esmentada rectificació d'inventari va ser 
acordada pel Ple de l'Ajuntament, en sessió realitzada el 3 de març de 2016.

Vist que en data 8 d'abril de 2016 (RE 5135) el Registre de la Propietat de Nules núm. 1 
va  emetre  qualificació  desfavorable  a  la  inscripció  registral  sol·licitada,  suspenent  la 
pràctica de la immatriculació de la finca núm. 210, fins que no es procedira a la prèvia 
agrupació de les finques registrals núm. 29653, núm. 21945 i núm. 31711 de Borriana, i de 
la mateixa finca que es pretenia immatricular, fent constar que:

la  superfície  gràfica  de  la  parcel·la  cadastral  8994301YK4189S001ZW,  segons 

certificació cadastral obtinguda pel registrador que subscriu amb data 6 d'abril de 

2016, és de 2.900 m²;  que la superfície que ara es pretén immatricular  és  de 

1.171,80 m²; i que la superfície total resultant de les tres finques inscrites més la 

que ara s'immatricularia és de 2.862,11 m² (482 + 501 + 707,31 + 1.171,80).

En conseqüència quedaria pendent de regularització una superfície de 37,89 m², 
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que atesa la seua escassa magnitud i en ser inferior al 5% de la total inscrita no  

plantejaria problema d'actualització en inscriure la corresponent gràfica cadastral, 

tenint en compte l'incís final de l'art. 201 de la LH i que l'art. 9 obliga a consignar  

en la inscripció la superfície que resulte de la representació gràfica que haja sigut 

objecte d'inscripció.

Vist que per Decret núm. 2016-2131, de 14 de juliol, l'Alcaldia va resoldre rectificar l'error 
material advertit en el dispositiu primer del Decret 2015-3778, d'11 de desembre de 2015, i 
la consegüent rectificació en l'Inventari municipal, quedant l'immoble núm. 210 de l'epígraf 
1r (Immobles) descrit amb una superfície de 1.171,80 m².

Vist que per Decret núm. 2016-2183, de 18 de juliol -notificat el 21/07/16-, l'Alcaldia va 
concedir un període d'audiència a la Generalitat Valenciana com a tercer interessat en el  
procediment d'agrupació de finques, i vist que no ha presentat cap escrit d'al·legacions.

Vist  que  per  Decret  núm.  2016-3632,  de  29  de  novembre,  l'Alcaldia  Presidència  va 
resoldre l'agrupació de les següents finques, que es troben en l'epígraf  d'Immobles de 
l'Inventari municipal:

• Immoble núm. 24: inscrit en el Registre de la Propietat de Nules núm. 1, en el tom 
603, llibre 243, foli 248, finca 29653, denominada ʻgrup escolar Historiador Viciana 
a  Borriana,  carretera  de  Nulesʼ, de  482  m2 de  superfície. Títol  d'adquisició: 
certificació segons article 206 de la Llei hipotecària. 

• Immoble núm. 25: inscrit en el Registre de la Propietat de Nules núm. 1, en el tom 
389, llibre 169, foli 199,  finca 21945, de 501 m2 de superfície. Títol d'adquisició: 
compra, segons escriptura autoritzada pel notari de Borriana, Sr. Carlos Montalbán, 
el 7 de desembre de 1955. 

• Immoble núm. 26: inscrit en el Registre de la Propietat de Nules núm. 1, en el tom 
666, llibre 262, foli 241, finca 31711, de 707,31 m2 de superfície. Títol d'adquisició: 
compra, segons escriptura autoritzada pel notari de Borriana, Sr. Carlos Montalbán, 
el 29 de juliol de 1970.

• Immoble  núm.  210:  parcel·la  de  1.171,80  m² a  la  ronda  de  la  Panderola  de 
Borriana,  que  conformava  l'antic col·legi  Historiador  Viciana.  Pendent 
d'immatricular.

I obtenir així la finca agrupada amb la descripció següent:

• Parcel·la urbana de 2.862,11 m² de superfície, delimitada per l'illa que conformen la 
ronda de la Panderola, l'avinguda de Nules, el carrer de València i el  carrer de 
Mallorca, formada per l'agrupació de les finques registrals núm. 29653, núm. 21945 
i núm. 31711, de 482 m², 501 m² i 707,31 m² respectivament; i la finca més amunt 
descrita amb el núm. 210 de l'Inventari municipal, de 1.171,80 m².
Referència cadastral: 8994301YK4189S0001ZW; segons consta en la certificació 
cadastral descriptiva i gràfica electrònica.

Vist que, elevat a públic l'esmentat Decret núm. 2016-3632 mitjançant certificació de la 
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Secretaria General municipal, va ser presentat en el Registre de la Propietat de Nules 1, 
que va practicar la inscripció registral en data 16 de gener de 2017, on segueix:

Finca núm. 60370 del  municipi  de Borriana,  inscrita en el  tom 2068, llibre 1035 de 
Borriana, foli 41, inscripció 1a. CRU:12015000895308.
Descripció extensa de la finca: URBANA: parcel·la urbana de DOS MIL NOU-CENTS 
METRES QUADRATS, a Borriana, carretera de Nules 26 A. Delimitada per l'illa que 
conformen la ronda de la Panderola,  l'avinguda de Nules, el  carrer  de València i  el  
carrer de Mallorca. 
Limita: nord, carrer de Mallorca; sud, ronda de la Panderola; est, carretera de Nules, i 
oest, carrer de València.
Referència cadastral: 8994301YK4189S0001ZW
Naturalesa del domini: patrimonial de l'Ajuntament de Borriana, en virtut d'acord plenari  
de 21 de maig de 1997. 
Destinació i acord que ho haguera disposat: cessió gratuïta a la Conselleria de Sanitat 
per a la construcció d'un centre de salut, segons acord de 26 de febrer de 1998.
Títol: 100% del ple domini per títol d'agrupació formalitzada en certificació administrativa 
autoritzada per l'Ajuntament de Borriana el 30 de novembre de 2016.

Atés que, d'acord amb l'article 109.2 del Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual es 
va aprovar el Reglament de béns de les entitats locals (d'ara endavant RB), i l'article 186 
de  la  Llei  8/2010,  de  23  de  juny,  de  la  Generalitat,  de  règim  local  de  la  Comunitat  
Valenciana,  els  béns  immobles  patrimonials  poden  cedir-se  gratuïtament  a  entitats 
públiques sempre que els fins que justifiquen la cessió redunden en benefici dels habitants 
del terme municipal, devent-se la cessió efectuar-se de conformitat amb el procediment 
previst en el Reglament de béns de les entitats locals.

Atés que l'expedient de cessió gratuïta a favor de la Conselleria de Sanitat i Consum de 
l'immoble denominat ʻantic col·legi Historiador Vicianaʼ, delimitat pels carrers de València, 
de Mallorca, carretera de Nules i ronda de la Panderola, per a la construcció d'un centre de 
salut, va tenir la seua oportuna tramitació administrativa, complint-se el tràmit d'informació 
pública regulat  en  l'article  110.1 del  Reglament  de béns de les entitats  locals,  segons 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província núm. 16, de 5 de febrer de 1998, i acord del 
Ple d'aquest Ajuntament de 23 de febrer de 1998 de cessió de les finques registrals núm.  
29653, núm. 21945 i núm. 31711 de Borriana.

Atés que l'obra de construcció del centre de salut va finalitzar l'any 1999.

Atés que, havent-se immatriculat la finca de 1.171,80 m², en la qual es trobava construït el 
col·legi  Historiador  Viciana  de  Borriana,  i  havent-se  agrupat  l’esmentat  immoble  a  les 
finques registrals núm. 29653, núm. 21945 i núm. 31711 de Borriana, en la finca registral 
núm.  60370,  de  2.900  m²,  és  procedent  esmenar  l'acord  de  cessió  gratuïta  per  a  la 
construcció d'un centre de salut efectuada el 26 de febrer de 1998 per aquest Ajuntament a 
la  Conselleria  de  Sanitat,  a  fi  de  regularitzar  la  cessió  física  efectuada  al  seu  dia  i 
possibilitar l'atorgament de l'escriptura de cessió i acceptació de la totalitat dels terrenys 
ocupats pel centre de salut construït, i que coincideixen amb l'illa que conformen la ronda 
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de la Panderola, l'avinguda de Nules, el carrer de València i el carrer de Mallorca.

Atés que, de conformitat amb el que preveu l'article 110 RB, en tot cas, la cessió gratuïta 
dels béns requereix acord adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre 
legal de membres de la corporació. 

Per tot l'anterior, vist l'informe de la cap de la Secció II i el de la Secretaria General, i amb 
el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa  d'Urbanisme i  Medi  Ambient,  el  Ple 
d'aquest Ajuntament per majoria absoluta ACORDA:

PRIMER.- Esmenar  l'acord del Ple d'aquest Ajuntament de 26 de febrer de 1998 i,  en 
conseqüència, cedir gratuïtament a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per 
a la construcció d'un centre de salut, el següent bé immoble inclòs en l'Inventari de béns 
d'aquesta corporació davall els números núm. 24, núm. 25, núm. 26 i núm. 210, i inscrit en 
el Registre de la Propietat de Nules núm. 1 amb la descripció següent:

Finca núm. 60370 del municipi de Borriana, inscrita en el  tom 2068, llibre 1035 de 
Borriana, foli 41, inscripció 1a.
Descripció extensa de la finca: URBANA: parcel·la urbana de DOS MIL NOU-CENTS 
METRES QUADRATS, a Borriana, carretera de Nules 26 A. Delimitada per l'illa que 
conformen la ronda de la Panderola,  l'avinguda de Nules, el  carrer  de València i  el  
carrer de Mallorca. 
Limita: nord, carrer de Mallorca; sud, ronda de la Panderola; est, carretera de Nules, i 
oest, carrer de València.
Referència cadastral: 8994301YK4189S0001ZW
Naturalesa del domini: patrimonial de l'Ajuntament de Borriana, en virtut d'acord plenari  
de 21 de maig de 1997. 
Destinació i acord que ho haguera disposat: cessió gratuïta a la Conselleria de Sanitat 
per a la construcció d'un centre de salut, segons acord de 26 de febrer de 1998.
Títol: 100% del ple domini per títol d'agrupació formalitzada en certificació administrativa 
autoritzada per l'Ajuntament de Borriana el 30 de novembre de 2016.

SEGON.- Facultar l'Alcaldia Presidència per a la firma de tots els documents i actuacions 
que resulten necessaris amb vista a la formalització de la cessió a la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública de la finca registral núm. 60370, en què es troba construït un 
centre de salut.

TERCER.- Notificar el present acord a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic de la 
Generalitat Valenciana, d'acord amb el que preveu l'article 109.2 del Reglament de béns 
de les entitats locals.”

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

Sotmés l'assumpte a la consideració de la corporació, els vint-i-un membres presents del 
Ple de l'Ajuntament hi presten unànime aprovació, i així ho declara la Presidència.
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3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PROJECTE D'OBRES DE RENOVACIÓ I MILLORA 
DE LES INFRAESTRUCTURES DEL SERVEI - ANY 2017 (exp. G2921/2017) (Àrea II. 
Neg. Urbanisme)

La  Secretaria  dóna  compte  de  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  Permanent 
d'Urbanisme i Medi Ambient, del tenor següent:

“Vist el  projecte  d'obres  de  RENOVACIÓ I  MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES 
D'AIGUA I CLAVEGUERAM. ANY 2017, presentat el 22 de febrer de 2017 (RE 2438) per la 
mercantil  Sociedad  de  Fomento  Agrícola  Castellonense,  SA,  amb  un  pressupost 
d’1.020.270,24 € (EM, sense GG i BI ni IVA), redactat per l'enginyer industrial Sr. Pedro 
Villanueva Mallén.

Vist que:

I.- Per acord del Ple d'aquest Ajuntament de 4 de desembre de 2014 es va adjudicar el 
contracte de gestió dels serveis públics d'abastiment d'aigua potable i de clavegueram de 
Borriana a la mercantil Sociedad de Fomento Agrícola de Castellón, SA (Facsa).

II.- Consta en l'expedient un informe de supervisió de l'enginyer de camins municipal, de 3 
de març de 2017, en el qual es fa constar:

El projecte, redactat per Facsa, s'emmarca en el Pla anual de renovació i millora 

de les infraestructures del servei,  establit en el  vigent  contracte d'abastiment 

d'aigua  i  de  clavegueram  del  municipi,  que  fixa  el  compromís  per  part  del 

concessionari  d'escometre  anualment  aquestes  obres  amb  un  import  i  abast 

determinats.

De  conformitat  amb  el  plec  regulador,  per  a  la  realització  de  les  obres  el 

concessionari ha d’elaborar anualment el corresponent projecte, ajustant-se a les 

condicions  contractuals,  indicant  clarament  l'import  corresponent  al  servei 

d'abastiment i l'import corresponent al servei de clavegueram; i ha de presentar el 

projecte a l'Ajuntament per a la seua supervisió, aprovació i replantejament. 

El plec planteja l'execució d'obra de renovació de les xarxes municipals d'aigua 

potable i clavegueram al llarg del període concessional en deu fases, corresponent 

el present projecte a la tercera fase del pla de renovació.

Les  obres  previstes  dins  del  projecte  són  les  previstes  en  el  Pla  director 

d'abastiment  i  de  clavegueram,  d'acord  amb  les  determinacions  del  plec  i  de 

l'oferta, actualitzat amb els ajustos derivats de l'interés o necessitat del servei, i 

consensuades  amb  l'Ajuntament,  seguint  criteris  d'optimització  i  coordinació 

d'obres d'aigua i clavegueram. En concret en el present projecte es refereix a  la 

renovació de xarxa d'aigua potable dels carrers següents:

C/ Sant Andreu Avinguda del Camí d’Onda
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C/ Primer de Maig C/ General Prim

C/ Sta. Helena C/ Joaquín Peris Fuentes

C/ Peu de la Creu Av. Jaime Chicharro

Av. Mediterrània

Pl. Tremedal C/ Fanzara

C/ Tremedal C/ Lourdes

C/ Sant Joan C/ Àngels

C/ Creu de Sant Joan C/ Sant Guillem

Respecte a la xarxa de clavegueram, es defineix i valora la renovació de xarxa 

dels carrers següents:

C/ Cid P. Monges

C/ Mariano Benlliure C/ General Prim

C/ Pere Cornell C/ Joaquín Peris Fuentes

C/ V. Cantos Figuerola Pl. Tremedal

C/ Sant Andreu. C/ Sant Joan

C/ Primer de Maig C/ Creu de Sant Joan

C/ Sta. Helena C/ Tremedal

C/ Peu de la Creu C/ Fanzara

El projecte preveu, a més, que les obres de reposició en els trams afectats es 

resolguen atenent a l'adequació i accessibilitat dels seus paviments, a partir de les 

característiques funcionals i  la regulació viària aplicable en cada cas, tenint  en 

compte la normativa urbanística i les afeccions de l'entorn. 

El pressupost del projecte és d’1.020.270,24 €  (EM, sense GG i BI ni IVA), dels 

quals 488.004,16 € corresponen a obres de clavegueram i 532.266,08 € a obres 

d'aigua  potable.  Aquest  pressupost  es  correspon  amb  el  fixat  en  l'oferta  del 

concessionari  i  el  contracte  (equivalent  a  un  percentatge  del  90% i  32% dels 

ingressos anuals respectius del servei) (*); per a la seua definició s'han aplicat, a 

més, els preus unitaris del plec corregits a la baixa en un 30%, d'acord així mateix 

amb les condicions contractuals. Incorpora els corresponents estudis de gestió de 

residus, geotècnic i de seguretat i salut.(**)

(*)  Per  a  la  definició  del  pressupost,  l'empresa  concessionària  ha  presentat  el 

document  titulat  FORMULACIÓ  DE  L'IMPORT  DE  LES  OBRES  ANUALS 

D'ABASTIMENT I  CLAVEGUERAM DE L'EXERCICI  2017 I  REGULARITZACIÓ 

DE  LES  DE  L'EXERCICI  2016,  en  què  acrediten  o  justifiquen  les  quanties 

corresponents, a partir dels ingressos haguts en 2016 i els previstos per a 2017; 

respecte d'això es fa constar que el Ple de l'Ajuntament de data 2 de març de 2017 

va adoptar l'acord de ʻmantenir per a l'exercici de 2017 els mateixos preus i tarifes 

de  l'exercici  2016  en  el  contracte  de  gestió  dels  serveis  públics  d'aigua  i 

clavegueramʼ. 

(**) El pressupost inicial estricte del projecte, d'acord amb els ingressos previstos, 
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seria d’1.039.355,14 €; no obstant això, la liquidació del projecte de renovació de 

xarxa corresponent a l'exercici 2016 presenta un saldo romanent desfavorable de 

23.222,91 €.  De conformitat  amb les  previsions  de l'actuació,  aquest  saldo de 

liquidació s'incorporarà com a partida romanent negativa (despesa) al pressupost 

de renovació del següent exercici (2017), amb la qual cosa resulta la quantia final 

assenyalada d’1.020.270,24 €.

El  Projecte  es  considera  viable  tècnicament  i  econòmicament,  així  com 

conforme amb la normativa urbanística municipal i sectorial d'aplicació; en 

particular, queda acreditada la idoneïtat del sòl en què s'emplacen les obres per a 

albergar aquest tipus d'instal·lacions, d'acord amb les determinacions del vigent 

PGOU,  sense  perjudici  del  seguiment  arqueològic  corresponent  en  els  trams 

inclosos  en  l'àmbit  del  Pla  especial  de  protecció  del  centre  històric,  que  es 

programa  expressament.  Així  mateix, es  constata  la  plena  possessió  i 

disponibilitat real dels terrenys necessaris, lliures de càrregues i gravàmens, 

per a la normal execució de les obres i, en conseqüència de tot això, l'adequació 

del Projecte; per la qual cosa no s'aprecia inconvenient a procedir a la tramitació 

de l'expedient.

