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ESBORRANY EN EXTRACTE DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA
PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL 28 DE JULIOL DE 2016

A la ciutat de Borriana, el 28 de juliol de 2016, es reuneixen a la sala de sessions de la
casa  consistorial  de  l'Ajuntament  de  Borriana,  assistits  per  la  secretària  general,  Sra.
Iluminada Blay Fornas, i amb la presència de la interventora, Sra. M. Carmen González
Bellés, els senyors i senyores següents:

ALCALDESSA
SRA. MARIA JOSÉ SAFONT MELCHOR (PSOE)

TINENTS D'ALCALDE
1r. SR. VICENT GRANEL CABEDO (Compromís)
2n. SR. CRISTOFER DEL MORAL ESPINOSA (Se Puede Burriana)
3r. SR. VICENTE APARISI JUAN (PSOE)
4t. SR. SANTIAGO ZORÍO CLEMENTE (Compromís)
5a. SRA. M. CRISTINA RIUS CERVERA (PSOE)
6é. SR. JAVIER GUAL ROSELL (PSOE)
7é. SR. MANUEL NAVARRO RUIZ (Se Puede Burriana)

REGIDORS
SR. BRUNO ARNANDIS VENTURA (PSOE)
SRA. M. LLUÏSA MONFERRER AGUILELLA (PSOE)
SRA. INMACULADA CARDA ISACH (Compromís) 
SR. JUAN FUSTER TORRES (PP)
SRA. ANA MONTAGUT BORILLO (PP)
SR. ENRIQUE SAFONT MELCHOR (PP)
SRA. VICTORIA MARÍA MARÍN FUENTES (PP)
SRA. M. CONSUELO SUAY MONER (PP)
SR. CARLOS SOLÁ PERIS (PP)
SRA. MARIOLA AGUILERA SANCHIS (Cibur)
SR. ANTONIO SÁNCHEZ AVILÉS (Cibur)
SRA. M. JESÚS SANCHIS GUAL (Ciudadanos)

ABSENTS
SR. ÍÑIGO LOSADA BREITLAUCH (PP)

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

1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL DIA 3 DE MARÇ DE 2016 EN LA SEUA VERSIÓ
EN AMBDUES LLENGÜES OFICIALS (Secretaria)

La  Secretaria  dóna compte  de  l'esborrany  de  l'acta  corresponent  a  la  sessió  plenària
ordinària realitzada el dia 3 de març de 2016, en la seua redacció en ambdues llengües
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oficials.

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

2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT DE SERVEIS
SOCIALS  DE  CONCESSIÓ  DE  LA  MEDALLA  DE  LA  CIUTAT  A  CREU  ROJA  –
ASSEMBLEA LOCAL DE BORRIANA (Àrea  IV.  Neg.  Participació  Ciutadana)  (exp.
G1867/2016)

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

“VISTA la  proposta  subscrita  per  diversos  membres  d'aquesta  corporació,  amb  data
d'entrada en el Registre General de 9 de febrer de 2016, per la qual se sol·licita que s'inicie
el corresponent expedient tendent a la concessió de la medalla de la ciutat de Borriana a
Creu Roja Espanyola – Assemblea Local de Borriana, i tot això de conformitat amb el que
disposa el Reglament especial d'honors i distincions, publicat en el  Butlletí Oficial de la
Província núm. 134, de 7 de novembre de 1998.

VIST que  l'esmentada  proposta  està  subscrita  per  més  d'onze  regidors  d'aquest
Ajuntament  que  representen  la  majoria  absoluta  del  nombre  legal  de  membres  de  la
corporació.

ATÉS que la proposta es fonamenta en fets concrets que justifiquen mèrits proporcionats a
la importància de la distinció la concessió de la qual es pretén.

VIST  que l'Alcaldia Presidència, per decret núm. 876/2016, de 30 de març, va resoldre
nomenar instructor de l'expedient el regidor delegat de Serveis Socials, Sr. Manuel Navarro
Ruiz, i vist que el regidor indicat ha formulat proposta de concessió, a la vista que han
quedat  acreditats  fefaentment  en  l'expedient  els  mèrits  que  motiven  la  concessió  de
l'honor.

I de conformitat amb el dictamen de la Comissió Municipal de Participació Ciutadana, el
Ple de l'Ajuntament, fent ús de les atribucions conferides per l'article 21 del Reglament
d'honors i distincions, ACORDA:

Primer.- Concedir la medalla de la ciutat a Creu Roja Espanyola – Assemblea Local de
Borriana.

Segon.- Notificar aquest acord a Creu Roja Espanyola - Assemblea Local de Borriana, a
l'instructor de l'expedient i a l'Alcaldia Presidència, als efectes oportuns.

Tercer.- Comunicar aquest acord a la Secció IV, als efectes oportuns

Quart.-  Contra  la  present  resolució,  que  posa  fi  a  la  via  administrativa,  és  procedent
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de la
ciutat de Castelló de la Plana, en el termini de dos mesos comptadors de l'endemà a la
notificació d'aquest acord
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del Ple
de l'Ajuntament, en el termini d'un mes comptador de l'endemà a l'esmentada notificació.”

