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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT EL 23 DE JULIOL DE 2015

A la ciutat de Borriana, el 23 de juliol de 2015, es reuneixen a la sala de sessions de la
casa consistorial de l'Ajuntament de Borriana, assistits per la secretària general, Sra.
Iluminada  Blay  Fornás,  i  amb  la  presència  de  la  interventora,  Sra.  M.  Carmen
González Bellés, els senyors i senyores següents:

ALCALDESSA

Sra. MARIA JOSÉ SAFONT MELCHOR (PSOE)

TINENTS D'ALCALDE

1r. Sr. VICENT GRANEL CABEDO (Compromís)
2n. Sr. CRISTOFER DEL MORAL ESPINOSA (Se Puede Burriana)
3r. Sr. VICENTE APARISI JUAN (PSOE)
4t. Sr. SANTIAGO ZORÍO CLEMENTE (Compromís)
5a. Sra. M. CRISTINA RIUS CERVERA (PSOE)
6é. Sr. JAVIER GUAL ROSELL (PSOE)
7é. Sr. MANUEL NAVARRO RUIZ (Se Puede Burriana)

REGIDORS

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

La Sra. presidenta declara oberta la sessió, quan són les 19 hores i 2 minuts, i es
passa a continuació a llegir i resoldre els assumptes compresos en l'ordre del dia.

1.-  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DEL  PLA  D'IGUALTAT  DEL  PERSONAL  DE
L'AJUNTAMENT DE BORRIANA 2015-2019 (Àrea I. Neg. Recursos Humans) 
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La secretària  dóna compte de dictamen de la  Comissió Informativa Permanent  de
Règim Interior, del següent tenor literal:

“Vist que la Comissió d'Igualtat de l'Ajuntament de Borriana, constituïda en data 27 de
maig de 2014 i renovada el  9 de juliol del present exercici,  en sessió realitzada el
passat 16 de juliol, va aprovar, amb el vot favorable de tots els presents, l'esborrany
sobre el Pla d'igualtat del personal de l'Ajuntament de Borriana.

Vist que s'ha donat compte de la proposta d'aprovació del Pla a la Mesa Unitària de
Negociació. 

Vist l'Informe emés per la Secció I i el dictamen de la Comissió Informativa d'Interior,
Recursos Humans i Benestar Social, el Ple de l'Ajuntament ACORDA:

Primer.-  Aprovar  el  PLA D'IGUALTAT  DEL  PERSONAL  DE  L'AJUNTAMENT  DE
BORRIANA 2015-2019, que figura en l'annex d'aquesta resolució. 

Segon.- Ordenar la publicació de l'esmentat Pla en el tauler de personal i en el portal
de l'empleat d'aquest Ajuntament, a l'efecte del seu coneixement per tota la plantilla de
l'Ajuntament.

Tercer.-  Ordenar  la  constitució  de  la  comissió  de  seguiment  del  Pla  d'igualtat,  de
conformitat amb el punt 4.1 del Pla.

Quart.- Ordenar la constitució de l'equip d'atenció a l'assetjament sexual i per raó de
gènere, de conformitat amb el punt 5.4 del Pla.

Cinqué.- El present Pla d'igualtat del personal de l'Ajuntament de Borriana 2015-2019
ha d'entrar en vigor l'endemà de la seua aprovació pel Ple de l'Ajuntament.”

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.

En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents: 

Sra. Carda:  “Jo voldria donar les gràcies, en especial a l'anterior regidora delegada
d'Igualtat (la Sra. Suay) i al personal funcionari, que han fet possible aquest Pla, que
significa una millora en la igualtat d'aquest Ajuntament.”

Sra.  Suay:  “Jo  vull  transmetre  que  s'haja  adherit  i  que  siga  una  de  les  primeres
accions que en matèria d'igualtat es porten a Ple, que és el Pla d'igualtat d'aquest
Ajuntament. Gràcies a la col·laboració de tots els funcionaris, que haja recollit el guant
l'actual regidora d'Igualtat, i sobretot a dues funcionàries que s'han implicat de ple en el
que és la redacció i impressió d'aquest projecte.

I perquè siga efectiu,  vull  indicar que tots hauríem d'implicar-nos-hi i  fer-nos
partícips del Pla. Moltes gràcies, i gràcies a l'actual regidora d'Igualtat.”
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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.

2.-  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DEL  COMPTE  DE  LIQUIDACIÓ  DEFINITIVA  DE
MODIFICAT DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE LA UNITAT D'EXECUCIÓ
A-11 REDELIMITADA (Àrea II. Neg. Urbanisme) 

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

“EXAMINADES  les actuacions  que  consten  en  l'expedient  tramitat  en  aquest
Ajuntament  amb  vista  a  l'execució  del  Programa  d'actuació  integrada  per  al
desenvolupament de la unitat d'execució A-11 redelimitada del Pla general d'aquesta
ciutat.

Tenint en compte els següents ANTECEDENTS:

Primer.-  El  3  de  març  de  2005  el  Ple  de  l'Ajuntament  va  aprovar  el  Projecte  de
reparcel·lació del Programa d'actuació integrada per al desenvolupament de la unitat
d'execució A-11 del Pla general de Borriana, que va ser inscrit en el Registre de la
Propietat de Nules 1 el 6 de novembre de 2006.

Segon.- El 12 de setembre de 2008 es va subscriure l'Acta de recepció de les obres
d'urbanització de la unitat d'execució A-11 del Pla general de Borriana.

Tercer.- Després de la pertinent tramitació, el 3 de gener de 2013 (BOP núm. 13, de
29 de gener de 2013) el Ple de l'Ajuntament va aprovar un Modificat del Projecte de
reparcel·lació de la unitat d'execució A-11 redelimitada, en execució de les següents
resolucions judicials fermes: 

• La sentència 1012/2008, de 9 de juliol, dictada per la Secció Primera de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana,  que  estima parcialment  el  recurs  d'apel·lació  interposat  per  Sr.
Vicente  Tomás  Aparici  Herrando  i  Sra.  María  Dolores  Mota  Ruiz  contra  la
sentència  núm.  47/2007,  de  20  de  febrer,  dictada  pel  Jutjat  Contenciós
Administratiu  núm.  2  de  Castelló  en  actuacions  del  recurs  contenciós
administratiu PO 251/2005.

• La sentència 1823/2008, de 28 de novembre, dictada per la Secció Primera de
la  Sala  Contenciosa  Administrativa  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  la
Comunitat Valenciana, que estima parcialment el recurs d'apel·lació interposat
per  Sra.  María  Carmen  Tellols  López,  Sra.  Paula  Tellols  Barrionuevo,  Sr.
Antonio Renau Traver, Sra. Dolores Tormos Mas, Sr. José Ventura Serra, Sr.
Vicente Gerona Peris i Sra. Dolores de la Fuente Mochales contra la sentència
núm. 80/2007, de 22 de març, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm.
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2 de Castelló en actuacions del recurs contenciós administratiu PO 293/2005.

• La sentència 917/2009, de 30 de juny, dictada per la Secció Primera de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, que estima el recurs d'apel·lació interposat per Sr. Miguel Vicente
Francisco  Avivar,  Sr.  José  Centelles  Arnau,  Sr.  José  Gil  Vivas  i  Sra.  Sara
Blasco Torres contra la sentència núm. 260/2007, de 26 de juny, dictada pel
Jutjat  Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló en actuacions del recurs
contenciós administratiu PO 191/2005.

L'esmentat Modificat del Projecte de reparcel·lació va ser inscrit en el Registre de la
Propietat de Nules 1 en data 12 de juny de 2014. 

Quart.- Per Decret núm. 1695, de 20 de maig de 2014, l'Alcaldia Presidència va requerir
a la mercantil URBANOVENES, SL, com a urbanitzador, la presentació del Compte de
liquidació definitiva del Modificat del Projecte de reparcel·lació de la unitat d'execució A-11
redelimitada,  de  manera  que,  una  vegada  tramitat  i ferm en  via  administrativa,  es
poguera considerar executat el Programa d'actuació integrada.

Cinqué.- Per  Decret  núm. 2720,  de 5 d'agost  de 2014,  es va tenir  per presentat  el
Compte de liquidació definitiva del Modificat del Projecte de reparcel·lació de la UE A-11
aportat el 15 de juliol de 2014 (RE 10509), amb un informe previ tècnic favorable de 5
d'agost de 2014.

La informació pública per període d'un mes del Compte de liquidació definitiva es va
fer  efectiva  mitjançant  la  publicació  per  URBANOVENES,  SL,  d'un  anunci  en  el
periòdic  Mediterráneo del 31 d'octubre de 2014 i en el  Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana núm. 7396, de 5 de novembre de 2014; amb notificació als titulars de drets
afectats per l'actuació i  amb la publicació d'anunci a desconeguts en el BOP núm.
7396,  de  5  de  novembre  de  2014,  segons  consta  en  les  actes  amb números  de
protocol 1082/2014 i 1177/2014 del notari de Borriana Sr. Francisco José Mondaray
Pérez, presentades per URBANOVENES, SL, el 17 de desembre de 2014 (RE 17819).

En  el  període  concedit  a  aquest  efecte  van  ser  formulades  al·legacions  per  les
següents  persones  interessades,  que  van  ser  contestades  per  la  mercantil
URBANOVENES, SL, en dates 17 de desembre de 2014 (RE 17816) i 30 de gener de
2015 (RE 1378). 

Persona interessada Data Reg. d'entrada
Dolores de la Fuente Mochales 28.11.2014 16914
Cristina Carrasco Parra 01.12.2014 16970
Francisco  Saura  Delgado  i  María  Mercedes
Alcalde Arribas

01.12.2014 16971

Antonio  Renau  Traver  i  Asunción  Redondo
Marchante

01.12.2014 16990
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Jose Ventura Serra i Josefina Chordá Safont 02.12.2014 17046
Dolores Tormos Mas i Vicente Ripoll Tormos 02.12.2014 17056
Eleuterio Sánchez Alba 02.12.2014 17059
José Ortiz Angullo i Juan Miguel Ortiz Angullo 02.12.2014 17061
Dolores Traver Planes 02.12.2014 17109
María Dolores i Agustín Peris Traver 02.12.2014 17110
Vicente Guerola Peris i Ana M. Garí Castrillo 03.12.2014 17164
María  Carmen  Tellols  López  i  Paola  Tellols
Barrionuevo

03.12.2014 17161

Eutimio Malo Herranz 03.12.2014 17159
Jose Enrique i Tomás Gallén Sánchez 03.12.2014 17161BIS
Laura Llopis Rodríguez 04.12.2014 17244
Celedonio Martínez Peral 04.12.2014 17245
Mercedes Conde Chordá 04.12.2014 17210
María Jesús Malo Verdegal 05.12.2014 17346
Isidora Penalba Sánchez 09.12.2014 17387
Juan Fernando Conde Ventura 05.12.2014 17506
Josep Nos García 22.01.2015 904

Sisé.-  Per  Decret  de  l'Alcaldia  2015-0820,  d'1  d'abril  de  2015,  es  va  traslladar  a
URBANOVENES,  SL,  les  següents  consideracions  efectuades  al  document  del
Compte de liquidació definitiva sotmés a informació pública, per a la seua rectificació:

“Primera.  Respecte  de  l'apartat  1.2.1  de  la  Memòria,  relatiu  a  resolucions
fermes i definitives.

La  Memòria  assenyala  que  és  procedent  l'actualització  de  l'import  derivat  de
l'execució de la Sentència núm. 47/2007 del TSJCV, “amb el reconeixement de la
indemnització procedent a favor de l'Ajuntament pel que fa a l'excés derivat de la
resolució  judicial,  en  haver-se  assumit  el  desemborsament  per  aquesta
administració de 77.837,10 € (= 76.356,24€ + 1.480,86€).

En la liquidació provisional aprovada el 3 de gener de 2013, figura l'import inclòs en
les càrregues d'urbanització que s'ha de repercutir als propietaris, ja que el  3 de
març de 2005 es va compensar la indemnització de 23.856,24 € + 4.1470,85 €.

L'import restant pendent de girar als propietaris de la UE A-11 redelimitada, que
ascendeix a 49.833,01 €, va ser abonat per l'Ajuntament a DOLORES MOTA RUIZ,
en  execució  de  sentència,  per  la  qual  cosa  haurà  de  compensar-se entre
l'Ajuntament de Borriana i URBANOVENES, SL.”

Respecte d'això s'informa que la Sentència executada per l'Ajuntament de Borriana
va ser la  núm. 1012/2008, de 9 de juliol de 2008, del TSJCV, dictada en el rotlle
d'apel·lació  01/1015/07,  que  va  estimar  parcialment  el  recurs  contenciós
administratiu interposat per Vicente Tomás Aparici Herrando i María Dolores Mota
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Ruiz contra  la  Sentència  dictada pel  Jutjat  Contenciós  Administratiu  núm.  2  de
Castelló  en  el  PO 251/05,  i  va  reconéixer  als  recurrents  una  indemnització  de
76.356 €,  dels  quals  52.500 €  corresponen als  105 m2 de  sòl  i  23.856,24  €  a
l'edificació.

Que consta en l'expedient que en data 7 de juliol de 2005 URBANOVENES, SL, va
dipositar a la Caixa General de Dipòsits 28.667,75 € en concepte d'indemnitzacions
a Vicente Tomás Aparici Herrando i María Dolores Mota Ruiz i  que l'esmentada
quantitat va ser retirada pels interessats el 29 de setembre de 2008.

I que sent requerit  per a això per actuacions del Jutjat  Contenciós Administratiu
núm. 2 de Castelló,  de 26 de març de 2009 i  de 13 de juliol  de  2009,  aquest
Ajuntament va satisfer a Vicente Tomás Aparici Herrando i a María Dolores Mota
Ruiz les quantitats pendents de cobrament, amb l'abonament en data 17 d'abril de
2009 de 47.688,24 € en concepte d'indemnitzacions, i en data 12 d'agost de 2009
de 1.480,86 €, per interessos legals.

Així  les  coses,  l'import  restant  pendent  de  girar  als  propietaris  de  la  UE  A-11
redelimitada  per  a  compensar  l'Ajuntament  per  la  bestreta  de  l'execució  de
sentència  ascendeix  a 49.169,10  €  (=  47.688,24  €  +  1.480,86  €).  Així  es  va
assenyalar en la Memòria del Modificat del Projecte de reparcel·lació aprovat el 3
de gener  de 2013,  que no obstant  això va xifrar  i  va repartir  en el  Compte de
liquidació provisional de l'esmentat projecte l'import  de  53.980,86 € partint  de la
següent afirmació errònia:  “L'any 2005 es van entregar 23.856,24 euros, quedant
pendents d'equidistribució les quantitats entregades que ascendeixen a 52.500,00
euros en concepte d'indemnització i 1.480,86 euros en concepte d'interessos”.

D'altra banda, URBANOVENES, SL, insisteix en la compensació d'aquest concepte
entre  l'Ajuntament  i  l'urbanitzador,  sol·licitud  que  va  ser  rebutjada  pel  Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló en la Sentència 145/2014, dictada el
13 de juny en el  PO 464/2013, que reafirma les dades respecte de la quantitat
deguda a l'Ajuntament i motiva:

“És pacífica la postura segons la qual l'Ajuntament de Borriana  és creditor del
PAI per import de  49.169,10 €,  en haver anticipat la indemnització de Dolores
Mota Ruiz que resulta de la sentència 1012/2008, i que l'urbanitzador de la UE A-
11,  Urbanovenes,  SL,  és  creditor  de  l'Ajuntament  de  Borriana  per  import  de
66.491,31 €, corresponent a les obres d'urbanització de les parcel·les número 71 i
75 excloses de la UE A-11 per Sentència número 260.

En conseqüència, d'acord amb allò que s'ha exposat, no concorren els requisits
exigits  pels  articles  1195  i  1196  del  Codi  Civil,  perquè,  com  va  al·legar
l'administració  demandada  en  l'acte  de  la  vista,  no  són  per  dret  propi
recíprocament creditores i deutores l'una de l'altra, perquè en un dels casos
l'Ajuntament és creditor dels propietaris inclosos en l'àmbit del PAI, mentre que en
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l'altre  supòsit  ho  és  de  l'Ajuntament  de  Borriana,  havent  acudit  per  això  la
corporació demandada -entén aquest jutjador d'acord amb dret- a la tramitació del
Compte de liquidació definitiva a l'empara dels articles 127 i 128 del Reglament de
gestió urbanística”.

Atés que el Compte de liquidació definitiva tramitat recull els mateixos saldos que el
Compte de liquidació provisional aprovat en 2013 i constatat l'error anteriorment
assenyalat, és procedent la seua correcció. 

Segona.  Respecte  de  l'apartat  1.4  de  la  Memòria,  relatiu  “als  efectes
econòmics  de  resolucions  judicials  pendents.  El  Compte  de  liquidació
definitiva  necessari  per  a  modificar  l'afecció  real  en  el  Registre  de  la
Propietat”

L'esmentat document indica:

“L'agent urbanitzador  sol·licita l'aprovació de la liquidació definitiva, s'emeta
certificat  que permeta augmentar  o ajustar  l'afecció real  de les finques de
resultat  en  el  Registre  de  la  Propietat,  posposant  fins  a  la  resolució  dels
procediments  contenciosos  administratius,  existents  o  per  interposar,  un
nou compte de liquidació definitiva, sense que l'esmentada absència supose
cap renúncia  als  drets  que de les  referides  sentències  es puguen derivar.  De
conformitat amb allò que disposa l'article 128 RGU, s'ha d'admetre l'execució de
noves quotes complementàries després d'haver aprovat la liquidació definitiva en
un expedient nou i distint,  sense que això constituïsca, pròpiament, un nou
compte de liquidació definitiva.”

Ambdues afirmacions resulten contradictòries. L'article 128 RGU assenyala que si,
després de la liquidació definitiva, es produïren noves resolucions administratives o
judicials,  amb  efecte  sobre  els  interessos  econòmics  dels  afectats,  l'execució
d'aquestes ha de produir-se en un expedient nou i distint. No ha de cabre, per
tant, tramitar un nou compte de liquidació definitiva.

Així mateix, la Memòria del Compte de liquidació definitiva continua assenyalant:

“No obstant la posposició de les circumstàncies econòmiques que es deriven de
les  eventuals  resolucions  judicials,  URBANOVENES,  SL,  ha  emés  un
CERTIFICAT integrat en el Projecte de reparcel·lació aprovat el 3-1-2013, en el
qual consten les quotes d'urbanització que han satisfet cada un dels afectats, per
la qual cosa l'afecció real que grava les finques de resultat ha de minorar-se
en els imports indicats i  els imports satisfets per determinats propietaris,
quedant  els  imports  restants  a  resultes  del  que  derive  dels  eventuals  i
posteriors  comptes  de  liquidació  definitiva que  es  puguen  derivar  de  la
retaxació  de  càrregues  presentada  per  URBANOVENES,  SL,  en  aquest
Ajuntament.”
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D'acord amb el que preveu l'article 19.3 del Reial decret 1093/1997, de 4 de juliol,
en el Modificat del Projecte de reparcel·lació, aprovat el 3 de gener de 2013 i inscrit
en el  Registre de la Propietat,  les càrregues de les “Finques resultants” es van
descriure minorant els imports ja satisfets a l'urbanitzador. A aquest efecte es va
incorporar al Projecte (document VII) un certificat d'URBANOVENES, SL, expressiu
dels  imports  ja  pagats  pels  distints  propietaris.  D'aquesta  manera,  resulta  així
mateix  improcedent  reiterar  aquesta  minoració  amb  motiu  de  l'aprovació  del
Compte de liquidació definitiva que, com ja s'ha argumentat més amunt, serà únic. 

En  conseqüència,  el  document  de  Compte  de  liquidació  definitiva  ha  d'ometre
aquests paràgrafs en el sentit expressat.” 

Seté.- URBANOVENES, SL, va presentar el 10 d'abril de 2015 (RE 4711) un document
de Compte de liquidació definitiva que així mateix va rebre informe desfavorable, i es
va dictar  el  Decret  2015-1520,  de 2 de juny de 2015,  pel  qual  es reitera que era
procedent rectificar l'apartat 1.2.1 de la Memòria i recollir correctament les quantitats
de les columnes del Compte de liquidació provisional 2013 i el definitiu 2015.

URBANOVENES, SL, ha presentat el 16 de juliol de 2015 (RE 9360) la Memòria del
Compte de liquidació definitiva rectificat de conformitat amb els decrets núm. 2015-
0820,  d'1  d'abril  de  2015,  i  núm.  2015-1520,  de  2  de  juny  de  2015  anteriorment
esmentats, adjuntant així mateix el Compte de liquidació definitiva amb les correccions
requerides  i  un  quadre  justificatiu  de  la  modificació  de  la  quota  provisional  a  la
definitiva.

Tenint en compte les següents CONSIDERACIONS JURÍDIQUES:

PRIMERA. Respecte de les al·legacions formulades en el procediment:

I. Al·legacions formulades per DOLORES DE LA FUENTE MOCHALES, en data
28 de novembre de 2014 (RE 16914); per CRISTINA CARRASCO PARRA, en data 1
de desembre de 2014 (RE 16970);  per  FRANCISCO SAURA DELGADO i  MARÍA
MERCEDES ALCALDE ARRIBAS, en data 1 de desembre de 2014 (RE 16971); per
ANTONIO RENAU TRAVER i ASUNCIÓN REDONDO MARCHANTE, en data 1 de
desembre de 2014 (RE 16990); per JOSÉ VENTURA SERRA i JOSEFINA CHORDÁ
SAFONT, en data 2 de desembre de 2014 (RE 17046); per DOLORES TORMOS MAS
i VICENTE RIPOLL TORMOS,  en  data  2 de desembre de 2014 (RE 17056);  per
VICENTE  GUEROLA  PERIS i ANA  MARÍA  GARÍ  CASTRILLO,  en  data  3  de
desembre  de  2014  (RE  17164);  per  MARÍA DEL  CARMEN  TELLOLS  LÓPEZ i
PAOLA TELLOLS BARRIONUEVO, en data 3 de desembre de 2014 (RE 17161), i per
MERCEDES CONDE CHORDÁ,  en  data 4 de desembre de 2014 (RE 17210);  de
contingut i  fonament substancialment semblant.  Es procedeix a donar una resposta
raonada comuna per a totes, d'acord amb la possibilitat prevista en l'article 86.3 de la
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Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Els al·legants qüestionen l'actuació municipal en l'execució de la sentència 260/2007,
de  26  de  juny  de  2007,  i  la  inscripció  registral  del  Modificat  del  Projecte  de
reparcel·lació de la unitat d'execució A-11 i defensen que no hi ha motiu o causa de
Compte de liquidació definitiva atés que ‘el Compte de liquidació definitiva no es pot
inscriure  en  la  finca  adjudicada  per  l'Acord  de  3  de  gener  de  2013,  una  finca
adjudicada, aquesta última, que ja porta inclòs un compte de liquidació provisional el
valor del qual és el mateix que el del compte definitiu. En el nostre cas, ambdós es
refereixen a la quantitat de x € -doneu per reproduït l'import corresponent a cada un
dels al·legants-, per la qual cosa no hi ha efecte econòmic, la qual cosa implica que no
hi  ha motiu o causa de compte de liquidació definitiva’ i  arriben a les conclusions
següents:

1a.- No és cert que la legislació urbanística valenciana permeta una nova afecció

sobre les finques de resultat d'un mateix projecte de reparcel·lació.

2a.- La coordinació de l'art. 128 del RGU i l'art. 20.1 del RD 1093/1997 implica la

caducitat de tota afecció, siga provisional o definitiva, una vegada transcorreguts

set anys des de la inscripció del Projecte de reparcel·lació.

3a.- L'acord de 3 de gener de 2013 és un acte d'execució de sentència, no un acte

administratiu  nou,  sinó  jurisdiccional,  sent  la  seua  funció  la  de  rectificar  en  el

Projecte de reparcel·lació, contingut en l'acord plenari de 3 de març de 2005, les

il·legalitats previstes en les tres sentències que s'executen.

Contestació:

S'informa  la  procedència  de  desestimació  de  les al·legacions  atés  que  els
arguments  formulats  pels  al·legants  s'extralimiten  del  document  de  Compte  de
liquidació definitiva tramitat, plantejant qüestions que s'han dilucidat en via judicial, en
relació amb l'execució de la Sentència 260/2007, i d'índole registral, que s'hauran de
resoldre, si escau, davant de la instància pertinent.

Així,  s'ha d'assenyalar  que per interlocutòria  del  Jutjat  Contenciós Administratiu  de
Castelló  de  7  d'octubre  de  2014  s'ha  tingut  per  executada  l'esmentada  sentència
260/2007, de 26 de juny, amb la inscripció en el Registre de la Propietat núm. 1 de
Nules  del  Modificat  del  Projecte  de  reparcel·lació  de  la  unitat  d'execució  A-11
redelimitada.

D'altra banda, el Compte de liquidació definitiva de l'esmentat Modificat del Projecte de
reparcel·lació es presenta per tal de complir el que preveu l'article 128 del Reglament
de gestió  urbanística,  per la qual cosa cal així  mateix desestimar l'argument de la
innecessarietat de tramitació del document.

II. Al·legacions formulades  per  ELEUTERIO  SÁNCHEZ  ALBA, en  data  2  de
desembre de 2014 (RE 17059);  JOSÉ ORTIZ ANGULLO i  JUAN MIGUEL ORTIZ
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ANGULLO,  en  data  2  de  desembre  de  2014  (RE  17061);  DOLORES  TRAVER
PLANES, en data 2 de desembre de 2014 (RE 17109); DOLORES i AGUSTÍN PERIS
TRAVER, en data 2 de desembre de 2014 (RE 17110); EUTIMIO MALO HERRANZ,
en data 3 de desembre de 2014 (RE 17159);  JOSÉ ENRIQUE GALLÉN SÁNCHEZ,
en data 3 de desembre de 2014 (RE 17161-BIS); LAURA LLOPIS CHORDÁ, en data
4 de desembre de 2014 (RE 17244); CELEDONIO MARTÍNEZ PERAL, en data 4 de
desembre de 2014 (RE 17245);  MARÍA JESÚS MALO VERDEGAL,  en data 5 de
desembre  de  2014  (RE  17346);  ISIDORA PENALBA SÁNCHEZ,  en  data  9  de
desembre de 2014 (RE 17387); MARÍA DOLORES NOS TARANCÓN, INMACULADA
GARCÍA LLORENS, JAUME NOS GARCÍA I JOSEP NOS GARCÍA, en data 22 de
gener  de  2015  (RE  904);  de  contingut  i  fonament  substancialment  semblant.  Es
procedeix  a  donar  una  resposta  raonada  comuna  per  a  totes,  d'acord  amb  la
possibilitat prevista en l'article 86.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre:

Els al·legants defensen que no és legalment possible aprovar el Compte de liquidació
definitiva del Projecte de reparcel·lació de la unitat d'execució A-11 redelimitada ja que
l'acord de 3 de gener de 2013, d'aprovació de l'esmentat Projecte, no és definitiu en no
haver-se resolt el recurs de reposició interposat pels al·legants contra aquest.

Assenyalen que el contingut del Compte de liquidació definitiva és el mateix que el del
Compte de liquidació provisional i que de l'apartat 1.4 de la Memòria del Compte es
dedueix que l'única finalitat pretesa per l'urbanitzador en tramitar-lo radica en el seu
interés a obtenir la certificació administrativa que permeta augmentar o ajustar l'afecció
real  de  les  finques  de  resultat  en  el  Registre  de la  Propietat,  objectiu  que  ha  de
rebutjar-se ja que el Projecte de reparcel·lació no ha pogut tenir accés al Registre per
no ser ferm en via administrativa i perquè s'ha produït la caducitat de l'afecció de les
finques  de  resultat  de  la  unitat  d'execució  A-11  al  compliment  de  l'obligació
d'urbanitzar.

Finalment al·leguen que el Compte de liquidació definitiva tramitat no és un compte
detallat i justificat ni expressa els saldos deutors o creditors dels propietaris.