III.- Consta així mateix en l'expedient l'acta de la reunió realitzada l'1 de febrer de 2017 per  
la Mesa tècnica de seguiment del contracte de gestió, constituïda de conformitat amb el 
que preveu la clàusula XXII del plec de condicions regulador de l'esmentada contractació.

Atés que:

I.-  La  normativa  aplicable  al  present  procediment  està  constituïda  principalment  pels 
articles 88, 90 i 93 del RDL 781/1986, de 18 d'abril (TRRL), en relació amb els articles 121 
a 126 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).

II.-  L'aprovació del  projecte  correspon  a  l'òrgan  de  contractació  que,  d'acord  amb  la 
disposició addicional segona del TRLCSP, és el Ple de l'Ajuntament.

Per tot això, vist l'informe emés per la cap de la Secció II i de conformitat amb el dictamen 
de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient; el Ple d'aquest Ajuntament, fent ús 
de les facultats que legalment té conferides, ACORDA:

PRIMER.-  Aprovar  el  projecte  d'obres  de  RENOVACIÓ  I  MILLORA  DE  LES 
INFRAESTRUCTURES DEL SERVEI. ANY 2017, presentat el 22  de febrer de 2017 (RE 
2438) per la mercantil Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, SA (Facsa), amb un 
pressupost d’1.020.270,24 € (EM, sense GG i BI ni IVA).

SEGON.- Ordenar la publicació d'aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província.
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TERCER.- Contra el present acte, per posar fi a la via administrativa, es pot interposar, en 
el termini d'un mes, recurs potestatiu de reposició davant del Ple d'aquest Ajuntament o, en 
el  termini  de  dos  mesos,  recurs  contenciós  administratiu  davant  del  jutjat  d'aquesta 
jurisdicció de la ciutat de Castelló de la Plana, de conformitat amb allò que disposen els 
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, i articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol. Això sense 
perjudici que es puguen utilitzar altres recursos si s’estimara oportú.”

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

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

4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CODI DE BON GOVERN I ÈTIC DE L'AJUNTAMENT 
DE BORRIANA (exp. G-3893/2017) (Àrea IV. Neg. Participació Ciutadana)

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

“VIST el Codi de bon govern i ètic de l'Ajuntament de Borriana.

ATÉS que el  Codi  de bon govern i  ètic de l'Ajuntament de Borriana consisteix en una 
declaració  de  caràcter  polític  que  es  presenta  al  Ple  de  l'Ajuntament  per  a  la  seua 
aprovació. 

ATÉS que des del punt de vista legal es tracta d'un compromís addicional, més enllà del  
compliment del principi de legalitat, que defineix el Ple de la corporació, però que ha de ser 
assumit voluntàriament per cada membre de la corporació.

VIST l'informe proposta emés respecte d'això per la secretària general.

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

El Ple de l'Ajuntament, fent ús de les atribucions que li confereix l'article 22.2.d de la Llei  
7/1985, de 2 d'abril, i 50.3 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, ACORDA:

Aprovar el Codi de bon govern i ètic de l'Ajuntament de Borriana, que s'adjunta com a 
annex al present acord."
 

ANNEX 

CODI DE BON GOVERN I ÈTIC 
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DE L'AJUNTAMENT DE BORRIANA

Justificació

Article 1. Naturalesa del Codi de bon govern i ètic de l'Ajuntament de Borriana

Article 2. Actuacions d'acord amb valors socials i democràtics

a) Respecte de les llibertats individuals i col·lectives i els drets humans

b) Actitud contra la violència

c) Defensa de la llibertat de pensament

d) En favor de la igualtat efectiva entre dones i homes

e) Respecte a la intimitat

f) Aconfessionalitat en l'exercici de la representació pública

g) Promoció de l'ús del valencià

h) Foment de la sostenibilitat ambiental i protecció del patrimoni

i) Racionalitat i no-arbitrarietat en la presa de decisions

j) Inclusió de clàusules de responsabilitat social en els contractes i subvencions

Article 3. Actuacions d'acord amb la integritat, la sobrietat i l'exemplaritat

a) Lleialtat institucional i conducta exemplaritzant

b) Respecte de la legislació sobre incompatibilitats

c) Objectivitat, imparcialitat i neutralitat en l'exercici de les actuacions

d) Deure de confidencialitat dels assumptes públics

e) Respecte a la legislació sobre 'paradisos fiscals'

f) Publicitat institucional

g) Reconeixements honorífics

h) Responsabilitat en les actuacions

i) Rendició de comptes i transparència

j) Presència en els mitjans de comunicació

k) Aplicació del Codi de bon govern i ètic en les xarxes socials

l) Regals i obsequis institucionals

m) Portes giratòries

Article 4. Actuacions d’acord amb el bon ús dels fons públics

a) Ús adequat dels recursos públics

b) Retribucions

c) Desplaçaments per raó del càrrec

d) Despeses per raó de servei en l'exercici del càrrec

e) Relacions comercials i financeres

f) Disponibilitat de targetes de crèdit o dèbit
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g) Acreditació de la condició de regidor o regidora

Article 5. Govern obert i bona administració

a) La bona administració

b) Principis i rendició de comptes de l'activitat pública

c) Transparència en la gestió pública

d) Administració pròxima

e) Tracte amb el personal de la institució

Article 6. Gestió de la informació derivada del Codi de bon govern i ètic

Article 7. Adhesió individual

Annex I. Declaració d'adhesió al Codi de bon govern i ètic dels membres de la corporació 
municipal

Justificació

Determinades ja les directrius generals de bon govern i bona administració i els 
principis  que  han  de  regir  la  conducta  dels  membres  electes  de  les  corporacions 
municipals,  és  procedent  ara  adaptar  aquests  principis  generals  al  cas  concret  de 
l'Ajuntament de Borriana, i ampliar, en tot el que siga necessari, les guies d'actuació dels  
regidors i regidores de la institució.

A pesar de l'amplitud dels àmbits i  especificacions referides als marcs generals 
d'actuació i relació amb la ciutadania que figuren en el Codi de bon govern de la FEMP, es  
troben a faltar altres recomanacions que reflectisquen el caràcter de les actuacions dels 
càrrecs  electes  davant  d'aquelles  grans  qüestions  que  fonamenten  l'actual  societat 
democràtica en què les institucions es troben inserides. Ens estem referint a valors tan 
universals com poden ser els drets humans, la responsabilitat social, la no-discriminació…, 
però també a altres com el respecte a la intimitat, la pròpia imatge, les xarxes socials o la  
llengua pròpia.

I per a elaborar aquesta part s'ha pres com a base el Decret 56/2016, del Consell, 
de 6 de maig, pel qual s'aprova el Codi de bon govern de la Generalitat (DOCV 7781 de 
13.05.2016), text completíssim que recull de manera exhaustiva els principis que han de 
regir la labor de les persones que ocupen els alts càrrecs de la Generalitat i del personal 
assimilat. 

Des de l'equip de govern de l'Ajuntament s'ha considerat oportú incloure un apartat 
referit  a  la  inclusió  de  clàusules  de  responsabilitat  socials  en  les  contractacions  i  
subvencions dutes a terme per part de la corporació en aquest Codi de bon govern i ètic.  
La finalitat és fer un pas més en la consecució d'una administració local sensible amb les  

12

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



v06.04.2017

Magnífic Ajuntament de Borriana

persones  i  que valore  també  aspectes  de  caràcter  social,  mediambiental  i  ètic,  i  que 
tinguen en compte aspectes com ara la igualtat d'oportunitats, el compliment dels drets 
laborals i socials, qüestions de sostenibilitat, responsabilitat empresarial, comerç ètic, etc.,  
entre altres. I tot això, considerant que hi ha prou normativa aplicable de caràcter europeu, 
estatal i autonòmic que avala la inclusió d'aquest tipus de clàusules.

Encara que el  Codi  de bon govern de la Generalitat  també pot  ser assumit  de 
manera  voluntària  i  mitjançant  l'adhesió  individual  pels  membres  de  les  corporacions 
locals, tal com s'indica en el mateix Decret, s'ha considerat adequat elaborar una adaptació 
a  l'àmbit  particular  de  l'Ajuntament  de  Borriana,  en  tot  el  que  s'ha  considerat  oportú. 
Aquesta adaptació, així mateix, inclou altres aspectes que no figuren en els documents 
mencionats. 

A continuació, doncs, es presenta el document que complementa l'adhesió al Codi 
de bon govern de la FEMP perquè els regidors i regidores de la institució compten amb un 
text propi i detallat que articule el bon govern i l'ètica pública que ha de regir les seues  
actuacions en l'exercici del seu càrrec. 

Article  1.  Naturalesa  del  Codi  de  bon  govern  i  ètic  de  l'Ajuntament  de 
Borriana

Les  disposicions  reflectides  en  aquest  document  estableixen  les  normes  de 
conducta  que  els  regidors  i  regidores  de  l'Ajuntament  de  Borriana  han  de  seguir  en 
l'exercici de les seues funcions dins dels àmbits respectius.

Els regidors i regidores de l'Ajuntament de Borriana han d'actuar d'acord amb els 
principis i valors democràtics establits en la Constitució espanyola, l'Estatut d'Autonomia 
de la Comunitat Valenciana, les ordenances municipals i la resta de l'ordenament jurídic 
aplicable.

Així  mateix,  les  seues  actuacions  han  de  ser  conformes  als  valors  socials  i 
democràtics,  la  integritat,  la  sobrietat  i  l'exemplaritat,  l'honestedat,  l'objectivitat  i  la 
imparcialitat, el  bon  ús  dels  fons  públics,  el  foment  del  govern  obert  i  d'una  bona 
administració.

Article 2. Actuacions d'acord amb valors socials i democràtics 

La ciutadania de Borriana espera dels  seus regidors i  regidores que les seues 
actuacions  en l'exercici  de les  responsabilitats  adquirides  es  realitzen d'acord amb els 
valors socials i democràtics comunament acceptats, i per això, s'estableixen els següents 
criteris relacionats amb aquests.

a) Respecte de les llibertats individuals i col·lectives i els drets humans
Els regidors i  regidores de l'Ajuntament de Borriana,  en l'exercici  de les seues 

funcions, han de respectar i fer respectar els principis quant a drets i llibertats individuals i 
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col·lectives inclosos en l'ordenament jurídic d'àmbit estatal, autonòmic, de la Unió Europea, 
en tractats i acords internacionals i, en especial, els recollits en la Declaració Universal 
dels Drets Humans.

b) Actitud contra la violència
Els regidors i  regidores de l'Ajuntament de Borriana no han de legitimar en les 

seues actuacions i  declaracions públiques el  terrorisme o qualsevol  forma de violència 
contra les persones o col·lectius, ni han d’ofendre la memòria de les víctimes de qualsevol  
tipus de violència política o social, de la violència masclista o de la que han pogut patir  
històricament els defensors i defensores de la democràcia.

c) Defensa de la llibertat de pensament 
Els regidors i regidores de l'Ajuntament de Borriana han de respectar la llibertat de 

pensament i  de creences,  i  han d'impedir qualsevol  actuació que supose discriminació 
individual  o  col·lectiva per  raó de naixement,  raça,  ètnia,  sexe,  religió,  llengua,  opinió, 
orientació sexual o identitat de gènere o per qualsevol altra circumstància. 

d) En favor de la igualtat efectiva entre dones i homes
Els regidors i regidores de l'Ajuntament de Borriana han de promoure en les seues 

accions i en l'exercici del seu càrrec la igualtat efectiva de dones i homes i han d'impedir  
qualsevol actuació que contravinga a aquest principi. Igualment, han d'utilitzar en les seues 
comunicacions un llenguatge inclusiu no discriminatori i  l’han de promoure en les àrees 
administratives de què siguen responsables.

e) Respecte a la intimitat
Els regidors i regidores de l'Ajuntament de Borriana han de respectar els drets a la 

intimitat  personal  i  familiar,  a  l'honor,  a  la imatge i  el  dret  a la protecció de dades de 
caràcter  personal,  de  qualsevol  persona.  Així  mateix,  han d'evitar  qualsevol  acció  que 
supose la intromissió en la intimitat dels adversaris i adversàries polítics quan es tracte 
d'informació que no tinga transcendència pública o que s'haja obtingut il·legalment.

f) Aconfessionalitat en l'exercici de la representació pública
Els regidors i regidores de l'Ajuntament de Borriana assumeixen en l'exercici del 

seu càrrec i en les accions que se’n deriven l'aconfessionalitat de l'Administració. No estan 
obligats a participar en actes religiosos, i únicament poden participar-hi a títol individual en 
atenció al dret de la llibertat religiosa. Així mateix, en l'exercici del seu càrrec, no poden 
participar  en la presidència d'actes religiosos,  excepte en els casos en què,  per raons 
històriques consolidades, els esmentats actes tinguen un valor cultural que transcendisca 
el seu origen religiós.

g) Promoció de l'ús del valencià
Els regidors i regidores de l'Ajuntament de Borriana assumeixen el seu compromís 

social amb el procés de normalització del valencià i han de fomentar-ne l’ús i extensió en 
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tots els àmbits socials i nivells d'intervenció ciutadana. En les seues comunicacions han de 
fomentar  l'ús  del  valencià  i  han  de  respectar  la  normativa  lingüística  de  l'Acadèmia 
Valenciana de la Llengua.

h) Foment de la sostenibilitat ambiental i protecció del patrimoni
Els regidors i regidores de l'Ajuntament de Borriana han de promoure en els seus 

respectius àmbits d'actuació polítiques conduents a l'èxit de la sostenibilitat ambiental, a 
l'ordenació racional  i  sostenible  del  terme de Borriana, i que contribuïsquen a la  lluita 
contra el  canvi  climàtic.  Igualment,  han de fomentar  actuacions per  a  protegir  el  medi 
ambient i el patrimoni cultural, històric i natural de la ciutat.

i) Racionalitat i no-arbitrarietat en la presa de decisions
Els regidors i regidores de l'Ajuntament de Borriana amb responsabilitat de govern 

han de prendre  les  seues  decisions  de  manera  raonada,  conscient  i  informada i  s'ha 
d’evitar sempre l'arbitrarietat. Si s’escau, han de buscar el suport dels principis i estudis 
provinents dels camps científics i tècnics competents per a recolzar les seues decisions. 
En  l'exercici  de  responsabilitats  públiques  s'han  d'abstenir  de  defendre  opinions 
subjectives contràries al coneixement científic.

j) Inclusió de clàusules de responsabilitat social en els contractes i subvencions
Els regidors i regidores de l'Ajuntament de Borriana amb responsabilitat de govern 

han d’incloure, en els contractes que subscriguen amb empreses i altres entitats, clàusules 
de responsabilitat social a fi d'aconseguir contractacions amb un major valor social i que 
ajuden a una major cohesió i integració de la societat del municipi. 

Les clàusules socials que s’han de valorar es poden agrupar en clàusules socials 
pròpiament dites, que fan referència a la inserció laboral de persones en risc d'exclusió 
social, elevar la qualitat de l'ocupació, suport a la diversitat funcional, afavorir la igualtat  
d'oportunitats entre homes i dones, etc.; les ambientals, que han de donar prioritat a la 
selecció  de productes  de baix  consum, afavorir  l'eficiència energètica,  el  reciclatge  de 
residus, etc.; i, finalment, les clàusules ètiques, que han d’afavorir el comerç just, el preu 
just de les tasques realitzades, la valoració del sou i condicions laborals dels treballadors i  
treballadores, etc.

Aquestes mateixes clàusules han de considerar-se igualment en l'adjudicació de 
subvencions a entitats i organitzacions socials, a fi de buscar més implicació d’aquestes.

Article 3. Actuacions d'acord amb la integritat, la sobrietat i l'exemplaritat

La ciutadania de Borriana espera dels  seus regidors i  regidores que les seues 
actuacions  en  l'exercici  de  les  responsabilitats  adquirides  es  realitzen  d'acord  amb  la 
integritat, la sobrietat i l'exemplaritat de totes les seues accions i, per això, s'estableixen els 
següents criteris relacionats amb els esmentats valors.
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a) Lleialtat institucional i conducta exemplaritzant
Els  regidors  i  regidores  de  l'Ajuntament  de  Borriana han  de guardar  lleialtat  a 

aquesta  institució  i  han  de  vetlar  en  l'exercici  de  les  seues  funcions  per  contribuir  a 
mantenir  el  prestigi,  la imatge i  la dignitat  de l'Ajuntament. En aquest  sentit,  les seues 
actuacions han de ser exemplaritzants per a la resta de personal de la institució.

b) Respecte de la legislació sobre incompatibilitats
Els  regidors  i  regidores  de  l'Ajuntament  de  Borriana  han  de  tenir  el  règim de 

dedicació  que  es  determine,  sempre  respectant  la  compatibilitat  legal  i  la  legislació 
aplicable. El règim d'incompatibilitats es pot exigir durant l'exercici del servei públic i també 
després del cessament, d'acord amb la normativa reguladora. En cap cas s’han de prendre 
decisions que puguen suposar conflicte d'interessos.

c) Objectivitat, imparcialitat i neutralitat en l'exercici de les actuacions
Els regidors i regidores de l'Ajuntament de Borriana amb responsabilitat de govern 

han d'actuar perseguint l'interés general, amb objectivitat, imparcialitat i neutralitat respecte 
dels seus interessos particulars. Les relacions de parentiu, personals o d'una altra índole 
no poden alterar en cap manera aquests principis. 

Així mateix, han d'evitar l'ús o abús del  càrrec per a obtenir  algun avantatge o 
benefici, especialment per disposar d'informació privilegiada. Igualment, el fet d'ocupar un 
càrrec en un òrgan de direcció d'un partit polític no pot comprometre les seues actuacions  
respecte a aquests principis.