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

Sotmés  l'assumpte  a  la  consideració  de  la  corporació,  els  vint  membres  presents  hi
presten unànime aprovació, i així ho fa constar l'Alcaldia Presidència.

3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'EXPEDIENT 4/2016 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS I
SUPLEMENTS DE CRÈDIT (Àrea Econòmica. Intervenció) (G7656/2016)

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. 4-2016 de suplements de crèdit i crèdits extraordinaris en el Pressupost municipal de
l'exercici 2016 vigent.

L'objecte  de  la  present  modificació  és  concretament  la  creació  d'aplicacions
pressupostàries noves (crèdits extraordinaris) per a atendre despeses que no es poden
demorar. Es tracta de la contractació de personal desocupat agrícola, per a manteniment
d'espais  naturals  i  camins  rurals  del  terme  municipal  de  Borriana  (segons  memòries
elaborades  a  aquest  efecte),  i  es  finança  amb  ingressos  afectats  amb  motiu  de  les
subvencions atorgades pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social (SEPE- Servei Públic
d'Ocupació  Estatal,  convenis  corporacions  locals,  exercici  2016,  segons  resolucions
subscrites pel subdirector provincial de Gestió Econòmica i Serveis el 12/07/2016).

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 4-2016 de modificació de crèdits mitjançant suplements de
crèdit  i  crèdits  extraordinaris  en  el  Pressupost  municipal  de  l'exercici  2016,  segons  el
desglossament que es relaciona: 
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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.
Montagut (una) i Sra. Aguilera (una).

Sotmés  l'assumpte  a  la  consideració  de  la  corporació,  els  vint  membres  presents  hi
presten unànime aprovació, i així ho fa constar l'Alcaldia Presidència.

4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'EXPEDIENT 7/2016 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS I
SUPLEMENTS DE CRÈDIT (Àrea Econòmica. Intervenció) (G9845/2016)

Sotmesa la ratificació de la inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia a la consideració de la
corporació, els vint 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. 7-2016 de suplements de crèdit i crèdits extraordinaris en el Pressupost municipal de
l'exercici 2016 vigent.

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

L'objecte  de  la  present  modificació  és  suplementar  aplicacions  pressupostàries  per  a
atendre despeses que no es poden demorar per a l'exercici següent: despeses diverses
Cultura,  Junta  Fallera,  interessos demora,  manteniment  col·legis,  activitats  esportives  i
manteniment d'edificis.  Aquests despeses es financen amb càrrec a la baixa d'interessos

4

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

CRÈDITS EXTRAORDINARIS 

241-1430019 SALARIS SEPE EXP.1203216BD01 2016-032 30.925,26 €

241-1430020 SALARIS SEPE EXP.1203216BD02 2016-033 39.598,68 €

241-1430021 SALARIS SEPE EXP.1203216BD03 2016-034 39.598,68 €

241-1430022 SALARIS SEPE EXP.1203216BD04 2016-035 39.598,68 €

241-1600017 S. SOCIAL SEPE EXP.1203216BD01 2016-032 10.731,00 €

241-1600018 S. SOCIAL SEPE EXP.1203216BD02 2016-033 13.740,66 €

241-1600019 S. SOCIAL SEPE EXP.1203216BD03 2016-034 13.740,66 €

241-1600020 S. SOCIAL SEPE EXP.1203216BD04 2016-035 13.740,66 €

201.674,28 €

FINANÇAMENT: MAJORS INGRESSOS 

42100011 DESOCUPACIÓ SEPE EXP.1203216BD01 2016-032 41.656,26 €

42100012 DESOCUPACIÓ SEPE EXP.1203216BD02 2016-033 53.339,34 €

42100013 DESOCUPACIÓ SEPE EXP.1203216BD03 2016-034 53.339,34 €

42100014 DESOCUPACIÓ SEPE EXP.1203216BD04 2016-035 53.339,34 €

suma 201.674,28 €

codi aplicació pressupostària projecte import (€)

codi aplicació pressupostària projecte import (€)
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de préstecs.

D'altra  banda,  quant  als  crèdits  extraordinaris,  es  crea l'aplicació  pressupostària  per  a
atendre la quota de patró en la FUE (Universitat Empresa de l'UJI), finançada igualment
amb la baixa d'interessos de préstecs.

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; 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 7-2016 de modificació de crèdits mitjançant suplements de
crèdit  i  crèdits  extraordinaris  en  el  Pressupost  municipal  de  l'exercici  2016,  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), Sr. Sánchez (tres), Sra. Sanchis (dues) i Sra. alcaldessa (dues).