Contestació:

Cal desestimar les al·legacions atés que:

L'acord de 3 de gener de 2013, d'aprovació del Modificat del Projecte de reparcel·lació
de la unitat d'execució A-11 redelimitada en execució de sentència, va esdevenir ferm
en via administrativa una vegada transcorreguts els terminis per a la seua impugnació
en via administrativa i, així mateix i respecte dels al·legants, una vegada transcorregut
el termini màxim per a resoldre els recursos de reposició que van interposar, produint
el silenci efectes desestimatoris. D'aquesta manera, els ara al·legants van interposar
un recurs contenciós administratiu contra l'esmentada desestimació presumpta, que va
obrir el procediment ordinari 145/2013 davant del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana i que, després de la interlocutòria de 14 de febrer de 2014 de la
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Sala  Contenciosa  Administrativa  d'aquest  Tribunal,  se  substancia  davant  del  Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló, en el procediment ordinari 135/2014.

Així  les  coses,  havent-se  certificat  la  fermesa  en  via  administrativa  de l'anomenat
acord de 3 de gener de 2013, el Modificat del Projecte de reparcel·lació de la unitat
d'execució A-11 redelimitada per sentència judicial es va inscriure en el Registre de la
Propietat de Nules el 12 de juny de 2014, i amb això es va complir la Sentència núm.
260, de 28 de juny de 2007, dictada en el procediment ordinari 191/2005, tal com s'ha
pronunciat  el  Jutjat  Contenciós  Administratiu  núm.  2  de  Castelló  en  interlocutòria
dictada el 7 d'octubre de 2014.

D'altra  banda,  el  Compte  de  liquidació  definitiva  del  Modificat  del  Projecte  de
reparcel·lació de la unitat d'execució A-11 redelimitada es presenta previ requeriment
municipal  i  per  tal  de  complir  el  que preveu l'article  128 del  Reglament  de gestió
urbanística.

Respecte a les deficiències de forma del document exposat al públic, per falta de detall
i justificació, cal assenyalar que el document presentat com a Compte de liquidació
definitiva i sotmés a informació pública es va limitar a reproduir la columna  ‘Quota
provisional any 2013’ del Compte de liquidació provisional del Modificat del Projecte de
reparcel·lació aprovat el 3 de gener de 2013, que al seu dia va ser així mateix sotmés
a  informació  pública  amb  notificació  als  al·legants,  i  que  va  preveure  de  forma
justificada i detallada per a cada propietari les rectificacions imposades per resolucions
judicials.  D'aquesta manera,  és procedent rebutjar  el  desconeixement per part  dels
al·legants de la justificació de les quantitats recollides com a definitives.

És procedent matisar, no obstant això, que en el Compte de liquidació definitiva que
s'aprova  s'han  introduït  les  correccions  assenyalades  en  l'antecedent  sisé  de  la
present  resolució,  tenint  en  compte  els  errors  detectats  en  la  seua  Memòria  i  en
l'import  del  qual  és  creditor  aquest  Ajuntament  en  concepte  de  la  indemnització
satisfeta, en execució de sentència, a Dolores Mota Ruiz; i que suposa repercutir la
quantitat  de 49.169,10 € en compte de 53.980,86 € entre els  propietaris,  és a dir,
4.811,76 € menys. Sent aquest l'únic canvi, el qual es trasllada als propietaris en el
present acord, i que suposa una disminució en les càrregues per satisfer, no s'està
produint indefensió, per la qual cosa és procedent així  mateix desestimar aquestes
al·legacions.

Finalment,  cal  significar  que no forma part  del contingut  d'un Compte de liquidació
definitiva  expressar  si  els  propietaris  estan o no al  corrent  dels  pagaments de les
quotes  d'urbanització  girades,  sinó  determinar  de  forma  definitiva  l'import  de  les
esmentades  càrregues;  això  sense  perjudici  del  dret  de  tot  propietari  a  obtenir  la
informació sobre els seus saldos deutors o creditors en l'actuació i que l'esmentada
informació haja de ser facilitada i certificada per la mercantil urbanitzadora, tant als
propietaris que ho sol·liciten com a aquesta Administració, a fi de poder autoritzar, si
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escau, l'alçament de les càrregues urbanístiques de les finques en el Registre de la
Propietat.

III. Al·legació formulada per  JUAN FERNANDO CONDE VENTURA, en data 10
de desembre de 2014 (RE 17506).

L'al·legant defensa la inadmissió del Compte de liquidació definitiva del Projecte de
reparcel·lació de la unitat d'execució A-11 redelimitada, atés que concorre el termini de
prescripció de cinc anys previst en l'article 128 del Reglament de gestió urbanística,
tenint en compte que la recepció de l'obra urbanitzadora es va produir l'any 2008.

Entén el Sr. Conde que l'Ajuntament va haver de tramitar al setembre de 2008, una
vegada rebudes les obres, la liquidació definitiva de la reparcel·lació aprovada l'any
2005; i complir les distintes resolucions judicials posteriors mitjançant un expedient nou
i  distint  per  a  liquidar  les  noves  afeccions  sobre  els  interessos  econòmics  dels
propietaris afectats, si n'hi haguera.

Contestació:

S'informa la procedència de desestimació de les al·legacions formulades atés
que:

El  26 de  juny  de  2007  es  va dictar  la  Sentència  núm.  260  del  Jutjat  Contenciós
Administratiu 2 de Castelló en el  procediment ordinari  191/2005,  que va estimar el
recurs interposat per Miguel Vicente Francisco Avivar, José Centelles Arnau, José Gil
Vivas i Sara Blasco Torres contra l'acord plenari de 3 de març de 2005 d'aprovació del
Projecte de reparcel·lació de la unitat d'execució A-11 ‘declarant la resolució objecte de
recurs  contrària  a  dret  en  l'extrem  en  què  inclou  les  parcel·les  dels  demandants,
reconeixent  com  a  jurídica  individualitzada  per  a  cada  un  dels  actors  el  dret  al
reintegrament de les quanties abonades en concepte de quotes d'urbanització així
com les quotes de manteniment dels avals subscrits per cada un d'ells per a atendre el
pagament de les quotes d'urbanització, i la cancel·lació de les càrregues o afeccions
que com a conseqüència de la inscripció del Projecte de reparcel·lació en el Registre
de la Propietat s'hagen practicat en les finques de titularitat dels actors’.
Aquesta sentència va ser confirmada en apel·lació per la Secció Primera de la Sala
Contenciosa  Administrativa  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  la  Comunitat
Valenciana, en sentència núm. 917, de 30 de juny de 2009 (AP/1/247/2008).

D'aquesta manera, quan es van rebre les obres d'urbanització l'any 2008 no podia
haver-se  tramitat  un  compte  de  liquidació  definitiva  del  Projecte  de  reparcel·lació
aprovat en 2005, ja que havia estat declarat contrari a dret en aspectes que excedien
del vessant merament econòmic. 

Les rectificacions en la reparcel·lació amb vista a l'execució de les resolucions judicials
fermes recaigudes contra el Projecte aprovat l'any 2005 han culminat amb l'aprovació,
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el  3  de  gener  de  2013,  del  Modificat  del  Projecte  de  reparcel·lació  de  la  unitat
d'execució A-11 redelimitada, i la seua posterior inscripció registral el 12 de juny de
2014, i així s'ha pronunciat el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló en
interlocutòria de 7 d'octubre de 2014.

És  la  liquidació  provisional  del  Modificat  del  Projecte  de  reparcel·lació  tramitat  en
execució de sentències la que s'eleva, amb rectificacions, a definitiva.

És procedent, per tant, la seua desestimació.

SEGONA. Respecte al Compte de liquidació definitiva tramitat:

Amb  l'aprovació  del  Compte  de  liquidació  definitiva  del  Modificat  Projecte  de
reparcel·lació de la unitat d'execució A-11 redelimitada, s'estan tenint en compte les
rectificacions  imposades per  les resolucions  administratives o  judicials  posteriors  a
l'acord de la reparcel·lació; així com les càrregues i despeses prorratejables entre els
adjudicataris de finques resultants i els errors o omissions que s'han produït o advertit
després de l'esmentat acord, tal com disposa l'article 128 del Reial decret 3288/1978,
de 25 d'agost, d'aprovació del Reglament de gestió urbanística. 

El  Compte  de  liquidació  definitiva  que  s'aprova  introdueix  rectificacions  en  les
columnes:  ‘cobraments  indemnitzacions’,  ‘pagaments  indemnitzacions’ i  ‘saldo
indemnitzacions’ del  Compte de liquidació provisional  del  Modificat  del  Projecte de
reparcel·lació de la unitat d'execució A-11 redelimitada, amb la consegüent variació de
la ‘quota definitiva’ respecte de la provisional aprovada el 3 de gener de 2013, que era
coincident amb la sotmesa a informació pública, i que ha disminuït per a cada finca
resultant com a conseqüència de l'error detectat en l'import del qual és creditor aquest
Ajuntament per la indemnització satisfeta a Dolores Mota Ruiz, la qual cosa suposa
repercutir la quantitat de 49.169,10 € en compte de 53.980,86 € entre els propietaris,
és a dir, 4.811,76 € menys. 

Així es reflecteix en  la columna de  ‘quotes definitives’ que s'inclou en el quadre que
s'adjunta, en la qual així mateix consta una columna de ‘quotes provisionals’ anteriors,
per a més claredat.

D'altra banda, i per a atendre l'obligació contreta el 3 de gener de 2013 d'assumir les
obres executades per URBANOVENES, SL, al c/ Juan Lugo i un tram del c/ Viver, en
l'àmbit de les parcel·les excloses de la unitat d'execució A-11 per sentència judicial
ferma,  obres  sense  utilitat  urbanística  per  a  la  resta  de la  unitat  d'execució  A-11,
valorades  en  66.491,27  €;  és  procedent  assumir el  compromís  de  consignar
l'esmentada quantitat en el Pressupost municipal.

TERCERA.-  S'ha complit  allò que  assenyalen l'article 129 del Reglament de gestió
urbanística  i  l'article  177  de  la  Llei  16/2005,  de  30  de  desembre,  urbanística
valenciana,  de  manera  que  el  Compte  de  liquidació  definitiva  s'ha  tramitat  de  la
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mateixa  manera que el  Projecte de reparcel·lació,  havent-se exposat  al  públic  per
període d'un mes, amb notificació als titulars de drets afectats per l'actuació.

A tenor de l'article 177.2 LUV, d'aplicació ratione temporis, l'aprovació d'un Projecte de
reparcel·lació  pot  produir-se  amb  rectificacions  que  s'expressen  inequívocament  i
queden incorporades definitivament al projecte. D'aquesta manera cal assenyalar que
com a conseqüència del Decret de l'Alcaldia  2015-0820, d'1 d'abril de 2015 i Decret
2015-1520,  de 2 de juny de 2015,  el Compte de liquidació definitiva que s'aprova
introdueix, respecte del document sotmés a informació pública, les rectificacions més
amunt assenyalades, les quals es traslladaran als interessats junt amb la notificació
d'aquest acord.

QUARTA.- L'article 21.l.j de la Llei reguladora de les bases de règim local confereix a
l'Alcaldia  Presidència  la  competència  per  a  aprovar  els  instruments  de  gestió
urbanística. No obstant això, el Compte de liquidació definitiva que s'aprova reflecteix,
d'una banda, que aquest Ajuntament és creditor del Programa figurant un saldo a favor
seu de 49.169,10 €, en haver anticipat la indemnització de Dolores Mota Ruiz que
resulta de la sentència núm. 1012/2008; i, d'una altra, que l'urbanitzador de la UE A-11,
Urbanovenes, SL, és creditor de l'Ajuntament de Borriana per import de 66.491,31 €,
corresponent a les obres d'urbanització de les parcel·les número 71 i 75 excloses de la
UE A-11 per Sentència número 260; per la qual cosa de la seua aprovació s'han de
derivar conseqüències econòmiques que no estan reflectides en l'actual Pressupost
municipal, per la qual cosa competeix al Ple de l'Ajuntament la seua aprovació.

PER TOT EL QUE S'HA EXPOSAT ANTERIORMENT, aquest Ple de l'Ajuntament, de
conformitat amb l'informe emés per la cap de la Secció II, i amb el dictamen favorable
de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, ACORDA:

PRIMER. Desestimar les al·legacions formulades en el procediment basant-se en les
consideracions efectuades en la part expositiva del present acord.

SEGON.  Aprovar el  Compte  de  liquidació  definitiva  del  Modificat  del  Projecte  de
reparcel·lació de la unitat d'execució A-11 redelimitada del Pla general d'aquesta ciutat,
aprovat mitjançant un acord del Ple de l'Ajuntament de data 3 de gener de 2013 (BOP
núm. 13 de 29 de gener de 2013) i inscrit el 12 de juny de 2014 en el Registre de la
Propietat  de Nules 1;  que va ser presentat  en data 16 de juliol  de 2015 (Registre
entrada 9360), per la mercantil URBANOVENES, SL.

TERCER. Assumir el compromís de consignar en el Pressupost municipal la quantitat
de 66.491,27 €, en concepte de compensació a URBANOVENES, SL, amb CIF B-
12515417, per les obres d'urbanització executades al c/ Juan Lugo i un tram del c/
Viver,  excloses de  la  UE  A-11  per  sentència  núm.  260/2007,  de  26  de  juny  (PO
191/2005), segons figura en el Compte de liquidació definitiva que s'aprova.

QUART. Notificar el present acord als interessats junt amb el Compte de liquidació
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definitiva  i  el  quadre  justificatiu  presentats  el  16  de  juliol  de  2015  (RE  9360),
significant-los  que contra  el  present  acte,  que és  definitiu  en la  via  administrativa,
poden  interposar,  en  el  termini  d'un  mes,  recurs  potestatiu  de  reposició  davant
d'aquest  Ple  de  l'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 l'article  116.1  de la  Llei  30/1992,  de  26  de
novembre, i l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol. Això sense perjudici que es
puguen utilitzar altres recursos si s'estimara oportú.”

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.

En relació amb aquest 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.

3.-  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DE  L'ACORD  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE
L'AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME I L'AJUNTAMENT DE BORRIANA (Àrea
IV. Neg. Participació Ciutadana)

La secretària dóna compte de dictamen de la  Comissió Permanent de Participació
Ciutadana, del següent tenor literal:

“VIST l'esborrany  de  l'Acord  entre  l'Agència  Valenciana  del  Turisme  i  aquest
Ajuntament,  l'objecte  del  qual  el  constitueix  l'encàrrec  de  gestió  del  manteniment,
reparació i conservació de la infraestructura turística del litoral instal·lada a les platges
d'aquest municipi, de la qual resulta titular l'Agència Valenciana del Turisme.

VIST el que disposen els articles 10 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases de règim local.

VIST el que disposa l'article 111 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de
règim local de la Comunitat Valenciana.

VIST el que disposa l'article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú

I  de  conformitat  amb  l'informe proposta  de  la  Secció  IV  i  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 47.2.h de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, ACORDA:
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Primer.- Aprovar l'esborrany de l'Acord de col·laboració entre l'Agència Valenciana del
Turisme i aquest Ajuntament, l'objecte del qual el constitueix l'encàrrec de gestió del
manteniment,  reparació i  conservació de la infraestructura turística del  litoral
instal·lada  a  les  platges  d'aquest  municipi,  de  la  qual  resulta  titular  l'Agència
Valenciana del Turisme, i tot això respecte del període comprés entre el dia 1 de març
de 2015 i el dia 15 d'octubre de 2015.

Segon.- Facultar l'Alcaldia Presidència, tan àmpliament com en dret siga exigible, per a
la firma del  present  Acord així  com per  a tots  aquells  actes de gestió  derivats de
l'Acord subscrit.

Tercer.- Ordenar la publicació d'aquest acord en el tauler d'edictes municipal.

Quart.- Traslladar aquest acord a l'Agència Valenciana del Turisme, a la Secció IV, als
Serveis Tècnics Municipals i a la Intervenció de Fons, a l'efecte oportú.

Cinqué.- Contra aquesta 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 de la  seua publicació en el  tauler  d'edictes municipal,  davant  de la  Sala
Contenciosa  Administrativa  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  la  Comunitat
Valenciana amb seu a la ciutat de València, d'acord amb el que disposa l'article 10 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Potestativament,  també  es  pot  interposar  recurs  de  reposició  davant  del  Ple  de
l'Ajuntament, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seua publicació,
d'acord amb el que estableix l'article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Igualment es pot interposar qualsevol altre recurs que es considere oportú.”

En relació amb aquest assumpte, no es produeixen intervencions.

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

4.- APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DE  L'EXPEDIENT  3/2015  DE  MODIFICACIÓ  DE
CRÈDITS  MITJANÇANT  CONCESSIÓ  DE  CRÈDITS  EXTRAORDINARIS  I
SUPLEMENTS DE CRÈDIT (Àrea Econòmica. Intervenció)

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

“Vista  la  Memòria  d'Alcaldia  Presidència  sobre  la  necessitat de  tramitació  de
l'expedient  núm.  3-2015  de  suplements  de  crèdit  i  crèdits  extraordinaris en  el
Pressupost municipal de l'exercici 2015 vigent.
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L'objecte  de  la  present  modificació  és,  d'una  banda,  suplementar  aplicacions
pressupostàries per a atendre despeses que no es poden demorar i, d'una altra, la
creació de noves aplicacions.

Quant  a  suplementar  aplicacions  de  despeses  per  entendre  insuficients  per  a
concloure  l'exercici,  tenim:  despeses  en  protecció  civil,  festes  Misericòrdia,  junta
fallera,  manteniment  via  pública,  cementeri,  activitats  culturals,  esportives,  festes
poblats marítims, premsa i publicitat, assistència jurídica, serveis socials programes i
atencions protocol·làries. El finançament va a càrrec del romanent de tresoreria i de la
baixa d'aplicacions com ara interessos de préstecs i neteja immobles.

Pel que fa a la creació d'aplicacions pressupostàries noves (crèdits extraordinaris), es
tracta d'assistència de personal de suport a comissions informatives, complement de
malaltia en cada programa i, finalment, sou grup C1 de promoció cultural, i es finança
amb la baixa de productivitat i personal eventual.

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, el Ple de l'Ajuntament ACORDA:

PRIMER.- Aprovar l'expedient 3-2015 de modificació de crèdits mitjançant suplements
de crèdit i crèdits extraordinaris en el Pressupost municipal de l'exercici 2015, segons
el desglossament que es relaciona:
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135.22609001 1.500,00 €

338.22699002 28.153,46 €

338.22699028 113.134,00 €

1532.21000000 20.000,00 €

164.21200003 3.000,00 €

334.22609002 14.000,00 €

341.22609003 7.500,00 €

338.22699000 5.000,00 €

924.22602000 10.000,00 €

920.22604000 35.000,00 €

231.22699015 2.000,00 €

912.22601000 3.000,00 €

suma 242.287,46 €

920.22700000 30.000,00 €

011.31000000 66.000,00 €

870.0000 146.287,46 €

suma 242.287,46 €

codi aplicació pressupostària projecte modificac(+) €

SUPLEMENT CRÈDITS

DESPESES PROTECCIÓ CIVIL

FESTES MISERICÒRDIA

DESPESES JUNTA LOCAL FALLERA

MANTENIMENT I CONSERVACIÓ VIA PÚBLICA

MANTENIMENT I CONSERVACIÓ CEMENTERI

DESPESES DIVERSES ACTIVITATS CULTURALS

DESPESES DIVERSES ACTIVITATS ESPORTIVES

FESTES POBLATS MARÍTIMS

PREMSA I PUBLICITAT

ASSISTÈNCIA JURÍDICA 

SERVEIS SOCIALS UP PROGRAMES

ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRES.

FINANÇAMENT DESPESES-dism inució

NETEJA IMMOBLES SERVEIS GENERALS

INTERESSOS PRÉSTECS

FINANÇAMENT INGRESSOS-augment

ROM. TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
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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 aquest assumpte, es produeixen les intervencions següents: 

Sra.  Rius:  “Aquesta  primera  modificació  ve  donada per  la  immediatesa  de certes
despeses  que  ha  realitzat  el  nou  equip  de  govern.  Són  serveis  i  activitats  que
comencen  des  del  primer  dia  en  què  es  va  prendre  possessió,  i  les  mancances
trobades en el Pressupost aprovat i gestionat per l'anterior equip de govern. 

Una vegada que vam conéixer l'estat  del Pressupost,  vam parlar  amb cada
regidor delegat de cada àrea (regidors que gestionaran les àrees a partir d'ara) i amb
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920.23300001  2.214,00 €

151.23300001 1.107,00 €

932.23300001 1.107,00 €

132.1210301 1,00 €

151.1210301 1,00 €

1532.1210301 1,00 €

164.1210301 1,00 €

165.1210301 1,00 €

170.1210301 1,00 €

231.1210301 1,00 €

241.1210301 1,00 €

326.1210301 1,00 €

3321.1210301 1,00 €

3322.1210301 1,00 €

334.1210301 1,00 €

336.1210301 1,00 €

341.1210301 1,00 €

493.1210301 1,00 €

912.1210301 1,00 €

920.1210301 1,00 €

9231.1210301 1,00 €

924.1210301 1,00 €

925.1210301 1,00 €

931.1210301 1,00 €

932.1210301 1,00 €

934.1210301 1,00 €

334.1200300 4.222,40 €

suma 8.673,40 €

920.1500000 4.451,00 €

326.1100000 4.222,40 €

suma 8.673,40 €

codi aplicació pressupostària projecte m odificac(+) €

CRÈDITS EXTRAORDINARIS

SUPORT ADMINISTRATIU COMISSIONS ASSISTÈNCIA 

SUPORT ADMINISTRATIU COMISSIONS ASSISTÈNCIA 

SUPORT ADMINISTRATIU COMISSIONS ASSISTÈNCIA 

COMPLEMENT MALALTIA P132

COMPLEMENT MALALTIA P151

COMPLEMENT MALALTIA P1532

COMPLEMENT MALALTIA P164

COMPLEMENT MALALTIA P165

COMPLEMENT MALALTIA P170

COMPLEMENT MALALTIA P231

COMPLEMENT MALALTIA P241

COMPLEMENT MALALTIA P326

COMPLEMENT MALALTIA P3321

COMPLEMENT MALALTIA P3322

COMPLEMENT MALALTIA P334

COMPLEMENT MALALTIA P336

COMPLEMENT MALALTIA P341

COMPLEMENT MALALTIA P493

COMPLEMENT MALALTIA P912

COMPLEMENT MALALTIA P920

COMPLEMENT MALALTIA P9231

COMPLEMENT MALALTIA P924

COMPLEMENT MALALTIA P925

COMPLEMENT MALALTIA P931

COMPLEMENT MALALTIA P932

COMPLEMENT MALALTIA P934

SOU GRUP C1 P334 PROMOCIÓ CULTURAL

codi aplicació pressupostària projecte m odificac(-) €

DESPESES-dism inució

PRODUCTIVITAT SERVEIS GENERALS

PERSONAL EVENTUAL BÀSIQUES P326 SERV. EDUCACIÓ
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els tècnics de cada una de les àrees. I ells són els que van dir quines previsions a curt
termini farien falta per a fer una primera modificació. I això és el que hem fet.

S'han suplementat les partides esgotades o amb saldo negatiu, per a poder
treballar aquest últim semestre, i hem deixat de moment aquelles que tenen prou saldo
per a una pròxima revisió, en la qual tornarem a parlar una altra vegada amb tots i
cada un dels regidors i dels tècnics. Així tenim la partida de Protecció Civil, en la qual
hi ha una previsió de fer uns cursos de formació per als voluntaris, i com que no tenia
saldo n'hem posat.

Per a les festes de la Misericòrdia suplementem l'import corresponent a les
factures de 2014, que es van pagar amb càrrec al Pressupost de 2015. Exactament
són 28.153 €; fet que fa minvar la disponibilitat inicial dels 100.000 €. Quan la vam
agafar, en aquesta partida només quedaven 70.000 € i no s'havia fet cap gestió per a
les  festes  d'enguany.  D'aquesta  manera,  l'import  previst  inicialment  per  a 2015 de
100.000 € serà íntegre per a les festes de 2015. No és ni més ni menys que el que va
preveure el Partit Popular, encara que ja s'ha vist que aquests últims anys en realitat
les  festes  han  costat  més  del  que  hi  havia  de  previsió.  Per  això  treballarem una
vegada que passen aquestes festes patronals, i amb vista a 2016 ja ho ajustarem a la
despesa  real.  Però  volem  que  quede  clar  que  aquest  equip  de  govern  no  ha
incrementat la partida de festes de la Misericòrdia. Hem reposat la previsió inicial que
hi havia per a fer-les. 

En Junta Local Fallera la partida ens la vam trobar amb -35.195 €, i havíem de
dotar-la de saldo suficient per a fer front a les despeses que normalment es fan en el
segon semestre.  Hem fet  el  mateix  que  amb l'altra.  Hem reposat  la  suma de les
factures  de 2014 que es  van pagar  amb càrrec al  Pressupost  de 2015.  Aquestes
sumen 58.134 €;  és a dir,  despeses que no corresponen a aquest  exercici,  sinó a
l'anterior. Així, ens quedaven 22.000 € positius; però no eren reals, perquè hi ha una
borsa, unes partides en la borsa, com són les festes de Reis... Vostés saben que en
l'estat d'execució del Pressupost figura un saldo de -10.000 €, perquè es va gastar el
doble del que s'havia pressupostat. Per tant, aquest dèficit tira mà del saldo d'altres
partides que estan en positiu en la mateixa borsa de vinculació.

És evident que aquests 10.000 € que teníem eren insuficients per a acabar
l'any; i més quan uns dies després de tenir la Comissió de la setmana passada van
venir  uns  fotògrafs  reclamant  unes  factures  de  2013  i  2014.  Vam comprovar  que
aquests treballs s'havien entregat correctament ja, i calia pagar aquests reportatges
dels anys anteriors, dels quals no hi havia previsió en el Pressupost.

Això més altres factures pendents no tramitades correctament,  de despeses
realitzades per l'anterior equip de govern, tot  això calia pagar-ho. I  sumava tot uns
25.000  €,  que  tornava  a  deixar-nos  la  partida  de  Junta  Local  amb  saldo  negatiu
novament.  Aquests 25.000 €,  dels quals ens vam assabentar després de portar  la
modificació a la Comissió d'Hisenda de la setmana passada, són el motiu de l'esmena
que els hem presentat aquest matí, en la qual afegim els diners justos i necessaris per
a pagar aquestes despeses ja realitzades pel Partit Popular, però sense previsió per a
pagar-les. I la nostra responsabilitat és donar solució als assumptes que estan clars. I
aquests evidentment, si s'ha fet el treball, caldrà pagar-ho.

Per  resumir  el  tema  de  la  Junta  Local,  el  suplement  es  fa  per  a  atendre
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despesa anterior a la nostra arribada al govern, que no es podia atendre perquè la
partida estava en negatiu. I també volíem deixar la partida amb saldo positiu per a
poder atendre l'activitat que queda durant la resta de l'any 2015. I ja els avisem que, si
és possible, el nostre objectiu és pagar totes les factures d'un exercici dins del mateix
exercici. Per tant, veurem si al final, del que hem posat sobra o fa falta suplementar.
Però el que volem és deixar pagat tot això de l'any, si és possible.

En el manteniment de via pública quedava 11.000 € dels 120.000 € inicials; i
van ser els tècnics els que ens van dir l'import necessari que faltava per a realitzar el
que correspon a curt termini, igual que en el cementeri. En activitats culturals també va
ser el regidor (junt amb el tècnic) el que va fer una previsió de les necessitats a curt
termini, atés que la borsa de cultura estava a zero.

I  en  activitats  esportives,  la  necessitat  d'increment  era  també  de  7.500  €,
segons el tècnic, per a acabar el que estava previst per a enguany. Però ja els avisem
que durant aquestes setmanes, un de tants temes dels quals ens hem assabentat és
un tema esportiu,  d'unes factures pendents de 2007 i 2008, d'un servei que es va
demanar (el va demanar un regidor del Partit Popular, no recorde exactament qui) i
que l'equip de govern s'ha negat contínuament a pagar-la, sense justificar per què no
les pagava,  donant  llargues a l'Administració autonòmica i,  per tant,  si  el  servei el
demanem nosaltres, també haurem de donar-li una solució, i caldrà dotar les partides
per a pagar açò, quan la situació ens ho permeta. 