De  la  mateixa  manera,  no  han  d’influir  en  l'agilització  o  resolució  de  tràmits 
administratius  que  impliquen  tracte  de  favor  a  qualsevol  persona i,  en  particular,  a  si 
mateixos o al seu entorn familiar, social o partidari. 

d) Deure de confidencialitat dels assumptes públics
Els regidors i regidores de l'Ajuntament de Borriana han de mantenir el deure de 

confidencialitat en tots aquells assumptes públics que així ho requerisquen per la seua 
naturalesa. 

El deure de confidencialitat s’ha de mantenir fins i tot després de perdre la condició 
de regidor o regidora referent a aquella informació que s'haguera obtingut durant el seu 
exercici i no es pot utilitzar en benefici propi o d'altres persones.

e) Respecte a la legislació sobre 'paradisos fiscals'
Els regidors i regidores de l'Ajuntament de Borriana no poden tenir cap tipus de 

participació en comptes bancaris que es troben en els llocs determinats per la legislació 
nacional o internacional com a paradisos fiscals.

f) Publicitat institucional 
Els regidors i regidores de l'Ajuntament de Borriana no han d'utilitzar la publicitat 

institucional amb finalitat partidista o de propaganda personal. Així mateix, han d'evitar que 
la publicitat institucional tinga algun paregut amb la del seu partit o agrupació política. 

En les plaques commemoratives o semblants en cap cas pot aparéixer el nom del 
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regidor o regidora que haja participat en la decisió de construcció o de posada en marxa 
del  servei.  Igualment,  no  han  de  participar  en  inauguracions  d'obres  no  finalitzades, 
col·locació  de  primeres  pedres,  etc.  En  aquest  sentit,  poden  visitar  les  instal·lacions 
sufragades  amb  fons  públics  quan  ja  estiguen  en  actiu  per  tal  de  comprovar-ne  el 
funcionament.

g) Reconeixements honorífics
Els regidors i regidores de l'Ajuntament de Borriana, en l'àmbit de les competències 

respectives,  poden  atorgar  reconeixements  honorífics,  si  escau,  a  persones  amb  un 
compromís públic rellevant, i  els han de retirar,  si  escau, a les persones condemnades 
penalment per sentència ferma.

h) Responsabilitat en les actuacions
Els regidors i regidores de l'Ajuntament de Borriana amb responsabilitat de govern 

han d'assumir la responsabilitat de les seues actuacions en l'àmbit de les regidories, sense 
que siga possible derivar-les al personal sota la seua direcció sense causa objectiva o a  
altres administracions. Igualment, han d'informar de qualsevol actuació irregular de què 
tinguen  coneixement  les  autoritats  competents  i  els  han  de  proporcionar  la  seua 
col·laboració.

i) Rendició de comptes i transparència
Els regidors i regidores de l'Ajuntament de Borriana amb responsabilitat de govern 

han de considerar  la rendició  de comptes com un principi  bàsic d'actuació.  En aquest 
sentit, han d'adoptar la transparència en les seues gestions i compromisos com a norma 
primera d'actuació, i  han d'informar oportunament d'aquests la ciutadania, davant de la 
qual han de retre comptes.

j) Presència en els mitjans de comunicació
Els regidors i regidores de l'Ajuntament de Borriana han de col·laborar amb els 

mitjans  de  comunicació  atenent  als  principis  de  transparència,  veracitat  i  respecte 
professional. Igualment, han d'informar periòdicament de les seues actuacions i considerar 
la seua assistència a debats i altres actes informatius a què siguen invitats.

k) Aplicació del Codi de bon govern i ètic en les xarxes socials
Els regidors i regidores de l'Ajuntament de Borriana han d'aplicar aquests principis 

de bon govern i codi ètic en la seua participació en Internet i les xarxes socials. Igualment,  
no  poden  utilitzar,  en  les  seues  comunicacions  personals  elements  de  la  imatge 
corporativa de l'Ajuntament de Borriana que puguen induir a errors o equívocs.

l) Regals i obsequis institucionals
Els regidors i regidores de l'Ajuntament de Borriana no poden acceptar cap regal,  

obsequi,  favor o servei  en condicions avantatjoses -excepte aquells derivats dels  usos 
socials habituals o de cortesia- que, pel seu valor, puga condicionar la neutralitat a l'hora 
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de les seues actuacions. 
Els regals i obsequis que no responguen, pel seu valor, als usos mencionats, han 

de tornar-se a la persona o entitat que els va fer i, si no fóra possible, s'han d’incorporar al  
patrimoni públic. L'acte d'entrega de regals i obsequis ha de ser públic. 

L'Ajuntament de Borriana ha de crear un registre de regals i obsequis en què ha de 
figurar la persona o entitat que l'ha oferit, la persona o dependència a què estava destinat,  
la data i la destinació que se li ha donat. Tots els obsequis emmarcats en l'àmbit de la  
cortesia  s'han  d’indicar  en  l'esmentat  registre  i  han  de  fer-se  públics  en  el  Portal  de 
Transparència. 

Els regidors i regidores de l'Ajuntament de Borriana només poden fer obsequis en 
l'exercici  del  seu càrrec per raons de cortesia,  commemoració o respecte institucional, 
quan els usos socials així ho aconsellen. Els actes d'entrega d'aquests obsequis han de 
ser públics.

m) Portes giratòries
Els  regidors  i  regidores  de  l'Ajuntament  de  Borriana  amb  responsabilitats  de 

govern, en finalitzar l'exercici de la seua responsabilitat municipal, no poden incorporar-se 
a empreses privades en llocs en què puguen obtenir beneficis derivats de la seua gestió 
pública anterior o en els quals es puguen produir conflictes d'interessos entre l'àmbit públic  
i el privat, en perjudici del primer.

Article 4. Actuacions d’acord amb el bon ús dels fons públics

La ciutadania de Borriana espera dels  seus regidors i  regidores que les seues 
actuacions en l'exercici de les responsabilitats adquirides es realitzen amb un bon ús dels 
fons públics i de la gestió de l'administració municipal i, per això, s'estableixen els criteris 
relacionats amb els esmentats valors.

a) Ús adequat dels recursos públics
Els regidors i regidores de l'Ajuntament de Borriana amb responsabilitat de govern 

han de fer un ús adequat dels fons públics en l'exercici de les seues funcions, així com 
dels béns i serveis que l'Administració pose al seu abast per raó del seu càrrec. Igualment,  
han d'actuar amb responsabilitat i sobrietat quant a les despeses.

b) Retribucions
Els regidors i regidores de l'Ajuntament de Borriana amb responsabilitat de govern 

han de tenir les limitacions salarials que s'establisquen amb caràcter general per a cada 
nivell de responsabilitat i en cap cas han de superar els salaris del funcionariat de més 
rang en l'Administració municipal, excepte pel que fa a les cotitzacions per desocupació.

c) Desplaçaments per raó del càrrec
Els regidors i regidores de l'Ajuntament de Borriana no han de disposar de cotxe 

oficial ni xòfer per als seus desplaçaments per raó de les seues funcions.
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Quan el desplaçament supose un cost per a les arques municipals s’ha de publicar 
en el Portal de Transparència una breu memòria de l'objecte del desplaçament en què 
s'incloga el lloc i motiu de la reunió o acte, la persona o òrgan convocant, les despeses 
produïdes per l'ús del transport públic o privat i,  si  escau per indemnització per raó de 
servei.

d) Despeses per raó de servei en l'exercici del càrrec
Els  regidors  i  regidores  de  l'Ajuntament  de  Borriana  han  de  tenir  dret  al 

reemborsament de les despeses justificades produïdes en l'exercici del seu càrrec. Les 
quantitats  reemborsades  s'han  d'ajustar  a  les  quantitats  i  conceptes  establits  per  la 
legislació vigent referent a indemnització per raó de servei.

e) Relacions comercials i financeres
Els  regidors  i  regidores  de  l'Ajuntament  de  Borriana  han  de  sotmetre’s  a  les 

mateixes exigències i condicions que la ciutadania quant a les seues relacions comercials i  
financeres.  En  cap  cas  poden  acceptar  tracte  de  favor  o  avantatges  injustificats  en 
gestions financeres. Particularment, no poden acceptar la condonació de deutes bancaris o 
préstecs a interés zero o privilegiat ni rebre tracte de favor quant a l'abonament de quotes 
en  serveis  que  habitualment  tenen  un  règim  de  pagament  si  es  tracta  de  condicions 
oferides per raó del càrrec.

f) Disponibilitat de targetes de crèdit o dèbit
Els regidors i regidores de l'Ajuntament de Borriana no han de disposar de targetes 

bancàries de crèdit ni de dèbit per a l'exercici de les seues funcions.

g) Acreditació de la condició de regidor o regidora
Els  regidors  i  regidores  de  l'Ajuntament  de  Borriana  han  de  disposar  d'una 

credencial que els identifique com a tals perquè puguen acreditar aquesta condició quan 
siga necessari, però no poden utilitzar-la a fi d'obtenir avantatges o privilegis.

Article 5. Govern obert i bona administració

La ciutadania de Borriana espera dels seus regidors i regidores que formen part de 
l'equip de govern que actuen en l'exercici de les seues funcions respectant i promovent els 
principis  de  la  bona  administració  i  ètica  pública.  De  la  mateixa  manera,  el  Govern 
municipal estableix entre els seus principis rectors afavorir la creació i consolidació d'un 
govern obert i transparent perquè la ciutadania tinga coneixement efectiu de les tasques 
que es realitzen en l'administració municipal. Al mateix temps, ha d'establir les bases per a 
aconseguir una relació pròxima i àgil quant a les relacions administratives i procedimentals 
amb aquella. 

19

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



v06.04.2017

Magnífic Ajuntament de Borriana

a) La bona administració
Els regidors i regidores de l'Ajuntament de Borriana que formen part de l'equip de 

govern han d'actuar en l'exercici de les seues funcions d'acord amb els principis d'eficàcia,  
economia i eficiència, conduents a la bona administració de la ciutat.

b) Principis i rendició de comptes de l'activitat pública 
Els regidors i regidores de l'Ajuntament de Borriana que formen part de l'equip de 

govern  han  d'aplicar  en  l'exercici  de  les  seues  funcions  el  principi  de  transparència 
administrativa i de gestió econòmica, i han de garantir una gestió eficaç i justa dels fons de 
què disposen.

Per a avaluar les actuacions realitzades s'han d'utilitzar mecanismes de rendició de 
comptes  a  la  ciutadania  i  s'han  d'avaluar  periòdicament  els  objectius  aconseguits  en 
relació amb els plans d'actuació proposats. 

Anualment,  s'han  de  presentar  balanços  d'actuació  que  han  d'incloure  totes 
aquelles accions realitzades en desplegament de les responsabilitats de govern de les 
àrees  municipals  respectives  amb  indicació  i  valoració  objectiva  de  les  metes 
aconseguides i els processos que no s'han pogut complir.

c) Transparència en la gestió pública
En aplicació del principi de transparència que ha de regir l'administració municipal, 

els regidors i regidores de l'Ajuntament de Borriana han de garantir l'accés a la informació 
per part de la ciutadania i han de promoure l'exercici d'aquest principi. 

El  compliment  d'aquest  principi  s’ha  de  dur  a  terme  mitjançant  el  Portal  de 
Transparència del web municipal, en el qual s'han d'incloure obligatòriament les següents 
dades dels regidors i regidores:

i. Informació de contacte institucional, que ha d'estar en un lloc ben visible i que ha 
d’incloure, a més del nom i cognoms, com a mínim, un telèfon i una adreça electrònica.  
També es poden incorporar altres dades de caràcter públic com els perfils de les xarxes 
socials.

ii. Curriculum vitae, amb indicació dels mèrits acadèmics, experiència professional, 
trajectòria  laboral,  etc.  En  cap cas  es  poden  incloure  dades  que falsegen  els  estudis 
assolits o el currículum laboral.

iii. Agenda d'actes públics, referent als regidors i regidores amb responsabilitat de 
govern, que ha d'incloure tots els actes i reunions de rellevància pública que es realitzen 
en  l'exercici  de  les  seues  funcions.  No s'han  d'incloure  les  reunions  amb ciutadans o 
ciutadanes particulars, llevat que tinguen projecció pública.

iv. Les retribucions que reben per raó de l'exercici de les seues funcions, tant les 
referents  a  les  dedicacions  com  les  corresponents  a  assistències  i  comissions.  La 
publicació ha de ser mensual  i  ha d'incloure també les indemnitzacions que,  si  escau, 
s'hagen abonat.

v.  Declaració de  béns, que ha d'incloure  les  declaracions  d'activitats,  de  béns, 
interessos i rendes percebudes, que s’ha de publicar anualment.

vi. Declaració de la renda, que pot incloure's voluntàriament.
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d) Administració pròxima
Els regidors i regidores de l'Ajuntament de Borriana han de vetlar per mantenir una 

relació de proximitat  amb la ciutadania,  la qual  ha de ser el  centre de la seua gestió.  
Igualment, han de fomentar en l'exercici de les seues funcions la millora contínua de la 
gestió municipal i dels serveis públics. Dins de les seues funcions de responsabilitat de 
govern  han  d’establir  mecanismes  de  comunicació  amb la  ciutadania  àgils  i  eficaços, 
fomentant en aquest àmbit l'ús de les noves tecnologies.

e) Tracte amb el personal de la institució
Els regidors i  regidores de l'Ajuntament de Borriana han de mantenir  un tracte 

cordial, digne i respectuós amb el personal que compon l'administració municipal, han de 
reconéixer les labors realitzades i s'ha d’impulsar el treball col·laboratiu. Igualment, han de 
fomentar  un  bon  ambient  de  treball  en  què  s’ha  de  potenciar  la  participació  dels 
treballadors i treballadores i s’ha de valorar la seua implicació en el treball.

Article 6. Gestió de la informació derivada del Codi de bon govern i ètic

L'equip de govern de l'Ajuntament de Borriana ha de determinar els mecanismes 
tècnics i ha de destinar els recursos humans necessaris perquè s'implementen totes les 
actuacions derivades de l'aprovació d'aquest Codi de bon govern i ètic. En particular, ha de 
nomenar una persona responsable d'actualitzar tota la informació que haja de publicar-se 
en  el  Portal  de Transparència  o en  el  portal  web municipal,  a  fi  de proporcionar  a  la 
ciutadania la informació que es detalla en aquest document.

Article 7. Adhesió individual
A tots els regidors i  regidores de l'Ajuntament de Borriana amb anterioritat a la 

presa  de  possessió  del  seu  càrrec,  la  persona  responsable  de  la  Secretaria  els  ha 
d’entregar un exemplar del Codi de bon govern i ètic per al seu coneixement i, si escau, 
subscripció  de  la  declaració  d'adhesió  a  aquest,  que  ha  de  formalitzar-se  davant  del 
secretari o secretària de l'Ajuntament.

L'adhesió individual al Codi implica l'assumpció del deure del regidor o regidora de 
mantenir,  en  tot  cas,  una conducta i  comportament,  tant  en la  seua vida pública com 
privada, d’acord amb el  contingut exprés i  els valors, principis i  conductes establits en 
aquest.

Annex I. Declaració d'adhesió al Codi de bon govern i ètic dels membres de la 
corporació municipal

En virtut del contingut del Codi de bon govern i ètic de l'Ajuntament de Borriana, 
aprovat pel Ple de l'Ajuntament en sessió realitzada el dia ……………………...……….., 
DECLARE: 
1.-  Que  dispose  d'un  exemplar  del  Codi  esmentat  en  l'encapçalament  d'aquest 
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document i de l'acord del Ple pel qual s'aprova aquest. 
2.- Que, una vegada llegit, m'adherisc al contingut del Codi en tots els seus termes, i 
em compromet al compliment dels principis i obligacions en aquest continguts. 
3.- Que accepte el compromís de facilitar la seua divulgació i aplicació, així com les 
obligacions que comporta l'adhesió a aquest. 

I perquè així conste i als efectes oportuns, firme el present document. 

En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sr. Del  
Moral (tres), Sr. Losada (dues), Sra. Aguilera (dues) i 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, TRES (2 de  
Cibur  i  1  de  Ciudadanos).  Abstencions,  SET (7  del  PP).  Consegüentment  es  declara 
l'assumpte aprovat per majoria.

5.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL NOU REGLAMENT DEL CONSELL SOCIAL 
DE  LA  CIUTAT  DE  BORRIANA  (exp.  G  3891/2017)  (Àrea  IV.  Neg.  Participació 
Ciutadana)

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

“VIST el projecte de nou Reglament del Consell Social de la ciutat de Borriana.

VIST el que disposen els articles 4.1.a de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases de règim local; l'article 56 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual  
s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i l'article  
4.1.a del  Reial  decret  2568/1986, de 28 de novembre,  pel  qual  s'aprova el  Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF).

VIST l'informe proposta emés respecte d'això per la secretària general.

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

El Ple de l'Ajuntament, fent ús de les atribucions que li confereixen els articles 22.2.d de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, i 50.3 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, ACORDA:

Primer.- Aprovar inicialment el nou Reglament del Consell Social de la ciutat de Borriana, 
l'objectiu del qual és regular el funcionament, composició i funcions de l'expressat Consell, 
i  tot  això  d'acord  amb el  que  preveu  l'article  70.bis.1  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril,  
reguladora de les bases de règim local, l'article 32 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la 
Generalitat,  de  règim  local  de  la  Comunitat  Valenciana,  l'article  118  i  la  disposició 
transitòria del Reglament orgànic municipal.

22

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



v06.04.2017

Magnífic Ajuntament de Borriana

Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència a les persones interessades pel termini  
mínim de trenta dies, comptadors de l'endemà de la publicació de l'acord d'aprovació inicial  
en el Butlletí Oficial de la Província, per a la presentació de reclamacions i suggeriments.

Tercer.- Ordenar la publicació del present acord en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament 
i en el Butlletí Oficial de la Província.

Quart.- Entendre definitivament aprovat el Reglament, en cas que no s'haguera presentat  
cap reclamació o suggeriment”.