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

5.-  PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ,  SI  ESCAU,  D'IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS I OBRES PER A OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE COL·LEGI NÚM. 6

5

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

SUPLEMENT CRÈDITS 
334.22609002 DESPESES DIVERSES ACT. CULTURALS 15.000,00 €
338.22699028 DESPESES DIVERSES JUNTA  FALLERA 37.000,00 €
931.35200000 INTERESSOS DE DEMORA 10.000,00 €
326.21200002 MANTENIMENT COL·LEGIS PÚBLICS 12.000,00 €

341.22609003 DESPESES DIV. ACTIVITATS ESPORTIVES 5.000,00 €
920.21200000 MANTENIMENT EDIFICIS GENERALS 11.133,88 €

CRÈDITS EXTRAORDINARIS

326.45390001 CONVENI UNIVERSITAT EMPRESA 6.010,12 €
96.144,00 €

011.3100000 INTERESSOS DE PRÉSTECS 96.144,00 €

codi aplicació pressupostària projecte modificac(+) €

codi aplicació pressupostària projecte modificac(-) € 

FINANÇAMENT DESPESES – baixa
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– CARDENAL TARANCÓN (Àrea Econòmica. Intervenció) (G9709/2016)

Sotmesa la ratificació de la inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia a la consideració de la
corporació, els vint 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:

“Vist l'escrit de data 6-6-2016 (núm. registre entrada 8332) presentat per José A.
Rodríguez Pinedo (20161355-S), en nom i representació de la mercantil EDIFESA OBRAS
Y PROYECTOS, SA (A-46185526), en el qual sol·licita  ‘que es procedisca a declarar les
obres  de  construcció  d'UN  CENTRE  PÚBLIC  D'EDUCACIÓ  INFANTIL  I  PRIMÀRIA
denominat  CARDENAL TARANCÓN (núm.  6),  com a  obra  d'especial  interés  o  utilitat
municipal, i a concedir la procedència de l'aplicació d'una bonificació del 95% de la quota
de l'IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES corresponent a aquest’
(exp. G-9709/16).

Atés que la vigent Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions,
instal·lacions i obres preveu en l'article 7 la bonificació següent:

1. Pot concedir-se una bonificació de fins al 95 per 100 de la quota de l'impost a
favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguen declarades d'especial
interés  o  utilitat  municipal  per  concórrer  circumstàncies  socials,  culturals,
historicoartístiques  o  del  foment  de  l'ocupació  que  justifiquen  tal  declaració.
Aquesta declaració correspon al Ple i s'ha d'acordar amb la sol·licitud prèvia del
subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.

A aquest efecte, en tota construcció, instal·lació o obra subjecta a l'impost que es
realitze  dins del  perímetre  inclòs en el  conjunt  històric  de Borriana declarat  bé
d'interés  cultural  s'entén  que  concorren  circumstàncies  socials,  culturals  i
historicoartístiques, i s'aplica una bonificació del 50% en l'impost.

(…...)
4.  Les  sol·licituds  referides  a  les  anteriors  bonificacions  han  de  formular-se

conjuntament amb l'autoliquidació de l'impost, en la qual s'ha d'aplicar el benefici
fiscal  invocat.  En  aquests  supòsits  de  sol·licitud  de  bonificació,  la  tramitació
d'aquesta no ha d'obstar la de l'expedient de llicència d'obres, no aplicant-se el que
disposen els articles 13.2 i 15 de la present Ordenança quant a la part de quota
respecte a la qual se sol·licita la bonificació.

En cas que  no es concedira el benefici sol·licitat,  la Secció de Rendes ha de
procedir a expedir liquidació complementària, i han de computar-se els interessos
de demora meritats.

Vist l'informe emés per la Intervenció Municipal.

Vist  que,  a  la  vista  de  l'informe  tècnic  emés,  la  Regidoria  d'Hisenda  formula
proposta en què es considera que les obres de construcció del col·legi núm. 6 CARDENAL
TARANCÓN no han de ser considerades com d'especial interés o utilitat  municipal,  en
tractar-se d'obres ordinàries que correspon executar a les administracions públiques, no
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justificar-se la concurrència de les circumstàncies previstes legalment per a considerar-les
com d'especial interés o utilitat municipal i per haver-hi ja precedents idèntics en què es va
desestimar tal declaració.

Vist  el  dictamen  favorable  per  unanimitat  de  la  Comissió  Municipal  Permanent
d'Hisenda i Comptes, el Ple de l'Ajuntament ACORDA:

PRIMER.- Desestimar la sol·licitud efectuada per la mercantil EDIFESA OBRAS Y
PROYECTOS, SA (A-46185526),  per  la  qual  pretén  ‘que es  procedisca a  declarar  les
obres  de  construcció  d'UN  CENTRE  PÚBLIC  D'EDUCACIÓ  INFANTIL  I  PRIMÀRIA
denominat  CARDENAL TARANCÓN (núm.  6),  com a  obra  d'especial  interés  o  utilitat
municipal, i a concedir la procedència de l'aplicació d'una bonificació del 95% de la quota
de l'IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES corresponent a aquest’,
per considerar que no és procedent tal declaració basant-se en allò que s'ha exposat en la
part expositiva.

SEGON.- Requerir la persona interessada perquè presente l'autoliquidació relativa
a l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres derivada de les obres de referència, i
procedisca al seu pagament en els termes legalment procedents.

TERCER.- Traslladar-ho a la persona interessada, amb instrucció que, contra el
present acte administratiu dictat en via de gestió d'ingressos de dret públic, pot interposar
recurs de reposició davant del mateix òrgan que el dicta en el termini d'un mes comptador
de l'endemà de la notificació expressa d'aquest, segons disposa l'article 14 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'hisendes locals,
sense perjudici que puga interposar-ne qualsevol altre que estime procedent. En tot cas, la
interposició del recurs no suspén l'execució de l'acte impugnat.”