En festes dels poblats marítims, també amb una previsió anual de 10.000 €,
també l'hem trobada amb dèficit just a l'inici de l'estiu, que és quan realment vénen les
festes dels poblats marítims. Per tant, l'hem dotada amb 5.000 €. I amb vista a l'any
que ve,  ja  ajustarem els  compromisos que aquesta corporació vulga assumir,  i  no
haver de respondre als compromisos que vostés van assumir  sense tenir  el  crèdit
pressupostari.

En assistència jurídica, és una altra de les partides que normalment es queda
curta tots  els  anys,  pel  fet  que queden assumptes anteriors  al  conveni  que es  va
firmar;  en  trobar-la  amb -543,00  €,  hem cregut  oportú  dotar-la  de  35.000  €  (que
esperem que sobren).  Com també esperem que sobre bona part  dels  3.000 € en
atencions protocol·làries amb què hem dotat la partida per al segon semestre, reduint-
la a una quarta part del que el Partit Popular s'ha gastat en el primer semestre (que
són 12.000 €).

Per tant, s'ha reduït considerablement, i en tot cas veurem en la liquidació del
Pressupost  quines despeses apliquem a aqueixa partida.  Perquè si  ho destinem a
electrodomèstics per a les mongetes que donen menjar a la gent necessitada, no crec
que els parega malament que dotem aquesta partida, que només tenia 15 €, i  poc
podem fer amb això.

Tot açò es finança amb un excés d'un contracte de l'excés de previsió dels
interessos  bancaris;  i  finalment  amb romanents  de  2014,  d'on  en  un  principi  hem
agafat simplement els diners de les despeses de 2014 que es van pagar amb càrrec al
Pressupost de 2015.

Aqueixa és en definitiva la primera modificació que fem, per a tractar de dur a
terme tot allò que s'ha previst en aquests sis mesos que queden d'exercici. I per al
pròxim, per descomptat que cada regidoria ja farà la seua programació, i dotarem de
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pressupost necessari. I ací ja es veuran les prioritats que tenim des d'aquest nou equip
de govern.”

Sr.  Fuster:  “Sra.  Rius,  escoltar-la  parlar  així  en el  dia  d'avui...  Pareix  que la  gent
canvia  per  complet.  Açò  ha  sigut  avui  un  grau  de  demagògia  més  enllà  del  que
qualsevol persona es pot imaginar. Jo sempre li  he dit que a l'hora de modificar el
Pressupost... El Pressupost és un document viu. Vosté sempre reia quan jo deia que el
Pressupost  és  un  document  viu,  i  que  sobre  aquest  es  pot  realitzar  diferents
modificacions, sempre que es considere oportú suplementar diferents partides.

Però el que és increïble és que vosté ha anomenat si no recorde malament tres
o quatre vegades la paraula  prioritat.  I  si vosté recorda els últims debats que hem
tingut vosté i jo en aquest Ple, quan vosté ha parlat de prioritats, ha parlat sobretot de
prioritats socials.  I  ací  és on realment em desconcerta el  seu grau de demagògia.
Perquè  és  que  fins  fa  quatre  dies,  resulta  que  Borriana  estava  plena  de  xiquets
malnodrits. Pareix que avui no faça falta dotar cap partida per a esmenar aquest gran
problema que tenia Borriana segons vosté. I això eren declaracions d'una companya
seua,  que  era  la  Sra.  Marco.  O  que  les  famílies  no  arribaven  a  final  de  mes.
M'agradaria preguntar-li si és que en mes i mig Borriana ha canviat tant, com perquè
les prioritats realment siguen les que vosté a hores d'ara està marcant.

Perquè si bé és cert que jo no vaig a criticar-li que incremente partides, perquè
el  Pressupost  ho  permet...  Cosa  que  també  ve  a  remarcar  que  la  situació  de
l'Ajuntament no és la que vosté vol vendre; perquè si no, no hauria tingut diners d'on
poder fer aquesta modificació... El que sí que és cert és que les seues prioritats no són
gens diferents de les que anteriorment tenia el Partit Popular.

A mi de la modificació de vosté (o del Grup Socialista en aquest cas)... Aquest
grau de demagògia jo tenia clar que al final els arribaria. El que potser em sorprén és
que la resta de grups que no estaven anteriorment en aquest Ple donen suport també
a aquesta  modificació.  Però,  és  clar,  a  hores  d'ara  jo  entenc que  són tres  partits
distints, i que al final cada un vol tenir el seu espai de publicitat. Jo per això li estic
dient que no li vaig a votar en contra de la modificació. Nosaltres anem a abstenir-nos
en aquesta modificació. Però el que sí que vull ressaltar és que les prioritats a hores
d'ara són altres, a més de les que vosté ha establit. 

Perquè vosté està dient per a justificar, que hi havia partides en negatiu... Sí, és
cert. Si la gent entra i al final revisa l'estat d'execució, la partida de la Misericòrdia
estava en negatiu en -24.000 € (això està a la vista) o la partida de Falles estava en
negatiu en -33.000 €. Però vosté hauria d'explicar també com funcionen les borses de
vinculació. Al final les borses de vinculació de festes estan en positiu amb +27.000 €.
Si vosté sap que les partides de la Misericòrdia, al final tenia un pressupost de 100.000
€, al final, que hagueren dotat amb 75.000 € hauria tingut prou per a passar, i no dotar
amb 141.000 € més 5.000 € per a festes dels poblats marítims. Aquest és un dels
primers arguments que també hauria d'haver explicat, i no haver intentat tapar-ho per
a justificar-se...  Si  vosté ens ho haguera dit  en una modificació  participativa,  li  ho
hauria  entés.  Perquè  fins  ara,  el  que  sempre  hem  explicat  també  és  que  hi  ha
despeses de Junta Local Fallera, que és exercici partit (comença al mes de novembre)
que se solen traslladar d'exercici. Que vosté ho vol liquidar enguany? Perfecte! Jo això
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no li ho vaig a recriminar. 
Però vosté sempre ha dit que abans de dur a terme unes modificacions, calia

establir unes prioritats. Aqueixes prioritats he de dir-li que nosaltres l'any passat vam
fer una modificació de 50.000 € en la  qual vam dotar més ajudes socials.  Perquè
considerem que continua sent un greu problema. El que passa és que el Pressupost,
exercici rere exercici, ha anat donant per a poder anar incrementant aqueixes ajudes.
O siga, primer calia regularitzar la situació econòmica, per a poder dotar millor les
ajudes socials per a cobrir aquelles necessitats de les persones més necessitades.
Però vist el que s'ha vist en la seua modificació, la veritat és que és sorprenent. Igual
que  és  sorprenent  que  no  ens  hauríem  imaginat  mai  que  vosté  realitzara  una
modificació amb inconvenients d'Intervenció... Amb el que m'ha dit a mi, per portar a
aquest  Ple una modificació amb inconvenient  d'Intervenció.  I  ho tenia ben fàcil:  no
haver utilitzat el romanent de Tresoreria. Tenia 60.000 € per una bona previsió del
Pressupost, que al mig any tenim un estalvi de 60.000 €. Supose que alguna cosa
haurem fet nosaltres; 30.000 € d'un contracte renegociat per nosaltres... Supose que
ara que s'aprofita  d'aquests 30.000 €,  no vindrà a dir-nos que aqueix  contracte té
mancances, que explotem els treballadors dels contractes...  Quan vosté la primera
cosa que fa ara és vanagloriar-se del fet que ha tret 30.000 € d'un contracte reduït per
nosaltres. Sí, vosté en premsa va eixir dient que havien tret 30.000 € per la reducció
d'un contracte; la reducció d'un contracte que es va realitzar des de principi d'any, el de
neteja de les instal·lacions municipals. 

Amb la qual cosa, ja li  he dit  que nosaltres ens abstindrem, sobretot per la
demagògia creada per vosté durant els últims anys.”

Sr. Sánchez:  “En la Comissió Municipal Permanent d'Hisenda i Comptes del passat
dia  16  de  juliol,  es  va  presentar  una  modificació  de  crèdits  per  una  determinada
quantia.  I  a  aquest  Ple es presenta la  mateixa modificació,  però amb una quantia
superior a la inicialment proposada. Això denota la seua falta de previsió, i la falta de
rigor en el desenvolupament del Pressupost que vosté ha assumit amb l'acceptació del
seu càrrec.

Comprenem  que  la  seua  labor  es  veja  limitada  pel  desenvolupament  del
Pressupost que va dur a terme l'equip de govern anterior; i que vosté s'haja fet càrrec
d'aquest a mitjan any. És comprensible... Però això no justifica la modificació que avui
ens porta a aquest Ple; primer, perquè amb aquesta forma de procedir (i dit amb tot el
respecte) ens anem a veure abocats que cada un dels plens que resten d'ací a final
d'any se'ns porte la corresponent modificació de crèdits.

Considerem que ja que vosté era conscient de l'estat del pressupost (per raons
òbvies), hauria d'haver obrat d'una forma més diligent, com és haver sotmés a estudi
el Pressupost en la seua integritat i haver plantejat una modificació integral d'esmena.
Fins  i  tot  trobem a faltar  la  realització d'una auditoria  de comptes que vostés van
anunciar en el  seu programa en campanya electoral,  i  que a més deien que seria
públic... I a partir d'ací, que es duguera a terme la reestructuració corresponent... Clar,
sempre dins de les limitacions establides per la llei!

En segon lloc, és que entre les partides de despesa que es veuen ampliades
amb el corresponent suplement de crèdit,  es troben premsa i publicitat, assistència
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jurídica,  atenció  protocol·lària...  Quant  a  la  primera,  atesa  la  situació  econòmica
d'aquesta corporació,  considerem que és una despesa no imprescindible.  Quant  a
l'assistència jurídica, no entenem el perquè d'aquest augment; ja que si ens atenim als
possibles futurs litigis en què aquest Ajuntament es pot veure embolicat, ens n'hauríem
d'anar al raonament primer anteriorment exposat.

Quant a l'atenció protocol·lària,  pensem el  mateix  que amb la publicitat;  no
pareix  una  despesa  absolutament  imprescindible,  tenint  en  compte  l'anteriorment
esmentada situació econòmica de l'Ajuntament.

Sra.  Rius,  el  major  augment  en  aquesta  modificació  pressupostària  està
destinat a temes de festes (despeses en festes de Misericòrdia i despeses de Junta
Local Fallera). Doncs bé, li  vaig a recordar les seues pròpies paraules (textualment
citades) en el  Ple de 3 d'abril  de 2014:  ‘[...]  el  fet  que hàgem d'apartar anualment
4.000.000 € per a pagar amortitzacions i interessos potser té alguna cosa a veure amb
la  disponibilitat  que  té  Borriana  per  a  dedicar-ho  a  altres  despeses.  Potser  si  no
tinguérem aquesta càrrega, segurament podríem dedicar molts diners a altres coses.
No cal que siga només per a festes, hi ha moltes despeses que estan molt per davall
[...]’. Doncs bé, efectivament, Sra. Rius, vosté mateixa amb aquestes paraules reflectia
la situació real sobre la situació econòmica d'aquest Ajuntament. Exactament aqueixa
era la situació que hi havia. Llavors, què passa, que quan s'està en l'oposició es veuen
les coses realment com són i quan s'està en el govern es perd el nord? Doncs no, Sra.
Rius, les coses són com són i hi ha el que hi ha; i cal obrar en conseqüència amb el
que  un  mateix  ha  predicat  durant  tant  de  temps,  encara  que  només  siga  per
coherència. Perquè li recorde que al llarg de tot l'any passat 2014, en el qual es van
dur a terme nou modificacions de crèdit, vosté sempre esgrimia que no s'atenien les
necessitats socials de Borriana (que eren moltes), i que no es fomentava en absolut
l'ocupació.

Doncs bé, ací es pot veure que en la primera oportunitat que ha tingut de posar
en pràctica el que durant tant de temps ha predicat, la soledat del poder li ha fet perdre
la  raó.  Dic  soledat,  perquè  vosté  sola  s'ho  ha  guisat  i  s'ho  ha  menjat.  I  a  això
anomenen vostés  transparència, fins i tot amb un informe d'Intervenció totalment en
contra.

Per tant, i utilitzant els seus propis arguments, quant al nostre sentit del vot, li
diré que, si haguérem de votar individualment, tenim clar el que tindria un vot a favor i
el que seria en contra, però, com que no és així, en aquest cas, perquè es vota tot
l'expedient conjuntament, no és el mateix.”

Sra. Rius:  “En parlar de les borses de vinculació de festes, ha dit que hi havia un
saldo de 27.000 €. És cert, hi ha un saldo de 25.000 € per a totes les festes. És a dir,
per al que queda de Junta Local Fallera (sis mesos) i també per a fer totes les festes
de la Misericòrdia, on vostés van preveure que hi  hauria 100.000 € per a festes, i
nosaltres teníem 25.000 € per a fer tot (festes de la Misericòrdia, festes dels poblats
marítims i Junta Local Fallera). Però és que d'aquests 25.000 €, resulta que ací quan
ixes del despatx i dónes el bon dia a un funcionari, ja et llança una factura... I et llança
una factura del  reportatge de fotos  de 2013,  de 2014 (ja  són 10.000 €  més),  les
invitacions de la presentació de les falleres de l'any passat, també la retransmissió de
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televisió  (6.000  €)...  És  a  dir,  és  que  ací  les  factures  van  caient,  i  a  més  amb
comptagotes. Per tant, aquesta és la raó de l'esmena; perquè véiem que estàvem dins
de termini... Teníem una altra comissió abans del Ple, per tant vam fer l'esmena, fins a
arribar a això, als 100.000 € per a festes. No és ni més ni menys que el que vostés van
preveure. No estem gastant més; estem gastant el mateix.

Això de l'inconvenient d'Intervenció? Bé, és el tercer inconvenient que ve per
agafar diners de romanent de Tresoreria; dues que ha fet vosté, i nosaltres n'hem fet
una  altra.  És  normal,  perquè  la  llei  diu  que  no pots  tirar  mà del  romanent  per  a
despeses,  si  no és per a amortitzar crèdit.  Evidentment,  si  no tenim d'on tirar mà,
haurem de recórrer a açò. No hem volgut recórrer al romanent... De fet, el primer al
que vam recórrer va ser als interessos, després del contracte (que jo no em vanaglorie
de res, perquè això és de l'anterior corporació), i finalment havíem de tirar mà dels
romanents  de  2014.  No  ens  quedava  una  altra  opció.  Però  què  vam  fer?  Doncs
justificar-nos, justificar-nos amb les factures que vostés havien pagat de 2014 a càrrec
de 2015. I vam agafar aquella quantitat, la vam sumar i vam dir: ‘això és el que volem
de romanents de 2014’. Perquè si s'haguera pagat les factures en 2014, no hauríem
tingut tant de romanent. S'haurien d'haver pagat les factures quan tocava. Aquesta va
ser la nostra justificació. 

És clar que l'informe és en contra; és evident i d'això no podem fugir. És bo que
es preocupen ara de les necessitats de la gent; sempre és bo. Durant aquests anys, el
que han fet vostés ha sigut derivar la gent a les ONG quan no hi havia més diners. És
curiós que el que no han fet vostés en 20 anys, ara ho exigisquen a aquest equip de
govern  en  quatre  setmanes  que  portem.  Però  justament  aquestes  partides  estan
garantides a curt termini. Perquè també vam parlar amb el tècnic de l'àrea... En les
ajudes  d'emergència,  després  d'estar  molts  anys  posant  145.000  €,  davant  de  la
insistència del Partit  Socialista van duplicar la partida,  i  enguany la van dotar amb
350.000 €, és veritat. I per això hi ha prou de saldo; per això.

Per tant, quan vam arribar quedaven 120.000 €. No cal dotar-la, de moment.
Ens  van  dir  que  en  un  parell  de  mesos  ja  parlaríem  una  altra  vegada.  Per  tant,
segurament la dotarem més (la suplementarem més endavant) però de moment no era
necessari. 

En polítiques actives d'ocupació, passa el mateix. Hi ha saldo, perquè no s'ha
gastat. I em consta que la regidora delegada està treballant en com donar-li la volta a
aquesta  regidoria,  perquè  funcione  molt  millor.  I  de  moment  no  té  necessitat
d'incrementar el saldo. Per descomptat, quan la Sra. Carda ho demane, ací estarem
preparats per a atendre-la.

Per  tant,  tota  aquesta  demagògia  sobra,  perquè  s'ha  suplementat  en  les
partides en què vostés acostumen a gastar de més. El que no estiga d'acord amb això
potser hauria preferit que ens haguérem quedat de braços creuats, que no férem res, i
que no suplementem les partides, i que isquem... Bé, nosaltres no, que isquen vostés
a parlar amb la ciutadania, i els diguen que enguany no hi ha festes, perquè hi ha 0 €, i
que per tant no pot haver-hi festes. Si això és el que vostés volen, doncs isquen a dir-
ho. No hi haurà festes, no haurà cursos de formació per als voluntaris, no hi haurà
activitats culturals, els advocats tampoc cobraran (perquè, com que hi ha -543 €, no
podran cobrar). En definitiva, com he dit, el que vostés volen és que ens quedem de
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braços creuats, i que no fem res. Doncs no, no serà així. 
Vosté pot llegir les actes que vulga; nosaltres hem sigut coherents, en aquests

anys com a responsable de l'oposició en matèria d'hisenda, he fet 200 intervencions
en el  Ple;  per tant,  pot  llegir  moltes actes.  I  en aquestes quatre setmanes,  a més
d'incorporar-nos al nou lloc, hem tractat de solucionar els temes més immediats (que
n'hi ha hagut, i molts); hem atés molta gent que volia posar-nos al dia de temes actuals
i  molt  enquistats també. Però aquestes setmanes hem fet  el  que sempre hem dit:
austeritat  (suprimir  l'escorta,  suprimir  assessors,  hem reduït  la  partida  de protocol,
encara que vostés no ho admeten, la de publicitat). I l'objectiu que tenim és el d'acabar
l'exercici pagant tot el que puguem de les factures de l'exercici 2015 dins de 2015. És
a dir, el que sempre hem predicat: adaptar-nos al pressupost que es té, i no gastar
més del crèdit pressupostari que és el que s'ha fet sempre ací. I hi haurà més canvis
que es veuran. Però bé, de moment només portem quatre setmanes. Encara és molt
prompte.”

Sr. Fuster: “Per a portar quatre setmanes s'ha lluït ja, Sra. Rius! Jo vaig a dir-li: Ple de
pressupostos:  ‘Al  contrari,  trobem a faltar  altres  despeses [...]’,  quan ja  posava  jo
350.000 €. O siga, el que ha de dir és que des de 2007 fins a la data s'han incrementat
en un 600% les ajudes socials,  en una de les pitjors  situacions econòmiques que
podem dir que hem patit.  Fins i  tot  així  sabíem què havíem de fer,  d'on retallar la
despesa, per a incrementar la despesa social. El que vosté sempre ha criticat... El que
em sorprén és que ara diga que està ben dotat. Això és el que és lamentable de sentir-
la parlar a vosté ara, no és altra cosa. El que vosté ha dit ací en aquest Ple, la veritat
és que ha sigut pura demagògia. Ha fet la seua bandera d'un tema bastant delicat, de
persones que estan patint barbaritats... Fent creure vosté que nosaltres no fem prou. I
ara resulta que ve vosté ací, i vol dir-li a tot Borriana que la partida d'ajudes socials
està ben dotada. Jo li agraïsc que ens diga que està ben dotada. L'esforç ha sigut molt
per  arribar  a  una  situació  d'un  pressupost  tal  com està  elaborat.  Però  li  continue
llegint... ‘Al contrari, trobem a faltar altres despeses; per exemple despesa social, que
com deia abans,  a Borriana no existeix  perquè no es preocupen d'ella.  I  no parle
d'incrementar  la  partida  d'emergències  i  ja  està;  sinó  de  pagar  ajudes  a  llibres,
subvencions per a l'escola infantil, o fins i tot ajudes per a la universitat. ’ Perquè en la
primera modificació,  brilla tot  per la seua absència.  Segons diu entre cometes:  ‘En
definitiva,  conté  unes prioritats  de despesa que no són les  que nosaltres  hauríem
decidit... Nosaltres no hi farem costat’. Tercer, i aquest és el més curiós de tots, quan
diu que no s'assemblen a nosaltres... ‘Jo no sé si és que no m'escolta quan dic què és
el que faríem. Evidentment nosaltres i vostés (Partit Socialista i Partit Popular) tenim
diferents  criteris  i  diferents  prioritats.  El  Partit  Socialista  està  més  per  la  despesa
social, i el Partit Popular no pensa en aquestes coses’. En la primera modificació que
fa, el 99,99% per a traques i coets, com diu vosté. I ací està la diferència que hi ha
entre el Partit Socialista i el Partit Popular. Li ho he dit abans: tant ha canviat Borriana
en mes i mig? Ja no tenim gent a l'atur, que era el gran problema segons vosté? Ja no
tenim gent que no arriba a final de mes, que no pot pagar la llum, l'aigua, l'IBI? Que
tots  són  fraccionaments...  Ara  quan  vinguen  les  ordenances,  tornarà  a  retardar  el
període d'IBI, per exemple? 
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És que ha donat molt de joc... Ara està on està; però és que la demagògia al
final està ací escrita, no li ho estic dient jo. Jo sí que li demanaria també que aquestes
factures que vosté diu, que hauria d'explicar bé també... Si vosté mira l'informe de la
liquidació del Pressupost, no hi ha ni una factura pendent de pagament. I vosté em
dirà: no, és que vosté traspassa... Perdone, potser no és que ho traspasse jo; potser
és que per les circumstàncies que vénen donades, és ben cert que hi ha factures que
entren més tard del que correspon. I això és el que també hauria d'intentar explicar. Jo
no li estic dient que no suplemente les partides que tenien una mancança ara, per a
poder dotar-les. Jo això no li ho hauria dit! Vosté mateixa reconeix que la borsa de
vinculació té 25.000 €. Fins als 100.000 € que falta per a les festes de la Misericòrdia
només hi ha 75.000 €. Fins a 150.000 € que ha dotat per a festes! Té explicació?
Podria haver-hi altres prioritats que vosté diu? Probablement.

Però vosté diu: ‘hi ha unes factures de 2007 i 2008, factures d'esports...’ És que
jo crec que abans de pagar-les s'hauria de preguntar per què s'havien tornat o per què
no es pagaven! O algú va posar la firma i les va pagar directament! Perquè jo he sigut
regidor  d'Hisenda,  i  a  mi  m'han plantejat  aquestes  factures.  I  cal  veure  el  perquè
d'aquestes factures. Llavors, jo li diré: ‘doncs té raó, pague-les o no les pague’. O en
despeses  protocol·làries...  Vosté  m'està  dient  que  no  incrementa  les  despeses
protocol·làries  en  la  quantia  que  està...  Perdone,  és  que  jo  he  escoltat  a  la  Sra.
alcaldessa dir que les despeses protocol·làries és la primera cosa que eliminaria del
Pressupost.  I  a  hores d'ara incrementem la partida de despeses protocol·làries en
3.000 €.  Per  a eliminar-la;  és que no hauria d'haver-hi  cap despesa en protocols,
segons vosté. Que jo no li estic dient que elimine la despesa protocol·lària. Perquè jo
sé que al final probablement siga necessària. Perquè ací pot entrar qualsevol despesa:
bé una corona, bé comprar plaques, etc. Que serà necessari; però s'afanyen a dir: ‘açò
jo ho llevaré’ i que després la primera cosa que fan és incrementar-ho.

Si se n'adona, en les elevacions del Pressupost (i abans li ho ha dit el company
de  CIBUR)  en  2014,  en  data  juliol  teníem  vuit  modificacions  de  crèdit.  Ara,  amb
aquesta tercera modificació, en 2015 només n'hi ha tres. Açò té correlació amb el fet
que, com millor és la situació, menys necessitat tens de fer modificacions. Encara que
si bé és cert, nosaltres l'any passat pensàvem que podíem fer-ho, i vam incrementar
les mateixes partides que han incrementat vostés. En un mateix Ple com el d'ara, vam
incrementar la partida de cultura, perquè consideràvem que podíem dotar de major
contingut fins a final d'any; o la partida de premsa i publicitat. Però és que això és el
que criticava vosté. 

I després, hi havia un tema que m'havia plantejat, que és el tema dels fotògrafs.
Ja li  vaig comentar el tema dels fotògrafs; si un treball que és de 2013 vénen i et
presenten la factura en 2015, perquè a més el treball no està entregat... Vosté creu
que cal pagar-ho, fins que no estiga la factura ací i s'haja comprovat el treball? Vosté
ha preguntat a qui li han entregat el material fotogràfic, si a més estan contents amb la
realització del treball? Perquè jo, quan em fan un treball, la primera cosa que faig és
supervisar-lo. I a partir d'ací, si és correcte, pague o no pague. Jo entenc que vosté
vinga ara ací, i que si li diuen que hi ha una factura pendent, que tinga pressa per
pagar  la  factura.  Però primer  sí  que li  demanaria que almenys ens ho consultara.
Nosaltres li ho explicaríem amb molt de gust. I de segur que les ha de cobrar, però li
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explicaríem el perquè de la demora en el pagament. De manera que el que sí que li
pregaria és que aquestes factures que estan pendents, de les quals vosté té dubtes
per  les  dates  en què  vénen i  la  situació  en què  es  troben,  que  almenys  ens les
consultara, perquè al final són diners públics, i supose que són diners dels quals cal
portar el compte de la manera més òptima possible.”

Sr.  Sánchez:  “Sra.  Rius,  efectivament  m'està  anunciant  que  hi  haurà  més
modificacions pressupostàries... Això és la primera cosa que jo li havia exposat. D'ací
que trobem a faltar l'al·ludida auditoria; i que no es tracta de posar pegats puntuals,
sinó de fer  una reestructuració  integral  del  Pressupost.  Però  per  descomptat,  dins
d'aquesta reestructuració integral,  que es tinguera en compte necessitats  socials,  i
tenir en compte el foment de l'ocupació.”

Sra. Rius:  “Bé, l'auditoria sí que hauria de ser; però dels 20 anys que han passat...
D'això  sí  que  s'hauria  d'haver  fet  una  auditoria.  Però  això  va  ser  materialment
impossible fer-la. De fet l'estan fent ja a la Sindicatura de Comptes de l'últim any (de
2014). Per tant, esperarem l'informe a veure què ens diuen.

És evident que vostés estan fent el seu paper d'oposició, i no es posen en el
lloc  de  què  farien  si  estigueren  ací,  si  hagueren  de  dir:  què  fem  amb  aquestes
partides? Què fem amb tot  el  que ens espera? Ara  defensen les  persones sense
recursos, però en un Ple semblant a aquest fa 20 anys (quan vostés van entrar en
1995) no els va tremolar el pols en llevar 5.000.000 pessetes d'ajudes al tercer món,
per a suplementar la partida dels sous de l'òrgan de govern que s'havien posat. Per
tant, siguen coherents quan parlen.

Nosaltres no hem causat aquest desastre que ens hem trobat. Açò és herència
de l'anterior equip de govern. Han sigut vostés els que han triat les partides deficitàries
que nosaltres hem hagut de suplementar.  No hem sigut nosaltres els que les hem
triades; han sigut vostés. Són partides que habitualment gasten més del compte. I he
de dir-los que la política d'aquest nou equip de govern no pot veure's ara en sis mesos,
sinó que es veurà en el pròxim exercici, quan plantegem un nou pressupost, i quan
posem les nostres prioritats. Ací és on es veurà el canvi de veres. 

El Pressupost d'enguany està esgotat. Només queda passar aquests sis mesos
com es  puga,  i  intentar  que  tota  la  despesa  de  2015  es  quede  pagada  dins  del
Pressupost de 2015. Per això, Sr. Sánchez, sí que li dic que si podem sí que farem
altres modificacions, perquè tota la despesa de 2015 es pague en 2015, i no hàgem
d'estar en 2016 patint com ho estem fent ara.”

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 de PP i 1 de Ciudadanos). Consegüentment es
declara l'assumpte aprovat per majoria.