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

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

6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'EXPEDIENT 2/2017 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
MITJANÇANT  SUPLEMENTS  DE  CRÈDIT  I  CRÈDITS  EXTRAORDINARIS  DEL 
PRESSUPOST  MUNICIPAL  DE  L'EXERCICI  2017  (G3354/2017)  (Àrea  Econòmica. 
Intervenció)

Sotmesa la ratificació de la inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia a la consideració de la 
corporació,  els  vint-i-un  membres  presents  hi  presten  unànime  aprovació. 
Consegüentment, es ratifica la inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia.

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

“Vista la Memòria d'Alcaldia Presidència sobre la necessitat de tramitació de l'expedient 
núm. 2-2017 de suplements de crèdit i crèdits extraordinaris en el Pressupost municipal de 
l'exercici 2017 vigent.

Es determina la procedència de tramitar expedient de modificació de crèdits mitjançant 
concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit. 
D'una banda, l'objecte de la present modificació, quant a crèdits extraordinaris, és dotar 
crèdit suficient i adequat per a l'adquisició d'un vehicle pala per a les tasques pròpies del 
servei  de  via  pública,  igual  que  crear  aplicació  pressupostària  per  a  atendre  les 
liquidacions  anuals  de  les  taxes  per  autoritzacions  i  control  d'abocaments  a  aigües 
marítimes litorals de la Generalitat Valenciana. 

D'altra banda, cal suplementar aplicacions pressupostàries existents però insuficients per a 
afrontar despeses fins a final d'any, en indemnitzacions, per les raons següents: execució 
sentència procediment ordinari  núm. 255/2016 (Sant Gregori),  i  sancions d'ocupació de 
domini maritimoterrestre de l'any 2009 (servei provincial de costes) procediment ordinari 
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núm.  1/2010;  igualment  suplementar  l'aplicació  d'interessos  de  demora  amb motiu  de: 
compliment sentència interessos de demora a favor de Vareser, procediment abreujat núm. 
171/2016 i núm. 172/2016. 

El finançament de la present modificació correrà íntegrament a càrrec del romanent de 
tresoreria per a despeses generals.

No obstant l'informe emés per la Intervenció Municipal, i d'acord amb el que estableixen 
l'art. 177 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.  37 del  RD 500/1990,  vist  el  dictamen 
favorable per majoria de la Comissió Municipal Permanent d'Hisenda i Comptes, el Ple de 
l'Ajuntament ACORDA:

PRIMER.- Aprovar l'expedient 2-2017 de modificació de crèdits mitjançant suplements de 
crèdit  i  crèdits  extraordinaris  en  el  Pressupost  municipal  de  l'exercici  2017,  segons  el 
desglossament que es relaciona: 

SEGON.- Procedir a la seua publicació, en els termes assenyalats en l'art. 169 del text  
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l'art. 20 del RD 500/1990.”

En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sra. Rius 
(tres), Sr. Fuster (dues), Sra. Aguilera (dues) i 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, TRES (2 de  
Cibur  i  1  de  Ciudadanos).  Abstencions,  SET (7  del  PP).  Consegüentment  es  declara 
l'assumpte aprovat per majoria.

7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'EXPEDIENT 3/2017 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
MITJANÇANT  SUPLEMENTS  DE  CRÈDIT  I  CRÈDITS  EXTRAORDINARIS  DEL 
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codi aplicació pressupostària projecte modificac(+) € 

SUPLEMENT CRÈDITS 

920.22699019 INDEMNITZACIONS A TERCERS 45.000,00 €

931.35200000 INTERESSOS DE DEMORA 27.000,00 €

CRÈDITS EXTRAORDINARIS

1532.62300006 ADQUISICIÓ VEHICLE PALA MIXTA VIA PÚBLICA 2017-025 110.000,00 €

920.22501001 TAXA ABOCAMENTS MARÍTIMS 52.000,00 €

suma 234.000,00 €

codi aplicació pressupostària projecte modificac(-) € 

FINANÇAMENT INGRESSOS-augment 

870.0000 ROM. TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 234.000,00 €

suma 234.000,00 €
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PRESSUPOST  MUNICIPAL  DE  L'EXERCICI  2017  (G3354/2017)  (Àrea  Econòmica. 
Intervenció)

Sotmesa la ratificació de la inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia a la consideració de la 
corporació,  els  vint-i-un  membres  presents  hi  presten  unànime  aprovació. 
Consegüentment, es ratifica la inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia.

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

“Vista la Memòria d'Alcaldia Presidència sobre la necessitat de tramitació de l'expedient 
núm. 3-2017 de suplements de crèdit i crèdits extraordinaris en el Pressupost municipal de 
l'exercici 2017 vigent.

Es determina la procedència de tramitar expedient de modificació de crèdits mitjançant 
concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit. 

D'una banda, l'objecte de la present modificació, quant a crèdits extraordinaris, és dotar 
crèdit suficient i adequat per a les inversions de millora de l'enllumenat públic a l’av. Jaime 
Chicharro  i  la  pavimentació  de  camins  rurals,  ambdues  inversions  es  declaren 
financerament  sostenibles  i  es  financen  a  càrrec  del  romanent  de  tresoreria  per  a 
despeses  generals  procedent  de  la  liquidació  de  l'exercici  2016.  Per  a  les  inversions 
financerament  sostenibles  s'ha  tramitat  memòries  tècniques  i  memòria  de  l'Alcaldia  a 
aquest efecte, amb l'oportú informe de la Intervenció Municipal, documents que s'adjunten 
al present expedient.

Altres inversions noves són la reforma de construcció mòdul de despatxos a l'antic recinte 
de la Bosca i la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat exterior Llombai, aquestes  
dues inversions  es financen pràcticament  amb la  subvenció procedent  de la Diputació 
Provincial  de Castelló del  Pla per a obres i  serveis per a 2017 (Pla Castelló) i  en una 
xicoteta part amb recursos municipals.

D'altra banda, cal suplementar aplicacions pressupostàries existents però insuficients per a 
afrontar despeses fins a final d'any, en arrendament terrenys contigus del col·legi Josep 
Iturbi, transferència a la Federació de Municipis i despeses diverses de Serveis Socials. El 
finançament  dels  suplements  de  crèdit  correrà  íntegrament  a  càrrec  de  la  baixa  de 
l'aplicació de despeses del capítol II (fons d'imprevistos).

Vist l'informe emés per la Intervenció Municipal, i d'acord amb el que estableixen l'art. 177 
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. 37 del RD 500/1990, i disposició addicional  6a de 
la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
vist el  dictamen favorable per majoria de la Comissió Municipal  Permanent d'Hisenda i  
Comptes, el Ple de l'Ajuntament ACORDA:

PRIMER.- Declarar inversions financerament sostenibles que ha de realitzar aquest 
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Ajuntament, de conformitat amb el que estableixen la disposició addicional 6a de la 
Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i la 
disposició addicional 16a del TRLRHL, les següents:

PROJECTE  D'ENLLUMENAT PÚBLIC  PER  A  ADAPTACIÓ  AL  NOU  PERFIL  DE 
L'AVINGUDA JAIME CHICHARRO.

PROJECTE  DE  PAVIMENTACIÓ  DEL  FERM  EN  VIALS  MUNICIPALS  DE  CAMINS 
RURALS

SEGON.- Aprovar l'expedient 3-2017 de modificació de crèdits mitjançant suplements de 
crèdit  i  crèdits  extraordinaris  en  el  Pressupost  municipal  de  l'exercici  2017,  segons  el 
desglossament que es relaciona: 

TERCER.-  Procedir a la seua publicació, en els termes assenyalats en l'art. 169 del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l'art. 20 del RD 500/1990.

QUART.- Es  condiciona  l'efectivitat  dels  crèdits  corresponents  de  les  inversions 
financerament sostenibles, a la deguda cobertura legal que permeta la realització en 2017 
a través de l'aprovació de la Llei de pressupostos generals de l'Estat o d'una altra norma 
legal.”
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codi aplicació  pressupostària projecte modificac(+) € 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS

165.63900002 MILLORA ENLLUMENAT PÚBLIC AV. JAIME CHICHARRO  IFS 2017 2017-026 150.000,00 €

1532.61900011 PAVIMENTACIÓ VIALS DE CAMINS RURALS  IFS 2017 2017-027 150.000,00 €

342.61900012 REFORMA CONSTR. MÒDUL DESPATXOS LA BOSCA (PLA CS 2017) 2017-028 0,01 €

165.62900001 MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ENLL. EXT. LLOMBAI (PLA CS 2017) 2017-029 20.000,00 €

SUPLEMENT CRÈDITS 

326.20000000 ARRENDAMENT TERRENYS COL·LEGI ITURBI 19.350,00 €

920.46600000 TRANSFERÈNCIA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS 285,00 €

231.22699037 DESPESES DIVERSES SERVEIS SOCIALS 7.000,00 €

suma 346.635,01 €

codi aplicació pressupostària projecte modificac(-) € 

FINANÇAMENT INGRESSOS-augment 

870.00001 ROM TRESORERIA DESPESES GEN. IFS 2017 ENLL. AV. J. CHICHARRO 2017-026 150.000,00 €

870.00002 ROM TRESORERIA DESPESES GEN. IFS 2017 PAV.CAMINS RURALS 2017-027 150.000,00 €

FINANÇAMENT DESPESES-baixa 

929.22699043 FONS D’IMPREVISTOS 46.635,01 €

suma 346.635,01 €
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En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sra. Rius 
(tres), Sr. Fuster (dues), Sra. Aguilera (una) i 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, DOS (2 de  
Cibur).  Abstencions,  VUIT (7 del  PP i  1  de  Ciudadanos).  Consegüentment  es  declara 
l'assumpte aprovat per majoria.

8.-  MODIFICACIÓ,  SI  ESCAU,  DE  L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES 
TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS I REALITZACIÓ D'ACTIVITATS PER L'ÀREA DE 
SERVEIS SOCIALS (exp. G4096/2017) (Àrea Econòmica. Intervenció) 

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

““Examinada  la  memòria  del  regidor  delegat  de  Serveis  Socials  amb  vista  a  la 
conveniència  de  l'aprovació  d'una  modificació  de  l'Ordenança  fiscal  reguladora  de  les 
taxes  per  prestació  de  serveis  i  realització  d'activitats  per  l'àrea  de  Serveis  Socials. 
(G-3726/17).

Vist el preceptiu informe emés per la Intervenció Municipal.

Dictaminada favorablement la proposta per la Comissió Municipal Permanent 
d'Hisenda i Comptes.

En virtut de tot això, i de conformitat amb el que disposen els art. 22.2.e, 47.2.h, 49 i 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i art. 15 a 19 del 
Reial  decret  legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel  qual  s'�aprova el  text  refós de la Llei  
reguladora de les hisendes locals, el Ple de l'Ajuntament ACORDA:

PRIMER.- Modificar l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació 
de serveis i realització d'activitats per l'àrea de Serveis Socials, segons la proposta que 
s'adjunta al present acord com a annex .

SEGON.- Sotmetre el present acord de modificació de tributs a exposició 
pública  durant  el  termini  de  30  dies,  mitjançant  anunci  en  el  tauler  d'edictes  d'aquest 
Ajuntament, i publicar l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la Província, així com en 
un dels  diaris  de major  difusió  de la  província.  Durant  l'esmentat  termini  les persones 
interessades  poden  examinar  l'expedient  i  presentar  les  reclamacions  que  estimen 
oportunes, d'acord amb l'article 17 de l'esmentat Reial decret legislatiu 2/2004.

TERCER.- Entendre's  definitivament  adoptat  el  present  acord  sense 
necessitat  de  nou  acord  plenari  de  conformitat  amb  el  que  estableix  l'article  17  de 
l'esmentat text legal, en cas que no es presentara cap reclamació durant l'exposició pública 
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d’aquest, i publicar-se en aquest cas en el Butlletí Oficial de la Província el text del present 
acord, en compliment del que preveu l'article assenyalat, amb l’entrada en vigor de la nova 
redacció de l'Ordenança des de l'endemà de l'esmentada publicació en el Butlletí Oficial de 
la Província.

QUART.-  Contra el  present  acord  de  modificació  d'Ordenança fiscal  pot 
interposar-se,  de  conformitat  amb  el  que  disposa  l'art.  19.1  del  text  refós  de  la  Llei 
reguladora  de  les  hisendes  locals,  recurs  contenciós  administratiu  davant  de  la  Sala 
d'aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el 
termini de dos mesos comptadors des de l'�endemà al de la publicació en el Butlletí Oficial  
de  la  Província,  sense perjudici  que puga interposar-se’n  qualsevol  altre  que s'estime 
procedent.

ANNEX 1

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES PER PRESTACIÓ DE 

SERVEIS I REALITZACIÓ D'ACTIVITATS PER L'ÀREA DE SERVEIS SOCIALS

1. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Fonament

L'Ajuntament de Borriana, fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 

142 de la Constitució Espanyola,  i  de conformitat  amb allò que es disposa en 

l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i  

en la secció tercera del  capítol  tercer del  títol  primer 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, estableix la taxa per prestació de serveis i realització d'activitats 

per l'àrea de Serveis Socials, que s’ha de regir per la present Ordenança fiscal, 

segons el que disposa l'art. 57 de l'esmentat Reial decret legislatiu.

Article 2. Objecte

És objecte de la present Ordenança fiscal la definició de les taxes que es deriven 

de la prestació de serveis i  realització d'activitats per l'àrea de Serveis Socials, 

comprenent tant l'organització com la gestió de les esmentades activitats i serveis. 

2. FET IMPOSABLE

Article 3. Fet imposable. Supòsits de no-subjecció

1. El fet imposable de la taxa per la prestació dels serveis i activitats per l'àrea de 

Serveis Socials ve constituït per la prestació per part de l'Ajuntament de Borriana, 

a  través  de l'àrea  de Serveis  Socials,  dels  serveis  definits  en  els  epígrafs  de 

l'article 7 de la present Ordenança. 

No obstant això, es determinen específicament com a supòsits de no-subjecció a 
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la present taxa, amb un informe previ tècnic respecte d'això, els següents:

a)  aquells  en què les  persones  beneficiàries  dels  serveis  subjectes  a  les 

presents  taxes  es  troben  en  especial  situació  de  vulnerabilitat,  sotmeses  a 

actuacions d'intervenció o seguiment pels Serveis Socials municipals d'acord amb 

la normativa d'aplicació.

b)  aquells  en  què les  persones  beneficiàries  dels  serveis  subjectes  a  les 

presents taxes es troben en situació d'acolliment familiar d'acord amb la normativa 

d'aplicació.

c)  quan  s'acredite  que  la  renda  per  càpita  de  la  unitat  familiar  en  què 

s'integren  les  persones  beneficiàries  del  servei  no  supera  la  quantia  anual 

establida  en  els  requisits  d'accés  a  les  prestacions  d'emergència  social  que 

determine  la  normativa  autonòmica  que les  regula  vigent  en  el  moment  de la 

sol·licitud.

3. OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR

Article 4. Obligació de contribuir. Meritació

1.-  L'obligació  de  contribuir  per  les  presents  taxes  es  produeix  com  a 

conseqüència de la prestació per part de l'Ajuntament de Borriana dels serveis o 

activitats  definits  en  les  tarifes,  entenent-se  amb  caràcter  general  produïda 

l'obligació de contribuir amb la sol·licitud formulada. 

2.-  La  meritació  es  produeix  amb  caràcter  ordinari  en  el  moment  en  què  se 

sol·licita la prestació del servei o activitat. 

 

4. SUBJECTE PASSIU

Article 5. Subjecte passiu

Són subjectes passius d'aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones 

físiques o jurídiques o entitats de l'art. 35.4 de la Llei 58/2003, general tributària, 

que  sol·liciten  o  resulten  beneficiades  pels  serveis  o  activitats  regulats  en  la 

present Ordenança.

Article 6. Responsable

1. Han de respondre solidàriament  de les obligacions tributàries dels  subjectes 

passius d'aquest tribut totes les persones físiques i jurídiques que siguen causants 

o col·laboren en la realització d'una infracció tributària, a què es refereixen els 

articles 41 i 42 de la Llei general tributària.

2. Són responsables subsidiàriament dels deutes tributaris i de les sancions que 

pogueren derivar-se contra les persones jurídiques els administradors de fet o de 

dret, els integrants de l'administració concursal i liquidadors, en els supòsits i amb 

l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei general tributària.

5. BASE IMPOSABLE I QUOTA TRIBUTÀRIA

Article 7. Quota tributària
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Les quanties exigibles en atenció als serveis o activitats que s'indiquen han de ser 

les definides en els epígrafs següents:

Epígraf 1.- Per participació en l'Escola d’Estiu:

1.1.- Mes complet: 50 €

1.2.- Una quinzena: 25 €

Epígraf 2.- Per assistència al campament d'estiu dins de les activitats de l'Escola 

d’Estiu: 90 €.

6. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

Article 8. Reduccions de la quota tributària

1. Sobre la quantia resultant de les tarifes definides en els epígrafs 1 i 2 de l'article  

anterior, s'han d'aplicar els següents percentatges de reducció, en els casos en 

què siga procedent:

a) Quan la persona obligada al pagament tinga la condició de membre de família 

nombrosa o de família monoparental segons títol acreditatiu en vigor, pot gaudir 

d'una reducció en la quota d'acord amb els percentatges següents:

- Famílies nombroses o monoparentals de categoria general: 25%

- Famílies nombroses o monoparentals de categoria especial: 50%

b) Per liquidacions corresponents a 2 o més membres de la mateixa unitat familiar 

i  per  al  mateix  concepte,  entesa com a tal  unitat  la  que meresca l'esmentada 

consideració  a  l'efecte  de  la  normativa  autonòmica  que  regule  les  ajudes  en 

matèria de serveis socials vigent en el moment de la sol·licitud, s'ha d’aplicar un 

descompte del 25% a totes i cada una d'elles.