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

Sotmés  l'assumpte  a  la  consideració  de  la  corporació,  els  vint  membres  presents  hi
presten unànime aprovació, i així ho fa constar l'Alcaldia Presidència.

6.-  DACIÓ  DE  COMPTE  D'INFORMACIÓ  ECONÒMICA  REFERIDA  AL  SEGON
TRIMESTRE DE 2016 (Àrea Econòmica. Intervenció) (G9265/2016)

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

“Vist el resum trimestral de l'estat d'execució del Pressupost d'ingressos i de despeses així
com del  moviment  i  la  situació  de  la  tresoreria  de  l'entitat  format  per  la  Intervenció  i
Tresoreria municipals, corresponent al SEGON TRIMESTRE DEL 2016, en compliment del
que disposen els articles 207 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i
art.  5  de les bases d'execució del  Pressupost,  i  igualment  el  que preveu l'art.  218 de
l'esmentat  text  refós  sobre  dació  de  compte  de  resolucions  aprovades  contràries  a
objeccions, i el que estableixen l'art. 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, i el Reial decret
635/2014,  de  25  de  juliol,  vist  el  dictamen  favorable  per  unanimitat  de  la  Comissió
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Municipal Permanent d'Hisenda i Comptes, el Ple d'aquest Ajuntament acorda:

PRIMER.- Quedar assabentat de la següent informació econòmica subministrada per la
Intervenció i Tresoreria municipals, corresponent al segon trimestre de 2016:
Informació establida en l'art.  4 de la Llei  15/2010, de 5 de juliol,  sobre morositat  i  del

període de pagament mitjà a proveïdors segons el Reial decret 635/2014, de 25 de
juliol.

Estat d'execució del Pressupost i tresoreria.
Resolucions contràries a objeccions de la Intervenció i Tresoreria municipals art. 218 del

TRLHL.

SEGON.- Respecte al pagament mitjà a proveïdors i morositat, de conformitat amb l'art. 6
del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, la informació s'ha de publicar en el portal del
web  de  la  corporació  local  a  l'efecte  de  garantir  l'accessibilitat  i  transparència
corresponents.”

La corporació en queda assabentada.

7.-  DACIÓ  DE  COMPTE  AL  PLE  DELS  ACORDS  ADOPTATS  PER  LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL ENTRE ELS DIES  30/06/2016  I  14/07/2016,  AMBDÓS INCLOSOS
(Secretaria)

Sotmés per la Presidència l'assumpte a la consideració de la corporació, els vint membres
presents del Ple de l'Ajuntament es donen per entesos dels acords adoptats per la Junta
de  Govern  Local  en  les  sessions  realitzades  entre  els  dies  30.06.2016 i  14.07.2016,
ambdós inclosos.

La corporació en queda assabentada.

8.- DACIÓ DE COMPTE AL PLE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA
PRESIDÈNCIA QUE CONSTEN A LA SECRETARIA MUNICIPAL,  CORRESPONENTS
AL PERÍODE DEL 27/06/2016 AL 17/07/2016, AMBDÓS INCLOSOS

Sotmés per la Presidència l'assumpte a la consideració de la corporació, els vint membres
presents del Ple de l'Ajuntament es donen per entesos de les resolucions adoptades per
l'Alcaldia Presidència que consten a la Secretaria Municipal, corresponents al període del
26/06/2016 al 17/07/2016, 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 consideració dels membres de la corporació.
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DESPATX EXTRAORDINARI 

8.BIS.1.- AMPLIACIÓ, SI ESCAU, DELS CRITERIS OBJECTIUS PER A L'ASSIGNACIÓ
DEL  COMPLEMENT  DE  PRODUCTIVITAT  ALS  EMPLEATS  PÚBLICS  DE
L'AJUNTAMENT DE BORRIANA EN OCASIÓ DE LA CELEBRACIÓ DEL FESTIVAL
ARENAL SOUND 2016 (Àrea I. Neg. Recursos Humans) (G1214/2016)

La  Secretaria  dóna  compte  del  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  Permanent  de
Recursos Humans i Règim Interior, del tenor següent:

“Vista la proposta del regidor delegat d'Interior,  Personal i  Seguretat de 21 de juliol  de
2016, que conté l'ampliació dels criteris objectius per a l'assignació de complement de
productivitat als empleats públics de l'Ajuntament de Borriana, en el sentit següent: 

El passat 11 de febrer van ser aprovats pel Ple de l'Ajuntament els criteris objectius per a
l'assignació  del  complement  de  productivitat  a  les  persones  empleades  públiques  de
l'Ajuntament de Borriana. 

En l'esmentat acord es regulen dos tipus de circumstàncies, en dos capítols diferents, sent
aquestes circumstàncies ampliables en un moment  posterior  sempre que es considere
procedent, tal com s'estableix en l'apartat segon de l'exposició de motius de l'acord:

•En el capítol I  allò relatiu a l'exercici  de funcions de categoria superior,  per  delegació
expressa. 

•En el capítol II allò relatiu a l'exercici de les funcions de secretaria de l'alcaldia. 