5.-  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DEL  COMPTE  GENERAL  CORRESPONENT  A
L'EXERCICI 2014 (Àrea Econòmica. Intervenció)
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La  secretària  dóna  compte  de  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  Permanent
d'Hisenda i Comptes, del següent tenor literal:

Donat compte de l'expedient tramitat amb vista a l'aprovació del Compte general de
l'exercici 2014, examinat l'informe emés per la Intervenció Municipal i vist el dictamen
favorable de la Comissió Especial de Comptes de data 14 d'abril de 2015, havent-se
exposat  al  públic  d'acord  amb  el  que  preveu  la  normativa  d'aplicació  sense  que
s'hagueren formulat reclamacions, inconvenients o observacions, i vist el nou dictamen
emés per l'esmentada Comissió, aquest Ple de l'Ajuntament ACORDA:

PRIMER.- Aprovar el Compte general de l'exercici 2014, referit al Pressupost municipal
i integrat pel de la mateixa entitat i el relatiu a l'organisme autònom Centre de les Arts
Rafel Martí de Viciana. 

SEGON.-  Contra el  present  acord pot  interposar-se recurs contenciós administratiu
davant del Tribunal Contenciós Administratiu de Castelló, en el termini de dos mesos
comptadors des de l'endemà al de l'aprovació del present acord o qualsevol altre que
s'estime procedent.

TERCER.- Traslladar a la Intervenció Municipal a l'efecte oportú.”

En relació amb aquest assumpte, es produeixen les intervencions següents: 

Sr. Fuster: “En primer lloc, només per posar de manifest (ara que estem parlant de la
gestió que vosté ens critica a nosaltres), el que portem avui al Ple el que posa de
manifest  és  la  gestió  realitzada  en  aspectes  econòmics,  financers,  patrimonials  i
pressupostaris. 

Al final, conté la informació d'una gestió realitzada fins ara pel Partit Popular, de
la qual es desprenen dades objectives al 100%. O siga, el resultat pressupostari, el
Compte general ens diu que és positiu en 1.850.000 €; el romanent de Tresoreria en
616.000 €. Això vol dir que no ha d'estar gens mal feta la gestió que s'ha fet fins ara,
tal com diu vosté... El període mitjà de pagament a proveïdors el 31 de desembre va
ser de 9,73 dies; i la reducció del deute... Bé, el deute estava en el 51%, i al final
d'enguany estarà al 40%, llevat que vostés a final d'any demanen alguna operació de
préstec.

Si veuen la informació remesa al Ministeri el 30 de juny d'enguany, la tònica
que porta el Pressupost és la mateixa... Per tant, sí que els pregaria que la línia que
s'haja de seguir siga aquesta, perquè al  final es demostra la bona gestió que s'ha
portat fins al moment.

I  únicament  vull  ressaltar-li  dues  cosetes  del  punt  anterior.  No  cal  fer  una
auditoria de 20 anys; perquè si vosté s'haguera preocupat en aquests anys de veure
que hi ha una auditoria del Tribunal de Comptes de l'any 2008, veuria la situació de
l'Ajuntament l'any 2008. No cal fer una auditoria de 20 anys! O siga, si vol, el síndic de
comptes ens farà una auditoria des de 2009 fins a 2014... 
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Per tant, no diga que a aquest Ajuntament li falta una auditoria, quan està feta
en 2008. Això hauria d'haver-ho sabut, i més estant en la corporació (que ho estava).

I  després,  una altra coseta relativa  al  Pressupost...  Que haja  de dir  que el
Pressupost està esgotat... Jo brinde a tot el món que mire l'estat d'execució; perquè en
l'estat  d'execució  ve  reflectit  el  nivell  d'execució  del  Pressupost.  Llavors,  podran
comprovar fins a quin nivell s'han executat les partides, fins a quin punt no, quines
tenen quin saldo... I s'adonaran que el que està dient no té cap sentit.”

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

6.-  DACIÓ  DE  COMPTE  AL  PLE  DE  LES  RESOLUCIONS  DE  L'ALCALDIA
PRESIDÈNCIA SOBRE NOMENAMENTS I DELEGACIONS (Secretaria)

La secretària  dóna compte de les resolucions adoptades per  l'Alcaldia Presidència
relatives a nomenaments i delegacions, del següent tenor literal:

“DELEGACIONS EN DIVERSOS REGIDORS

Constituïda la nova corporació en data 13 de juny, i de conformitat amb l'art. 23.4 de la
Llei reguladora de les bases de règim local, que estableix que l'Alcaldia Presidència
pot  atorgar  delegacions  especials  a  favor  de  qualsevol  regidor  per  a  comeses
específiques,  i  d'acord amb el  que disposa l'art.  21 de la  mencionada LBRL,  i  els
articles 43 a 45 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, aquesta
Alcaldia Presidència, fent ús de les atribucions que té conferides, RESOL:

PRIMER.-  Concedir als  regidors  i  regidores  que  s'expressen  a  continuació  les
següents delegacions especials:

Serveis Públics, Via Pública, Cementeri, Pesca, Zona Marítima i Santa Bàrbara:
Vicente Aparisi Juan
Hisenda: Maria Cristina Rius Cervera
Interior, Personal i Seguretat: Javier Gual Rosell
Joventut, Festes i Falles: Maria Lluïsa Monferrer Aguilella
Urbanisme, Activitats i Medi Ambient: Bruno Arnandis Ventura
Cultura, Patrimoni, Esports i Mitjans de Comunicació: Vicent Granel Cabedo
Turisme, Agricultura i Normalització Lingüística: Santiago Zorío Clemente
Polítiques Actives d'Ocupació,  Comerç,  Consum, Mercat i  Igualtat:  Inmaculada
Carda Isach
Participació Ciutadana i Regeneració Democràtica, Transparència, Comunicació
Ciutadana i Noves Tecnologies: Cristofer del Moral Espinosa
Serveis Socials, Gent Gran, Integració i Sanitat: Manuel Navarro Ruiz
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SEGON.- En tots ells, indistintament, la facultat de presidir meses de contractació.

TERCER.- Les facultats que es deleguen comprenen la direcció interna i la gestió dels
serveis  delegats,  però  no  comprenen  la  facultat  de  resoldre  mitjançant  actes
administratius ni les establides en l'art. 21.3 de la Llei de bases de règim local.

QUART.-  Les condicions específiques per a l'exercici d'aquestes atribucions són les
establides per aquesta Alcaldia Presidència per a cada cas en concret, i es pot revocar
en qualsevol moment les delegacions especials concedides.

CINQUÉ.- El present decret ha de tenir efecte des de l'endemà de la data, havent de
procedir a la publicació d'aquest en el  Butlletí Oficial de la Província i en el butlletí
d'informació municipal, sense perjudici de donar-ne compte al Ple en la primera sessió
que es realitze.

DELEGACIONS CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS CIVILS

De conformitat  amb l'art.  23.4  de  la  Llei  reguladora  de  les  bases  de  règim local,
l'Alcaldia Presidència pot atorgar delegacions especials a favor de qualsevol regidor
per a comeses específiques, i en consonància amb el que disposa l'art. 51.1 de la Llei
35/1994, de 23 de desembre, de la modificació del Codi Civil en matèria d'autorització
del  matrimoni  civil  pels  alcaldes,  aquesta  Alcaldia  Presidència,  fent  ús  de  les
atribucions que té conferides, resol:

PRIMER.-  Concedir  delegació  especial  per  a  l'autorització  de  matrimoni  civils  als
regidors següents:

VICENTE APARISI JUAN
MARIA CRISTINA RIUS CERVERA
JAVIER GUAL ROSELL
MARIA LLUÏSA MONFERRER AGUILELLA
BRUNO ARNANDIS VENTURA
VICENT GRANEL CABEDO
SANTIAGO ZORÍO CLEMENTE
INMACULADA CARDA ISACH
CRISTOFER DEL MORAL ESPINOSA
MANUEL NAVARRO RUIZ
JUAN FUSTER TORRES
ANA MONTAGUT BORILLO
ÍÑIGO LOSADA BREITLAUCH
ENRIQUE SAFONT MELCHOR
VICTORIA MARIA MARÍN FUENTES
CARLOS SOLÁ PERIS
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MARIA CONSUELO SUAY MONER
MARIOLA AGUILERA SANCHIS
ANTONIO SÁNCHEZ AVILÉS
MARIA JESÚS SANCHIS GUAL

SEGON.- Aquesta Alcaldia Presidència pot en qualsevol moment revocar per a si la
present delegació.

TERCER.- El present decret produeix efecte des de l'endemà de la data, havent de
procedir-se a la publicació d'aquest en el Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici
de donar-ne compte al Ple en la primera sessió que realitze.

CELEBRACIÓ DE SESSIONS JUNTA DE GOVERN LOCAL

Fent  ús  de les  atribucions que em confereix  el  Reial  decret  2568/1986,  de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, aquesta Alcaldia Presidència RESOL:

Fixar la periodicitat setmanal de la celebració de les sessions ordinàries de la Junta de
Govern Local i el seu horari els dimarts les 8.30 hores.

En cas que el dimarts fóra festiu, se celebraria el dia hàbil immediat següent.

MODIFICACIÓ PERIODICITAT DE SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Fent  ús  de les  atribucions que em confereix  el  Reial  decret  2568/1986,  de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, aquesta Alcaldia Presidència RESOL:

Primer.- Deixar sense efecte el decret de l'Alcaldia núm. 2015-1725 de data 16 de
juny de 2015.

Segon.- Fixar la periodicitat setmanal de la celebració de les sessions ordinàries de la
Junta de Govern Local i el seu horari els dijous a les 8.30 hores.

En cas que el dijous fóra festiu, se celebraria el dia hàbil immediat següent.

MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

De conformitat amb el que disposen els articles 23 de la Llei  7/1985, de 2 d'abril,
reguladora  de  les  bases  de  règim  local,  i  52  del  Reglament  d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de
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novembre, aquesta Alcaldia Presidència, fent ús de les facultats que li confereix la Llei,
RESOL:

Primer.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local els regidors següents:

VICENT GRANEL CABEDO

CRISTOFER DEL MORAL ESPINOSA

VICENTE APARISI JUAN 

SANTIAGO ZORÍO CLEMENTE

MARIA CRISTINA RIUS CERVERA

JAVIER GUAL ROSELL

MANUEL NAVARRO RUIZ 

Segon.- Donar compte de la present Resolució al Ple de l'Ajuntament en la primera
sessió que es realitze.

Tercer.- Notificar-ho a les persones interessades i publicar-ho en el Butlletí Oficial de
la Província, sense perjudici de la seua efectivitat des de l'endemà de la data de la
resolució.

DESIGNACIÓ DE TINENTS D'ALCALDIA

De conformitat amb els articles 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local, i 46 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, segons el qual
correspon a aquesta Alcaldia Presidència el nomenament dels tinents d'alcalde entre
els membres de la Junta de Govern Local, el nombre dels quals no pot excedir el de
membres de la mencionada Junta de Govern Local, aquesta Alcaldia Presidència, fent
ús de les facultats que li confereix la Llei, RESOL:

Primer.- Nomenar tinents d'alcalde els membres següents de la Comissió de Govern
per l'ordre que s'indica:

1r tinent d'alcalde: VICENT GRANEL CABEDO

2n tinent d'alcalde: CRISTOFER DEL MORAL ESPINOSA

3r tinent d'alcalde: VICENTE APARISI JUAN 
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4t tinent d'alcalde: SANTIAGO ZORÍO CLEMENTE

5a tinenta d'alcalde: MARIA CRISTINA RIUS CERVERA

6é tinent d'alcalde: JAVIER GUAL ROSELL

7é tinent d'alcalde: MANUEL NAVARRO RUIZ 

Segon.- Donar compte de la present resolució al Ple de l'Ajuntament en la primera
sessió que es realitze.

Tercer.- Notificar-ho a les persones interessades i publicar-ho en el Butlletí Oficial de la
Província,  sense perjudici  de  la  seua efectivitat  des de l'endemà de la  data de la
resolució.

DELEGACIONS EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

De conformitat amb les facultats conferides per l'article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, i la resta de normes d'aplicació, aquesta Alcaldia Presidència RESOL:

“Primer.- Delegar en la Junta de Govern Local l'exercici de les atribucions de l'Alcaldia
en les matèries següents:

1.-  Aprovació  dels  projectes  d'urbanització  que  no  formen  part  d'un  programa
d'actuació (article 175 LOTUP).

2.- Autorització d'ocupació directa de terrenys subjectes a reparcel·lació necessaris per
a desenvolupar infraestructures d'urbanització (article 93.2 LOTUP).

3.- Transmissions directes i en metàl·lic d'excedents d'aprofitament (article 77 LOTUP).

4.- Transferències d'aprofitament (article 78 LOTUP).

5.-  Autorització  de  reserva  d'aprofitament  subjectiu  en  les  transmissions  al  domini
públic  de terrenys  amb destinació dotacional,  per a la  seua posterior  transferència
(article 79 LOTUP).

6.-  Denegació  de  reserves  d'aprofitament  adequades  per  al  desenvolupament  del
planejament (article 79.2 LOTUP).

7.- Expedició de cèdules de garantia urbanística per a parcel·les edificables que no
tinguen pendent  el  compliment  de deures  de cessió,  equidistribució  o  urbanització
(article 227 LOTUP).
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8.-  Les  contractacions  de  totes  les  classes,  en  els  supòsits  en  què  l'esmentada
competència corresponga a l'Alcaldia de conformitat amb la normativa vigent, excepte
aquelles que tinguen la consideració de contractacions menors (D. A. 2a TRLCSP).

9.- L'adquisició de béns i drets, així com l'alienació del patrimoni, en els supòsits en
què  la  mencionada  competència  corresponga  a  l'Alcaldia,  de  conformitat  amb  la
normativa vigent, excepte aquelles la quantia de les quals no supere la xifra de 3.000
euros (D. A. 2a TRLCSP).

10.- Dictat d'ordres individualitzades d'execució d'edificació (article 182 LOTUP).

11.- Exigència de certificacions actualitzades d'inspecció periòdica de construccions i
realització d'ofici a costa dels obligats si escau (article 180 LOTUP).

12.- Declaració de situació legal de ruïna (article 188 i article 189 LOTUP).

13.- Llicències i autoritzacions dels actes a què es refereix l'article 213 LOTUP.

14.- Declaració de caducitat de llicència (article 225 LOTUP).

15.- Expedients per a la restauració de la legalitat urbanística, per la realització d'obres
d'edificació  sense llicència  o  sense ajustar-se  a  les  seues determinacions en curs
d'execució, als quals es refereixen els articles 233 i 235 de la LOTUP.

16.-  Execució  forçosa  de l'ordre  de suspensió  immediata  de les  obres  d'edificació
sense  llicència  o  sense  ajustar-se  a  les  seues  determinacions  en  curs  d'execució
(article 241 LOTUP).

17.- Expedients per a la restauració de la legalitat urbanística, per la realització d'obres
d'edificació acabades sense llicència o sense ajustar-se a les seues determinacions a
què es refereix l'article 236 LOTUP.

18.-  Incoació i  resolució d'expedients sancionadors per infracció urbanística (article
266 LOTUP).

19.- La resolució que posa fi als expedients de restauració de la legalitat urbanística
infringida, mitjançant l'adopció de les mesures previstes en l'article 240 de la LOTUP. 

20.- Concedir les llicències ambientals a què es refereix la Llei 6/2014, de 25 de juliol,
de la Generalitat Valenciana, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la
Comunitat Valenciana.

21.-  Ordenar  el  tancament  i  cessament  en  el  funcionament  d'activitats,  quan  no
disposen  del  corresponent  instrument  d'intervenció  ambiental,  d'acord  amb  el  que
estableix la Llei 6/2014 mencionada.
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22.- Ordenar el tancament, clausura i cessament en el funcionament de locals en els
supòsits a què es refereixen els articles 44 i 59 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre,
de la Generalitat Valenciana, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments
públics, i 354 i següents del Decret 52/2010, de 26 de març, del Consell, reglament
que la desplega. 

23.- Resoldre les convocatòries i concursos per a la provisió dels llocs de treball de
lliure designació (art. 41.14b ROF).

24.- Declarar situacions administratives i jubilació del personal (art. 41.14g ROF).

Segon.-  Les  delegacions  expressades  s'estenen  a  totes  aquelles  actuacions
incidentals  que  es  produïsquen  o  dimanen  d'aquelles,  fins  a  la  resolució  de  les
reclamacions  o  recursos  que  s'articularen  contra  els  actes  dictats  fent  ús  de  tals
delegacions.

Tercer.- L'Alcaldia pot, en qualsevol moment, demanar per a si l'exercici de qualssevol
de les atribucions delegades quan, per raons d'urgència o una altra causa justificada,
ho estime convenient.

Quart.- Donar compte al Ple de la present resolució en la primera sessió que aquest
òrgan realitze; així mateix ha de notificar-se personalment a l'òrgan delegat i publicar-
se en el  Butlletí Oficial de la Província  sense perjudici de la seua efectivitat des de
l'endemà de la data d'aquesta.”

DELEGACIÓ PRESIDÈNCIES DE COMISSIONS MUNICIPALS PERMANENTS

Davant de la pròxima constitució de las comissions municipals permanents, segons
l'acord adoptat en sessió plenària realitzada el dia 29 de juny en curs, i de conformitat
amb  el  que  estableix  l'art.  94  del  Reglament  orgànic  municipal,  aquesta  Alcaldia
Presidència RESOL:

Primer.- Delegar la presidència efectiva de las comissions municipals permanents en
els regidors següents, membres d'aquestes. 

 Comissió Municipal Permanent d'Urbanisme i Medi Ambient: 

JAVIER GUAL ROSELL 

 Comissió Municipal  Permanent d'Interior,  Recursos Humans i  Benestar
Social: 

INMACULADA CARDA ISACH
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 Comissió Municipal Permanent d'Hisenda i Comptes:

MARIA LLUÏSA MONFERRER AGUILELLA

 Comissió Municipal Permanent de Participació Ciutadana:

CRISTOFER DEL MORAL ESPINOSA

Segon.- Notificar-ho a les persones interessades per a degut coneixement, i donar-ne
compte a les comissions municipals permanents.

En relació amb l'assumpte es produeixen les intervencions següents: 

Sra. Montagut: “La nostra intervenció es refereix a veure si ens pot fer un aclariment
respecte de les delegacions especials que fa als regidors.

En la  passada Comissió de Participació Ciutadana (no la  d'avui,  sinó la  de
dijous anterior), vam preguntar quin dels regidors tindria la delegació de platges. Més
que res, perquè sap que estem en època estival, i qualsevol cosa que ocórrega a la
platja, ens agradaria adreçar-nos concretament al regidor delegat.

El Sr.  Aparisi  ens va contestar  molt  amablement que entre ell  i  el  Sr.  Zorío
estaven decidint-ho, però que encara no ho tenien decidit. Nosaltres és que, com que
estem  al  final  de  juliol,  seria  important  que  abans  que  acabe  la  setmana  (si  és
necessari, demà), que vosté delegara la delegació de platges; o que simplement ens
digueren  els  companys  a  qui  dels  dos  ens  podríem  adreçar  per  a  parlar-los  del
manteniment; per a explicar-los, per a preguntar qualsevol cosa. 

Més que res m'adrece a vosté, perquè és qui firma les delegacions especials, i
ens agradaria que o els delegue, o que decidisquen entre tots qui porta el tema de
platges.”

Sra. alcaldessa: “Li conteste... De moment les platges les tinc jo, no les he delegades.
En aquesta setmana que ve li ho direm, perquè estem mirant a veure com fem casar
les competències.”

Sr. Sánchez: “En aquesta dació de comptes volem fer una sèrie d'excepcions, quant
als nomenaments i delegacions; ja que entenem que no s'ha dut a terme amb vista a
un interés general, sinó tot al contrari, amb vista a un interés particular de tots i cada
un dels membres que componen l'equip de govern.

Per un interés general, el que és normal és nomenar i delegar en la persona
amb especials coneixements en la matèria, per la seua experiència o fins i  tot  per
l'especial dedicació a la matèria corresponent. Fins i tot és comprensible una postura
de  ‘no sé, no sé; però el que sí que sé és aprendre’... Però en aquest cas, primer
s'aprén i després s'exigeix un sou.

Però no,  creiem i  entenem que ací  no s'ha  procedit  convenientment.  S'han
saltat per on han volgut les seues promeses electorals (fins i tot els seus programes), i
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jo diria que fins i  tot  els seus propis principis polítics. I  si no, que li  ho diguen els
membres de Se Puede Burriana. I el que han fet, en definitiva, és el següent:

S'han assabentat de l'estat del Pressupost, cosa que van fer abans de firmar el
tan  cloquejat  pacte  de govern,  i  el  que  quedava s'ho han repartit  en  proporció  al
nombre de regidors que cada un de vostés ha aportat al tripartit. Així tenim, sempre
deixant al marge la remuneració de la Sra. alcaldessa (amb una dedicació exclusiva):
dos regidors de PSOE, un regidor de Compromís i un regidor de Se Puede. Aquests
quatre amb una dedicació parcial del 75% de la jornada, se'ls assigna 1.991 €/mes en
14 pagues; la qual cosa equival a 27.874 € a l'any.

Suposant per a cada un d'ells per mes natural de l'any, 2.323 €, així partim
aqueix import pels 12 mesos naturals que té l'any. Això vol dir que, si el 75% de la
jornada suposa 2.323 €/mes, l'any que ve, amb les modificacions del nou Pressupost,
es pot suposar que es posaran el 100%, i el seu sou serà de 3.097 €/mes. Això és molt
més que el triple del salari mínim interprofessional.

D'altra banda, tenim una regidoria de Compromís, amb una dedicació parcial
del 50% de la jornada, i 1.328 €/mes per 14 pagues. Això equival a 18.592 € a l'any; i
suposa per mes natural de l'any la quantitat de 1.549 €. 

Una vegada repartides les delegacions, vostés han passat a arreglar, sota la
denominació d'‘indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats’, un sou equitatiu
per als altres membres del tripartit que formen l'equip de govern. I així, tenim, en el cas
de Sr. Javier Gual,  sobre el qual cabria fer l'excepció que, per exercir  una activitat
professional,  és possible que no li  fóra convenient  tenir  cap tipus de dedicació (ni
exclusiva  ni  parcial),  ja  que  en  cas  contrari  podria  veure's  afectat  per  la  Llei
d'incompatibilitats. Però que cobrarà per l'assistència a òrgans col·legiats exactament
el mateix que cobraran la Sra. Rius i el Sr. Del Moral per una dedicació del 75%.

Finalment, tenim la resta dels regidors de l'equip de govern (concretament la
Sra. Lluïsa Monferrer, Sr. Manel Navarro i Sr. Santiago Zorío) que, davall aquell mateix
concepte d'‘indemnització per assistència a òrgans col·legiats’, cada un d'ells cobrarà
1.470 €; que és exactament la mateixa quantitat que cobrarà la Sra. Carda per una
dedicació parcial del 50% de la jornada.

Així doncs, senyors de l'equip de govern i Sra. alcaldessa, pel que s'ha exposat
anteriorment, és evident que l'únic fi perseguit per vostés amb aquestes designacions
ha sigut el seu propi interés. I lluny d'atendre l'interés general del poble, s'han arreglat
les seues pròpies butxaques. Això té un nom, que tots coneixem perfectament. Aquest
nom és frau de llei.

Senyors  de  Se  Puede...  M'agradaria  preguntar-los  si  vostés  han  sigut
conscients en entrar en aquest joc... Perquè, si és així, i tenint en compte que la seua
ideologia i el seu programa està impregnat de l'ADN de Podem, haurien de tornar a
analitzar-s'ho. Perquè és molt possible que el tinguen un poc alterat. Aquesta forma de
procedir, jo particularment la podia esperar de la resta dels seus companys de viatge
del tripartit; però en cap cas podria esperar-la de vostés.”

Sra. alcaldessa: “Si em feia a mi la pregunta de les distribució de les delegacions, jo li
puc dir que, des del meu punt de vista (vosté ha dit quin és el seu punt de vista), les
delegacions s'han distribuït per la competència, l'experiència o les aptituds de cada

38

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



v23.07.2015

Magnífic Ajuntament de Borriana

una de les persones. No tinc res més a dir-li.”

Sr. Del Moral: “Sr. Sánchez, no tindré cap problema a contestar-li per escrit número a
número tot  el  que ha comentat.  Perquè he vist  que s'embolicava un poc amb les
matemàtiques i hi havia alguns errors dins del que vosté comentava.

Pel  tema  d'una  quantitat  superior  que  el  triple  del  salari  mínim
interprofessional... Ho coneixem, sabem que ho portem en el nostre programa i també
sabem que ho complim. S'ha dit des de diverses parts que es cobrava més del triple
del salari mínim interprofessional, quan no és així. Moltes de les persones han anat
comentant (tant en xarxes socials com en notes de premsa) i es comparava amb el
sou del meu company de partit Pablo Iglesias, que també feia la mateixa proposta i la
mateixa  promesa.  I  es  deia  que  es  cobrava  més  del  triple  del  salari  mínim
interprofessional (que eren 1.945 €). Per l'altra part, el Sr. Cristofer del Moral cobrava
1.991 €; per tant, excedia del triple del SME. 

Hauria de veure, i és molt fàcil perquè només ha d'entrar en podemos.info, on
hi ha tots els comptes, a part de les declaracions de béns, i on veurà que cobra 1.945
€ nets,  nets  (no  bruts).  Nosaltres  cobrem (en  aquest  cas  jo  i  la  resta  dels  meus
companys del Partit Socialista i Compromís) 1.991 € bruts; nets no arribaria ni a 1.700
€. Pot demanar un informe en Intervenció (que no tinc cap problema) de la nostra
nòmina, que es publicarà aquest mes per tal de concloure el tema ja d'una vegada per
sempre; perquè veiem que porta a col·lació molta polèmica. Simplement publicarem la
nòmina i també publicarem els béns de cadascú. I ací podrà veure que el que vosté
diu en números no és real.

De  totes  maneres,  redactaré  un  informe  i  li'l  passaré,  perquè  puguem
intercanviar les opinions sobre aquest tema.”

Sr. Sánchez: “Sr. Del Moral, li agraïsc la seua voluntat, però crec que no cal que em
faça cap informe. Crec que els números estan prou clars. El que sí que volia aclarir-li
és que vosté pareix que té un cert dubte o una certa mancança a explicar sempre la
diferència entre el que és un salari brut i un salari net. Doncs mire, el que es merita és
el que es merita. I el que es merita és el sou mensual en brut. La resta són càrregues
socials o retencions que vénen imposades per la Llei de pressupostos generals de
l'Estat i per la Llei de l'IRPF, però que no té res a veure. Jo merite el que merite, i
aquest és el meu sou brut. No hi ha ni salari mínim interprofessional brut ni net: el
salari mínim interprofessional és el que és. Potser això sí que hauria de veure-ho vosté
i cerciorar-se.”

La corporació en queda assabentada.

7.-  DACIÓ  DE  COMPTE  AL  PLE  DE  LA CONSTITUCIÓ  I  COMPOSICIÓ  DELS
GRUPS  POLÍTICS,  AIXÍ  COM  DE  LA DESIGNACIÓ  DELS  SEUS  PORTAVEUS
(Secretaria)

La secretària  dóna  compte dels  escrits  presentats  pels  distints  grups  polítics  amb
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representació municipal, de constitució dels esmentats grups polítics i de la designació
dels portaveus d'aquests, del següent tenor literal:

“GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL (PSOE)

PORTAVEU DEL GRUP: Sr. JAVIER GUAL ROSELL, i com a portaveus suplents els
següents:

Sra. CRISTINA RIUS CERVERA
Sr. VICENTE APARISI JUAN
Sra. M. LLUÏSA MONFERRER AGUILELLA
Sr. BRUNO ARNANDIS VENTURA
Sra. M. JOSEP SAFONT MELCHOR

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT COALICIÓ COMPROMÍS PER BORRIANA

PORTAVEU DEL GRUP: VICENT GRANEL CABEDO, i com a portaveus suplents els
següents:
Sr. SANTIAGO ZORÍO CLEMENTE
Sra. INMACULADA CARDA ISACH

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT SE PUEDE BURRIANA

PORTAVEU DEL GRUP: Sr. CRISTOFER DEL MORAL ESPINOSA i com a portaveu
suplent el següent:

Sr. MANUEL NAVARRO RUIZ

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR (PP)

PORTAVEU DEL GRUP: Sr. JUAN FUSTER TORRES, i com a portaveus suplents els
següents:
Sra. ANA MONTAGUT BORILLO 
Sr. CARLOS SOLÁ PERIS
Sr. ENRIQUE SAFONT MELCHOR
Sra. CONSUELO SUAY MONER
Sr. ÍÑIGO LOSADA BREITLAUCH
Sra. VICTORIA MARÍN FUENTES

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT CIUTADANS INDEPENDENTS PER BURRIANA

PORTAVEU  DEL GRUP:  Sra.  MARIOLA AGUILERA SANCHIS,  i  com  a  portaveu
suplent Sr. ANTONIO SÁNCHEZ AVILÉS.