2. Les esmentades bonificacions no poden ser aplicades de forma acumulativa.

7. NORMES DE GESTIÓ

Article 9. Normes de gestió

Les taxes previstes en la present Ordenança s'exigeixen en règim d'autoliquidació, 

estant obligats els subjectes passius a practicar aquesta d'acord amb els models i 

el sistema de pagament que determine l'Ajuntament de Borriana.

8. INFRACCIONS I SANCIONS TRIBUTÀRIES

Article 11. Infraccions i sancions tributàries

Cal ajustar-se al que disposa l'Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció 
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dels ingressos de dret públic de l'Ajuntament de Borriana i la resta de normativa 

d'aplicació.

9. NORMES COMPLEMENTÀRIES

Article 12. Normes complementàries

En tot allò no disposat en la present Ordenança i que faça referència a la seua 

aplicació, gestió, liquidació, inspecció i recaptació d'aquesta taxa, s’ha de realitzar  

d'acord amb el que es preveu en la Llei general tributària i en les altres lleis de 

l'Estat reguladores de la matèria, així com en les disposicions dictades per al seu 

desplegament, i la resta de legislació vigent de caràcter local i general que hi siga 

aplicable,  segons preveu l'article 12 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.

10. DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA I VIGÈNCIA

Article 13. Vigència

Aquesta Ordenança ha de començar a regir una vegada s'haja procedit a la seua 

publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment dels articles 17.4 del 

text refós de la Llei d'hisendes locals i 107.1 i 111 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

reguladora de les bases de règim local, i  ha de continuar en vigor fins que se 

n'acorde la derogació o modificació, si escau.

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

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

9.-  MODIFICACIÓ,  SI  ESCAU,  DE  L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES 
TAXES  PER  PRESTACIÓ  DE  SERVEIS,  REALITZACIÓ  D'ACTIVITATS  I  ÚS 
D'INSTAL·LACIONS DE L'ORGANISME AUTÒNOM CENTRE DE LES ARTS RAFEL 
MARTÍ DE VICIANA (exp. G3675/2017) (Àrea Econòmica. Intervenció)

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

“Examinada la memòria del  regidor delegat  de Cultura amb vista a la conveniència de 
l'aprovació d'una modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes per prestació de 
serveis, realització d'activitats i ús d'instal·lacions de l'organisme autònom Centre Municipal 
de les Arts Rafel Martí de Viciana. (G-3675/17)
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Vista la proposta formulada pel Consell Rector de l'organisme autònom del Centre 
Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana, així com el preceptiu informe emés per la 
Intervenció Municipal.

Dictaminada  favorablement  la  proposta  per  la  Comissió  Municipal  Permanent 
d'Hisenda i Comptes.

En virtut de tot això, i de conformitat amb el que disposen els art. 22.2.e, 47.2.h, 49 i 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i art. 15 a 19 del 
Reial  decret  legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel  qual  s'�aprova el  text  refós de la Llei  
reguladora de les hisendes locals, el Ple de l'Ajuntament ACORDA:

PRIMER.- Modificar l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació 
de  serveis,  realització  d'activitats  i  ús  d'instal·lacions  de  l'organisme  autònom  Centre 
Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana, segons la proposta que s'adjunta al present 
acord com a annex .

SEGON.- Sotmetre el present acord de modificació de tributs a exposició 
pública  durant  el  termini  de  30  dies,  mitjançant  anunci  en  el  tauler  d'edictes  d'aquest 
Ajuntament, i publicar l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la Província, així com en 
un dels  diaris  de major  difusió  de la  província.  Durant  l'esmentat  termini  les persones 
interessades  poden  examinar  l'expedient  i  presentar  les  reclamacions  que  estimen 
oportunes, d'acord amb l'article 17 de l'esmentat Reial decret legislatiu 2/2004.

TERCER.- Entendre's  definitivament  adoptat  el  present  acord  sense 
necessitat  de  nou  acord  plenari  de  conformitat  amb  el  que  estableix  l'article  17  de 
l'esmentat text legal, en cas que no es presentara cap reclamació durant l'exposició pública 
d’aquest, i publicar-se en aquest cas en el Butlletí Oficial de la Província el text del present 
acord, en compliment del que preveu l'article assenyalat, amb l’entrada en vigor de la nova 
redacció de l'Ordenança des de l'endemà de l'esmentada publicació en el BOP.

QUART.-  Contra el  present  acord  de  modificació  d'Ordenança fiscal  pot 
interposar-se,  de  conformitat  amb  el  que  disposa  l'art.  19.1  del  text  refós  de  la  Llei 
reguladora  de  les  hisendes  locals,  recurs  contenciós  administratiu  davant  de  la  Sala 
d'aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el 
termini de dos mesos comptadors des de l'�endemà al de la publicació en el Butlletí Oficial  
de  la  Província,  sense perjudici  que puga interposar-se’n  qualsevol  altre  que s’estime 
procedent.

ANNEX 1

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES PER PRESTACIÓ DE 

SERVEIS,  REALITZACIÓ D'ACTIVITATS  I  ÚS  D'INSTAL·LACIONS  DE 

L'ORGANISME AUTÒNOM CENTRE MUNICIPAL DE LES ARTS RAFEL MARTÍ 

DE VICIANA
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1. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Fonament

L'Ajuntament de Borriana, fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 

142 de la Constitució Espanyola,  i  de conformitat  amb allò que es disposa en 

l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i  

en la secció tercera del  capítol  tercer del  títol  primer 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, estableix la taxa per prestació de serveis, realització d'activitats i 

ús d'instal·lacions de l'organisme autònom Centre Municipal de les Arts Rafel Martí 

de  Viciana,  que  s’ha  de regir  per  la  present  Ordenança  fiscal,  segons  el  que 

disposa l'art. 57 de l'esmentat Reial decret legislatiu.

Article 2. Objecte

És objecte de la present ordenança fiscal la definició de les taxes que es deriven 

de la prestació de serveis i  la realització d'activitats efectuades per l’organisme 

autònom local Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana, així com per l'ús 

d'instal·lacions  la  gestió  de  les  quals  corresponga  a  aquest,  comprenent  tant  

l'organització com la gestió de les esmentades activitats, així com el manteniment i  

ús dels immobles en què es presten.

2. FET IMPOSABLE

Article 3. Fet imposable

El fet imposable de la taxa per prestació de serveis, realització d'activitats i  ús 

d'instal·lacions de l'organisme autònom Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de 

Viciana  ve  constituït  per  la  prestació  per  part  de  l'organisme autònom Centre 

Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana dels serveis o activitats, així com per 

l'ús de les instal·lacions de titularitat municipal la gestió de les quals corresponga a 

aquest, segons allò que s'ha definit en l'article vuit. 

Article 4. No-subjecció

4.1  No  està  subjecte  a  la  present  taxa  l'ús  de  les  instal·lacions  realitzat  per 

l'Ajuntament  de  Borriana  o  els  seus  organismes  autònoms  en  virtut  d'actes 

organitzats  o  patrocinats  principalment  per  la  mateixa  entitat  amb  motiu  de 

campanyes, espectacles o actuacions.

4.2  Els  derivats  de  la  realització  o  celebració  d'espectacles  per  alguna  entitat 

sense ànim de lucre, sempre que l'espectacle que s’haja de desenvolupar siga 

executat per membres de la mateixa entitat i siga de caràcter gratuït.

4.3  Tampoc hi  queden subjectes  les  activitats  que es  presten basant-se en la 

col·laboració amb el CEAM, exclosa l'activitat definida en l'epígraf 7 de l'article 8.
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3. OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR

Article 5. Obligació de contribuir. Meritació

L'obligació de contribuir i la meritació de les presents taxes es produeix com a 

conseqüència de la prestació per part de l'organisme autònom Centre Municipal de 

les Arts Rafel Martí de Viciana dels serveis, activitats o ús d'instal·lacions definits 

en les  tarifes,  entenent-se amb caràcter  general  produïda  la  meritació  amb la 

sol·licitud formulada. 

4. SUBJECTE PASSIU

Article 6. Subjecte passiu

Són subjectes passius d'aquesta taxa en concepte de contribuents les persones 

físiques o jurídiques o entitats de l'art. 35.4 de la Llei 58/2003, general tributària, 

que  sol·liciten  o  resulten  beneficiades  pels  serveis  regulats  en  la  present 

Ordenança.

Article 7. Responsable

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries dels subjectes passius 

d'aquest  tribut  totes  les  persones  físiques  i  jurídiques  que  siguen  causants  o 

col·laboren  en  la  realització  d'una  infracció  tributària,  a  què  es  refereixen  els 

articles 41 i 42 de la Llei general tributària.

2. Són responsables subsidiàriament dels deutes tributaris i de les sancions que 

pogueren derivar-se contra les persones jurídiques els administradors de fet o de 

dret, els integrants de l'administració concursal i liquidadors, en els supòsits i amb 

l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei general tributària.

5. QUOTA TRIBUTÀRIA

Article 8. Quota tributària

1. La quota tributària ha de ser la que resulte de l'aplicació dels epígrafs següents:

Epígraf 1.- Despeses d'inscripció

Inscripció-matrícula: 23 €

Epígraf 2.- Proves d'accés

Prova d'accés a ensenyances professionals: 23,50 €

Epígraf 3.- Certificats

Certificat de dades d'expedient: 7,5 €

Epígraf 4.- Cessió d'instruments (tarifa per curs, entés per tal el desenvolupat amb 

caràcter ordinari des de l'última setmana de setembre fins al juny)
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4.1 Instrument fins a 300 €: 40 € curs

4.2 Instrument fins a 1.800 €: 78 € curs

4.3 Instrument de més de 1.800 €: 152 € curs

Epígraf 5.- Cursos específics de caràcter complementari i de perfeccionament

5.1.- Escola Artística d'Estiu

5.1.1 Curs complet: 200 €

5.1.2 Tres setmanes: 158 €

5.1.3 Dues setmanes: 114 €

5.1.4 Una setmana: 75 €

5.2.- Disciplines de música

5.2.1 Setmana Musical: 98 €

5.2.2 Disciplines instrumentals:

5.2.2.1 Totes les disciplines i nivells: 3,2 €/mòdul

5.3 Escola Artística d'Estiu i Setmana Musical: 245 €

5.4 Disciplines de dansa

5.4.1 Totes les disciplines i els nivells: 3,2 €/mòdul

5.4.2 Setmana de dansa: 63 €

5.5 Disciplines d'arts plàstiques

5.5.1 Totes les disciplines i els nivells: 3,2 €/mòdul

5.6 Dansa i percussió africanes

5.6.1 Curs anual (30 h, 15 sessions de 2 h): 192 €

5.6.2 Trimestre (10 h, 5 sessions de 2 h): 70 €

5.6.3 Mensual (4 h, 2 sessions de 2 h): 25 €

5.7 Arts prenatals (3 mesos, 1 h setmana): 35 €

5.8 Bo promoció d'activitats

5.8.1 Dues setmanes consecutives de prova: 10 €

5.8.2 Tres setmanes consecutives de prova: 15 €

5.8.3 Un mes continu de prova: 20 €

El mòdul utilitzat per a la determinació de la tarifa per l'epígraf 5 és el de 30 minuts 

de duració de curs. La quota tributària es determina multiplicant la tarifa per mòdul 

definida pel nombre de mòduls totals del curs.

A l’alumnat matriculat al Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana durant 

el  curs escolar se li  aplica una reducció del  10% sobre les tarifes anteriorment 

definides.
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Epígraf 6.- Activitats de música, dansa i arts plàstiques i visuals (tarifa per curs, 

entés per tal el desenvolupat amb caràcter ordinari des de l'última setmana de 

setembre fins a juny)

6.1 Jardí Artístic

6.1.1 De 0 a 3 anys: 140 € (50 min setmana, acompanyant no subjecte)

6.1.2 De 4 a 7 anys: 185 € (2 hores setmana)

6.2 Activitats d'arts plàstiques i visuals

6.2.1 Art (fins a 2 hores setmanals): 48,35 € / 30 min

6.2.2 Art (més de 2 hores setmanals): 35,83 € / 30 min

6.2.3 Art (més de 3 hores setmanals): 27,50 € / 30 min

6.2.4 Ceràmica (més de 2 hores setmanals): 40 € / 30 min

6.3 Activitats de dansa i formació corporal.

6.3.1 1r de formació elemental de dansa: 275,00 €

6.3.2 2n de formació elemental de dansa: 275,00 €

6.3.3 3r de formació elemental de dansa: 452,00 €

6.3.4 4t de formació elemental de dansa: 452,00 €

6.3.5 Disciplines de l'àrea de dansa 6 h setmanals: 452,00 €

6.3.6 Disciplines de l'àrea de dansa 4 h 30 min setmanals: 360 €

6.3.7 Disciplines de l'àrea de dansa 3 h setmanals: 265 €

6.3.8 Disciplines de l'àrea de dansa 2 h setmanals: 185 €

6.3.9 Activitat de dansa de formació elemental (fins a 3 h setmana): 

43,00 € / 30 min

6.3.10 Activitat de dansa de formació elemental (fins a 4 h setmana): 

34,00 € / 30 min

6.3.11 Activitat de dansa de formació elemental (més de 4 h setmana): 

32,30 € / 30 min

6.4 Escola municipal de música Pasqual Rubert.

6.4.1 Instrument individual (40 minuts setmana): 270 € curs

6.4.2 Instrument individual (60 minuts setmana): 360 € curs

6.4.3 Instrument individual (30 minuts setmana): 165 € curs

6.4.4 Assignatura col·lectiva (30 minuts setmana): 40 € curs

6.4.5  Instrument  individual  40  minuts  i  4  hores  setmana  assignatura 

col·lectiva: 480 €

6.4.6  Instrument  individual  40  minuts  i  3  hores  setmana  assignatura 

col·lectiva: 430 €
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6.4.7  Instrument  individual  40  minuts  i  2  hores  setmana  assignatura 

col·lectiva: 332 €

6.4.8 Instrument individual 40 minuts i 1 h 30 min setmana assignatura 

col·lectiva: 320 €

6.4.9  Instrument  individual  40  minuts  i  1  h  setmana  assignatura 

col·lectiva: 310 €

6.4.10  Instrument  individual  60 minuts  i  4  hores  setmana assignatura 

col·lectiva: 580 €

6.4.11  Instrument  individual  60  minuts  i  3  hores  setmana assignatura 

col·lectiva: 530 €

6.4.12 Instrument  individual  60 minuts  i  2  hores  setmana assignatura 

col·lectiva: 440 €

6.4.13 Instrument individual 60 minuts i 1 h 30 min setmana assignatura 

col·lectiva: 430 €

6.4.14 Instrument individual 60 min i 1 h setmana assignatura col·lectiva: 

420 €

6.4.15 Instrument a tres (60 minuts setmana): 200 € curs 

6.4.16 Instrument a tres 60 min i 3 hores setmana assignatura col·lectiva: 

390 €

6.4.17 Instrument a tres 60 min i 2 hores setmana assignatura col·lectiva: 

300 € curs

6.4.18  Instrument  a  tres  60  min  i  1  h  30  min  setmana  assignatura 

col·lectiva: 275 €

6.4.19 Instrument a tres 60 min i 1 h setmana assignatura col·lectiva: 250 

€

6.4.20 Instrument a dos (60 minuts setmana): 225 € curs

6.4.21 Instrument a dos 60 min i 3 hores setmana assignatura col·lectiva: 

415 €

6.4.22 Instrument a dos 60 min i 2 hores setmana assignatura col·lectiva: 

325 €

6.4.23  Instrument  a  dos  60  min  i  1  h  30  min  setmana  assignatura 

col·lectiva: 300 €

6.4.24 Instrument a dos 60 min i 1 hora setmana assignatura col·lectiva: 

275 €

6.4.25  1r i 2n del cicle elemental de dolçaina (instrument individual 60 

min, llenguatge musical 2 hores i cor 1 hora a la setmana): 400 €

6.4.26 3r i 4t del cicle elemental de dolçaina (instrument individual 1 hora, 

llenguatge musical 2 hores, cor 1 hora i conjunt instrumental 1 hora a la setmana): 

37

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



v06.04.2017

Magnífic Ajuntament de Borriana

435 €

6.5 Conservatori elemental de música Abel Mus

6.5.1 1r i 2n conservatori elemental de música (instrument individual 50 

min, llenguatge musical 2 hores i cor 1 hora a la setmana): 390 € curs

6.5.2 1r i 2n conservatori elemental de música (instrument individual 60 

min, llenguatge musical 2 hores i cor 1 hora a la setmana): 400 € curs

6.5.3 3r conservatori elemental de música (instrument individual 1 hora, 

llenguatge musical 2 hores, cor 1 hora i conjunt instrumental 1 hora a la setmana): 

435 € curs

6.5.4 4t conservatori elemental de música (instrument individual 1 hora, 

llenguatge musical 2 hores, cor 1 hora i conjunt instrumental 1 hora a la setmana): 

435 € curs

6.5.5 Instrument de conservatori: 300 €

6.5.6 Instrument de conservatori i llenguatge musical: 370 €

6.5.7 Instrument de conservatori i conjunt instrumental: 345 €

6.5.8 Llenguatge musical 3r i 4t conservatori elemental de música (2 h): 

185 €

6.5.9 Conjunt musical 3r i 4t conservatori elemental de música (1 h): 92,5 

€

6.5.10 Cor de 3r i 4t conservatori elemental de música (1 h): 92,5 €

Epígraf  7.-  Escola  Sènior  (tarifa  per  curs,  entés  per  tal  el  desenvolupat  amb 

caràcter ordinari des de l'última setmana de setembre fins al juny)

La participació en els cursos de l'Escola Sènior exigeix ser major de 60 anys i les 

tarifes exigibles són les següents:

7.1 Cursos d’1 h/setmana: 64 €

7.2 Cursos de 2 h/setmana: 107 €

7.3 Cursos de 3 h/setmana: 129 €

7.4 Curs de ceràmica 3 h/setmana: 150 €

7.5 Curs de coral 1 h/setmana: 43 €

7.6 Cursos instrumental col·lectiva 1 h/setmana: 76 €

Les persones participants en aquests cursos no queden subjectes al pagament 

de la taxa per inscripció-matrícula prevista en l'epígraf 1 d'aquest article.