Vista la resolució, de data 21 de juliol de 2016, efectuada per part de la direcció territorial
de la Conselleria de Justícia, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es
concedeix a IMUSIC FESTIVAL, SL, l'autorització per a la realització de l'Arenal Sound
2016 als municipis de Borriana, Nules i Vila-real, per a les dates compreses entre els dies
2 i 8 d'agost de 2016.

Vist que, durant la setmana de duració del festival,  a l'activitat  ordinària i  demanda de
serveis  policials  que generen els veïns i  veïnes i  residents a Borriana,  sent  aquest un
municipi costaner, se suma el dispositiu que ha d'establir-se per tal de donar resposta a les
incidències que sorgeixen en ocasió del festival, amb un públic que duplica pràcticament la
població local, a més de l'establiment de l'operatiu de trànsit específic per a atendre les
necessitats  de  mobilitat  durant  els  dies  que  dura  aquest,  produint-se  un  increment
significatiu  del  nombre  d'intervencions  policials  en  comparació  a  qualsevol  altra  data
diferent d'aquelles en què se celebra el festival.

Vist que, per aquestes mateixes circumstàncies, s'incrementa el nombre d'intervencions
dels empleats adscrits a la via pública, en relació amb les tasques de trasllat, col·locació i
transport de material propi dels equips de vies i obres públiques municipals.

Vist que l'esforç i l'activitat extraordinària que han de realitzar els empleats públics que
participen directament en l'operatiu establit en ocasió del festival Arenal Sound té cabuda
en la definició que estableix la vigent legislació respecte del complement de productivitat,
això és, la retribució de l'especial rendiment, l'activitat extraordinària i l'interés i iniciativa
amb què el funcionari exerceix el seu treball. 
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Vist que es donen circumstàncies objectives relacionades directament amb l'exercici del
lloc de treball, com són, entre d'altres, l'increment en el nombre d'intervencions que cal
realitzar, la quantitat de públic assistent a l'esdeveniment i el nombre d'hores de treball en
què s'està exposat a altes temperatures, atés que la celebració del festival es realitza a
l'estiu. 

Tal com estableix el RD 861/1986, és el Ple el que ha d'establir els criteris que permeten a
l'Alcaldia la distribució de la quantia pressupostada entre els diferent programes o àrees i
l'assignació individual  del  complement que,  en tot  cas,  ha de realitzar-se en funció de
circumstàncies objectives relacionades directament amb l'exercici del lloc de treball.

Aquest  supòsit  s'ha  plantejat  durant  les  tres  últimes  edicions  del  festival  i  la  falta  de
regulació dóna lloc a informes repetits sobre la inexistència de garantia dels principis de
transparència i igualtat en l'assignació d'aquest complements.

Vist que l'esmentada proposta ha estat aprovada per unanimitat pels membres assistents
de la Mesa General de Negociació, realitzada en data 26 de juliol de 2016.

De conformitat amb l'informe de la Secció Primera de data 26 de juliol de 2016.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa d'Interior, Recursos Humans i Benestar Social,
el Ple de l'Ajuntament acorda:

Primer.- Ampliar els criteris objectius per a l'assignació del complement de productivitat als
empleats públics de l'Ajuntament de Borriana, acordats en sessió plenària d'11 de febrer
de 2016, en el sentit següent:

Capítol III

Exercici de funcions en dia de servei ordinari del personal empleat públic que
participe directament en l'operatiu establit en ocasió del festival Arenal Sound en la

seua edició de 2016

Article 1.- Supòsits d'aplicació

La participació, en servei ordinari, dels empleats i empleades públiques pertanyents al cos
de la Policia Local de Borriana i dels empleats adscrits als Serveis Múltiples-Via Pública,
en l'operatiu establit en ocasió de la celebració del denominat festival Arenal Sound edició
2016. 

Article 2.- Quantia

2.1 Atenent a les circumstàncies objectives relacionades directament amb l'exercici de les
funcions pròpies del cos de la Policia Local durant la celebració del festival Arenal Sound,
en la seua edició 2016, des del seu començament -torn nocturn operació arribada- fins a la
seua finalització -torn matí operació eixida-, s'estableix una quantia de 70 € per cada dia
de servei ordinari. 

2.2 Atenent a les circumstàncies objectives relacionades directament amb l'exercici de les
funcions pròpies dels empleats públics adscrits als Serveis Múltiples-Via Pública durant la
celebració del festival Arenal Sound, en la seua edició 2016, des del seu començament fins
a la seua finalització, s'estableix una quantia de 50 € per cada dia de servei ordinari.
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Segon.- Traslladar la present resolució a la Junta de Personal i al Negociat de RH, als
efectes oportuns.

Tercer.- Ordenar la publicació d'aquesta resolució en el tauler de personal i en el portal de
l'empleat públic d'aquest Ajuntament, a l'efecte del coneixement de tots ells. 

Quart.- Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar-se
recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà a
la  seua  notificació,  davant  del  Jutjat  Contenciós  Administratiu  amb seu  a  la  ciutat  de
Castelló de la Plana, d'acord amb el que disposa l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Potestativament, també es
pot interposar recurs de reposició davant del Ple, en el termini d'un mes comptador des de
l'endemà  de  la  seua  notificació,  d'acord  amb  el  que  estableix  l'article  117  de  la  Llei
30/1992,  de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del
procediment administratiu comú.”