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT CIUDADANOS- PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
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PORTAVEU DEL GRUP: Sra. MARIA JESÚS SANCHIS GUAL.”

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

La corporació en queda assabentada.

8.-  DACIÓ DE COMPTE AL PLE D'ASSIGNACIÓ DE REGIDORS PELS GRUPS
POLÍTICS A LES COMISSIONS MUNICIPALS PERMANENTS (Secretaria)

La Secretaria, d'acord amb el que preveuen l'art. 135 de la Llei 8/2010, de 23 de juny,
de règim local de la Comunitat Valenciana, i article 125.c del RD 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, dóna compte de les propostes dels diferents grups polítics amb
representació  municipal,  dels  membres  de  cada  un  i  dels  seus  substituts  en  les
comissions municipals permanents, segons s'expressa a continuació: 
 
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT SOCIALISTA: PSPV-PSOE
 
COMISSIÓ D'HISENDA I COMPTES
TITULARS: Sra. MARIA LLUÏSA MONFERRER AGUILELLA

Sr. BRUNO ARNANDIS VENTURA
Sr. JAVIER GUAL ROSELL

SUPLENTS: RESTA GRUP MUNICIPAL
 
COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

TITULARS: Sra. MARIA LLUÏSA MONFERRER AGUILELLA
Sr. BRUNO ARNANDIS VENTURA
Sr. VICENTE APARISI JUAN
Sr. JAVIER GUAL ROSELL

SUPLENTS: RESTA GRUP MUNICIPAL
 
COMISSIÓ D'INTERIOR, RECURSOS HUMANS I BENESTAR SOCIAL
TITULARS: Sra. MARIA LLUÏSA MONFERRER AGUILELLA

Sr. BRUNO ARNANDIS VENTURA
Sr. VICENTE APARISI JUAN
Sr. JAVIER GUAL ROSELL

SUPLENTS: RESTA GRUP MUNICIPAL

COMISSIÓ D'URBANISME I MEDI AMBIENT
TITULARS: Sra. MARIA LLUÏSA MONFERRER AGUILELLA

Sr. JAVIER GUAL ROSELL
Sr. BRUNO ARNANDIS VENTURA

SUPLENTS: RESTA GRUP MUNICIPAL
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GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT COALICIÓ COMPROMÍS PER BORRIANA

COMISSIÓ D'HISENDA I COMPTES
TITULARS: Sra. INMACULADA CARDA ISACH

Sr. SANTIAGO ZORÍO CLEMENTE

SUPLENT: Sr. VICENT GRANEL CABEDO
 
COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
TITULAR: Sr. SANTIAGO ZORÍO CLEMENTE
SUPLENTS: Sra. INMACULADA CARDA ISACH

Sr. VICENT GRANEL CABEDO
 
COMISSIÓ D'INTERIOR, RECURSOS HUMANS I BENESTAR SOCIAL
TITULARS: Sra. INMACULADA CARDA ISACH

Sr. SANTIAGO ZORÍO CLEMENTE
SUPLENT: Sr. VICENT GRANEL CABEDO

COMISSIÓ D'URBANISME I MEDI AMBIENT
TITULARS: Sr. VICENT GRANEL CABEDO

Sr. SANTIAGO ZORÍO CLEMENTE
SUPLENT: Sra. INMACULADA CARDA ISACH

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT SE PUEDE BURRIANA

COMISSIÓ D'HISENDA I COMPTES
TITULAR: Sr. MANUEL NAVARRO RUIZ
SUPLENT: Sr. CRISTOFER DEL MORAL ESPINOSA
 
COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
TITULAR: Sr. CRISTOFER DEL MORAL ESPINOSA
SUPLENT: Sr. MANUEL NAVARRO RUIZ
 
COMISSIÓ D'INTERIOR, RECURSOS HUMANS I BENESTAR SOCIAL
TITULAR: Sr. CRISTOFER DEL MORAL ESPINOSA
SUPLENT: Sr. MANUEL NAVARRO RUIZ

COMISSIÓ D'URBANISME I MEDI AMBIENT
TITULAR: Sr. MANUEL NAVARRO RUIZ
SUPLENT: Sr. CRISTOFER DEL MORAL ESPINOSA

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR 
 
COMISSIÓ D'HISENDA I COMPTES
TITULARS: Sr. JUAN FUSTER TORRES

42

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



v23.07.2015

Magnífic Ajuntament de Borriana

Sra. ANA MONTAGUT BORILLO
Sra. VICKY MARÍN FUENTES
Sr. CARLOS SOLÁ PERIS

SUPLENTS: Sr. ÍÑIGO LOSADA BREITLAUCH
Sra. CONSUELO SUAY MONER
Sr. ENRIQUE SAFONT MELCHOR

 
COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
TITULARS: Sr. ÍÑIGO LOSADA BREITLAUCH

Sr. ENRIQUE SAFONT MELCHOR
Sra. VICKY MARÍN FUENTES
Sr. CARLOS SOLÁ PERIS

SUPLENTS: Sr. JUAN FUSTER TORRES
Sra. ANA MONTAGUT BORILLO
Sra. CONSUELO SUAY MONER

COMISSIÓ D'INTERIOR, RECURSOS HUMANS I BENESTAR SOCIAL
TITULARS: Sr. ENRIQUE SAFONT MELCHOR

Sra. ANA MONTAGUT BORILLO
Sr. ÍÑIGO LOSADA BREITLAUCH
Sra. CONSUELO SUAY MONER

SUPLENTS: Sr. JUAN FUSTER TORRES
Sra. VICKY MARÍN FUENTES
Sr. CARLOS SOLÁ PERIS

COMISSIÓ D'URBANISME I MEDI AMBIENT
TITULARS: Sr. JUAN FUSTER TORRES

Sra. ANA MONTAGUT BORILLO
Sr. CARLOS SOLÁ PERIS
Sra. CONSUELO SUAY MONER

SUPLENTS: Sr. ENRIQUE SAFONT MELCHOR
Sr. ÍÑIGO LOSADA BREITLAUCH
Sra. VICKY MARÍN FUENTES

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT CIUTADANS INDEPENDENTS PER BURRIANA
 
COMISSIÓ D'HISENDA I COMPTES
TITULAR: Sra. MARIOLA AGUILERA SANCHIS
SUPLENT: NO N'HI HA.
 
COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
TITULAR: Sra. MARIOLA AGUILERA SANCHIS 
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SUPLENT: NO N'HI HA.
 
COMISSIÓ D'INTERIOR, RECURSOS HUMANS I BENESTAR SOCIAL
TITULAR: Sr. ANTONIO SÁNCHEZ AVILÉS

Sra. MARIOLA AGUILERA SANCHIS
SUPLENT: NO N'HI HA.
COMISSIÓ D'URBANISME I MEDI AMBIENT
TITULAR: Sra. MARIOLA AGUILERA SANCHIS
SUPLENT: NO N'HI HA.
 
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT CIUDADANOS- PARTIDO DE LA CIUDADANÍA

COMISSIÓ D'HISENDA I COMPTES
TITULAR: Sra. M. JESÚS SANCHIS GUAL
SUPLENT: NO N'HI HA.
 
COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

TITULAR: Sra. M. JESÚS SANCHIS GUAL
SUPLENT: NO N'HI HA.
 
COMISSIÓ D'INTERIOR, RECURSOS HUMANS I BENESTAR SOCIAL
TITULAR: Sra. M. JESÚS SANCHIS GUAL
SUPLENT: NO N'HI HA.

COMISSIÓ D'URBANISME I MEDI AMBIENT
TITULAR: Sra. M. JESÚS SANCHIS GUAL
SUPLENT: NO N'HI HA.

9.-  DACIÓ  DE  COMPTE  AL  PLE  D'INFORMACIÓ  ECONÒMICA RELATIVA AL
SEGON TRIMESTRE DE 2015 (Àrea Econòmica. Intervenció)

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

“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  2015, 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  inconvenients,  i  allò  que  s'ha  establit  en  art.  4  de  la  Llei
15/2010,  de  5  de  juliol,  i  Reial  decret 635/2014,  de  25  de  juliol,  el  Ple  d'aquest
Ajuntament acorda:
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PRIMER.- Quedar assabentat de la següent informació econòmica subministrada per
la Intervenció i Tresoreria municipals, corresponent al segon trimestre de 2015:
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 inconvenients 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.

10.- DACIÓ DE COMPTE AL PLE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL ENTRE ELS DIES 27.04.2015 I 09.07.2015, 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 27.04.2015 i
09.07.2015, ambdós inclosos.

La corporació en queda assabentada.

11.-  DACIÓ  DE  COMPTE  AL  PLE  DE  LES  RESOLUCIONS  DICTADES  PER
L'ALCALDIA  PRESIDÈNCIA  QUE  CONSTEN  A  LA  SECRETARIA  MUNICIPAL,
CORRESPONENTS AL PERÍODE DEL 20.04.2015 AL 19.07.2015

Sotmés per la Presidència l'assumpte a 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 20.04.2015 al 19.07.2015.

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 

11.BIS.1-  PROPOSTA  DE  L'ALCALDIA  SOBRE  DESIGNACIÓ,  SI  ESCAU,  DE
REPRESENTANTS MUNICIPALS EN ÒRGANS COL·LEGIATS

La secretària dóna compte de proposta de l'Alcaldia del següent tenor literal:

“Després  de  la  renovació  de  la  corporació,  després  de  les  passades  eleccions
municipals,  és  procedent,  d'acord  amb  el  que  disposa  l'art.  38.c  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,  procedir  al  nomenament  de
representants de la corporació en òrgans col·legiats, que siguen competència del Ple.

A la vista de tot això, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord:

“VISTA la proposta formulada per l'Alcaldia Presidència per la qual proposa al Ple de
l'Ajuntament la designació de representants de la corporació en òrgans col·legiats.

VIST el que disposa l'article 16.1 dels Estatuts de l'organisme autònom Centre de les
Arts Rafel Martí de Viciana.

VIST el que disposa l'article 7 dels Estatuts del Consell Agrari Municipal, aprovats pel
Ple de l'Ajuntament en sessió realitzada el dia 7 de desembre de 1995.

VIST el que disposa l'article 8.1 dels Estatuts del Consorci Gestor del Paisatge Protegit
de la Desembocadura del Millars (BOP núm. 69, de 10 de juny de 2006).

VIST el que disposa l'article 6 de l'Acord de 8 de febrer de 2002, del Govern Valencià,
pel qual es declara paratge natural municipal l'enclavament denominat Clot de la Mare
de Déu, al terme municipal de Borriana (DOCV núm. 4191, de 15 de febrer de 2002).

VIST el que disposa l'article 9.3 dels Estatuts del Consorci Gestor del Pacte Territorial
per l'Ocupació dels Municipis Ceràmics i la seua Àrea d'Influència de la Província de
Castelló.

VIST el  que  disposa  l'article  10  dels  Estatuts  del  Consorci  per  a  la  gestió  de
l'Escorxador comarcal de la Plana (BOP núm. 23, de 22.02.1997).

VIST el  que  disposa  l'article  5  dels  Estatuts  del  Consorci  Concessionari  d'Aigües
(xarxa d'abastiment de la Plana) (BOP núm. 30 de 9.03.2002).

VIST el que disposa l'article 10 dels Estatuts del Consorci per al Servei de Prevenció i
Extinció  d'Incendis  i  de  Salvament  de  la  província  de  Castelló  (BOP núm.  23,  de
21.02.2002).

VIST el que disposa l'article 9.1 del Decret 111/1989, de 17 de juliol, del Consell, pel
qual es regulen els consells territorials i municipals.

VIST el que disposa l'article 30.1 del Decret 233/1997, de 2 de setembre, del Govern
Valencià, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de les escoles d'educació
infantil i dels col·legis d'educació primària.

VIST el que disposa l'article 33.1 del Decret 234/1997, de 2 de setembre, del Govern

46

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



v23.07.2015

Magnífic Ajuntament de Borriana

Valencià, pel qual s'aprova el reglament orgànic i  funcional dels instituts d'educació
secundària.

VIST el que disposa l'article 1.1.c de l'Ordre de 10 d'octubre de 1997, de la Conselleria
de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s'adopten les normes contingudes en els
decrets  233/1997  i  234/1997,  referits  a  la  composició  dels  consells  escolars  dels
centres d'educació de persones adultes de la Comunitat Valenciana.

VIST el  dictamen  de  la  Comissió  Municipal  de  Participació  Ciutadana  i  Benestar
Social.

El Ple de l'Ajuntament, fent ús de les atribucions que li confereix l'article 38.c 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, ACORDA:

PRIMER.- Designar els següents membres de la corporació en els òrgans col·legiats
que, així mateix, es relacionen:

CONSELL  RECTOR  DEL  CENTRE  MUNICIPAL  D'ESTUDIS  RAFEL  MARTÍ  DE
VICIANA: 6 regidors, un de cada grup polític que compon la corporació, a designar per
aquests:

JAVIER GUAL ROSELL (PSPV)

VICENT GRANEL CABEDO (Compromís)

CRISTOFER DEL MORAL ESPINOSA ((Se Puede Burriana)

ENRIQUE SAFONT MELCHOR (PP)

ANTONIO SÁNCHEZ AVILÉS (CIBUR)

MARIA JESÚS SANCHIS GUAL (C's)

PLE DEL CONSELL AGRARI LOCAL: 6 regidors, un de cada grup polític que integren
la corporació, a designar per aquests:

VICENTE APARISI JUAN (PSPV)

SANTIAGO ZORÍO CLEMENTE (Compromís)

MANUEL NAVARRO RUIZ (Se Puede Burriana)

CARLOS SOLÁ PERIS (PP)

MARIOLA AGUILERA SANCHIS (CIBUR)

MARIA JESÚS SANCHIS GUAL (C's)

JUNTA DE GOVERN DEL CONSORCI GESTOR DEL PAISATGE PROTEGIT DE LA
DESEMBOCADURA DEL MILLARS: 1 regidor titular i un altre de suplent:
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Titular: BRUNO ARNANDIS VENTURA

Suplent: VICENT GRANEL CABEDO

 

JUNTA DE PROTECCIÓ DEL PARATGE NATURAL MUNICIPAL CLOT DE LA MARE
DE DÉU: 3 representants

BRUNO ARNANDIS VENTURA

SANTIAGO ZORÍO CLEMENTE

CRISTOFER DEL MORAL ESPINOSA 

CONSELL RECTOR DEL CONSORCI  GESTOR DEL PACTE TERRITORIAL PER
L'OCUPACIÓ DELS MUNICIPIS CERÀMICS I LA SEUA ÀREA D'INFLUÈNCIA DE
LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ: 1 representant i 2 suplents

Titular: MARIA JOSÉ SAFONT MELCHOR

Suplent: INMACULADA CARDA ISACH

Suplent: JAVIER GUAL ROSELL

JUNTA DE GOVERN DEL CONSORCI PER A L'EXECUCIÓ DE LES PREVISIONS
DEL PLA ZONAL DE RESIDUS DE LES ZONES II, IV i V: 1 regidor i 2 suplents

Titular: VICENTE APARISI JUAN 

Suplent: MANUEL NAVARRO RUIZ

Suplent: VICENT GRANEL CABEDO

CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE L'ESCORXADOR COMARCAL DE LA PLANA: 1
representant 

MANUEL NAVARRO RUIZ

CONSORCI CONCESSIONARI D'AIGÜES (XARXA D'ABASTIMENT DE LA PLANA):
2 regidors amb els seus corresponents suplents

Titular: VICENTE APARISI JUAN 

Titular: INMACULADA CARDA ISACH

Suplent: CRISTOFER DEL MORAL ESPINOSA

Suplent: BRUNO ARNANDIS VENTURA

CONSORCI  PER  AL  SERVEI  DE  PREVENCIÓ  I  EXTINCIÓ  D'INCENDIS  I  DE
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SALVAMENT DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ: 1 representant

INMACULADA CARDA ISACH

CONSELL MUNICIPAL ESCOLAR: 1 regidor

MARIA JOSÉ SAFONT MELCHOR

CONSELL  ESCOLAR  DEL  COL·LEGI  PÚBLIC  D'EDUCACIÓ  ESPECIAL  PLA
D'HORTOLANS: 1 regidor

MARIA JESÚS SANCHIS GUAL

CONSELL ESCOLAR  DE  L'INSTITUT  D'EDUCACIÓ  SECUNDÀRIA LLOMBAI:  1
regidor

CRISTOFER DEL MORAL ESPINOSA

CONSELL ESCOLAR  DE  L'INSTITUT  D'EDUCACIÓ  SECUNDÀRIA JAUME  I:  1
regidor

SANTIAGO ZORÍO CLEMENTE

CONSELL ESCOLAR DEL COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA PARE
VILALLONGA: 1 regidor

INMACULADA CARDA ISACH

CONSELL ESCOLAR DEL COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA JOSEP
ITURBI: 1 regidor

VICTORIA MARIA MARÍN FUENTES

CONSELL  ESCOLAR  DEL  COL·LEGI  D'EDUCACIÓ  INFANTIL  I  PRIMÀRIA
FRANCESC ROCA I ALCAIDE: 1 regidor

MARIA CRISTINA RIUS CERVERA 

CONSELL  ESCOLAR  DEL  COL·LEGI  D'EDUCACIÓ  INFANTIL  I  PRIMÀRIA
PENYAGOLOSA: 1 regidor

VICENT GRANEL CABEDO
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CONSELL  ESCOLAR  DEL  COL·LEGI  D'EDUCACIÓ  INFANTIL  I  PRIMÀRIA
CARDENAL TARANCÓN: 1 regidor

ANA MONTAGUT BORILLO

CONSELL  ESCOLAR  DEL  COL·LEGI  D'EDUCACIÓ  INFANTIL  I  PRIMÀRIA
NOVENES DE CALATRAVA: 1 regidor

MARIA JOSÉ SAFONT MELCHOR 

CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE D'EPA HISTORIADOR VICIANA: 1 regidor

ENRIQUE SAFONT MELCHOR

MUSEU DE LA TARONJA: 1 regidor

VICENT GRANEL CABEDO

CREU ROJA: 1 regidor

MANUEL NAVARRO RUIZ

SEGON.- Traslladar  el  present  acord  a  les  persones  designades  i  a  les  entitats
anteriorment indicades, a l'efecte oportú.

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

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

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

Sotmés l'assumpte a la consideració de la corporació, els vint-i-un membres presents
hi presten unànime aprovació, i així ho declara l'Alcaldia Presidència.
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11.BIS.2.-  MOCIÓ  PRESENTADA  PEL  GRUP  MUNICIPAL  CIUDADANOS,
RELATIVA A LA PROMOCIÓ D'UN PACTE AUTONÒMIC PER L'EDUCACIÓ AMB
L'OBJECTIU DE FOMENTAR LA SEUA MILLORA I LA INTRODUCCIÓ DEL MODEL
PLURILINGÜE ALS COL·LEGIS PÚBLICS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

La  Sra.  María  Jesús  Sanchis  Gual,  portaveu  del  Grup  Municipal  de  Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, llig moció del següent tenor literal:

“Durant els últims 30 anys, han estat posades en marxa per part dels dos grans partits
fins a set reformes educatives. L'educació s'ha convertit en arma llancívola dels partits
polítics  que han sigut  incapaços de consensuar  un model  perdurable  en el  temps
perquè han pensat més en la pròxima legislatura que en les següents generacions.

No obstant  això,  a pesar  de la  seua politització,  l'educació  és una qüestió  d'Estat
perquè  un  país  sense  educació  és  un  país  sense  futur.  En  estar  cedides  les
competències d'educació a les comunitats autònomes, és més necessari que mai, no
sols un pacte estatal, sinó sobretot, un pacte autonòmic per l'educació.

El debat no pot estar centrat, únicament, en qüestions d'ordre simbòlic o accessori,
com l'assignatura de Religió o Educació per a la Ciutadania, sinó que ha de centrar-se
a saber com podem millorar el sistema educatiu a la Comunitat Valenciana. El més
important és tractar d'arribar a consensos en relació amb qüestions de fons com són,
per  exemple,  el  sistema de formació,  avaluació  i  selecció  del  professorat;  millorar
l'autonomia  dels  centres;  potenciar  el  plurilingüisme;  fomentar  la  intel·ligència
emocional per a combatre la violència escolar; insistir en la formació dual, etc.

En el context de la nostra Comunitat, pareix fonamental abordar el problema de la
llengua. Cal diferenciar el sistema d'immersió lingüística del plurilingüisme. El sistema
d'immersió lingüística és un sistema monolingüe perquè les assignatures s'imparteixen
en una sola llengua vehicular (la d'immersió), i les matèries de Llengua Castellana i
Anglés tenen tan sols un nombre d'hores assignades a la setmana i s'ensenyen com a
idioma extern a la d'immersió. Açò vulnera el principi d'igualtat perquè els pares es
veuen obligats a reforçar l'aprenentatge d'idiomes estrangers costejant cursos d'anglés
a l'estranger, la qual cosa resulta injusta perquè la major part no s'ho poden permetre.
En  canvi,  en  el  sistema plurilingüe,  les  assignatures  s'imparteixen  en les  distintes
llengües vehiculars (en el nostre cas, proposem valencià, espanyol i anglés).

En aquesta última proposta de sistema educatiu plurilingüe, no es fa dependre de la
capacitat econòmica de les famílies que els alumnes puguen aprendre anglés a un
nivell superior. I a més, no s'imposa a les famílies que els seus fills estudien en un sol
idioma que no pot correspondre al de la seua llengua materna.

ACORDS
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1.-  Instem la  Conselleria d'Educació,  Investigació,  Cultura i  Esport  a convocar
totes les forces polítiques parlamentàries de les Corts  i  tots  els  sectors afectats a
firmar un pacte autonòmic per a la millora de l'educació a la Comunitat Valenciana.

2.- El Ple de l'Ajuntament de Borriana acorda presentar aquesta moció per tal d'instar
la Conselleria a transitar des de l'actual sistema d'immersió lingüística (en valencià) o
bilingüe (espanyol/valencià) cap a un sistema plurilingüe que garantisca l'ensenyament
en tres llengües vehiculars (valencià, espanyol, anglés).

A aquest efecte, aquest Ajuntament acorda traslladar la present moció a la Conselleria
d'Educació, ja que té les competències en aquesta matèria.”

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

En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents: 

Sra. Sanchis: “Nosaltres entenem que els idiomes representen la riquesa cultural i no
han de ser una eina per a dividir i confrontar. El valencià és el nostre bé cultural i hem
de protegir-lo i aprendre'l a l'escola.

No estem en contra del valencià, sinó en contra de l'exclusivitat;  o siga, en
contra de la immersió lingüística en valencià. Però si la immersió lingüística fóra en
castellà, igualment hi estaríem en contra. Ja que vivim en un món globalitzat, on els
nostres fills estan competint amb joves d'altres països on l'anglés es parla diàriament,
Ciudadanos aposta per un trilingüisme, o siga, per un 33% de les assignatures en
cada un dels idiomes: l'anglés, l'espanyol i el valencià. No volem que estudiar anglés
depenga de la capacitat econòmica de les famílies; ja que és injust, perquè la majoria
no es pot permetre pagar cursos d'estiu a l'estranger als seus fills.

A Espanya tenim un problema amb l'anglés, i hem de potenciar-lo donant-li el
mateix protagonisme que a la resta de les llengües oficials de la nostra Comunitat.
Això no té res a veure amb les qüestions d'identitat.

En  Ciudadanos  amem  (com qualsevol)  la  terra  on  hem nascut  i  on  vivim.
Nosaltres no polititzem.  Les llengües són per  a les  persones,  no per  als  territoris.
Ciudadanos vol un pacte autonòmic per l'educació per a una generació de valencians i
no per a una legislatura. 

I per tant, volem que l'Ajuntament inste la Conselleria d'Educació, Investigació,
Cultura i Esport a convocar totes les forces polítiques parlamentàries de les Corts i tots
els sectors afectats a firmar el  pacte autonòmic per a la millora de l'educació a la
Comunitat Valenciana.”

Sra.  Montagut:  “Deixarem  passar  un  poc  l'exposició  de  motius,  perquè  crec  que
entraríem en una espiral lingüística que jo crec que no és debat que s'haja de portar a
aquest  Ple.  A part,  parla  dels  partits  majoritaris,  com  és  habitual  i  etcètera.  No
entrarem en aquesta guerra.

Nosaltres el que sí que volem destacar (i ho fem en la nostra llengua materna,
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que és el  valencià)  que apostem per la  llibertat  d'elecció sobretot  dels pares,  Sra.
Sanchis; que siguen ells els que puguen triar si els seus fills poden parlar en valencià (i
anar a escola en valencià), si la volen fer en castellà, o si ho volen fer en anglés.

Pensem que triar no és segregar; és donar oportunitats a les persones i a les
famílies. I a més pensem que aquest futur ens ha donat bon resultat a Borriana amb la
presència  equilibrada  de  centres  de  titularitat  pública,  de  centres  de  titularitat
concertada... Aquest sistema ens ha donat també l'oportunitat de tenir una presència
d'un model plurilingüe. Sap que a Borriana es pot estudiar en castellà, es pot estudiar
en valencià i a més es pot fer en alguns centres en plurilingüe.

Que vosté vulga que es puga fer en un terç...? Crec que no és una qüestió que
hàgem de decidir ni vosté ni jo, perquè ho han de decidir les famílies a través dels
centres, dels consells escolars i després elevant-ho a qui té competències en aquesta
matèria, que és la Generalitat Valenciana.

Nosaltres  veiem  que  la  seua  voluntat  és  bona,  i  de  fet  la  respectem
perfectament. Pensem que la moció, no l'exposició de motius sinó els acords, té un
primer punt que pensem que és molt lloable, que nosaltres pensem que hi podríem fer
costat (quan parla de fer un gran consens autonòmic pel tema d'educació sense que
prevalga cap discriminació de qualsevol tipus). Pensem que aquest punt el podríem
salvar.

Però clar, vosté posa un segon punt en què es diu: acordarem l'anterior, però
posarem aquest sistema educatiu. No, si anem a acordar, el segon punt sobra. 

Per tant, si vosté retira el segon punt, nosaltres li farem costat a la moció; ja li
dic  que  independentment  de  l'exposició  de motius.  I  si  no,  tampoc  la  votarem en
contra. Anem a abstenir-nos.”

Sra. Aguilera: “Sra. Sanchis, en primer lloc, nosaltres volíem lamentar un poc que la
seua primera intervenció en aquesta sala de plens siga amb una moció genèrica que li
dóna  el  seu  partit,  i  que  no  és  un  tema  municipal.  Vosté  ha  tingut  oportunitat
d'intervenir en els temes de l'ordre del dia, importants a escala municipal, i no ha obert
la  boca.  I  ara  ve  a  presentar-nos  aquesta  moció  genèrica  que  no  deixa  de  ser
important (no dubtem que és important) i a més li la respectem.

Però fixe's, la Sra. Montagut ens ha llevat part del discurs. És a dir, jo crec que
vostés tenen una oportunitat perfecta... Dins del que li vaig a dir... Perquè tenim un
poquet  més  d'experiència...  Sra.  Sanchis,  aquest  tipus  de  mocions  no  porten
absolutament a res. Aprovar-les en aquesta sala plenària de l'Ajuntament de Borriana
és remetre-les a Conselleria, Diputació o on siga... Però resulta que mai, mai en dotze
anys que jo porte asseguda en aquesta sala de plens, mai s'ha aconseguit res (cap
canvi de cap competència) per haver presentat una moció o un acord en aquesta sala
de plens, sobre una competència que no és municipal. Això, que vaja per davant...