Epígraf 8.- Utilització privativa o aprofitament especial de dependències del centre

La cessió d'espais o dependències del centre d'estudis en favor de tercers per a 

usos diferents dels previstos en la present Ordenança exigeix autorització prèvia 

per l'òrgan competent, en la qual s’han de definir les condicions d’aquesta, i queda 

subjecta al pagament de les següents tarifes:
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8.1 Aules: 4 € / 30 minuts

8.2 Auditori Juan Varea: 25 € / 30 minuts

Quan la utilització es produïsca fora de l'horari normal del centre, a més de 

l'autorització prèvia de l'òrgan competent, la cessió també està supeditada a la 

disponibilitat d'un conserge per a l'obertura i tancament de l'auditori.

Tots els usuaris s’han de fer càrrec dels drets d'autor que resulten dels actes 

programats a l'auditori. Per això, s'ha d'abonar la quantitat estipulada per l'entitat 

que al  seu moment tinga delegada la representació de la persona autora amb 

anterioritat a l'ús de l'espai.

Article 9. Reduccions de la quota tributària

1. Sobre la quantia resultant de les tarifes definides en l'epígraf 6 anterior 

s'han  d'aplicar,  amb  la  sol·licitud  prèvia  entre  el  període  de  l'1  d'abril  al  15 

d'octubre del  curs que comença en l'any,  els  percentatges de reducció que es 

detallen a continuació.

La concessió i aplicació d’aquests queda condicionada a la verificació que la 

unitat de convivència familiar en què s'integra la persona obligada al pagament no 

obtinga  rendes  de  qualsevol  naturalesa  (deduïdes  de  les  últimes  dades 

subministrades per l'Agència Tributària a l'Ajuntament) superiors a l'import obtingut 

de multiplicar l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) anual vigent 

en el  moment  de la meritació per 1,2  i pel  nombre de membres  que integren 

l'esmentada  unitat  (en  cas  que  qualsevol  dels  membres  de  la  unitat  fóra 

discapacitat/ada  o  estiguera  incapacitat/ada  per  a  treballar  d'acord  amb  la 

normativa  reguladora  del  règim  de  les  famílies  nombroses,  s’ha  de  computar 

respecte a  aquest,  a  l'efecte  de determinació  del  límit  de rendes,  el  doble  de 

l'IPREM).

Els percentatges han de ser els següents:

a)  Per  liquidacions  practicades  a  2  o  més membres  de  la  mateixa  unitat 

familiar i corresponents al mateix període, s'ha d'aplicar un descompte del 25% a 

cada un.

b)  Aquells  subjectes  passius  que tenen  la  condició  de membres  de família 

nombrosa segons títol acreditatiu en vigor poden gaudir d'una reducció en la quota 

d'acord amb els percentatges següents:

- Famílies nombroses de categoria general: 50%

- Famílies nombroses de categoria especial: 75%

c) Als subjectes passius que siguen majors de 65 anys se'ls ha d’aplicar una 

reducció del 40%.

2.  Els  subjectes  passius  titulars  del  carnet  jove  expedit  per  la  Generalitat 

Valenciana es beneficien d'una reducció del 5% sobre la quantia resultant de les 

tarifes definides en l'epígraf 6.
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3. L'aplicació dels percentatges de reducció de la quantia de la quota definits 

en els apartats a, b i c de l'apartat primer han de ser sol·licitats expressament pels 

subjectes  passius  en  el  moment  de  formalitzar  la  matrícula,  acreditant  en  tal  

moment les circumstàncies per a la seua aplicació. En cas de no concórrer les 

circumstàncies  que  determinen  la  seua  aplicació  en  l'esmentat  moment,  o  no 

sol·licitar-se expressament quan siga procedent, no s’han de tenir en compte per a 

la resta de curs acadèmic.

Respecte  a  les  sol·licituds  formulades,  prèvia  tramitació  i  comprovació,  s'ha 

d’adoptar resolució amb caràcter previ al cobrament de les quotes.

4. En cas de concurrència de diversos supòsits de reducció en una mateixa 

liquidació  i  per  a  un  subjecte  passiu  s'ha  d'aplicar  únicament  el  major  dels 

concurrents, excepte la relativa a l'apartat segon (carnet jove), que s'ha d'aplicar 

de forma acumulativa.

5.  La  quota  que  s’ha  de  pagar  resultant  després  de  l'aplicació  de  les 

reduccions que siguen procedents s'ha d’arredonir a l'alça a la xifra més pròxima 

múltiple de cinc cèntims d'euro.

6. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

Article 10. Exempcions i bonificacions

1.-  Els  subjectes  passius  que  efectuen  el  pagament  total  de  les  taxes 

corresponents al curs acadèmic pels epígrafs 4 i 6 en el moment de la matrícula 

han de gaudir d'una bonificació del 5%.

2.- A les persones obligades al pagament per l'epígraf 7 (Escola Sènior) que no 

perceben cap tipus de pensió o que perceben les pensions fixades com a mínimes 

pel sistema públic i no disposen d'altres fonts d'ingressos superiors en 300 € en 

l'exercici anterior, se'ls ha d’aplicar una bonificació del 50%.

Per a l'efectivitat d'aquesta bonificació s’exigeix que se sol·licite expressament en 

el moment de la inscripció i que s’acrediten les circumstàncies exigides.

3.- No s'admeten més beneficis fiscals que els definits en les normes que resulten 

d'obligada aplicació.

7. NORMES DE GESTIÓ

Article 11. Normes de gestió

1.  La  direcció  del  centre  ha  de  definir  l'oferta  formativa  oferida  amb detall  de 

duració  dels  cursos  o  activitats,  ràtio  de  professorat-alumnat,  nivell  del  curs  o 

activitat i import de les taxes segons els epígrafs definits en l'article 8.

2.  Les  taxes  previstes  en  la  present  Ordenança  s'han  d’exigir  en  règim 

d'autoliquidació, i estan obligats els subjectes passius a practicar aquesta d'acord 

amb els models que determine l'organisme autònom Centre Municipal de les Arts 

Rafel Martí de Viciana i a efectuar l'ingrés de les taxes amb caràcter previ a la 
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prestació dels serveis segons les normes dictades respecte d'això.

3. El cobrament de les tarifes previstes en els epígrafs 4, 6 i 7 s’ha de realitzar 

mitjançant  domiciliació  bancària,  podent  optar  la  persona  obligada  entre  els 

següents sistemes de pagament:

a)  Pagament  total  del  curs  acadèmic  en  el  moment  de  la  matrícula  ordinària 

(juny-juliol-setembre), amb aplicació de la bonificació del 5%.

b) Pagament fraccionat amb caràcter mensual d'una novena part del total (càrrecs 

en  les  segones  quinzenes  dels  mesos  de  setembre,  octubre,  novembre, 

desembre, gener, febrer, març, abril i maig). 

Queden exclosos del règim d'opció les altes produïdes fora del període normal de 

matrícula determinat per la direcció del CMA Rafel Martí de Viciana. En aquests 

supòsits la persona obligada al pagament ha d'ingressar en el compte del centre el 

pagament total del curs acadèmic. 

4. Per als supòsits de baixes i altes, i només a l'efecte de gestió de les quotes  

resultants  dels  epígrafs  4,  6  i  7,  s'estableix  un criteri  de prorrateig  per  mesos 

acadèmics segons el que es defineix en els punts següents.

Presentada  una  baixa  davant  del  Centre  Municipal  de les  Arts  Rafel  Martí  de 

Viciana mitjançant sol·licitud específica, els seus efectes fiscals quant a devolució 

de  taxes  o  no-cobrament  de  les  fraccions  pendents  depenen  de  la  data  de 

presentació segons el detall següent:

- fins al 20 de setembre, s'admeten les que hagen de produir efecte des de l'inici  

del curs.

- fins al 20 d'octubre, s'admeten les que hagen de produir efecte des del mes de 

novembre.

- fins al 20 de novembre, s'admeten les que hagen de produir efecte des del mes 

de desembre.

- fins al 20 de desembre, s'admeten les que hagen de produir efecte des del mes 

de gener.

- fins al 20 de gener, s'admeten les que hagen de produir efecte des del mes de 

febrer.

- fins al 20 de febrer, s'admeten les que hagen de produir efecte des del mes de 

març.

- fins al 20 de març, s'admeten les que hagen de produir efecte des del mes d'abril.

- fins al 20 d'abril (data màxima per a baixa), s'admeten les que hagen de produir  

efecte des del mes de maig i fins a la finalització. 

Admesa la baixa, segons el que s'ha assenyalat, s’ha de procedir a no carregar les 

quotes fraccionades l'exigència de les quals siga posterior als terminis assenyalats 

per a la seua presentació segons allò que s'ha indicat en els punts anteriors. El 

supòsit de pagament total del curs s'assimila al de pagament fraccionat, i s’ha de 

procedir a la devolució de l'import prorratejat resultant segons les regles definides 
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per al fraccionament.

En el  cas d'altes,  s’han de liquidar  les quotes resultants  dels epígrafs 4, 6 i  7 

prorratejats per nou fraccions d'acord amb les següents dates d'alta: 

- alta fins al 19 d'octubre inclòs, cobrament íntegre del curs.

- alta fins al 19 de novembre inclòs, cobrament de 8/9 de la taxa.

- alta fins al 19 de desembre inclòs, cobrament de 7/9 de la taxa.

- alta fins al 19 de gener inclòs, cobrament de 6/9 de la taxa.

- alta fins al 19 de febrer inclòs, cobrament de 5/9 de la taxa.

- alta fins al 19 de març inclòs, cobrament de 4/9 de la taxa.

- alta fins al 19 d'abril inclòs, cobrament de 3/9 de la taxa.

- alta fins al 19 de maig inclòs, cobrament de 2/9 de la taxa.

En cas  de produir-se una  alta  després  d'haver  sigut  prèviament  una baixa,  la 

persona sol·licitant queda subjecta per l’esmentada alta a l'epígraf 1 (Despeses 

d'inscripció).

5. Pot admetre's el canvi de curs o servei sempre que es formalitze dins de les 

dues  primeres  sessions  d’aquest  i  que  ho  permeta  el  nombre  d'inscripcions, 

segons  model  definit  per  l'organisme  autònom,  practicant-se  liquidació  per  la 

diferència de tarifa entre els cursos o serveis i tramitant l'ingrés a la devolució de la 

diferència.

6. L'impagament de les taxes en els supòsits de domiciliació ha de donar lloc a la 

pèrdua  del  dret  a  utilitzar  el  servei,  així  com  a  la  utilització  de  la  via  de 

constrenyiment per al seu cobrament en els supòsits en què siga procedent.

Article 12. Convenis de col·laboració

Poden  establir-se  convenis  de  col·laboració  amb  entitats,  organitzacions  i 

institucions  representatives  dels  subjectes  passius  d'aquestes  taxes,  a  fi  de 

simplificar  el  compliment  de  les  obligacions  formals  i  materials  derivades 

d'aquelles o els procediments de liquidació i recaptació.

8. INFRACCIONS I SANCIONS TRIBUTÀRIES

Article 13. Infraccions i sancions tributàries

Cal ajustar-se al que disposa l'Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció 

dels ingressos de dret públic de l'Ajuntament de Borriana i la resta de normativa 

d'aplicació.

9. NORMES COMPLEMENTÀRIES

Article 14. Normes complementàries
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Tot  allò  no disposat  en la  present  Ordenança  i  que faça  referència  a  la  seua 

aplicació, gestió, liquidació, inspecció i recaptació d'aquesta taxa, s’ha de realitzar  

d'acord amb allò que s'ha previngut en la Llei general tributària i en les altres lleis 

de l'Estat reguladores de la matèria, així com en les disposicions dictades per al 

seu desplegament i la resta de legislació vigent de caràcter local i general que siga 

aplicable,  segons preveu l'article 12 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.

10. DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA I VIGÈNCIA

Article 15. Vigència

Aquesta Ordenança ha de començar a regir una vegada s'haja procedit a la seua 

publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment dels articles 17.4 del 

text refós de la Llei d'hisendes locals i 107.1 i 111 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

reguladora de les bases de règim local, i ha de continuar en vigor fins que s'acorde 

la seua derogació o modificació.

En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sr. Fuster 
(dues), Sra. Aguilera (una), Sra. Sanchis (dues) i Sr. Granel (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, SET (7 del PP). 
Abstencions,  TRES  (2  de  Cibur  i  1  de  Ciudadanos).  Consegüentment  es  declara 
l'assumpte aprovat per majoria.

10.-  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DEL  PLA  ECONÒMIC  FINANCER  2017-2018  (exp. 
G3521/2017) (Àrea Econòmica. Intervenció) 

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

“Vistos els expedients d'aprovació de la liquidació del Pressupost de l'exercici  2016 de 
l'Ajuntament de Borriana i l'organisme autònom Centre de les Arts Rafel Martí de Viciana, i  
informe de la Intervenció Municipal en relació amb l'avaluació dels objectius d'estabilitat 
pressupostària, regla de despesa i sostenibilitat financera de la mencionada liquidació.

Vista la remissió al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública de les dades i magnituds de la 
liquidació de l'exercici 2016, i avaluació dels objectius d'estabilitat pressupostària, regla de 
despesa  i  sostenibilitat  financera  de  la  mencionada  liquidació,  en  què  es  constata 
l'incompliment de la regla de despesa per un excés de despesa computable per quantia 
d’1.576.171,27 €, i la consegüent obligació de formular l'oportú pla econòmic financer.

Atés que l'art. 21.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i 
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sostenibilitat  financera,  determina que  ʻen  cas  d'incompliment  de  l'objectiu  d'estabilitat 
pressupostària,  de  l'objectiu  de  deute públic  o  de  la  regla  de  despesa,  l'Administració 
incomplidora ha de formular un pla economicofinancer que permeta en l'any en curs i el  
següent el compliment dels objectius o de la regla de despesa, amb el contingut i abast 
previstos en aquest articleʼ. 

Ateses les prescripcions de l'art. 23.4 de l'esmentada Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat  financera,  sobre  tramitació:  ̒Els  plans 
economicofinancers elaborats per les corporacions locals han d'estar aprovats pel Ple de 
la corporació (…). Els plans economicofinancers s’han de remetre per al seu coneixement 
a la Comissió Nacional d'Administració Local. S’ha de donar a aquests plans la mateixa 
publicitat que l'establida per les lleis per als pressupostos de l'entitatʼ.

Atés que la previsió per a cada un dels exercicis del Pla (2017 i 2018) serà la que es recull  
en els formularis del  model  normalitzat  del  Pla econòmic financer (habilitat  en l'Oficina 
Virtual de les Entitats Locals del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública), que s'adjunten com 
a annex al present document.

I atés que l'incompliment de la regla de despesa es produeix per una situació de despeses 
de naturalesa conjuntural  i  no obeeix  a  una insuficiència  d'ingressos,  no s'estableixen 
mesures concretes.  No obstant  això,  si  durant  l'execució del  Pla econòmic financer es 
detecta  una  desviació  rellevant  de  les  variables  econòmiques  pressupostàries  que 
comporte  la  previsió  d'incompliment  d'algun dels  objectius  de  la  normativa  d'estabilitat 
pressupostària, s'adoptaran les oportunes mesures preventives.

Vist l'informe de la Intervenció Municipal sobre el present expedient, i prenent com a base 
l'art. 21 i següents de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat  financera, vist el  dictamen favorable per majoria de la Comissió Municipal  
Permanent d'Hisenda i Comptes, el Ple de la corporació ACORDA:

PRIMER.- Aprovar el Pla econòmic financer per als exercicis 2017 i 2018, segons annex a 
la present proposta.

SEGON.-  Remetre el  present  Pla  econòmic  financer  al  Ministeri  d'Hisenda  i  Funció 
Pública, als efectes oportuns.

TERCER.- Donar publicitat del Pla econòmic financer en el Butlletí Oficial de la Província.”

En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sra. Rius 
(tres), Sr. Fuster (dues), Sra. Aguilera (una), Sra. Sanchis (una) i Sr. Granel (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, DEU (7 del PP, 2 
de Cibur i 1 de Ciudadanos). Abstencions, CAP. Consegüentment es declara l'assumpte 
aprovat per majoria.
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11.-  DACIÓ  DE  COMPTE  D'INFORMACIÓ  RELATIVA  AL  PLA  DE  SANEJAMENT 
2009-2015 (exp. G3862/2017) (Àrea Econòmica. Intervenció)

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

“Vistes les dades confeccionades per la Intervenció Municipal amb motiu de l'avaluació 
anual del Pla de sanejament 2009-2015 aprovat pel Ple de l'Ajuntament el 2 de juliol de  
2009, a l'empara del Reial decret llei 5/2009, de 24 d'abril,  de mesures extraordinàries i 
urgents per a facilitar a les entitats locals el sanejament de deutes pendents de pagament 
amb  empreses  i  autònoms,  vist  el  dictamen  favorable  per  unanimitat  de  la  Comissió 
Municipal Permanent d'Hisenda i Comptes, el Ple de l'Ajuntament acorda:

Tenir per efectuada la dació de compte al Ple de la corporació dels informes confeccionats 
per  la  Intervenció  Municipal  amb  motiu  de  l'avaluació  anual  del  Pla  de  sanejament 
2009-2015, aprovat pel Ple de l'Ajuntament el 2 de juliol de 2009, a l'empara del Reial 
decret llei 5/2009, als efectes oportuns, així com la seua remissió al Ministeri d'Hisenda i  
Funció Publica i Generalitat Valenciana.”

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

La corporació en queda assabentada.