En relació amb la urgència, es produeixen les intervencions següents: Sra. Aguilera (dues)
i Sr. Gual (dues).

Sotmesa la urgència a la corresponent votació,  dóna el  resultat  següent:  vots a favor,
DIVUIT (6  de  PSOE,  3  de  Compromís,  2  de  Se  Puede  Burriana,  6  del  PP  i  1  de
Ciudadanos). Vots en contra, DOS (2 de Cibur). Abstencions, CAP. Consegüentment es
declara la urgència aprovada per majoria.

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

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

8.BIS.2.-  MILLORA,  SI  ESCAU,  DE  LES  CONDICIONS  DE  TREBALL  DE  LES
PERSONES EMPLEADES PÚBLIQUES DE L'AJUNTAMENT DE BORRIANA, RELATIVA
AL PREU DE LES GRATIFICACIONS REALITZADES DURANT LA CELEBRACIÓ DE
L'EDICIÓ DEL FESTIVAL ARENAL SOUND 2016 

La  Secretaria  dóna  compte  del  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  Permanent  de
Recursos Humans i Règim Interior, del tenor següent:

“Vista la proposta del regidor delegat d'Interior,  Personal i  Seguretat de 21 de juliol  de
2016, que conté l'increment en la quantia de les retribucions per realització de serveis
extraordinaris durant la celebració de la setena edició del festival Arenal Sound 2016, en el
sentit següent:

El Ple de l'Ajuntament, en sessió realitzada el dia 24 de juliol de 2013, va aprovar l'Acord
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sobre les normes reguladores de les condicions de treball dels empleats públics al servei
de l'Ajuntament de Borriana, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 29 d'agost de
2013. 

L'esmentat text, en l'article 28, regula les gratificacions per serveis extraordinaris realitzats
fora de la jornada laboral, i estableix que la corporació ha de proposar les mesures òptimes
per tal d'evitar-ne la realització, i fixa la quantia de la seua retribució en 17,00 euros per
hora diürna i 21,00 euros per hora nocturna i festiva, quanties que han d'incrementar-se un
1% de conformitat amb la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a 2016. 

Ara bé, de conformitat amb el que estableix el penúltim paràgraf de l'article 28.3, per a tots
els serveis, s'han de retribuir com a hores extraordinàries festives les corresponents als
serveis realitzats en la setmana de celebració del festival ARENAL SOUND, des del seu
començament fins a la seua finalització. 

I és que, a la vista de la Resolució, de data 21 de juliol de 2016, efectuada per part de la
direcció  territorial  de  la  Conselleria  de  Justícia,  Reformes  Democràtiques  i  Llibertats
Públiques,  per  la  qual  es  concedeix  a  IMUSIC  FESTIVAL,  SL,  l'autorització  per  a  la
realització de l'Arenal Sound 2016 als municipis de Borriana, Nules i Vila-real, per a les
dates compreses entre els dies 2 i 8 d'agost de 2016, i atés que l'esmentada celebració,
com s'ha reiterat en les sis primeres edicions del festival, genera la realització de serveis
extraordinaris en jornades de treball molt exigents i rigoroses per part del personal empleat
públic municipal, pertanyent majoritàriament al cos de la Policia Local i al personal adscrit
a la Via Pública.

Atés que a l'esmentat esdeveniment assisteix una quantitat de públic que quasi duplica la
població resident a Borriana.

Vist que, durant la setmana de duració del festival,  a l'activitat  ordinària i  demanda de
serveis  policials  que generen els veïns i  veïnes i  residents a Borriana,  sent  aquest un
municipi costaner, se suma el dispositiu que ha d'establir-se per tal de donar resposta a les
incidències que sorgeixen en ocasió del festival, a més de l'establiment de l'operatiu de
trànsit específic per a atendre les necessitats de mobilitat durant els dies que dura aquest,
produint-se un increment significatiu del nombre d'intervencions policials i dels empleats
adscrits a la Via Pública, en comparació a qualsevol altra data diferent d'aquelles en què
se celebra el festival.

De conformitat amb la disposició final tercera de l'Acord sobre les normes reguladores de
les condicions de treball dels empleats públics al servei de l'Ajuntament de Borriana, en la
qual s'estableix:

Les condicions pactades en el present Acord són mínimes, per la qual cosa la
corporació ha de procurar establir totes aquelles millores que s'estipulen perquè
els empleats  obtinguen un major  rendiment i  senten una major  vinculació amb
aquesta.

Vist que, de l'esmentada proposta, s'ha donat compte a la Mesa General de Negociació,
realitzada en data 26 de juliol de 2016.

De conformitat amb l'informe de la Secció Primera de data 26 de juliol de 2016.

De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Interior, Recursos Humans i
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Benestar Social, el Ple de l'Ajuntament acorda:

Primer.  La millora en les condicions de treball de les persones empleades públiques de
l'Ajuntament de Borriana, relativa al preu de les gratificacions del personal que preste els
seus serveis fora de la seua jornada normal de treball durant la celebració de la setena
edició del festival Arenal Sound 2016, per a les comeses que deriven d'aquest, des del seu
començament fins a la seua finalització, incrementant la seua quantia actual de 21 €/hora a
un import de 24 euros l'hora extraordinària realitzada. 