Però és cert el que li han dit: si vosté en el primer punt planteja que s'asseguen
totes les forces polítiques a dialogar i a generar un gran pacte per l'educació (cosa que
no dubtem que és molt  necessària),  el  que no pot  plantejar  en el  segon punt  és:
pactem,  però  nosaltres  imposarem  el  que  nosaltres  volem  (o  la  idea  del  nostre
programa).  És molt  lloable,  però les mocions (o els  acords de les mocions)  no es
poden plantejar així.
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Nosaltres, si vosté retira el punt 2 dels acords, li aprovarem la moció. I si no el
retira, ens haurem d'abstenir.”

Sr. Granel:  “La veritat és que compartisc un poc el que ha dit la Sra. Aguilera, que
Ciudadanos porta al Ple una moció que està escrita no per la Sra. Sanchis sinó per la
Sra. Carolina Punset, i a més esculpida i treballada pel Sr. Albert Rivera.

La veritat és que és una llàstima, és una causa més d'indignació que d'una altra
cosa...  Perquè pensar,  com afirma Ciudadanos,  que  ‘el  valencià  a  casa nostra  és
promogut artificialment fins al punt que ja ofega l'espanyol’, jo crec que és de riure un
poc en la nostra cara, no? Perquè tot el món coneix la situació, i la situació de la
societat  valenciana  en  l'actualitat.  Ningú  que  conega  la  realitat  valenciana  pot
subscriure  una  idea  semblant.  Fa  més  de  vint  anys  que  tenim governs  del  Partit
Popular (que no han estat al costat del valencià), i només la resistència de la gent ha
aconseguit salvar aquesta situació.

És  cert  que  hi  ha  grans  esperances  en  l'efecte  social  positiu  del  canvi  de
govern; però s'acaba de començar a treballar. La realitat (i no desgraciadament com
diu Carolina Punset) no té res a veure. És una apreciació que fa dubtar sobre la seua
capacitat analítica. I la veritat és que és difícil pensar d'on ve que analíticament no faça
les coses bé.

La veritat és que durant dècades el blaverisme va funcionar de forma eficaç,
amb el debat de la llengua i la resta... Les causes és perquè els noms (tampoc és
necessari entrar a repassar-los)...  Però ara ja el blaverisme no ven, i pareix que el
problema ja no és que el valencià siga català o deixe de ser-ho, sinó que el problema
és el simple fet de ser el valencià.

Jo  crec  que  van ser  (i  en  això  estarà  amb mi)  unes  declaracions  no  molt
afortunades de la seua portaveu a les Corts, quan va dir allò de  ‘aldeanos’ als que
parlaven valencià... La veritat és que això ha revifat la situació valenciana, i ha fet que
els valencians siguen més valencians des d'aquell moment, i que siga un orgull dir que
ets aldeano.

L'exemple el tenim en el nostre conseller d'Educació, que defensa la llengua
valenciana,  defensa  l'educació  en  valencià,  i  no  té  cap  problema  i  parla  quatre
llengües. Per tot això, i per respecte a la nostra llengua, que és la nostra cultura i la
nostra identitat, votarem en contra de la moció.”

Sra. alcaldessa: “Com a professional del tema, i per parlar un poquet... Basant-me en
l'Estatut d'autonomia i la Llei d'ús i ensenyament del valencià, i segons els informes de
l'Institut Valencià d'Avaluació i Qualitat Educativa, que tenim de la mateixa Conselleria
d'Educació...  ‘Els programes  plurilingües  aplicats  sobre  la  base  de  programes
d'ensenyament en valencià i immersió lingüística són els que ofereixen millors resultats
en  la  capacitat  per  a  aprendre  una  llengua  estrangera.  L'aplicació  d'un  model
plurilingüe necessita que l'aprenentatge de les tres llengües siga introduït amb criteris
científics i educatius, segons allò que la psicolingüística diu sobre l'aprenentatge de les
llengües: immersió en les llengües minoritzades (en aquest cas el valencià), abast de
la lectoescriptura primer en les llengües minoritzades (en aquest  cas el  valencià)  i
després en la resta.’
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Aquesta és l'única forma avaluada de garantir l'aprenentatge de les llengües, a
més de ser el sistema recomanat per la Carta Europea de les Llengües de l'any 2000,
que va ser firmada per l'Estat espanyol i per la mateixa Conselleria.

Com a conseqüència d'aquests arguments, el nostre vot també serà negatiu.”

Sra. Sanchis: “En primer lloc, sí que és veritat que possiblement la intervenció de la
Sra. Punset, quan va dir que tornàvem a les aldees, no va ser la més encertada. Però
jo crec que s'ha malinterpretat. Ella el que va voler dir va ser que tancar-nos en un
valencià simplement és tancar-nos en nosaltres mateixos.

Nosaltres  creiem que  estem en  un  món globalitzat,  i  que  sobretot  els  tres
idiomes (perquè ací estem a la Comunitat Valenciana) és necessari que ho aprenguen
els nostres fills. I més ara, quan ens adonem que estem en un món globalitzat; que els
nostres  fills  han de competir  amb xavals  d'altres  països  que  estan moltíssim  més
preparats que nosaltres.

I bé, jo només diré que tots els seus caps, tots els polítics i tota la gent que té
bastants diners porta els seus fills a col·legis privats, on hi ha com a mínim l'espanyol i
l'anglés, i el valencià (o català) com a resta. I bé, les dades que diu la Sra. alcaldessa,
doncs d'acord. Però no em diguen vostés que aprendre els tres idiomes és roí. Jo crec
que el que és roí és aprendre'n un.”

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

11.BIS.3.-  MOCIÓ  CONJUNTA  PSOE-COMPROMÍS-SE  PUEDE  BURRIANA,
RELATIVA A LA PLAGA DE MOSQUITS A LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ

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

“La província de Castelló té una superfície de 6.632 km2 i més de 100 km de costa, de
marjal,  llit  de  rius  i  barrancs  i  zones  susceptibles,  com ara  desaigües  d'estacions
depuradores i altres infraestructures, que són focus importants per a la proliferació de
plagues de mosquits que estan afectant tot el seu territori.

Segons tots els experts enguany s'han disparat les poblacions de mosquit comú i de
mosquit tigre en tot l'àmbit provincial, cosa que fa ineficaços els tractaments municipals
i que aconsellen una actuació supramunicipal coordinada en el temps i en el territori.
Estem d'acord amb les paraules publicades fa ara un any del diputat provincial Mario
García:  ‘els insectes no entenen de fronteres’ i  ‘els insectes no esperen a decisions
polítiques’. Per això els ajuntaments i veïns de Castelló necessiten que les entrevistes i
les bones paraules siguen transformades en fets  de manera urgent  per part  de la
institució  que  té  la  competència  en  la  matèria,  que  és  la  Diputació  Provincial  de
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Castelló.

Després  de  l'aprovació  de  la  Llei  27/2013,  de  racionalització  i  sostenibilitat  de
l'administració local, les diputacions provincials han de coordinar els serveis municipals
per tal d'assegurar una prestació integral del servei en la totalitat del territori provincial.
Així  mateix,  i  segons  l'article  36  de  la  LRBRL,  són  competències  pròpies  de  la
Diputació la prestació dels serveis de caràcter supramunicipal i la coordinació unificada
d'aquests serveis.

L'impacte  en  la  salut  dels  veïns  de  Castelló  és  indiscutible:  les  atencions  en  els
diferents centres de salut de la província han augmentat un 62,6% respecte del mateix
període de l'any passat,  i  a més no podem obviar l'impacte econòmic en el  sector
turístic, que és una de les fonts principals d'ingressos de molts municipis (tant de costa
com d'interior). Tots els plans d'estímul al sector turístic posats en marxa per aquesta
institució i pels ajuntaments no serviran de res si no donem una solució conjunta a
aquest problema.

A pesar  de l'evidència que aquesta plaga està resultant  especialment  virulenta als
municipis costaners, tot el territori de la província, sobretot a les zones de marjal, de
pantans,  rius,  etc.  de la  província de Castelló  està patint  les conseqüències  de la
inacció de la institució que té la competència per a actuar.

Per tot el que s'ha exposat anteriorment, sotmetem a l'aprovació del Ple els següents:

ACORDS

1.-  Instar  la  Diputació  de  Castelló  que  assumisquen  les  seues  competències,  per
tractar-se d'una plaga que supera l'àmbit municipal, impossible de tractar i eradicar de
manera aïllada sense una actuació conjunta en tot el territori de la província.

(Llei  27/2013,  de  racionalització  i  sostenibilitat  de  l'administració  local,  article  36,
apartat 1.c: ‘les diputacions provincials han de coordinar els serveis municipals entre si
per  tal  d'assegurar  una  prestació  integral  del  servei  en  la  totalitat  del  territori
provincial’.)

Així mateix, i segons el mateix article:  ‘són competències pròpies de la Diputació la
prestació dels serveis de caràcter supramunicipal i la coordinació unificada d'aquests
serveis’.

2.-  Instar  la Diputació de Castelló que pose en funcionament de manera urgent  el
programa de prevenció de plagues per a l'any 2015.

3.-  Instar  la  Diputació  de Castelló  que constituïsca una comissió  de gestió  de les
plagues en què s'incorporen tècnics municipals, provincials i de la Conselleria de Medi
Ambient de la Generalitat Valenciana. De la mateixa manera, la comissió ha d'incloure
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experts i investigadors de diferents universitats.

4.-  Enviar el resultat de l'acord obtingut per la corporació municipal a la Diputació de
Castelló.”

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

En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents: 

Sr.  Navarro:  “Des  de  l'equip  de  govern  presentem  una  moció  sobre  la  plaga  de
mosquits a la província de Castelló. Com és sabut, des de fa temps (molts anys) tenim
aquest problema. És un problema que els últims anys ha anat en augment la població
dels mosquits (en especial el mosquit tigre). I açò ens ha ocasionat unes molèsties als
veïns per temes de salut i altres, i vulguem o no també als visitants que vénen a la
nostra població.

Continuant els tractaments que ha fet la corporació anterior, hem estat mirant
algunes cosetes,  hem modificat,  replanificat  el  pla d'actuacions,  hem canviat  algun
producte...  Però agraïm els  escrits que han fet  a totes les entitats per demanar el
suport dels tractaments. 

Però  ens  veiem  en  la  necessitat  de  tornar  a  demanar  a  l'Excel·lentíssima
Diputació Provincial de Castelló un pla integral sobre la plaga dels mosquits. Perquè
segons la Llei 27/2013, de racionalització i  sostenibilitat de l'administració local, les
diputacions  provincials  han  de  coordinar  els  serveis  per  a  assegurar  la  prestació
integral del servei de la totalitat del territori provincial.

Així  doncs, i  no seré molt  extens...  Demane el  seu suport a aquesta moció
perquè tots els veïns de Borriana tinguen una qualitat de vida, que puguem resoldre
aquest  problema,  i  que l'ajuntament  dels  ajuntaments  (que és la  nostra  Diputació)
adopte mesures sobre aquest tema.”

Sra. Suay:  “D'una banda vull  dir-li  que el  nostre Grup està a favor de la petició a
qualsevol administració que puga col·laborar amb la plaga i integrar la resposta, com
així es va fer.

Lamente que la primera intervenció del Sr. Navarro en aquest Ple siga per a
referendar  una  moció  de  la  factoria  PSPV-PSOE,  o  PSOE  provincial,  on  ja  s'ha
presentat  aquesta  moció  en  23  poblacions.  Hauria  d'adaptar-se  a  la  localitat  de
Borriana, que és on en aquests moments estem afectats.

Sí que vull dir-li que a mi m'agradaria (com ja he parlat amb els altres grups
polítics) que, des de 2014-2015, quan ja es va debatre aquest tema, quan llavors el Sr.
Aparisi (portaveu del PSOE) o el Sr. Gual, en el Ple de 4 de setembre de 2014 se'ns
instava a  escala  local  i  a  escala  de la  Generalitat  a  la  lluita  contra  la  plaga  dels
mosquits.  En  aquell  moment,  ni  el  Sr.  Aparisi  ni  el  Sr.  Gual  van  fer  cap  tipus
d'apreciació sobre el tema. 

No  entraré,  perquè  el  comprenc,  Sr.  Navarro...  Jo  fins  fa  quatre  o  cinc
setmanes estava ací; hem intentat lluitar, s'han duplicat tots els tractaments, fins i tot
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s'ha intentat abordar i fer abordatges fins i tot en domicilis particulars. Fins i tot es va
fer un monitoratge de totes les plagues, incidències i valoració de focus. Així mateix, es
va instar la Generalitat Valenciana (que té la seua competència) en el tractament de
plaguicides  i  ocasionalment  podia  autoritzar  el  tractament  aeri;  la  Confederació
Hidrogràfica del Xúquer, que si vosté ha valorat tot l'expedient, ens va respondre fa
tres setmanes i mitja, i ens tiren balons fora... No sé si vosté ha vist l'expedient... Fins i
tot  la  Diputació Provincial,  que durant  aquest  període de temps ens ha donat  una
dotació econòmica que es podia aplicar per tractar els mosquits en aquesta població; i
que ha estat publicada en el Butlletí Oficial de la Província.

Així  mateix es va fer  una instància al  Consorci  del  Millars,  a fi  de valorar i
avaluar (va haver-hi diversos funcionaris) per a tractar les tres poblacions i abordar els
tractaments al llit del Millars per part dels municipis d'Almassora, Borriana i Vila-real.

Com he dit, amb data de registre de 24 de juny (que vosté ja era regidor), ací
tenim una carta resposta de la Diputació Provincial de Castelló. Aquesta és la data del
registre d'entrada, i vosté pot veure que ens diu que podem sol·licitar fins i tot ajudes.
L'ajuda es va sol·licitar en temps i forma, i l'ajuda està atorgada. Però jo crec que cal
unificar, cal unificar, no sols l'administració de la Diputació Provincial. No vull dir amb
això que ningú tire balons fora; i a qui li toque haja d'abordar-ho sol; perquè és un
tema  integral,  i  que  per  descomptat  afecta  totes  les  poblacions:  Borriana  i  les
contigües. A escala local es va ampliar la gestió de contractes; es va ampliar el nombre
de tractaments de larvicides i adulticides, i es va fer una campanya poblacional. 

D'altra banda, sap que totes aquestes normatives de tractaments fitosanitaris,
que són els que té autoritzats el Ministeri... Ara s'utilitzen els bacils, tenen poques...
Depenent del tipus de mosquit que estiga afectant la zona s'utilitzen uns tractaments o
altres... Són els que té autoritzats el Ministeri, que estan publicats en el Boletín Oficial
del Estado de 2012, i que segueixen la normativa i els reglaments europeus.

És a dir, nosaltres els tractaments hidroaeris, fer-los o no fer-los depén d'una
normativa  europea,  secundada  i  publicada  pel  Ministeri...  Llavors,  és  una  qüestió
d'abordatge integral, i que jo des d'aquest Grup Popular el que m'agradaria és que
aquesta  moció  que  ens  han  presentat,  que  em  pareix  molt  bé  en  el  que  és  la
coordinació... Aquest model de coordinació ja existeix en altres províncies (com pot ser
les maresmes de Huelva, certes parts del Baix Ebre...), es modificara i se sol·licitara a
cada administració la responsabilitat. Fins i tot des d'aquest Ajuntament l'últim que es
va fer va ser una carta al Sindicat de Regs local, perquè s'evitara l'aigua estancada,
que les aigües foren corrents i  així  s'evitaria  que hi  haguera larves que durant  un
temps cresqueren. 

Llavors, jo volia fer una esmena a la totalitat, per a sol·licitar a cada un el seu, i
perquè s'instara la Diputació i que s'ampliara a la resta d'administracions. No sé el que
opinen la resta de partits polítics, però jo crec que cada un ha de respondre a les
competències a què ha de donar resposta.”

Sra. Aguilera:  “Sr. Navarro, en primer lloc vull dir-li que el tema dels mosquits... En
primer lloc, he de donar-los la raó i plantejar que ací s'ha actuat per part de totes les
administracions (com s'està dient): de la Generalitat, de la Diputació i d'aquest mateix
Ajuntament. En el tema dels mosquits es va actuar tard i es va actuar malament. Això
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no cal discutir-ho, i això crec que quan estem plantejant aquesta moció sobre la taula,
és perquè vostés  també estan d'acord en el  fet  que les  coses no s'han fet  bé,  o
almenys no es van fer tan ràpid com s'havia d'actuar.

I en segon lloc li diré: el nostre Grup (ho hem dit ja abans amb la moció de la
Sra.  Sanchis),  aquestes  mocions  genèriques  que  es  preparen  en  despatxos
autonòmics i la resta... No ens agraden en absolut, perquè en un tema tan sensible
com aquest (que a més afecta moltíssima gent) i que com vosté bé sap parlem ja d'un
problema  sanitari,  el  que  no  pot  ser  és  que  açò  es  convertisca  en  un  intercanvi
d'acusacions entre Diputació i Generalitat. 

És més, quan van plantejar el tema de la moció i aquesta mateixa setmana
hem sentit  el  president  de la  Diputació  reclamar que la  Generalitat  assumisca les
competències.  Llavors,  centrem  el  tema,  perquè  el  que  a  vostés  els  preocupa  (i
entenem nosaltres que ens preocupa a tots) és que es posen les solucions sobre la
taula, i que els ciutadans i ciutadanes deixen de pagar aquesta plaga.

Nosaltres això de l'esmena a la totalitat, crec que és molt més fàcil. És a dir, si
vosté en el primer punt, on posa ‘instar la Diputació de Castelló’, afig ‘i la Generalitat
Valenciana  (totes  les  administracions)  que  complisquen  les  seues  competències’,
nosaltres  indubtablement  hi  farem  costat,  perquè  creiem  que  és  un  tema  molt
important.  A pesar  d'això,  lamente  tornar  a  dir-li  el  mateix  que  li  he  dit  a  la  Sra.
Sanchis: ací en aquesta sala de plens mai s'ha aconseguit reactivar res (més que res
perquè no són competències municipals) i, per més pressió que un vulga fer, després
ni els uns ni els altres reaccionen. Esperem que en aquest cas, en haver-hi un govern
valencià a la Generalitat de distint signe que el de la Diputació, puguem dir d'ací a uns
mesos que estàvem equivocats i que açò s'ha aconseguit.

Ja li dic que sens dubte li votarem a favor; però amplien les competències...”

Sra. alcaldessa: “Sra. Suay, sí que li demanaria que concretara aquesta esmena que
entenc que és d'addició; no és a la totalitat. Com quedaria concretament el text?”

Sra.  Suay:  “‘Instar  les  distintes  administracions  que  assumisquen  les  seues
competències’ en el tractament d'una plaga que supera l'àmbit municipal. Anul·laria el
que fa referència a la Diputació, perquè estem parlant... Si vol li passe posteriorment a
la secretària el text de la modificació, en la qual diria...”

Sra. alcaldessa: “Estem parlant de l'exposició de motius...”

Sra. Suay: “En l'exposició de motius jo deixaria el primer paràgraf; anul·laria el segon i
el tercer (en els quals parla específicament de la Diputació). I després en els acords
posaria:  ‘1.-  Instar  les  distintes  administracions’...  eliminaria  això  de  la  llei  i  ‘així
mateix’... Els punts 2 i 3 els mantindria, perquè és cert que s'estan fent reunions de
coordinació i que ha d'haver-hi un pla provincial. I el quart punt: ‘Enviar el resultat de
l'acord obtingut per la corporació municipal tant a la Diputació Provincial de Castelló,
com a la Generalitat’.

La  Generalitat  té  competències  en  medi  ambient,  agricultura,  sanitat  i
presidència.  Aquestes  quatre  (que  no  sé  com  es  denominaran  ara)  tenen
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competències en la matèria. Però sanitat és sanitat universal i sanitat pública; i és el
departament  de  salut  pública  el  que  autoritza  si  hi  ha  excepcionalment  alguna
autorització que s'haja de fer sobre tractaments aeris que rares vegades es dóna, pel
problema del tipus de tractaments emprats que ha d'estar fora de nuclis urbans. Per
tant,  intervé  Medi  Ambient,  intervé  Agricultura,  intervé  Presidència  i  intervé  Salut
Pública.

I després, la conca hidrogràfica del Xúquer, que pertany al Ministeri, ja ens va
contestar  a  aquest  Ajuntament  en  un  escrit  recent,  que  si  volen  valorar-lo  en
l'expedient...”

Sra.  Sanchis:  “Jo  aprove  la  moció,  sempre  que  s'amplie  a  la  resta  de  les
administracions públiques; perquè crec que instar la Diputació, si no té competències,
és un poc absurd. Llavors, és veritat que si la Conselleria té més competències, doncs
que ho faça.”

Sr. Fuster:  “Nosaltres el que sí que entenem és que la competència no arriba a ser
una  competència  de  la  Diputació.  Que  vulguem  demanar-li  a  la  Diputació  unes
competències que potser en virtut de la Llei de racionalització, en l'art. 25, puguem
entrar en un debat de no entendre... Fins i tot l'any passat en unes declaracions del
Partit Socialista s'instava la Generalitat a actuar en les mesures... No, si ho dic en el
sentit  de posar exactament quines són les competències... I  encara que hàgem de
reclamar a quatre administracions distintes, que nosaltres no ens neguem. Pensem
que és un problema bastant greu com per a no estar perdent-nos ara...”

RECÉS.  Arribat  aquest  moment,  quan  són  les  20.25  hores,  la  Sra.  alcaldessa
interromp la sessió, que es reprén a les 20.33 hores.

Intervé la Sra. alcaldessa, la qual manifesta que l'esmena de substitució que se sotmet
a aprovació tindrà el següent tenor literal:

“ACORDS

1.-  Instar  totes  les  administracions  implicades  que  assumisquen  les  seues
competències, per tractar-se d'una plaga que supera l'àmbit municipal, impossible de
tractar i eradicar de manera aïllada sense una actuació conjunta en tot el territori de la
província.

2.- Instar l'administració que corresponga a posar en funcionament de manera urgent
el programa de prevenció de plagues per a l'any 2015.

3.-  Instar  la  Diputació  de Castelló  que constituïsca  una  comissió  de gestió  de les
plagues, en la qual s'incorporen tècnics municipals, provincials i de la Conselleria de
Medi  Ambient  de la  Generalitat  Valenciana.  De la  mateixa manera,  la  comissió  ha
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d'incloure experts i investigadors de diferents universitats.

4.-  Enviar  el  resultat  de  l'acord  obtingut  per  la  corporació  municipal  a  totes  les
administracions competents.”

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

11.BIS.4.-  MOCIÓ  CONJUNTA  PSOE-COMPROMÍS-SE  PUEDE  BURRIANA,
RELATIVA A SOL·LICITUD DE LA RETIRADA DE PLAQUES COMMEMORATIVES
EN LES QUALS S'ANOMENE PERSONES CONDEMNADES PER LA JUSTÍCIA

El Sr. Javier Gual Rosell, portaveu del Grup Municipal Socialista, llig moció del següent
tenor literal:

“I.-  En democràcia,  el  compromís  de  les  institucions  amb l'exemplaritat  en  la  vida
pública exigeix que els valors de l'ètica i rectitud en política siguen reconeguts a totes
les persones que hi participen, independentment de la seua adscripció política. És molt
positiu honrar el record de les persones que han fet coses bones per a una societat i
han mantingut una recta conducta en la seua carrera.

II.- Aquest no és el cas de les persones que, a pesar del seu pas per la política, han
pogut ser condemnades amb penes i sancions que es deriven del propi exercici i mal
ús dels seus càrrecs, en contra dels principis que regeixen la nostra democràcia, i que,
en els temps que corren, la societat no està disposada a fer memòria ni honor a tot
aquell del qual s'ha acreditat la seua mala conducta i falta d'honorabilitat, respecte al
fet d'haver ocupat un càrrec polític.

III.-  És per això que s'entén contrari a tot principi ètic i  democràtic que als nostres
municipis es mantinguen places, escultures o altres elements commemoratius en què
figure el nom i cognoms de persones que no són dignes del record honorable de la
ciutadania, i així es trasllada a la societat amb la seua presència el greuge i càrrega
del record infaust de les seues reprovables accions.

IV.- El millor símbol d'una societat reconciliada amb les bones conductes ètiques dels
governants i resta de polítics són unes institucions i edificis on no apareguen els noms
d'aquelles persones que suposen una vergonya per a la nostra ciutadania i sistema
democràtic.

V.-  Les administracions públiques, en salvaguarda dels principis més elementals del
nostre estat social i  democràtic de dret, no poden mantenir als seus edificis noms,
cognoms, ni altres elements identificatius que puguen suposar un record o honor de
persones que han estat efectivament condemnades pel seu deshonest comportament
en el seu pas per la vida pública.
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Per tot això, el Ple de la corporació adopta els següents

ACORDS

PRIMER.-  La  corporació  municipal  retirarà  de  forma immediata  totes  les  plaques,
cartells,  títols,  carrers,  places,  escultures  o  altres  elements  commemoratius  del
municipi en què figuren els noms i cognoms de persones condemnades per la justícia,
i així reconéixer l'honorabilitat de tots aquells que han passat sense màcula per la vida
pública, de manera que s'evite el trasllat a la societat del greuge i càrrega del record
infaust de les indecoroses accions dels condemnats.

SEGON.- La corporació municipal no col·locarà plaques ni cartells nominatius de cap
càrrec als edificis municipals de nova construcció, i  així  demostrarà que l'obra s'ha
realitzat gràcies i per als veïns i veïnes de Borriana, i, si és el cas, faran referència
únicament a l'administració que hi haja intervingut.

TERCER.-  S'insta  l'Administració  Central  de  l'Estat,  el  Consell  de  la  Generalitat
Valenciana i la Diputació Provincial de Castelló que facen el mateix als elements que
siguen de la seua titularitat.

QUART.- Traslladar als grups polítics de les Corts Generals, de les Corts Valencianes i
de la Diputació Provincial de Castelló, perquè actuen en conseqüència.”

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

En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents: 

Sr.  Gual:  “Done  per  reproduïda  l'exposició  de  motius  de  la  moció,  atés  que  en
coneixen el contingut. No és una moció amb color polític; només s'està demanant el
que es creu que és just per a tots i per a totes, siguen de la ideologia que siguen.
Perquè  siguen  del  partit  que  siguen,  estem  demanant  que  retiren  plaques
commemoratives  amb noms de condemnats  per  la  justícia,  vinguen del  partit  que
vinguen.

Entenem  que  la  memòria  històrica  és  fonamental;  però  la  memòria  recent
també ho és. I en els últims temps (per desgràcia), hem vist com la política s'ha vist
maltractada  i  embrutada vilment  per  persones que  sens dubte  no eren dignes de
representar la ciutadania, i això no és tolerable.

Si vertaderament volen caminar cap a a la regeneració democràtica i ètica i la
transparència, i ens la creiem també de veritat, la ciutadania ho apreciarà en aquest
gest. És més, la ciutadania és qui ho exigeix.

Vostés  saben  perfectament  que  una  moció  molt  pareguda  va  passar
presentada fa uns mesos pel Partit Socialista. Lamentablement no es va poder aprovar
amb aquell text. Avui tenim una nova oportunitat de reparar l'honor de les institucions
públiques. I l'honor no és poca cosa.
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Avui  tenim l'oportunitat  de  posar  en  valor  (precisament  posar  en  valor)  les
institucions  públiques  que  representen  la  voluntat  dels  ciutadans;  perquè  les
institucions estan per damunt dels càrrecs, i fins i tot de les persones.

És per això que l'equip de govern (no el tripartit, sinó l'equip de govern), format
per tres partits de progrés, ha afegit un punt transcendent en aquesta moció. I és que a
partir d'ara aquestes plaques commemoratives no faran referència a les persones o els
càrrecs que han inaugurat els edificis, sinó a la institució que ho ha dut a terme per
voluntat de la ciutadania. Els repetisc; amb independència del color polític.

Per aquestes raons; per posar en valor la política (però la política de veritat),
que no és altra cosa que la gestió transparent en benefici dels altres, i que ha d'estar
sempre  dins  dels  paràmetres  de  l'ètica  i  de  la  transparència  més  impecables,  els
demanem el seu suport amb el seu vot favorable.”