12.- DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME DE LA SINDICATURA DE COMPTES SOBRE 
OBLIGACIONS  PENDENTS  D'APLICAR  A  PRESSUPOSTOS,  INFORME  I 
OBJECCIONS  DE  LA  INTERVENCIÓ  I  ACORDS  DE  LES  ENTITATS  LOCALS 
CONTRARIS  ALS  INFORMES  DE  SECRETARIA  DE  L'EXERCICI  2015  (exp. 
G3576/2017) (Àrea Econòmica. Intervenció) 

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

“Vist l'escrit de la Sindicatura de Comptes de 10 de març de 2017 (amb registre d'entrada 
núm. 3484,  de 14/03/2017) en el  qual  s'anuncia que en el  web institucional  d'aquesta 
Sindicatura  es  troba  l'informe  definitiu  corresponent  a  l'exercici  2015  ʻd'obligacions 
pendents d'aplicar a pressupostos, informes i objeccions de la Intervenció i acords de les 
entitats locals contraris als informes de Secretariaʼ. I vista l'obligació de donar-ne compte al 
Ple de la corporació per al seu coneixement, vist el dictamen favorable per unanimitat de la 
Comissió Municipal Permanent d'Hisenda i Comptes, el Ple de l'Ajuntament ACORDA:

Tenir per efectuada la dació de compte al Ple de l'Ajuntament de l'informe de la Sindicatura 
de Comptes sobre  ʻobligacions pendents d'aplicar a pressupostos, informes i objeccions 
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de la Intervenció i acords de les entitats locals contraris als informes de Secretariaʼ de 
l'exercici 2015."

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

La corporació en queda assabentada.

13.- DACIÓ DE COMPTE DE L'EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 
L'ORGANISME AUTÒNOM CENTRE DE LES ARTS RAFEL MARTÍ DE VICIANA DE 
L'EXERCICI 2016 (exp. G1382/2017) (Àrea Econòmica. Intervenció)

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

“Vist que  de  conformitat  amb l'article  191  del  text  refós  de  la  Llei  reguladora  de  les 
hisendes  locals,  aprovat  per  Reial  decret  legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  s'aprova la 
liquidació del Pressupost general de l'organisme autònom Centre de les Arts Rafel Martí de 
Viciana de Borriana de l'exercici  2016,  mitjançant  la resolució de l'Alcaldia Presidència 
núm. 2017-0533, de data 28/02/2017.

Atés  que  l'art.  193.4  de  l'esmentat  text  legal  estableix  que,  una  vegada  realitzada 
l'aprovació de la liquidació, se n’ha de donar compte al Ple en la primera sessió que es 
realitze,  vist  el  dictamen favorable per  unanimitat  de la Comissió  Municipal  Permanent 
d'Hisenda i Comptes, el Ple de l'Ajuntament ACORDA:

Tenir  per  efectuada  la  dació  de  compte  del  Decret  de  l'Alcaldia  Presidència  pel  qual 
s'aprova  la  liquidació  del  Pressupost  municipal  de  l'exercici  2016,  que  es  transcriu  a 
continuació:

DECRET D'ALCALDIA

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI 

2016 DE L'ORGANISME AUTÒNOM CENTRE DE LES ARTS RAFEL MARTÍ DE 

VICIANA

Vist  l'expedient  que  se segueix  amb motiu  de  la  liquidació  del  Pressupost  de 

l'organisme autònom Centre de les Arts R. M. de Viciana de Borriana de l'exercici 

2016.

Vist que va ser emés un informe d'Intervenció, de conformitat amb l'article 191.3 

del text refós de la Llei d'hisendes locals, i informe d'avaluació del compliment de 

l'objectiu d'estabilitat pressupostària.

De conformitat amb l'article 191 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes  

locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb l'article 90.1 

del Reial decret 500/1990, sobre matèria pressupostària.
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RESOLC

PRIMER.  Aprovar  la  liquidació  del  Pressupost  general  de  l'ORGANISME 

AUTÒNOM CENTRE DE LES ARTS RAFEL MARTÍ DE VICIANA DE BORRIANA 

DE L'EXERCICI 2016, i amb el detall següent:

RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI 2016

ROMANENT DE TRESORERIA EXERCICI 2016
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CONCEPTES 
DRETS RECONEGUTS NETS AJUSTOS

        a) Operacions corrents                             923.602,07                         869.638,68    53.963,39

         b) Altres operacions no f inanceres                                              -                             2.988,54    -2.988,54

   1.- Total operacions no f inanceres (a+b)                             923.602,07                         872.627,22    50.974,85

 c- Actius f inancers                                               -    0,00

d- Passius f inancers                                              -    0,00

    2.- Total operacions f inanceres (c+d)                               -    

I.- RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (I =1+2)                             923.602,07                         872.627,22    50.974,85

AJUSTOS 

     3- Crèdits gastats amb rom. tresoreria per a despeses generals                  -    

    4- Desviacions de f inançament negatives de l’exercici                  -    

    5- Desviacions de f inançament positives de l’exercici                  -    

II.- TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5) 

RESULTAT PRESSUPOSTAIO AJUSTAT (I+II) 50.974,85

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES NETES

RESULTAT 
PRESSUPOSTARI
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SEGON. Donar-ne compte al Ple de la corporació en la primera sessió que aquest 

realitze, d'acord amb el que estableixen els articles 193.4 del text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 

de març, i 90.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril.

TERCER.  Ordenar  la  remissió  de  còpia  de  l'esmentada  liquidació  als  òrgans 

competents de l'Estat i comunitat autònoma.

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

La corporació en queda assabentada.

14.- DACIÓ DE COMPTE DE L'EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 
L'AJUNTAMENT  DE  BORRIANA  DE  L'EXERCICI  2016  (exp.  G1382/2017)  (Àrea 
Econòmica. Intervenció)

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

“Vist que,  de  conformitat  amb l'article  191  del  text  refós  de  la  Llei  reguladora  de  les  
hisendes  locals,  aprovat  per  Reial  decret  legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  s'aprova la 
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 COMPONENTS  IMPORTS ANY 2016  IMPORTS ANY 2015

 1 (+) Fons líquids 44.317,26 44.317,26 11.750,89 11.750,89 €

 2 (+) Drets pendents de cobrament 313.246,84 € 382.459,74 €
  (+) del pressupost corrent 297.669,00 € 287.160,54 €
  (+) de pressupostos tancats 12.160,54 € 0,00 €
  (+) d’operacions no pressupostàries 3.417,30 € 95.299,20 €

 3 (-) Obligacions pendents de pagament 50.953,74 € 151.611,26 €
  (+) del pressupost corrent 16.668,44 € 27.628,73 €
  (+) de pressupostos tancats 0,00 € 0,00 €
  (+) d’operacions no pressupostàries 34.285,30 € 123.982,53 €

 4 (+) Partides pendent d’aplicació
  (-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 26.343,96 € -26.343,96 € 13.307,46 € -13.307,46 €
  (+) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 0,00 €

 I- ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4) 280.266,40 € 229.291,91 €

 II- SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT 0,00 € 0,00 €
 III- EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT 0,00 € 0,00 €

 IV- ROMANENT DE TRESORERIA PER A D. GENERALS (I-II-III) 280.266,40 € 229.291,91 €
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liquidació del Pressupost general de l'Ajuntament de Borriana de l'exercici 2016, mitjançant 
la resolució de l'Alcaldia Presidència núm. 2017-0532, de data 28/02/2017.

Atés  que  l'art.  193.4  de  l'esmentat  text  legal  estableix  que,  una  vegada  realitzada 
l'aprovació de la liquidació, se n’ha de donar compte al Ple en la primera sessió que es 
realitze,  vist  el  dictamen favorable per  unanimitat  de la Comissió  Municipal  Permanent 
d'Hisenda i Comptes, el Ple de l'Ajuntament ACORDA:

Tenir  per  efectuada  la  dació  de  compte  del  Decret  de  l'Alcaldia  Presidència  pel  qual 
s'aprova la liquidació del Pressupost de l'exercici 2016 de l'Ajuntament, que es transcriu a 
continuació:

DECRET D'ALCALDIA

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI 

2016 DE L'AJUNTAMENT DE BORRIANA 

Vist  l'expedient  que  se segueix  amb motiu  de  la  liquidació  del  Pressupost  de 

l'Ajuntament de Borriana de l'exercici 2016.

Vist que s’ha emés un informe d'Intervenció, de conformitat amb l'article 191.3 del  

text  refós de la Llei  d'hisendes locals, i  informe d'avaluació del  compliment  de 

l'objectiu d'estabilitat pressupostària.

De conformitat amb l'article 191 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes  

locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb l'article 90.1 

del Reial decret 500/1990, sobre matèria pressupostària.

RESOLC

PRIMER.  Aprovar  la  liquidació  del  Pressupost  general  de  l'AJUNTAMENT DE 

BORRIANA DE L'EXERCICI 2016, amb el detall següent:

RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI 2016
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ROMANENT DE TRESORERIA EXERCICI 2016
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CONCEPTES 
DRETS RECONEGUTS NETS AJUSTOS

        a) Operacions corrents                        28.197.682,56                      22.724.450,03    5.473.232,53

         b) Altres operacions no f inanceres                               20.502,34                        1.732.052,75    -1.711.550,41

   1.- Total operacions no f inanceres (a+b)                        28.218.184,90                      24.456.502,78    3.761.682,12

 c- Actius f inancers                                59.143,02                             50.998,72    8.144,30

d- Passius financers                          4.172.138,76                        6.006.307,56    -1.834.168,80

    2.- Total operacions financeres (c+d)                          4.231.281,78                        6.057.306,28    -          1.826.024,50    

I.-RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (I =1+2)                        32.449.466,68                      30.513.809,06    1.935.657,62

AJUSTOS 

     3- Crèdits gastats amb rom. tresoreria per a despeses.generals         814.599,57    

    4- Desviacions de f inançament negatives de l’exercici                860,00    

    5- Desviacions de f inançament positives de l’exercici         342.957,31    

II.- TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)         472.502,26    

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) 2.408.159,88

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES NETES

RESULTAT 
PRESSUPOSTARI

 COMPONENTS  IMPORTS ANY 2016  IMPORTS ANY 2015

 1 (+) Fons líquids 1.718.212,80 1.718.212,80 € 521.543,23 521.543,23 €

 2 (+) Drets pendents de cobrament 11.298.107,17 € 12.113.192,17 €
  (+) del pressupost corrent 2.460.843,48 € 3.532.533,65 €
  (+) de pressupostos tancats 8.798.083,96 € 8.537.658,59 €
  (+) d’operacions no pressupostàries 39.179,73 € 42.999,93 €

 3 (-) Obligacions pendents de pagament 4.258.787,39 € 4.756.264,76 €
  (+) del pressupost corrent 2.819.342,55 € 2.450.423,99 €
  (+) de pressupostos tancats 7.859,54 € 0,00 €
  (+) d’operacions no pressupostàries 1.431.585,30 € 2.305.840,77 €

 4 (+) Partides pendent d’aplicació
  (-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 124.724,89 € -124.724,89 € 114.472,71 € -114.472,71 €
  (+) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 0,00 €

 I- ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4) 8.632.807,69 € 7.763.997,93 €

 II- SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT 6.631.710,60 € 6.386.053,87 €
 III- EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT 342.957,31 € 81.163,76 €

 IV- ROMANENT DE TRESORERIA PER A D. GENERALS (I-II-III) 1.658.139,78 € 1.296.780,30 €
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SEGON. Donar-ne compte al Ple de la corporació en la primera sessió que aquest 

realitze, d'acord amb el que estableixen els articles 193.4 del text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 

de març, i 90.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril.

TERCER.  Ordenar  la  remissió  de  còpia  de  l'esmentada  liquidació  als  òrgans 

competents de l'Estat i comunitat autònoma.

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

La corporació en queda assabentada.

15.-  DACIÓ DE COMPTE AL PLE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL ENTRE ELS DIES  23/02/2017  I  23/03/2017,  AMBDÓS INCLOSOS 
(Secretaria)

Sotmés per  la  Presidència  l'assumpte a  la  consideració  de  la  corporació,  els  vint-i-un 
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  23/02/2017  i  
23/03/2017, ambdós inclosos.

La corporació en queda assabentada.

16.-  DACIÓ  DE  COMPTE  AL  PLE  DE  LES  RESOLUCIONS  DICTADES  PER 
L'ALCALDIA  PRESIDÈNCIA  QUE  CONSTEN  A  LA  SECRETARIA  MUNICIPAL 
CORRESPONENTS AL PERÍODE DEL 20/02/2017 AL 26/03/2017, AMBDÓS INCLOSOS

Sotmés per  la  Presidència  l'assumpte a  la  consideració  de  la  corporació,  els  vint-i-un 
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 20/02/2017 al 26/03/2017, 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
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16.BIS.1.- MOCIÓ GRUPS PSOE – COMPROMÍS - SE PUEDE BURRIANA, RELATIVA A 
LA DECLARACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS COM A SERVEIS PÚBLICS 
ESSENCIALS DE L'AJUNTAMENT DE BORRIANA

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

“L'apartat 1 de l'article 2 de la Llei 7/85, reguladora de bases de règim local, després de la  
redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat  
de  l'Administració  Local,  disposa:  pʻ er  a  l'efectivitat  de  l'autonomia  garantida 
constitucionalment  a  les  entitats  locals,  la  legislació  de  l'Estat  i  la  de  les  comunitats 
autònomes,  reguladora  dels  distints  sectors  d'acció  pública,  segons  la  distribució 
constitucional de competències, ha d'assegurar als municipis, les províncies i les illes el 
seu dret a intervenir en tots aquells assumptes que afecten directament el cercle dels seus 
interessos,  atribuint-los  les  competències  que  siguen  procedents  en  atenció  a  les 
característiques de l'activitat pública de què es tracte i a la capacitat de gestió de l'entitat  
local, de conformitat amb els principis de descentralització, proximitat, eficàcia i eficiència, i 
amb estricta subjecció a la normativa d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financeraʼ.

En  l'apartat  2  del  mateix  article,  s'indica  que  lʻ es  lleis  bàsiques  de  l'Estat  previstes 
constitucionalment han de determinar les competències que elles mateixes atribuïsquen o 
que, en tot cas, hagen de correspondre als ens locals en les matèries que regulenʼ. 

D'acord amb l'esmentat precepte, en l'article 25 de l'esmentada Llei, en el seu apartat 2, 
s'assenyala:  ʻEl  municipi  ha  d’exercir  en  tot  cas  com a  competències  pròpies,  en  els 
termes de la legislació de l'Estat i de les comunitats autònomes, les següents matèries […]  
e) Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones 
en situació o risc d'exclusió socialʼ.

Al seu torn, l'article 26 apartat primer disposa: ʻEls municipis han de prestar, en tot cas, els 
serveis següents […] c) En els municipis amb població superior a 20.000 habitants, a més: 
protecció  civil,  avaluació  i  informació  de  situacions  de  necessitat  social  i  l'atenció 
immediata a persones en situació o risc d'exclusió social, prevenció i extinció d'incendis i 
instal·lacions esportives d'ús públicʼ.

D'una altra part, pel que fa a la normativa sectorial en la matèria, l'article 6.1.b de la Llei 
5/1997, de 25 de juny, per la qual es regula el sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la 
Comunitat  Valenciana,  atribueix  a  les  entitats  locals  la  competència  pròpia  sobre  la 
titularitat  i  gestió dels  serveis socials generals,  els  quals  queden integrats pels  serveis 
d'informació,  orientació  i  assessorament  tècnic,  els  serveis  d'ajuda  a  domicili,  els 
programes  de  cooperació  social,  els  programes  de  convivència  i  reinserció  social,  els 
programes d'oci i temps lliure, els programes que han de tenir per objecte l'atenció de les 
necessitats més bàsiques d'aquells ciutadans i ciutadanes que no les puguen abordar per 
si  mateixos  per  mitjà  de  la  gestió  de  les  prestacions  econòmiques  i  programes  de 
prevenció i reinserció social.
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D'una altra part, la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a  
la infància i l'adolescència, ha assignat als municipis importants competències en matèria 
de menors en situació de risc.
 
Així mateix, la Llei 13/2016, de 29 de desembre de 2016, de mesures fiscals, de gestió 
administrativa  i  financera,  i  d'organització  de  la  Generalitat,  en  l'article  34,  assigna 
competències a les corporacions locals en matèria de promoció de l'autonomia i atenció a 
les persones en situació de dependència. (1)

Les esmentades competències declarades com a pròpies dels municipis (que responen a 
l'anterior  concepte  de  servei  públic  essencial  o  servei  públic  obligatori)  es  troben 
incardinades en el nostre àmbit municipal en l'àrea d'Acció Social. 

Resulten àmpliament conegudes les greus carències de recursos humans, que comporten 
una prestació dels recursos socials del tot insuficients per a atendre a una demanda de 
població cada vegada major, que genera un evident desgast en els professionals adscrits a 
l'àrea. 

La  situació  social  actual  exigeix  un  compromís  d'actuació  urgent  de  la  corporació, 
màximament si es té en compte que la població atesa és una població amb un elevat grau  
de  vulnerabilitat  i  risc  social,  que fa  exigible  un  increment  dels  recursos  humans  que 
possibilite que un servei municipal, que comporta en major grau que qualsevol altre un 
factor humà, siga atés amb els adequats cànons d'eficàcia i immediatesa. 

La situació exposada evidencia la concurrència de les circumstàncies que exceptuen la 
prohibició  de  contractació  de  personal,  establida  en  l'article  20,  apartat  dos  de  la  Llei 
48/2015,  de  29  d'octubre,  de  pressupostos  generals  de  l’�Estat  per  a  l'any  2016,  en 
concórrer  els  supòsits  d'excepcionalitat,  urgència  i  caràcter  inajornable  previstos  en 
aquest. (2)

Finalment cal ressaltar que, amb data 4 de setembre de 2015, el Consell va aprovar el  
Decret 4/2015, de 4 de setembre, pel qual s'estableixen les mesures urgents derivades de 
l'aplicació de les disposicions addicional quinzena i transitòries primera i segona de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre,  de racionalització i  sostenibilitat de l'Administració Local, 
relatives a l'educació, salut i serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. D'acord 
amb l'esmentat  Decret  llei,  els  municipis  de  la  Comunitat  Valenciana  poden  continuar 
prestant competències relatives a educació, salut i serveis socials a què fa referència la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, fins que no siguen aprovades les normes reguladores 
del sistema de finançament de les comunitats autònomes i de les hisendes locals.