Segon.- Traslladar la present resolució a la Junta de Personal i al Negociat de RH, als
efectes oportuns.

Tercer.- Ordenar la publicació d'aquesta resolució en el tauler de personal i en el portal de
l'empleat públic d'aquest Ajuntament, al l'efecte del coneixement de tots ells. 

Quart.- Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar-se
recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà a
la  seua  notificació,  davant  del  Jutjat  Contenciós  Administratiu  amb seu  a  la  ciutat  de
Castelló de la Plana, d'acord amb el que disposa l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Potestativament, també es
pot interposar recurs de reposició davant del Ple, en el termini d'un mes comptador des de
l'endemà  de  la  seua  notificació,  d'acord  amb  el  que  estableix  l'article  117  de  la  Llei
30/1992,  de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del
procediment administratiu comú.”

Sotmesa la urgència a la  corresponent  votació,  dóna el  resultat  següent:  vots  a favor,
DIVUIT (6  de  PSOE,  3  de  Compromís,  2  de  Se  Puede  Burriana,  6  del  PP  i  1  de
Ciudadanos). Vots en contra, DOS (2 de Cibur). Abstencions, CAP. Consegüentment es
declara la urgència aprovada per majoria.

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

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

10. PRECS I PREGUNTES

1.-  El  Sr.  Fuster  pregunta  a  la  Sra.  alcaldessa  si,  després  de  llegir  l'informe  de  la
Intervenció en relació amb la Xarxa Llibres, considera que és legal compensar l'ajuda amb
els deutors a l'Ajuntament de Borriana. Respon la Sra. alcaldessa.

2.- El Sr. Fuster pregunta a la Sra. alcaldessa si pot avançar alguna cosa del que passarà
amb Sant Gregori: si es quedarà per a celebrar el festival Arenal Sound, si hi ha hagut
noves reunions després de la  rescissió  de l'urbanitzador,  si  té  data per  a  la  resolució
definitiva del projecte, etc. Respon la Sra. alcaldessa.
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3.-  El  Sr. Fuster  pregunta a la Sra. Rius si sap en quina data es va retirar la condició a
l'agent urbanitzador de la unitat d'execució A-30 i A-31, i a partir de la qual l'Ajuntament va
poder continuar els oportuns tràmits. Responen la Sra. Rius i la Sra. alcaldessa.

4.- El Sr. Fuster pregunta a la Sra. Rius si té constància de quants decrets hi ha hagut en
els quals es denegue ajudes socials a veïns de Borriana. Respon la Sra. Rius.

5.-  El  Sr. Fuster  pregunta a la Sra. Rius per què ha dit que el preu just de la nau per a
expropiar  ubicada  a  la  ronda  de  Pere  IV,  així  com  el  terreny  que  està  darrere  del
Cementeri,  s'havia  d'haver  pagat  en  2012…  Pot  dir  la  quantia  del  preu  just  i  quan
esdevenen fermes les sentències pronunciades pel Tribunal Suprem? Respon la Sra. Rius.

6.-  El Sr. Safont pregunta al Sr. Gual per a quan es convocaran els processos selectius
d'agents i oficials que falten en la plantilla de Policia Local. Respon el Sr. Gual.

7.- El Sr. Safont prega que el Ple exigisca a la Sra. Aguilera el compliment de la promesa
que va realitzar en un Ple anterior, amb asseveracions en què assegurava conéixer el nom
de les persones que traurien les dues últimes places d'inspector  de Policia Local,  i  es
comprometia a aportar un document notarial. Sol·licita que conste en l'acta la seua petició i
que  es  comprove  la  veracitat  de  les  esmentades  afirmacions,  per  tal  que  quede
completament clara la netedat de l'esmentat procés selectiu.

8.- El Sr. Safont pregunta al Sr. Gual si s'ha firmat algun conveni amb ajuntament veí de
Borriana  per  a  l'aportació  de  reforços  policials  durant  la  celebració  del  festival  Arenal
Sound 2016. Responen el Sr. Gual i la Sra. Aguilera.

9.-  El  Sr. Safont  pregunta al Sr. Granel per què, si hi ha una plataforma gratuïta de la
Diputació  Provincial  de  Castelló  a  la  qual  tots  els  ajuntaments  poden  enviar  la  seua
programació cultural de forma gratuïta, no s'ha utilitzat fins a la data i,  en canvi,  s'han
pagat  molts  diners  quan es  podia  evitar.  Des de la  invitació  que es  va fer  des  de  la
Diputació a l'Ajuntament de Borriana, s'ha fet alguna cosa per tal de participar en aquesta
plataforma gratuïta? Respon el Sr. Granel.

10.-  El  Sr.  Solá  pregunta a la Sra.  Monferrer  per  les declaracions del  president  de la
Federació de Falles, segons les quals s'apunta a una possible fusió entre la Junta Local
Fallera i la Federació de Falles. Quina és la postura de l'equip de govern respecte d'això?
Ja han pres alguna decisió? Respon la Sra. Monferrer. 