Sr. Fuster: “Sr. Gual, tal com li he comentat aquest matí, el nostre vot serà favorable.
Nosaltres estem en la mateixa línia de l'exposició de motius i la que acaba d'expressar
ara mateix. 

Tal com li he dit aquest matí també, en virtut del que vam esmenar nosaltres al
mes de desembre, perquè s'introduïra en la moció que porta avui a Ple el tema d'instar
la Federació que reglamente quins són els criteris per a la retirada de plaques, no sols
en  instal·lacions  i  la  resta  sinó  en  els  carrers  també,  sí  que  considerem  que  és
convenient  que  s'incloga.  Ho  he  parlat  amb  els  grups  i  ho  han  vist  també
favorablement. Per tant, li agraïsc també la seua predisposició a canviar-ho. El nostre
vot serà favorable.”

Sra. Aguilera: “Simplement és per anunciar el nostre vot a favor. El nostre Grup ja va
votar a favor en la legislatura passada, quan el Partit Socialista va portar la proposta a
aquesta sala de plens. 

Fins i tot sí que volia fer un incís... Com bé ha dit el Sr. Gual, vull felicitar-los per
la inclusió del punt 2; perquè creiem que és molt important per tal que aquest tipus de
coses no tornen a succeir,  siga quin  siga el  signe polític.  Perquè per  desgràcia (i
esperem que no tornen a eixir mai), d'ovelles negres, poden eixir-ne sempre en totes
les ideologies i en tots els moments de la història.”

Sra.  Sanchis:  “Nosaltres també votarem a favor,  per descomptat.  Sobretot  perquè
creiem que el dirigent que està en cada moment en una institució no és qui ho fa, sinó
que ho fan les persones (com vosté bé ha dit). I per descomptat, ens pareix molt bé
que es retiren els noms de les persones condemnades.”

Sr. Gual: “En primer lloc, vull felicitar el Partit Popular pel seu canvi de postura; perquè
entenem que és molt lloable. I volem donar les gràcies tant al Partit Popular, a CIBUR
com a Ciudadanos pel seu suport.

Si els pareix bé, nosaltres entenem que l'addició que vol fer el Partit Popular
cap perfectament en el cos d'aquesta moció, perquè no és contradictòria. De fet, ja es
va aprovar precisament en el Ple del mes de desembre de 2014. I quedaria redactada
(si a vostés els pareix bé) de manera molt breu: 

63

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



v23.07.2015

Magnífic Ajuntament de Borriana

Quart.-  Tornar a instar  la Federació Espanyola de Municipis i  Províncies, perquè
establisca els criteris en la matèria.

I si els altres grups també hi estan d'acord, també els donaria les gràcies.”

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

12.- PRECS I PREGUNTES

1.- Sr. Fuster: “Volia fer-li un parell de preguntes... En primer lloc, si tenen ja alguna
idea o mesura adoptada respecte de si retirarem o no la condició d'agent urbanitzador.
O si,  abans  d'adoptar  aquesta  decisió  (que  considere  que  és  prou  important),  ho
consensuarà amb la resta de grups que no conformen l'equip de govern. Em referisc a
Sant Gregori...”

Sra. alcaldessa: “No tenim cap decisió adoptada. Estem tenint reunions amb diferents
tècnics,  l'agent  urbanitzador,  amb diferents  entitats.  I  com hem fet  anteriorment  (i
vostés  ho  saben),  aquesta  setmana  ens  posarem  en  contacte  amb  els  grups  de
l'oposició per parlar del tema.”

Sr.  Fuster:  “Només  li  ho  recalque  per  una  simple  raó.  Perquè  fa  poc  va  arribar
l'informe del Consell Jurídic Consultiu; per tant, si l'expedient és de sis mesos, el 20 de
setembre caduca l'expedient. I clar, si s'ha d'adoptar algun acord, ha de ser un acord
plenari... És un tema prou important per la pressa que pot tenir de no arribar a l'últim
moment sense tenir les coses clares. Perquè estem parlant d'un tema molt important
per al futur de Borriana.”

Sra. alcaldessa: “Sí, caduca al setembre. Però com vosté sap, és un tema que porta
ja molts, molts anys, i que si caducara es podria tornar a iniciar l'expedient. Intentarem
resoldre-ho abans; però si no pot ser, tampoc és una cosa tan greu... Vaja, que es pot
tornar a iniciar l'expedient.”

Sr. Fuster: “Jo entenc que es puga tornar a obrir l'expedient. Però cal tenir en compte
que, a l'efecte de futures demandes per part dels propietaris, davant de la passivitat de
deixar caducar els expedients, ens pot portar conseqüències que poden no ser gens
agradables per a l'Ajuntament.

Únicament perquè jo tinc clar que podem tornar a obrir l'expedient; però amb
vista  a  futures  judicialitzacions  del  tema de  Sant  Gregori  (en  aquest  cas)  per  les
indemnitzacions, pot resultar onerós en aquest sentit.

Jo entenc que porta molts anys; però vam adoptar uns acords de retirada de la
condició al gener de 2015; estem deixant transcórrer els terminis legals, a excepció del
període que el Consell Jurídic realitzava. I crec que és un tema prou important com
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perquè ja ens haguera reunit.  O si ho ha de decidir  sense la resta de partits,  que
tinguen les coses bastant avançades.”

Sra. alcaldessa: “Ho tindrem en compte.”

2.- Sr. Fuster: “Una altra pregunta... Més que res és preguntar per l'Arenal Sound, si al
final es realitzaran les actes de comprovació diàries al recinte del festival.”

Sra. alcaldessa: “Sí, com ja sap, enguany ha canviat la normativa. Ara el tema del pla
d'emergències és competència totalment municipal. Estem tenint tota la col·laboració
(com vam informar també en la reunió informativa que vam tenir amb els altres grups i
altres entitats). Estem referendats per una OCA. Però a la llarga, la responsabilitat és
de l'Ajuntament; i en conseqüència, meua. I per això, tal com vam comentar també en
aquestes  reunions  informatives,  sí  que  hi  haurà  aquestes  revisions  per  part  dels
tècnics municipals.”

Sr. Fuster: “M'alegre de sentir-la. Estarem pendents; més que res pel que vosté està
dient.  La responsable en aquest  cas és l'Ajuntament (vosté en primera persona);  i
considere que és prou important  (encara que hi  haja una OCA) que com a mínim
estiga tot dins de la legalitat.”

3.- Sr. Fuster: “Una altra pregunta és si tenen ja perfilat el quadrant de la Policia Local
per al festival. “

Sr. Gual:  “Doncs, Sr. Fuster, afortunadament el quadrant sí que està des que fa ja
unes quantes setmanes li vam donar el vistiplau. I en aquest moment a penes queden
buits en blanc per cobrir. Probablement en el dia de demà ja estaran tots coberts.

Li he de dir que la Policia Local s'ha implicat d'una manera molt especial i molt
important (a diferència de l'any anterior) a complementar el quadrant. Hem dialogat
amb ells moltíssim. I a penes haurem d'acudir a gent de fora per a poder completar-lo.
Perquè el que no podíem fer tampoc és deixar buits, i que després el dispositiu de
seguretat  no  fóra  com  correspon.  Això  sí,  seran  de  poblacions  veïnes  (és  a  dir,
limítrofes amb Borriana), la qual cosa dóna més flexibilitat a la llei, i estaríem dins del
marc  legal,  i  evitaríem qualsevol  tipus  de recurs  contenciós  administratiu,  com va
passar l'any passat.”

Sr. Fuster: “Li agraïsc que m'ho aclarisca. Perquè la meua segona pregunta era si al
final acudirien a un segon conveni. Més que res perquè l'any passat, en intervencions
de la seua companya,  la Sra. Marco, al final  ens va insistir  en el fet  que estàvem
firmant convenis il·legals. 

Llavors únicament era que si vosté ara em diu que les condicions legals han
canviat...  M'alegre que aquest criteri haja canviat des de l'any passat a enguany, a
l'hora de poder firmar un conveni per a portar agents d'altres poblacions. Que no li
recrimine que vinguen agents d'altres poblacions, si al final són necessaris per a cobrir
el quadrant. 
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Però únicament és si al final continuarem en la línia que el conveni és il·legal, i
que ens portarà també a un altre contenciós per part dels agents; o retiraran els agents
el contenciós que hi havia anteriorment.”

Sr. Gual: “No és que haja canviat la normativa. La normativa (a falta que qui li parla
desconega alguna part de la normativa) en les qüestions fonamentals no ha canviat. El
que passa és que la normativa, el que permet d'una manera més ‘expressa’ és que es
puga realitzar convenis amb poblacions limítrofes. Castelló és una població veïna, però
no és una població limítrofa. Això és el que planteja dubtes de dret; que no sabem com
resoldrà el jutjat el contenciós que està en marxa.

Però si finalment sí que s'aconsegueix realitzar conveni amb l'Ajuntament de
Vila-real (que sí que és una població limítrofa), aquest escull legal ja no el tindríem. I
per tant, no tindríem un contenciós administratiu. Així és almenys com ho veig jo, i com
jurídicament els Serveis Tècnics m'ho han fet veure durant aquests dies.”

Sr. Fuster: “D'altra banda... Supose que sé per on anirà la resposta, però li ho he de
preguntar... El fet de no arribar a cobrir el quadrant amb policies de Borriana es deu a
una qüestió que a hores d'ara s'haja adonat vosté que no era viable l'any passat, o...”

Sr. Gual:  “Li conteste. A veure, el problema (pel que jo tinc entés) l'any passat en la
negociació  entre  la  responsable  de  la  Policia  i  els  sindicats,  jo  no  hi  era  perquè
estàvem en l'oposició... M'he de creure el que els sindicats em conten... Els sindicats
estan per a defensar els drets dels treballadors. I feien una proposta econòmica per a
cobrir el quadrant; un quadrant per si mateix complex i molt ampli. Vostés hauran vist
per ací que entre els cossos de seguretat locals... Els que vénen de fora no, perquè la
Guàrdia Civil també té efectius a Borriana; però Policia Nacional, etc., estem comptant
amb 1.700 efectius, 1.700 serveis de 8 hores. No són 1.700 persones, però sí que per
tal que m'entenga.

L'oferta  que  va  fer  la  Policia  per  a  cobrir-ho  al  100%  era  una  oferta  que
consideràvem que era molt elevada, i que no podíem assumir. I com que no es podia
assumir, l'any passat es va optar per cridar molta gent de fora... No li sé dir el nombre
exactament, perquè no se m'ha facilitat (i jo tampoc ho he preguntat). I enguany s'ha
cobert pràcticament un 95% donant els mateixos diners que es van donar l'any passat.

Per  això estic  personalment satisfet  del  treball  que ha fet  tant  el  cap de la
Policia com els sindicats que han parlat. Per què han reaccionat d'aquesta manera?
Perquè han vist una voluntat de l'equip de govern de millorar les seues condicions. És
voluntat de l'equip de govern intentar en la mesura de les seues possibilitats (ull viu,
això és molt important!)  millorar les condicions; fer el reglament de segona activitat
(que està en marxa). I els seus sindicats ho han acollit d'una manera important.

L'oferta és exactament la mateixa. Ha quedat algun buit, perquè entenem que
el que no podíem fer tampoc era obligar a ningú a treballar. Perquè vosté m'entenga,
no volíem fer un  decretàs. Es podia haver fet també; era una altra opció; i no vam
optar per aquesta. Vam optar pel diàleg. Finalment avui han quedat aquests buits, i
s'està  treballant  perquè  queden  coberts  demà  mateix.  Per  descomptat  que  els
informaré oportunament respecte d'això.”
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Sr. Fuster:  “Jo al final del que m'alegre és del fet que es puga complir la plantilla
perquè el festival es desenvolupe de la millor forma possible amb tots els efectius de la
Policia Local. No tinc cap dubte de la qualitat de l'intendent principal de la Policia Local
de Borriana... Això que vaja per davant... Però de fet, m'alegre que s'haja pogut adonar
que  era  necessari  (en  aquest  cas)  per  a  poder  donar  un  servei  de  qualitat,  que
s'haguera d'accedir a un conveni, tal com vam tenir nosaltres l'obligació de realitzar
l'any passat. Espere que isca tot bé, i el quadrant done tots els seus fruits.”

Sr. Gual: “Sr. Fuster, m'alegre de sentir les seues paraules. Però vull insistir-li en una
cosa: si potser l'any passat la responsable del Partit Popular haguera dialogat prou
amb els sindicats, potser s'hauria pogut arribar a una solució semblant a la d'enguany,
i no arribar a un contenciós. Jo no sé, són hipòtesis. El que sí que li puc dir és que, de
diàleg,  n'hi  ha  hagut  de forma contínua.  Crec  que he tingut  sis  reunions amb els
sindicats, i molt llargues. Potser faltava la voluntat de diàleg. I sí, el conveni està ací;
però no és exactament el  mateix conveni  el  d'enguany que el  que es va fer  l'any
passat. Hi ha una diferència: la població limítrofa és una cosa, i la població veïna (que
no és limítrofa) és una altra. Tant de bo (jo també ho desitge) que aquest contenciós
no tinga major repercussió! Tant de bo poguera retirar-se! Està ací, i per descomptat
estarem al que Sa Senyoria diga, evidentment.”

Sr. Fuster: “Li ho agraïsc. Jo no estava l'any passat en les reunions, amb la qual cosa
no li puc assegurar el treball que estava fet. Jo considere que era un treball que estava
molt ben elaborat. També serveix una defensa per a aquest contenciós el fet que al
final es puga firmar un conveni; que no hi haja una demanda per part del col·lectiu de
Policia.”

4.-  Sr.  Fuster:  “M'agradaria preguntar-li  a  la  Sra.  alcaldessa si  ja  s'ha reunit  amb
l'empresa del Mercaplatja.”

Sra. alcaldessa: “Amb l'empresa del Mercaplatja no. Estem tenint alguns contactes i
algunes reunions prèvies amb la regidora que porta el tema de Comerç.”

Sr. Fuster:  “Bé, doncs em dirigisc a vosté, Sra. Carda... En el tema de Mercaplatja,
quan faig la pregunta de si s'ha reunit amb l'empresa, és perquè considere que, amb
vista a setembre, hauria d'estar ja clar si es continua o no es continua. Merament per
si una vegada que haja tingut ja la reunió amb l'empresa, si ja tenien alguna decisió
dels acords a què es puga arribar; si ja tenien una decisió sobre si al final hi haurà
Mercaplatja o no hi haurà Mercaplatja.”

Sra. Carda: “Sr. Fuster, a veure... Diré una frase que potser se n'ix del context: ‘El peix
ja està venut’...  És a dir,  el  Mercaplatja va ser una cosa que vostés van posar en
aquest  poble  l'any  2003.  I  s'ha  anat  reproduint  aquell  contracte  fins  ara,  d'acord?
Llavors, ho estem valorant. És a dir, jo encara no he parlat amb el Sr. Jarque Jarque.
No he tingut encara el plaer de conéixer-lo.  Perquè també estic fent una valoració
respecte del cost que costa al poble el Mercaplatja. No sols per la brutícia, i per tant, el
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que cal pagar a l'empresa que ha de netejar; més aquella brutícia que no s'arriba a
netejar mai, que va a parar a la platja, i per tant provoca un dany important a la nostra
costa;  sinó que  a  més també cal  veure  el  cost  econòmic  que  té  el  fet  que cada
diumenge cal posar un efectiu de Policia Local allí per a controlar. I que damunt hi ha
unes èpoques de l'any (a partir del mes de març) en què cal duplicar aquest personal. 

Llavors... Jo sóc un poquet lenta; perquè m'agrada tenir les coses molt clares.
D'una banda, estaria la partida econòmica, que cal veure la rendibilitat que hi ha ací... I
després també cal veure (una vegada que tinguem això) quins són els canvis que es
podria fer en el contracte que actualment hi ha. Perquè clar, el contracte és el que és.
Caldria renovar el contracte que durant els anys anteriors han vingut firmant.”

Sr. Fuster: ·”Llavors, ‘el peix no està venut’?” 

Sra. Carda: “No està venut; però estem marcats per aquest tema.”

Sr.  Fuster:  “Bé,  jo  entenc que marcats tampoc,  perquè al  final  és una decisió de
l'equip de govern el fet que, després de dialogar amb l'empresa, s'adopte una decisió
de si al final s'ha de continuar amb això, o no continuar amb això. 

Vosté ha parlat d'un tema que és prou important... Perquè jo considere (i em
brinde a asseure'm amb vosté, si vol, a l'hora de negociar-ho) que l'anterior equip de
govern ho va tenir tenir sobre la taula. Jo mateix vaig proposar que es quedara sobre
la taula, perquè fóra una decisió del nou equip de govern entrant. 

Hauríem  pogut  ser  nosaltres,  però  en  aquest  cas  són  vostés  els  que  han
d'adoptar aquesta decisió. Però quan ho vam deixar sobre la taula és, perquè de la
mateixa manera que vosté ho està dient (i en aquest cas, jo estic en la seua línia), és
que cal mirar-ho amb dues visions:  una visió és el  tema mediambiental  (que a mi
realment em preocupa molt), veure si al final en les reunions es pot minimitzar aquest
impacte o no. I d'altra banda, intentar arribar a consensos i acords amb els comerços i
la població en general. Per això li dic que, si té l'amabilitat de comptar amb nosaltres
per a prendre alguna decisió, jo estic encantat d'ajudar-la. Però si no és així, ha de
tenir clar que la decisió l'ha de prendre vosté. El peix no està venut; i caldrà prendre
alguna decisió. Perquè l'empresa al final, si no, al setembre se n'haurà d'anar a una
altra ubicació; amb la qual cosa, per una inacció potser no estem buscant la millor
solució per a Borriana. I jo no estic dient que siga que es quede o que no es quede...
És més que res per això.”

Sra. Carda: “Li recull el guant. I a part d'això, també hem estat valorant... Perquè clar,
hi ha una espècie de debat a la localitat  sobre si és bo o no el  Mercaplatja.  Però
realment no hi ha cap estudi econòmic fet al llarg de tots aquests 12 anys sobre si
realment aportava un rendiment econòmic per al comerç local, encara que fóra per als
del passeig marítim els diumenges. 

Com tampoc hi  ha un informe, realment al  final  el  que hem de veure és la
pertinència o no; i sobretot a mi (personalment) em preocupa molt (i crec que a tot el
govern també) el tema mediambiental.”
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Sr.  Fuster:  “Jo  més que res  també li  ho  dic  per  això;  perquè crec que va ser  al
setembre o octubre de l'any passat,  en una formació que deia  ‘Compon l'equip de
govern’, tenia  una  preocupació  prou  important  pel  tema mediambiental.  Es  va  fer
moltes  denúncies  en  xarxes  socials,  també  mitjançant  molts  enllaços  amb  webs
relacionats amb el medi ambient. Per tant, a hores d'ara cal tenir clar a l'hora de la
negociació de quina forma es controla aquest problema, i si es pot esmenar o no. I
després crec que hauríem de passar a un segon punt. Però bé, si a vosté li pareix bé,
el dia que vulga ens asseiem.”

Sra. Carda: “Gràcies a vosté, Sr. Fuster.”

5.- Sra. Montagut: “La pregunta és per al Sr. Arnandis... Sabem que l'Ajuntament ha
remés a l'Invassat el projecte d'enderrocament i retirada de l'amiant de la Paperera del
Millars. Sap si ha arribat o tenim constància d'alguna contestació, bé, l'informe que ens
autoritza a fer  la  retirada de l'amiant?  Sap si  hi  ha  constància  d'això? Si  ens  pot
informar, ja ens ho comunicarà.”

Sr. Arnandis: “No em consta que haja arribat el permís encara. De tota manera, quan
tinguem alguna novetat, els informaré respecte d'això.”

Sra. Montagut: “Nosaltres li agrairíem que ens informara, si poguera ser en la pròxima
Comissió  d'Urbanisme  al  més  tard.  Perquè  suposem  que  no  tardarà  a  arribar.
Normalment  ens  van  dir  que  tardaria  aproximadament  un  mes.  Doncs  estem  ací
pendents. Li ho recordarem, però en tot cas, quan ho sàpia ens ho fa saber.”

6.- Sra. Montagut: “L'altra qüestió és un prec a la Sra. Carda... Mire, nosaltres en la
legislatura  passada,  pensem que hi  ha  temes importants  en què ha d'haver-hi  un
consens; i pràcticament unanimitat en qualsevol lloc. Ací venia el Partit Socialista (en
aquest cas venia el Sr. Gual),  CIBUR (que venia la Sra. Aguilera) i  la que li  parla,
teníem reunions periòdiques respecte del tema d'ocupació. Nosaltres sabem (a més
ho  acaba  de  dir)  que  és  una  persona  a  qui  li  agrada  molt  meditar  les  coses,  i
reflexionar-les. Però el que sí que volia dir-li és que ens agradaria que ens tinguera
informats. Ara tenim les últimes taxes d'ocupació; l'informe d'evolució històrica de maig
i de juny han eixit positius. Va millorant la situació. Nosaltres anem a desitjar-li en això
molts encerts; perquè si vostés tenen molts encerts, millorarà per a tots els ciutadans
de Borriana que en aquest moment s'ho estan passant molt malament en la seua vida.

Però també volíem ser partícips d'això, si vosté ho considera oportú. I si no,
que almenys ens tinga informats. Ja li dic que a nosaltres ens agradaria que aquest
Pla municipal d'ocupació (siguen els que siguen els seus termes) continuara sent viu;
perquè era un document en què tots els grups del consistori podrien fer les seues
aportacions. 

En qualsevol cas ja li dic que, siga quina siga la seua decisió, ens agradaria
que ens mantinguera informats; almenys mensualment, de qualsevol de les activitats. 

Sap que ací la competència d'ocupació no és directament nostra; però sí que
es pot fer moltes coses. I nosaltres en això ja li dic que ens tindrà al seu costat, si així
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ho considera oportú (que esperem que sí).  Si és així,  també li  demanem que siga
ràpidament.”

Sra. Carda:  “El tema de l'ocupació m'apassiona; perquè la meua professió ha sigut
aquesta  justament:  agent  d'inserció  sociolaboral.  A  més  he  treballat  en  aquest
Ajuntament com a tal. I és un tema molt difícil. És veritat que s'està arrossegant una
situació  del  mercat  laboral  molt  complicada.  Però  també  és  veritat  que  crec  que
l'Agència de Desenvolupament Local ha anat a menys; des del meu punt de vista.

Evidentment hi ha coses que es poden fer molt millor. Des de transformar-la, i
que siga una agència que realment dinamitze l'ocupació; és a dir,  que mitjance en
ofertes laborals... Pose per exemple un cas molt pràctic... Ara com ara, les persones
que fan intermediació estan treballant ja a les empreses de recollida de taronja per a
quan vinga la campanya de recollida. És a dir, has d'anar avançant-te. Quan arribe el
mes d'octubre has d'avançar-te a les campanyes que hi ha de venda de Nadal. I així
vas avançant, d'acord?

Clar, aquesta intermediació és necessària fer-la; i el que jo m'he trobat en la
memòria que la Sra. Sanchis va demanar... Supose que si l'ha mirada ho haurà vist...
Aquesta substància és el que no he trobat en la memòria. Llavors, aquest seria un
canvi que caldria meditar per a poder-ho implementar.

Per descomptat, caldria treballar per ajudar a emprendre noves idees. Estarien
les idees de diverses empreses, d'altres fórmules que també puguen ajudar la gent.

Tot això necessita diners. Llavors, el que s'ha estat fent aquest primer mes ha
estat tenir una xicoteta entrevista amb un poc de temps amb el conseller d'Economia
Sostenible. També he pogut parlar amb altres regidors dels municipis contigus, per a
poder  treballar  respecte  de  la  comarca  de  la  Plana  Baixa  en  un  eix  comú.  Però
sobretot per a enfortir totes aquestes eines perquè la gent realment puga trobar alguna
cosa de treball.

I  després pense...  Es podria fer  des del  mateix  Ajuntament  poder  fomentar
formació professional i, com no podia ser d'altra manera, la possibilitat de traure des
d'ací de Borriana (sense haver de desplaçar-te al Grau de Castelló), si vols traure't un
certificat com a manipulador d'aliments per a cuina o a Vila-real; poder promoure des
d'ací diferents certificats professionals. Aquestes són algunes idees bàsiques per a
començar.  Jo estic  encantada de poder treballar  amb més gent;  perquè sí  que és
veritat que el treball de l'ocupació és un tema molt delicat. De la mateixa manera vam
estar parlant ja en Serveis Socials, perquè creiem que també... Açò és com aquell que
li dóna la canya a algú perquè puga pescar. Si nosaltres comencem també a treballar
amb aquesta gent que potser ja té unes dificultats per l'exclusió social per a la recerca
de treball, i ha entrat en un bucle, podem fer que, en compte de donar-li només les
ajudes, podrem donar-li aquestes eines per a poder trobar treball.

Agafe també el guant que vosté em llança. Em pareix molt bé que puguem
treballar conjuntament, i sobretot donar-li un canvi radical. Jo crec que es tracta de
reinventar-se una altra vegada a l'Agència de Desenvolupament Local que hi ha als
baixos de l'Ajuntament. 

I  fins  i  tot  vaig  més enllà.  Jo  que  analitze  molt  les  coses,  crec  que  si  tan
important  és  l'ocupació  en  aquest  poble,  l'oficina  mai  hauria  d'estar  al  final  de
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l'Ajuntament. L'oficina hauria d'estar al primer lloc de l'Ajuntament. I si a l'Ajuntament
no té un lloc adequat, buscar-li un lloc preferent. Aquesta és la meua forma de pensar;
perquè és  una forma de posar  cada  cosa  al  lloc  preferent  que nosaltres  li  volem
donar.”

Sra. Montagut: “Bé, jo supose que quan deixe de fer les reunions amb els municipis
contigus, i es pose al dia de la situació real de l'activitat... Jo crec que els funcionaris
(vosté ho sap), els recursos humans de què disposa, la taxa de desocupació que hi
ha... I que sí, que l'Agència de Desenvolupament Local possiblement ha estat un poc
més oblidada potser, perquè hi havia molt de treball per fer en el tema d'ocupació.
Sobretot  perquè  els  dos  funcionaris  que  hi  ha  poden  fer  humanament,
professionalment i voluntàriament el que poden fer. Això és humà i és físic; és una
qüestió més física que d'un altre tipus. 

En tot  cas,  ens  pareixen molt  bones les  idees.  Però  creiem també que es
poden  complementar  amb  moltes  més  qüestions,  sobretot  en  el  tema  de
l'emprenedoria. S'ha fet un fantàstic projecte (com és Innova). I crec que cal fer costat
a aquests projectes guanyadors, que jo crec que ací hi  ha persones que han eixit
endavant,  i  que  ja  estan  contractant  gent,  que  tenen  unes  empreses  obertes  a
Borriana i que en el futur seran empreses consolidades. I nosaltres, en aquesta línia
ens tindran en aquests tres pilars: que són l'assessorament d'empreses, les empreses
ja  consolidades;  la  innovació,  i  l'atenció  al  desocupat,  que  no  cal  oblidar-lo,  per
descomptat, i cal donar-li molt de suport.

En tot cas, ja li dic que, si ens necessita, estarem. I si no, ja li dic que en la
nostra funció de control i fiscalització també ens tindrà.”

7.- Sr. Safont: “En primer lloc, tinc una pregunta, de qüestió d'ordre. Perquè recorde
les reunions prèvies quan es van formar els grups. Es va comunicar les formacions i
els membres que participàvem en les distintes comissions; sí que vaig manifestar un
dubte que tenia,  que era que si  les matèries que anaven al  matí  a  una comissió,
anirien a la vesprada a un ple... El Sr. Gual em va dir... Anem a posar-ho tot entre
parèntesis, perquè és la primera sessió plenària ordinària, i que aquesta és la del mes
d'agost... Aquesta és la del mes d'agost, no la del mes de juliol: al juliol no hem tingut
ple...