La sentència 185/1995, de 14 de desembre, del Tribunal Constitucional, ofereix una visió 
del  que  pot  considerar-se  com a  servei  essencial:  el  servei  requerit  és  objectivament 
indispensable per a poder satisfer les necessitats bàsiques de la vida personal o social 
dels particulars d'acord amb les circumstàncies socials de cada moment i lloc o, dit amb 
altres paraules, quan la renúncia a aquests béns, serveis o activitats priva el o la particular  
d'aspectes essencials de la seua vida privada o social. 
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Atenent a l'anteriorment exposat  i  tenint també en consideració que: no s'incorre en el  
supòsit d'execució simultània del mateix servei públic amb una altra administració pública; 
s'aclareixen les competències locals  i  s'avança en el  principi  d’ʻuna administració,  una 
competènciaʼ,  evitant  problemes  de  solapaments  competencials  entre  administracions; 
s'ha  de  racionalitzar  l'estructura  organitzativa  de  l'Administració  Local  d'acord  amb els 
principis  d'eficiència,  estabilitat  i  sostenibilitat  financera,  garantint  un  control  financer  i 
pressupostari  rigorós;  es  gestionen  els  interessos  municipals  en  l'àmbit  de  les  seues 
competències,  promovent  activitats  i  prestant  els  serveis  públics  que contribuïsquen a 
satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.

La no-prestació dels recursos socials necessaris a la ciutadania que satisfacen les seues 
aspiracions  i  necessitats  com a  éssers  humans  és  una responsabilitat  que ha de  ser 
assumida i resolta per tot l'equip de govern.

Per  tant,  l'Ajuntament  de  Borriana  té  la  competència  pròpia  sobre  els  serveis  socials 
generals, la promoció de l'autonomia i l'atenció a les persones dependents, la gestió de les 
prestacions bàsiques i dels programes d'actuació adequats, per mitjà de la disposició del 
personal adequat per a l'atenció en proximitat de la seua ciutadania.

Per tot l'anterior, es té el deure d'emetre l'acord següent:

1.-  Declarar  a tots  els  efectes com a serveis públics essencials de l'Ajuntament  de 
Borriana els  recursos  que  integren  els  serveis  socials  municipals,  basant-se  en  les 
disposicions legals i raonaments recollits en la part expositiva de la present resolució. 

Respecte  d'aquests  serveis  han  de  tenir  la  consideració  d'essencial  les  categories  i 
funcions que es consideren necessàries per a la seua prestació. 

2.-  Basant-se en l'anterior  declaració,  que produïsca efectes en relació amb l'excepció 
prevista en l'article 20, apartat dos de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de pressupostos 
generals de l�’Estat per a l'any 2016, en concórrer els supòsits d'excepcionalitat, urgència i 
caràcter inajornable previstos en aquest.

3.- Aprovar, de conformitat amb allò que s'ha disposat en l'article 127.g de la Llei 7/85, de 2 
d'abril, reguladora de bases de règim local, la realització amb caràcter urgent per part del  
Servei de Recursos Humans de les gestions oportunes per a dotar el Departament de 
Serveis Socials del personal necessari, en les diferents categories.

4.-  Comunicar  el  present  acord  a  les  persones  representants  de  les  treballadores  i 
treballadors, delegades i delegats de personal, pel que fa al personal funcionari; i al Comité 
d'Empresa, pel que fa al personal laboral. 

(1). Pendent d'aprovació en els pròxims dies
(2). O normativa que la substituïsca.”
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Sotmesa la urgència a la corresponent votació, s'aprova per unanimitat.

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

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

16.BIS.2.- MOCIÓ CONJUNTA GRUPS PSOE – COMPROMÍS - SE PUEDE BURRIANA, 
RELATIVA AL SUPORT A L'AGRICULTURA VALENCIANA

El Sr. Santiago Zorío Clemente, regidor del Grup Compromís de l'Ajuntament de Borriana, 
llig moció del següent tenor literal:

“La pressió de les  potents  centrals  hortofructícoles  de la  Gran Bretanya i  dels  Països  
Baixos, amb notables interessos comercials a Sud-àfrica, ha tingut el seu efecte beneficiós 
per al sector citrícola de Sud-àfrica, un dels principals productors mundials. L'executiu de 
Brussel·les i  The Southern  African  Customs Union  (SACU) van acordar  l'ampliació  del 
període de lliure accés a la Unió Europea de taronges amb aranzel reduït (que fins ara  
cobria el període 1 de juny - 15 d'octubre) fins a final de novembre.

Tant la Generalitat Valenciana com les organitzacions agràries AVA-FEPAC, Asaja i la Unió 
de Llauradors han exigit al Govern d'Espanya i a la Comissió Europea que actuen enfront 
de les importacions de cítrics procedents de Sud-àfrica pel perill que s'introduïsca el citrus 
black  spot,  també  conegut  com a  taca  negra.  La  citricultura  del  Mediterrani  es  troba 
exempta d'aquesta greu malaltia i el sector exigeix més control.

La veta de mercat de qualitat no interessa les grans empreses. L'intangible, la imatge de la 
taronja ha desaparegut, i seria necessari recuperar-la si volem vendre car. Car no significa 
que un suc d'una sola taronja a l'aeroport coste 3 € i que no arribe ni a deu cèntims per 
quilo a l'agricultor. No es té en compte que hi ha un oligopoli de comerciants que influeixen 
sobre el preu. Les queixes de les organitzacions agràries són testimonials, no són accions 
socials  consistents.  L'individualisme  impedeix  adoptar  mesures  més  enllà  del  reg  de 
degoteig que afecten la planificació varietal, el cooperativisme i una disciplina productiva. 
Ja no pot ser allò dels  ʻmasclesʼ de poble que plantaven el que volien sense plans de 
producció.

No ha existit mai, encara que la taronja té més història que el vi, l'oli o el caqui. Hi ha una 
indicació geogràfica protegida (IGP) que ningú coneix, i està en mans dels elaboradors. De 
la  taronja  que  es  ven  fora,  només  el  30%  és  de  València,  però  seria  diferent  si  es 
diferenciaren  zones amb la  denominació  d'origen  o  fins  i  tot  amb altres  marques ben 
diferenciades segons les varietats de cada una de les comarques.
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Per tot açò, les localitats de la Vilavella, Nules, Moncofa, la Vall d'Uixó, Betxí i Borriana 
s'han unit amb un manifest que agrupa la Plana Baixa (i al qual també s'afegiran Onda, 
Vila-real,  Almassora  i  les  Alqueries)  i  que  elaboren  els  seus  ajuntaments,  sindicats 
agrícoles i cooperatives agràries. I per aquesta raó, presentem per a la seua aprovació la 
següent proposta d'acord, donant suport als interessos de la citricultura del País Valencià 
en particular,  i  de tot  l'Estat  en general,  sol·licitant  de les administracions públiques la 
realització de les accions oportunes als efectes següents:

1r.- Rescissió de l'acord d'associació econòmica firmat per la Unió Europea i sis països de 
la Comunitat de Països d'Àfrica del Sud, entre ells Sud-àfrica, per contemplar una reducció 
progressiva, fins a la seua desaparició, dels aranzels aplicables a les taronges importades, 
en un període, 16 d'octubre a 30 de novembre, en el qual els nostres camps estan en 
plena campanya de comercialització.

2n.- Reforçar les mesures de defensa fitosanitària dels cítrics europeus per a augmentar la 
seguretat de les plantacions citrícoles comunitàries, exigint les màximes cauteles i controls 
als productes importats des de països amb plagues de quarantena, siga quin siga el lloc 
d'entrada  a  la  Unió  Europea,  minimitzant  amb això  el  risc  de  contagi  de  plagues  i/o 
malalties i establint a les produccions de països tercers una reciprocitat quant a requisits  
de qualsevol tipus exigits a les produccions comunitàries.

3r.-  Incrementar  els  pressupostos  destinats  a  la  contractació  de  les  assegurances 
agràries.”

Sotmesa la urgència a la corresponent votació, s'aprova per unanimitat.

En relació amb el fons de l'assumpte, intervé la Sra. Montagut, la qual proposa esmena 
d'addició del següent tenor literal:

“4t.- Traslladar aquests acords als grups europarlamentaris que representen el nostre país 
a l'Eurocambra."

En relació amb el fons de l'assumpte es produeixen les intervencions següents: Sr. Zorío 
(tres) i Sra. Montagut (dues).

El Sr. Zorío accepta l'esmena proposada.

El  text  sotmés a la consideració de la corporació queda redactat  del  següent  tenor 
literal:

“ACORDS

1r.- Rescissió de l'acord d'associació econòmica firmat per la Unió Europea i sis països de 
la Comunitat de Països d'Àfrica del Sud, entre ells Sud-àfrica, per contemplar una reducció 
progressiva, fins a la seua desaparició, dels aranzels aplicables a les taronges importades, 
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en un període, 16 d'octubre a 30 de novembre, en el qual els nostres camps estan en 
plena campanya de comercialització.

2n.- Reforçar les mesures de defensa fitosanitària dels cítrics europeus per a augmentar la 
seguretat de les plantacions citrícoles comunitàries, exigint les màximes cauteles i controls 
als productes importats des de països amb plagues de quarantena, siga quin siga el lloc 
d'entrada  a  la  Unió  Europea,  minimitzant  amb això  el  risc  de  contagi  de  plagues  i/o 
malalties i establint a les produccions de països tercers una reciprocitat quant a requisits  
de qualsevol tipus exigits a les produccions comunitàries.

3r.- Incrementar els pressupostos destinats a la contractació de les assegurances agràries.

4t.- Traslladar els següents acords a la Generalitat Valenciana, Govern Central i Parlament 
Europeu.”

Sotmés l'assumpte esmenat a la corresponent votació, dóna el resultat següent: vots a 
favor, VINT (6 del PSOE, 3 de Compromís, 2 de Se Puede Burriana, 7 del PP i 2 de Cibur). 
Vots  en contra,  UN (1 de Ciudadanos) Abstencions,  CAP.  Consegüentment  es declara 
l'assumpte aprovat per majoria.

16.BIS.3.- MOCIÓ CONJUNTA GRUPS PSOE – COMPROMÍS - SE PUEDE BURRIANA, 
RELATIVA  A  L'ADHESIÓ  A  LA  RESOLUCIÓ  ADOPTADA  PER  LA  FEDERACIÓ 
ESPANYOLA  DE  MUNICIPIS  I  PROVÍNCIES  (FEMP)  PERQUÈ  LES  ENTITATS 
ESPANYOLES PUGUEN REINVERTIR EL SEU SUPERÀVIT EN MILLORES PER A LA 
QUALITAT DE VIDA DELS SEUS VEÏNS

La Sra. Cristina Rius Cervera, regidora del Grup Socialista de l'Ajuntament de Borriana, llig 
moció del següent tenor literal:

“Les entitats locals espanyoles són l'única administració pública que compleix els objectius 
d'estabilitat.  La  seua  contribució  a  la  reducció  del  dèficit  públic  del  Regne  d'Espanya 
davant de la Unió Europea ha sigut determinant.

Des de l'any 2012 el conjunt de les corporacions locals genera superàvit:

2012 0,32% PIB 2.287 M €
2013 0,55% PIB 5.474 M €
2014 0,53% PIB 5.938 M €
2015 0,47% PIB 5.094 M €
2016 0,64% PIB 7.083 M €

Però les restriccions imposades a la seua reinversió han impedit que els ciutadans dels 
municipis espanyols vegen millorada la seua qualitat de vida.

Els alcaldes i alcaldesses espanyols es veuen en greus dificultats per a explicar als seus 
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veïns  que  no  poden  atendre  les  seues  demandes  a  pesar  de  comptar  amb recursos 
disponibles per a això.

Durant  els  últims  exercicis,  l'obligació  de  circumscriure  la  reinversió  del  superàvit  al 
concepte d'ʻinversió financerament sostenibleʼ i de generar nous ingressos per la mateixa 
quantia de la reinversió, ha impedit realitzar infraestructures i prestar serveis demanats 
pels ciutadans.

A aquestes restriccions, per a 2017 se suma la de no poder fer cap reinversió fins que els 
pressupostos generals de l'Estat per a enguany estiguen definitivament aprovats, a final 
d'aquest  semestre  o  principi  del  pròxim,  fent  impossible  la  tramitació  dels  expedients 
administratius durant aquest exercici.

Precisament ara, quan millor és el superàvit de les entitats locals espanyoles (7.083 M €, 
un 39% més que en 2015; quasi 26.000 M € en termes agregats des de 2012) i quan el 
nostre  país,  per  fi,  ha  complit  l'objectiu  de  dèficit  compromés  amb  Brussel·les,  més 
restriccions tindrem per a fer ús d'uns recursos que són nostres i que han de ser utilitzats 
en benefici dels nostres veïns.

Aquesta situació, segons el parer de la Junta de Govern de la FEMP –coincidint amb tots  
els governs locals del nostre país-, no pot ser acceptada. Ha arribat ja el moment que 
se'ns permeta reinvertir  el  nostre superàvit  sense més restricció que el  compliment de 
l'estabilitat pressupostària.

Per tot això, la Junta de Govern de la FEMP, en la seua reunió extraordinària realitzada el 
dia 6 d'abril de 2017, a iniciativa del seu president, Sr. Abel Caballero, aprova aquesta 
resolució:

1.- Instar el Govern d'Espanya i els grups parlamentaris que, per la via d'urgència, adopten 
iniciatives  legislatives  que  permeten  a  les  entitats  locals  espanyoles  reinvertir  el  seu 
superàvit sense haver de generar nous ingressos per la seua mateixa quantia en qualsevol 
iniciativa que consideren oportuna per a millorar la qualitat dels seus ciutadans, amb l'únic 
límit de no posar en risc la seua estabilitat pressupostària.

2.- Tenint en compte l’entrada en vigor dels pressupostos generals de l'Estat per a l'any 
2017, la disposició addicional norantena segona ha d'establir que el termini temporal per a  
poder realitzar la reinversió del superàvit de 2016 en els termes assenyalats contemple els  
exercicis 2017 i  2018, tant  en relació amb els compromisos de despesa com amb les 
execucions. Per tant, quedaria sense aplicació legal el contingut del paràgraf segon de 
l'apartat 5 de la disposició addicional setzena del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes  locals,  aprovat  per  Reial  decret  legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  quant  a  la 
condició que la despesa executada l'any 2018 haja d'estar compromesa l'any 2017, podent  
comprometre's i executar-se la despesa l'any 2017 i 2018.

3.-  Traslladar  aquesta resolució  a  totes  les  corporacions  locals  espanyoles  per  al  seu 
coneixement i, si ho estimen oportú, perquè el Ple de la corporació hi manifeste el seu 
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suport.”

Sotmesa la urgència a la corresponent votació, s'aprova per unanimitat.

En relació amb el fons de l'assumpte es produeixen les intervencions següents: Sra. Rius 
(una).

Sotmés l'assumpte a la corresponent votació, dóna el resultat següent: vots a favor, VINT 
(6 del PSOE, 3 de Compromís, 2 de Se Puede Burriana, 7 del PP i 2 de Cibur). Vots en 
contra, UN (1 de Ciudadanos). Abstencions, CAP. Consegüentment es declara l'assumpte 
aprovat per majoria.

[En aquest moment abandonen la sala de sessions la Sra. Aguilera i el Sr. Sánchez.]

17.- PRECS I PREGUNTES

1.- El Sr. Losada pregunta al Sr. Del Moral si el text amb què s'ha aprovat el Codi de bon 
govern  i  ètic  de  l'Ajuntament  de  Borriana  coincideix  amb el  que  va  treballar  el  Partit  
Popular o si és que el Sr. Del Moral creu que hi ha alguna cosa en el Codi que no és certa.  
Respon el Sr. Del Moral.

2.- La Sra. Sanchis es queixa davant del Sr. Aparisi de l'amplària de la carretera del Port, 
perquè  quan  s'encreuen  dos  autobusos  xocaran  entre  ells;  i  que  a  més  quan  s'haja 
d'ampliar  no  serviran  de  res  les  últimes  obres  que  s'han  realitzat  allí.  Respon  el  Sr.  
Arnandis.

3.- La Sra. Sanchis reclama al Sr. Del Moral que presente una moció per tal de retirar la 
moció que es va aprovar en el Ple ordinari d'1 d'octubre de 2015, relativa a la prohibició 
dels espectacles circenses que utilitzen animals; tenint en compte que hi ha sentències 
judicials que declaren que no és competència dels municipis i que, per tant, davant de la 
imminent possibilitat que els propietaris de circs afectats acudisquen a la Justícia per a 
reclamar  els  seus  drets,  l'Ajuntament  haurà  d'assumir  els  costos  del  procés  judicial. 
Respon el Sr. Del Moral. 

4.- La Sra. Sanchis pregunta a la Sra. alcaldessa per què no està fent cas del que li diuen 
des  dels  Serveis  Tècnics  i  està  deixant  passar  el  temps  sense  contestar  el  recurs 
interposat per Vistamar davant de la decisió de retirar-li la condició d'agent urbanitzador al 
PAI Sant Gregori. Respon la Sra. alcaldessa.

I sense més assumptes per tractar, la Presidència alça la sessió a les 23 hores i 00 minuts, 
de la qual, com a secretària, done fe, i perquè conste estenc la present acta que firme 
juntament amb la Sra. alcaldessa.
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L'ALCALDESSA LA SECRETÀRIA

Document firmat electrònicament al marge
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