11.-  El Sr. Solá pregunta a la Sra. Monferrer sobre un decret de la setmana anterior, pel
qual  es  transferia  3.000  €  de  l'aplicació  pressupostària  d'Activitats  ludicofestives  a
l'aplicació de Festes de Misericòrdia. Quin és el motiu d'aquesta transferència? Ha canviat
el criteri de l'equip de govern des de final de desembre fins ara? Respon la Sra. Monferrer.

12.- El Sr. Solá pregunta a la Sra. Monferrer si ja té els criteris per a atorgar les ajudes a
les penyes de festes, tal com es va comprometre en comissió. Respon la Sra. Monferrer.

13.- La Sra. Aguilera prega a la Sra. alcaldessa que exercisca correctament la seua labor
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de direcció del debat en els plens, ja que considera que és una falta de respecte referir-se
a Cibur i als seus representants, quan contesten als altres partits de l'oposició. 

14.- La Sra. Aguilera pregunta a la Sra. alcaldessa si considera que amb l'autorització que
ha atorgat la Conselleria de Justícia per a la celebració del festival Arenal Sound té prou
l'Ajuntament per a quedar exempt de qualsevol responsabilitat civil o penal. Respon la Sra.
alcaldessa.

15.-  La  Sra. Aguilera  pregunta a la Sra. alcaldessa per què han permés l'ocupació de
terrenys municipals i les obres en aquests sense autorització, ni disponibilitat dels terrenys,
ni  llicència.  Per  què les  taxes  que s'apliquen per  al  festival  són inferiors  que les  que
s'apliquen als xiringuitos? Respon la Sra. alcaldessa.

16.- La Sra. Aguilera pregunta a la Sra. alcaldessa quines mesures s'adoptaran enguany
en el festival per tal de controlar el subarrendament de terrenys per part dels organitzadors
del festival. Respon la Sra. alcaldessa.

17.- La Sra. alcaldessa sol·licita de la Sra. secretària que la informe sobre la veracitat de
l'asseveració segons la qual s'ha facilitat tota la documentació a la persona que ha tramitat
l'autorització de la celebració del festival. Respon la Sra. secretària.

18.-  La Sra. Aguilera sol·licita a la Sra. alcaldessa que li passe immediatament totes les
actes de comprovació (de l'OCA, de la Policia o del tècnic competent) que es realitzen
durant la celebració del festival. Respon la Sra. alcaldessa.

19.- La Sra. Aguilera sol·licita a la Sra. alcaldessa que la informe sobre les conversacions
que ha mantingut  amb el  Sr.  Ximo Puig  i  el  Sr.  Francesc  Colomer  en  relació  amb la
celebració del festival Arenal Sound. Respon la Sra. alcaldessa.

20.- La Sra. Aguilera pregunta al Sr. Granel i al Sr. Aparisi quines reunions han tingut amb
l'empresa organitzadora, amb els tècnics competents, amb les diverses conselleries, en
relació amb la celebració del festival Arenal Sound en Sant Gregori. Quines gestions han
realitzat per a la possible celebració del festival en 2017? Llavors la celebració del festival
tornarà a ser competència municipal? Responen el Sr. Granel i el Sr. Aparisi.

21.- El Sr. Sánchez pregunta a la Sra. alcaldessa si per a declarar la falta de competència
de l'Ajuntament per a la celebració del festival, acordada per la Junta de Govern Local el 7
de juliol, la decisió va venir exclusivament de l'equip de govern de l'Ajuntament o si va
venir incitada per altres administracions. Respon la Sra. alcaldessa.

22.- La Sra. Sanchis pregunta a la Sra. alcaldessa qui controlarà que no s'excedeixen les
limitacions  de decibels  durant  la  celebració del  festival.  I,  en cas que se superen,  qui
acudirà i si se suspendrà la celebració o no. Respon la Sra. alcaldessa.

23.-  La Sra. Sanchis pregunta al Sr. Gual qui pagarà les despeses (llum, aigua, etc.) de
l'escola infantil Infant Felip. Respon el Sr. Gual.

24.- La Sra. Sanchis reclama al Sr. Del Moral que complisca i li remeta tota la informació
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sobre els recorreguts que ha fet amb taxi pagats per l'Ajuntament de Borriana. Respon el
Sr. Del Moral. 

25.- La Sra. alcaldessa prega a la Sra. Aguilera que li facilite la documentació que li ha fet
dir:  “L'alcaldessa s'ha acomodat a la butaca i  ha col·locat tota la seua família: la seua
germana  a  la  guarderia,  els  seus  fills  i  el  seu  marit.  Ara  què  farà,  seguir  tres  anys
mantenint-los?” I a més li demana que ho desmentisca públicament en el mateix mitjà on
va fer les declaracions.

I sense més assumptes per tractar, la Presidència alça la sessió a les 22 hores i 05 minuts,
de la qual cosa, com a secretària, done fe, i perquè conste estenc la present acta que firme
juntament amb la Sra. alcaldessa.

L'ALCALDESSA LA SECRETÀRIA

Document firmat electrònicament al marge
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