En el Ple d'avui hem hagut de votar tres inclusions de punts a l'ordre del dia
que han passat aquest matí per la Comissió. Amb això vull dir que per favor, sé que és
el primer Ple; però que no tornarà a passar, simplement seguint les paraules que ens
va dir  el  Sr.  Gual  en les  reunions  preparatòries  i  de  formalització  de les  distintes
comissions.

8.-  Sr.  Safont:  “A part  d'això,  que  és  un  prec  simplement,  sí  que  volia  fer-li  una
pregunta  al  Sr.  Granel,  regidor  delegat  de  Cultura...  Veiem  que  en  els  crèdits
extraordinaris es dota un sou de promoció cultural al grup C1 que es lleva de personal
eventual  bàsiques  de  serveis  d'educació,  per  4.222  €.  Suposem  que  això  és  el
cessament de qui estava de director del Centre de les Arts Rafel Martí de Viciana, que
torna a la seua plaça del grup C1, que no estava dotada al seu moment, i que ara es
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dota amb aquests diners.
Veiem que la xifra és una xifra que no comprén tot el que queda... És una xifra

que supose que comprén uns mesos (un o dos mesos) per a cobrir aquestes despeses
de tota la previsió que s'haja de fer. Amb això, suposem també que hi haurà també un
nomenament de personal eventual com a director del Centre de les Arts Rafel Martí de
Viciana.

La pregunta és: per què no ho han fet ja? Ho dic des del coneixement, i si m'ho
permeten, per haver viscut uns quants anys dins d'açò (com el Sr. Gual o com la Sra.
Aguilera) el funcionament del Centre de les Arts, amb tot el procés de matrícula, que
és un procés que està obert durant tot el període lectiu, però que en dates com l'actual
(que se celebra l'Escola Artística d'Estiu) i que la matrícula dóna molt de treball... No hi
ha un director designat. 

I la segona pregunta és: si van a nomenar-lo ja. En aquests moments, si no hi
ha director,  qui  exerceix  les  funcions  del  director?  O està  directament  l'alcaldessa
assumint  també  (entre  altres  coses)  la  direcció  del  pseudopatronat  encara  no
conformat? És una pregunta de funcionament.”

Sr. Granel:  “En l'actualitat no hi ha cap director nomenat, perquè des de l'equip de
govern estem estudiant alguna forma diferent de la que s'ha utilitzat fins ara perquè es
cobrira aquest lloc de director del Centre de les Arts Rafel Martí de Viciana. 

Fins ara (com bé saben) era un personal eventual. I per això també hi havia
informes en contra de Personal, perquè aquest lloc de treball havia d'ocupar-lo una
persona  de  plantilla.  I  llavors,  per  aquesta  raó  estem veient  a  veure  quina  és  la
possibilitat que hi ha que no siga un treballador eventual. Llavors, estem en aquest
tràmit; i per això mateix (en aquest cas també ho sap la persona que estava com a
director fins aquest moment) que és qui en aquests moments està realitzant aquestes
funcions de direcció, fins que es prenga la decisió oportuna.”

Sr.  Safont:  “Si  m'informen sobre si  hi  ha  hagut  alguna variació en relació  amb la
normativa  que  permet  (o  que  prohibeix  en  aquests  casos)  la  contractació  de nou
personal en les administracions públiques, li ho agrairia. Perquè nosaltres, quan hem
fet aquestes dotacions de personal, és perquè estàvem limitats per aquesta part. No
es permetia en les administracions públiques nous contractes. 

I  el  que sí  que voldria  és que es  tinguera en compte que,  si  està fent  les
funcions de director, que se'l nomene com a personal eventual fins que elaboren allò
altre. Perquè considere que si està fent aquestes funcions (que són les mateixes que
estava fent com a personal eventual de grup A1), en aquests moments estan tenint
vostés un personal de grup C1. És més que res perquè ho tinguen en compte.”

9.-  Sra.  Suay:  “Jo  volia  preguntar-li  al  Sr.  Navarro...  Seguiré  amb  el  tema  dels
mosquits...  Simplement,  vull  comentar (com ja hem dit  abans) que va haver-hi  una
variació en l'ampliació i modificació dels tractaments dels mosquits. Actualment hi ha
dues empreses que estan exercint les seues funcions. 

Jo  simplement  volia  fer-li  diverses  preguntes:  s'estan  coordinant  les  dues
empreses? Em pot  dir  si  s'està desenvolupant  funcions de coordinació;  i  no estan
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coincidint als mateixos llocs i a les mateixes zones?
D'altra banda, si la funció de monitoratge ha finalitzat i quins són els resultats.
I sí que m'agradaria saber que, en l'últim contracte que es va ampliar, uns dels

ítems que  hi  havia  era  el  possible  accés  a  domicili.  En  aquest  Ajuntament  s'han
registrat més de 347 instàncies, de les quals no s'ha donat resposta a cap. Pot dir-me
el perquè?”

Sr.  Navarro:  “Respecte  al  tema de la  coordinació  de les  empreses...  Com vostés
sabran, tenim Winton Ibérica i JM Soluciones. Quan vam accedir al govern, vam estar
parlant amb les dues empreses i amb el tècnic (que és José Manzanet). I vam estar
mirant a veure de quina manera no se solapaven les funcions.

Llavors, vam decidir que una empresa portaria el nucli urbà i l'altra portaria tota
la zona marítima. Llavors, JM Soluciones porta la zona marítima especialment i Winton
Ibérica porta la zona del nucli urbà de Borriana. 

Això no vol dir que si cal fer una actuació en un habitatge particular, al nucli
urbà, el farà JM Soluciones, perquè en el seu contracte així ho posa. Tenen tipificades
25 actuacions en habitatges particulars. El tècnic de JM Soluciones, quan veu un avís,
queixa o altres... De les que m'arriben a mi personalment, em pose en contacte amb
aquesta persona o l'atenc. Li trasllade el problema al tècnic. El tècnic es desplaça si fa
falta abans de les actuacions programades, va a l'habitatge particular, i comprova in
situ si és necessària la fumigació. Perquè moltes vegades el focus no està en aquesta
casa. Potser el focus està a 50 metres, perquè hi ha una bassa descontrolada, que
conté aigua putrefacta, i cal tractar aquest focus. Si fa falta, sí que s'hi va i es tractarà.

Sobre les domiciliacions o actuacions en domicilis,  ja  li  ho estic  contestant.
Sobre les 347 reclamacions, a mi aquestes reclamacions no m'han arribat. Tindré en
compte aquesta dada; em posaré mà a l'obra; buscaré totes les reclamacions que hi
ha. Però sí que li  puc dir  que me n'han arribat moltíssimes personalment.  Algunes
m'han entrat per Registre, telefònicament, i fins i tot hi ha persones que vénen tots els
dies a preguntar-me quines actuacions estem fent, com ho estem fent i si podem anar
al seu domicili.

Simplement,  açò  és  bàsicament  el  que  estem  fent.  Seguint  amb  els  seus
tractaments, hem modificat algunes cosetes, més que res perquè l'eficàcia siga major.”

Sra.  Suay:  “Jo  vull  comentar  que  no  són  reclamacions,  com vosté  comenta;  són
demandes  dels  ciutadans,  que  prèviament  porten  a  l'Ajuntament  o  criden  a  Via
Pública, o personalment a l'Alcaldia, o al regidor pertinent.  Són 347 instàncies que
s'han emplenat,  que estan en el web,  que estan controlant-les els funcionaris,  que
s'estan passant... I si se'ls ha donat una resposta per escrit, i una resposta oportuna. 

Simplement  li  demane  que  per  favor  s'interesse  sobre  el  tema;  que  si  el
monitoratge servirà per a poder orientar quins són els domicilis amb major riscos, que
almenys s'aborde; perquè estem pràcticament al mes d'agost.

I simplement vull dir-li que estic a la seua disposició, si puc ajudar-lo.”

Sr. Navarro: “Doncs em posaré mà a l'obra. Aquestes dades a mi no m'havien arribat.
Sí que me n'han arribat algunes (com li he dit abans): per Registre, telefònicament, a
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través de Via Pública, personalment...  Però aquestes a mi no m'han arribat.  Demà
mateix  parlaré  amb  els  tècnics,  o  amb  els  funcionaris  que  se  n'ocupen,  i  les
estudiarem  junt  amb  els  tècnics  de  la  Casa  i  amb  els  tècnics  que  porten  les
actuacions.

I el mateix que li he dit abans... Estem oberts a qualsevol grup polític o persona
que vulga col·laborar en aquesta labor. Perquè és una labor que tots els veïns estem
patint. Els mosquits no són selectius: van per uns o van per altres. Ens piquen a tots;
tots tenim els mateixos problemes. I com a poble, hem de solucionar-ho. Així que la
porta  la  tenen  oberta:  per  a  qualsevol  persona  o  grup  polític.  Estic  a  la  seua
disposició.”

Sra.  Suay:  “Volia  fer-li  un  aclariment.  Si  puc  ajudar  també la  Sra.  Carda,  que ha
comentat  (jo  crec  que  ha  sigut  un  exemple  banal),  que  ha  dit  que  els  cursos  de
manipulador d'aliments es feien al Grau de Castelló; que hi havia gent que s'havia de
desplaçar. 

Jo he de dir que hi ha una pàgina, que s'anomena cvdonaburriana.org, on s'han
fet quasi 600 cursos gratuïts; i on un d'aquests cursos gratuïts via en línia és el de
manipulador  d'aliments.  Tant  homes  com  dones  han  pogut  realitzar-lo  de  forma
gratuïta;  i  han  pogut  accedir  a  treballs  (ja  sé  que  són  temporals,  precaris)  de
magatzem; a estar en un lloc en la venda en llocs on es manipulen aliments; o en
qualsevol altre ofici en què es manipulen aliments. No obstant això, vull dir que és molt
fàcil accedir; i que és a través del web de l'Ajuntament de Borriana.”

Sra.  Carda:  “Quan he parlat  dels  cursos de manipulador  d'aliments  del  Grau,  em
referisc a tot el que té a veure amb restauració (amb hostaleria). Evidentment hi ha els
cursos en línia; però també li dic una cosa. Els cursos en línia estan molt bé, quan una
persona no té temps o no es fa prop de casa. Però tenir el curs al municipi, on hi ha un
professional que t'ajuda a fer-los, va molt bé. 

I quan parle dels cursos d'hostaleria és perquè els fa el centre de turisme. I això
seria una oportunitat també, ja que jo crec que tenim molts restaurants, bars, taperies,
que cada vegada necessiten donar més qualitat en el servei als clients.”

10.-  Sr.  Sánchez:  “És  una  pregunta  adreçada  al  Sr.  Arnandis...  Amb  motiu  de
l'adjudicació  de  l'enderrocament  de  la  Paperera.  Sap  que  s'ha  dut  a  terme
fonamentalment  basant-se  en  una  homogeneïtzació  d'ofertes  fetes  pel  tècnic
corresponent. I aquesta homogeneïtzació no estava recollida en el plec de bases del
concurs.

L'altre dia en la Comissió ja vaig fer la pregunta... Em va donar per resposta
que, segons el tècnic corresponent, no s'infringia la legalitat. És una resposta lògica
per part del tècnic. Amb independència de l'opinió del tècnic, i a fi d'evitar possibles
reclamacions de mercantils que també han participat en aquest concurs... la qual cosa
ens  ocasionaria  les  despeses  corresponents,  o  els  perjudicis  corresponents  a
l'Ajuntament, més les despeses jurídiques que també s'afegirien... Era fer-li aquesta
pregunta: si considera que no s'ha comés cap irregularitat en incloure aquests criteris
d'homogeneïtzació realitzats per l'arquitecte municipal sense haver estat prèviament
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recollits en el concurs.

Sr. Arnandis: “A veure, l'adjudicació de l'enderrocament de la Paperera es va fer el 12
de juny; el dia abans que prenguérem possessió. De moment no em consta que hi
haja hagut cap reclamació respecte d'això. Si hi haguera alguna reclamació (no sé si
encara estan en termini), i  pel que m'han dit  els tècnics, no hi havia cap problema
respecte d'això. Jo m'he de fiar del criteri dels tècnics. No sé si amb açò li conteste a la
pregunta. O és que no l'he entés...”

Sr. Sánchez: “A veure... No es tracta que entre alguna reclamació; es tracta d'evitar el
perjudici  que  alguna  de  les  empreses...  Per  aquests  criteris  d'homogeneïtzació,
lògicament (si es mira l'expedient) s'ha quedat fora alguna empresa que fins aquest
moment  tenia  el  major  dret  que  se  li  adjudicara.  Amb  aquests  criteris
d'homogeneïtzació, se l'ha desplaçada. I clar, ací no presentarà una reclamació. El que
presentarà serà la  corresponent  demanda davant  del  jutjat,  i  reclamarà el  benefici
industrial que lògicament no ha pogut tenir, perquè les coses no s'han fet bé. 

Llavors, jo em referisc a aquest perjudici.  Aquest benefici industrial que ens
reclamarà, si no s'ha actuat convenientment. I d'altra banda, també té unes despeses
jurídiques.  Com que ara  m'imagine que  estaran  en el  moment  de  la  redacció  del
projecte... Per tal que, abans que siga definitiva, si es pot cerciorar que aquests criteris
d'homogeneïtzació  siguen  legals,  que  s'atinguen  a  legalitat...  Per  evitar  aquests
perjudicis, simplement.”

Sr. Arnandis:  “El que li he dit de moment, pel que m'han dit els tècnics, sí que era
correcte.  Però  de  tota  manera,  els  insistiré  en  aquest  tema.  Encara  no  tenim  el
projecte presentat per l'adjudicatària. Però sí que insistiré. El mirarem detingudament i
el revisarem. Perquè sóc el primer que no vol tenir un problema en aquest sentit.”

11.- Sra. Aguilera:  “Doncs, Sr. Arnandis, per seguir amb vosté un poquet...  Ja que
hem començat amb vosté... Volíem saber (si pot dir-nos-ho) quina llicència d'obres té i
per què s'està permetent a una empresa de telefonia que pose cablejat per totes les
façanes del nucli històric (fins i tot les protegides)?

Sr. Arnandis:  “A això no li  puc contestar ara mateix.  Li contestaré per escrit  en el
pròxim Ple.”

Sra. Aguilera:  “De tota manera li  ho vaig a dir.  És molt  més fàcil.  No cal que em
conteste  per  escrit.  Agafe  vosté  l'inspector  d'obres,  passege's  pel  centre  i  el  nucli
històric (c/ Sant Vicent, c/ Colom, c/ Iturbi...) i veurà el cablejat a les façanes, i podrà
agafar els senyors que estan treballant. Perquè, a més, fa dos dies estaven posant el
cablejat. Almenys, actue. Perquè ens ha sorprés bastant que s'haja autoritzat. Sobretot
perquè en cap Comissió d'Urbanisme ha passat cap llicència d'aquest tipus; ni amb
l'anterior corporació, ni amb aquesta. Llavors, no sé molt bé ni a qui s'han adreçat...
Home, a vosté evidentment no, perquè porta poc de temps! Però no sabem molt bé
com no s'han adonat d'aquest tema. Per això li pregue que actue de seguida.”
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12.- Sra. Aguilera:  “De tota manera, si em vol fer algun aclariment respecte d'això,
també li vaig a fer les següents dues preguntes a vosté, Sr. Arnandis. Una és si pensa
vosté reunir-se amb la resta de grups polítics d'aquesta sala plenària, per a veure
quines  actuacions  va  adoptar  en  el  desbloqueig  (per  fi)  del  Pla  especial  de  la
Marjaleria  i,  d'altra  banda,  del  Pla  de  minimització  d'impacte  ambiental  a  la  zona
humida.”

Sr. Arnandis: “Sí.”

Sra. Aguilera: “Sr. Arnandis, m'alegre. Doncs vaja posant data... Ho dic perquè pareix
que vostés hagen arribat, i estan tots... Una és més lenta que l'altre; un altre porta
quatre setmanes; l'altre no sé què... Home! Comencen a actuar; que ací hi ha una
sèrie de problemes importantíssims a Borriana, que tenen uns terminis de caducitat
que s'han de complir. 

Amb  la  qual  cosa,  el  mateix  que  abans  el  Sr.  Fuster  reclamava  a  la  Sra.
alcaldessa que ens reuniren, i prenguérem una decisió en la rescissió de l'adjudicació
de Sant Gregori; jo li demane per favor que no em diga ‘sí’, com dient ‘ho hauré de fer’.

Mire, fa moltíssim temps que lluitem en aquest tema. No sols el grup que li
parla; el seu grup també. Els que acaben d'arribar no, perquè evidentment no hi eren.
Però estem treballant des de l'any 2008 amb aquests temes. Estan bloquejats en les
conselleries des de l'any 2011 i 2012. 

Amb la qual cosa, jo li demane per favor que no diga ‘sí’ i en pau. Prenga's un
poquet d'interés, i marque'ns una data concreta. Li ho demane per favor.”

13.- Sra. Aguilera: “D'altra banda, en aquest temps que vostés porten governant, hem
tingut notícia en premsa... Perquè, per descomptat, per més participació (que ja li dic,
Sr. Del Moral, que espere que canvie) que venguen, de moment no estem tenint més
que les contestacions  ‘sí, ja veurem’. Sí que per premsa hem llegit que iniciaran la
gestió directa de la unitat d'execució A-30, A-31, D-3.3 i de la B-2.

Ens agradaria que ens diguera, Sr. Arnandis, quin tràmit ha iniciat en cada un
d'aquests expedients,  per  a poder  desbloquejar  la  situació en què estava,  i  poder
iniciar la gestió directa. O com ho pressupostarà. Se sap ja amb vista al Pressupost de
l'any que ve quants diners costarà a l'Ajuntament aquesta gestió directa. I que ens
explique un poc com està el tema.”

Sr. Aparisi: “Vull disculpar el Sr. Arnandis, perquè acaba de venir de la seua lluna de
mel fa una setmana. Ell els ha contestat que sí, però han de saber-ho...”

Sra. Aguilera:  “Sr.  Aparisi,  està cobrant des del primer dia! I el  seu grup porta en
l'oposició en aquesta sala plenària i tractant aquests temes moltíssims anys. És que
aquesta excusa comença a no ser coherent.”

Sra. alcaldessa: “No, però el Sr. Arnandis cobra per assistència. No està cobrant des
del primer dia si no hi ha assistit.”
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Sr. Aparisi: “Bé, doncs una vegada que s'ha aclarit que el Sr. Arnandis no cobra, si no
és per assistència, per tal que sàpien tots que no ha cobrat... Sí que vull dir-li que jo
vaig fer les declaracions; perquè ens vam reunir amb els tècnics i sí que veuen que es
poden desbloquejar (la unitat d'execució A-30, A-31, B-2, i la D-3.3). Per dir-ho d'una
manera senzilla, algunes amb més facilitat que altres. Però els tècnics estan treballant
en això.

Jo li passaré totes les dades (tots els expedients). És més, volia quedar amb
vostés  (els  grups  de  l'oposició)  per  a  explicar-los  com  anem  portant  el  tema.
Simplement és això. Si vol alguna explicació més, li la done. Però jo crec que vostés
també coneixen bé com estan aquestes unitats d'execució. Però ens reunirem i els
explicaré concretament com està el tema. Per això he volgut contestar jo; simplement
perquè ell no havia estat.”

Sra. Aguilera: “Sr. Aparisi, jo li agraïsc la contestació. Però també m'agradaria saber
qui porta cada competència. Perquè clar,  si vosté és el regidor delegat de Poblats
Marítims, no em pot parlar d'Urbanisme. Però no passa res... Si vosté ens vol reunir,
ens reunim. I clar que nosaltres tenim coneixement de com estan els expedients! És
que aquesta no ha sigut la meua pregunta (ni la nostra). La nostra pregunta ha sigut si
tenen ja  clar  com desbloquejar-ho;  i  si  ja  tenen clar  quants  diners costaran a  les
arques municipals aquestes actuacions.

Com que veig que no ho tenen, quan ens reunisca ens ho explicarà, i ja està.
Però ja li dic que espere que cada un es dedique a les seues competències. Perquè
d'una altra forma no ho entenc molt... Al final vindrem a la sala de plens i no sabrem a
qui hem de preguntar! Espere que açò es regule.”

14.-  Sra.  Aguilera:  “Sra.  Monferrer...  Aquesta de segur  que me la  contesta vosté;
aquesta de segur. Vaja, llevat que el tema de les festes de la Misericòrdia el porte un
altre; que llavors ja em torne boja.

És una pregunta molt senzilla... Després de llegir la premsa aquests dies, al
final no tenim clar quants bous pagarà l'Ajuntament de Borriana, i si al final hi haurà o
no correbou de bous salvatges.”

Sra. Monferrer: “Bé, en primer lloc vull dir-li que el tema dels bous és una cosa de la
qual s'està parlant. Estic formant la comissió; i estic parlant amb la comissió. Hi haurà
bous;  però el  nombre exacte,  en no estar  contractat  encara,  no li'l  puc dir.  En les
pròximes setmanes, una vegada que ja estiga contractat, li ho podré dir.

El mateix passa amb el tema del correbou dels bous salvatges i la resta de
temes  taurins.  Hi  haurà  bous,  també  bous  embolats.  Però  s'ha  de  concretar  el
nombre.”

Sra. Aguilera: “Bé, doncs ja ens informarà. Sobretot pel termini de temps... Perquè si
són al setembre...  Ens preocupa un poc el  tema del termini  de temps per a poder
comprar-los. No és per altra cosa... Per si no arribem a temps.”

Sra. Monferrer: “Això és una cosa a la qual li puc contestar fàcilment. El tema és que
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si tampoc tinc diners, és una cosa que costa. No tinc diners, no puc pagar, amb la qual
cosa no en tinc. Va en cadena, però estic en això: estic negociant.”

Sra. Aguilera: “Sra. Monferrer, jo ho sent molt, però he de contestar-li... I sap que jo,
per descomptat, no he sigut defensora de la gestió econòmica del Partit Popular en
tots  els  anys  que  porte  ací.  Però  per  a  comprar  els  bous,  sí  que  tenia  diners  la
partida... O siga, no és que no tinguera diners. No tindria diners per a altres coses;
però per a comprar els bous, sí.”

Sra. Monferrer: “Sí, per això estic en això, i estic mirant el pressupost, i estic mirant la
quantitat de bous. No puc assegurar-li-ho si no tinc un pressupost i no tinga el nombre
de bous tancat. No li ho puc dir actualment.”

Sra. Aguilera: “Doncs ens manté informats quan puga.”

15.-  Sra.  Aguilera:  “Sra.  Safont,  per  acabar  tinc diverses preguntes sobre l'Arenal
Sound; un tema que ens preocupa. Per a vosté... Fixe's, l'anterior equip de govern es
va  personar  en  el  procés  judicial  que  se  segueix  contra  un  exregidor  d'aquest
Ajuntament,  per  condonar  multes  a  familiars  i  amics.  Es  va  personar,  però  no  va
demanar responsabilitats de res, ni va defensar l'interés general com corresponia (des
del nostre punt de vista). Per això el nostre Grup sí que es va personar. 

Com  sap,  el  judici  s'inicia  al  febrer  de  2016.  I  la  nostra  pregunta  era  si
demanarà aquest Ajuntament les responsabilitats que correspon, per tal de defensar
l'interés general, o seguirà en el procés com a mer espectador.”

Sra. alcaldessa:  “Ho estem estudiant des del servei jurídic. Ja la informaré de com
queda el tema.”

16.- Sra. Aguilera: “En data d'avui, com sap i li vaig comentar l'última vegada que vam
parlar, seguim pràcticament amb els mateixos problemes i les mateixes mancances en
l'expedient de l'activitat del festival de l'Arenal Sound dels últims anys. 

Primer ho vaig preguntar en la Comissió, i no em van contestar, perquè el Sr.
Arnandis no hi era... Vostés han permés el mateix que va permetre l'anterior equip de
govern. De moment, han permés que l'empresa faça unes obres sense llicència als
Jardins de la Malva-rosa; sense haver pagat la taxa de 6.000 €... Perquè ací a tot
ciutadà fill/a de Borriana, quan demana una llicència d'obres se l'obliga a pagar la taxa.

Aquests senyors demanen la llicència, no paguen la taxa, fan les obres. I ja
vaig preguntar al seu moment: obriran expedient de legalitat urbanística a l'empresa?
O deixaran que açò quede net, com tots els anys?”

Sra. alcaldessa: “Estem mirant ara tota la tramitació del procés. Avui ha passat el
tema de l'autorització de la llicència i els informes (l'informe jurídic i l'informe tècnic). I
si vol, li ho facilitaré.

Les obres estan fetes... Sí, estan fetes. S'ha seguit un procés que s'ha seguit; i
que està rodat, ja que ve d'anys anteriors. En algunes coses hem variat (com ja sap)
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respecte de l'any anterior, de tot això ja els vam informar en la reunió informativa a què
van assistir. I anirem informant-los de com vagen les coses. Si compleixen tot el que
els demanen els tècnics en l'informe jurídic i en l'informe tècnic, les coses aniran bé.”

Sra. Aguilera: “Sra. Safont, jo crec que es confon amb la pregunta que jo li he fet. Jo li
estic parlant ara; després vindrà el que m'està contant. Però jo li estic parlant ara i
preguntant per una cosa molt concreta. Les obres dels Jardins de la Malva-rosa, que
s'han fet sense llicència... S'obrirà un expedient d'il·legalitat urbanística o no? És que
aquesta pregunta no té res a veure amb la d'activitat; que és per la que després li vull
preguntar.”

Sra. alcaldessa: “Si estan fetes sense llicència, ho mirarem. Sí.”

17.-  Sra.  Aguilera:  “D'altra  banda,  quant  al  que  vosté  diu  dels  informes  tècnics  i
jurídics de l'activitat... Que aquests els tinc, perquè vam demanar que es compartira en
el Gestiona; però l'activitat és molt voluminosa. Llavors, pujarem directament, com hem
fet sempre.

Hi ha unes preguntes molt concretes i molt clares que jo volia fer-li. Exigiran la
presentació de la fiança requerida pels tècnics? O els la perdonaran també, com en els
anys anteriors ha fet l'anterior equip de govern?”

Sra. alcaldessa: “Com bé comenta, aquesta fiança no s'ha pagat cap any. I si ha vist
els informes, l'informe jurídic ho especifica clarament; aquesta és una de les coses
noves d'enguany, perquè li vaig demanar jo a la funcionària que ho posara.

En la referència que feia a la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat,
d'espectacles públics, activitats recreatives i  establiments públics, fa una referència
literal a la Llei, i acaba dient: ‘En utilitzar la forma podran es dedueix que no constitueix
una obligació per a l'Administració municipal l'exigència de l'esmentada fiança. A més,
pareix desprendre's del conjunt  de precepte que l'objecte de l'esmentada fiança és
merament econòmic. Açò és per a respondre de possibles obligacions pecuniàries, per
quant la responsabilitat civil, si escau, es garanteix per l'exigència (en aquest cas, sí)
d'una assegurança que la cobrisca, en quantia imposada per la normativa, en funció
de l'aforament; i que en el present supòsit ja consta en l'expedient; fins i tot amb un
import superior al requerit (i fins i tot amb un import superior al de l'any passat)’.

No anem a demanar-los  la  fiança si  no és preceptiu;  perquè la  quantia  de
l'assegurança és bastant superior al que se'ls demana.”

Sra. Aguilera: “De quants diners és l'assegurança, Sra. Safont?”

Sra. alcaldessa: “Del voltant de 6.000.000 € de responsabilitat civil.”

18.- Sra. Aguilera: “D'altra banda, en el conveni de lloguer dels terrenys; en el famós
conveni  en  què  enguany,  gràcies  a  Déu!,  és  l'últim  any  en  aquestes  condicions
(esperem) i que s'haja de renegociar, queda ben especificat que l'empresa no podrà
subarrendar el terreny; i menys per unes quantitats desorbitades, com està fent. 
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Sabem tots (i no sols l'equip de govern, sinó tots els ciutadans i ciutadanes de
Borriana,  i  tots els usuaris del  festival)  que l'empresa subarrenda (dins de la  zona
d'acampada de l'Arenal) a empreses d'alimentació, de telefonia o del que siga, per
quantitats realment desorbitades. Fins ara mai se l'ha sancionada per això, i mai se li
ha cridat l'atenció; i damunt se li ha donat permís per a fer-ho (o per omissió).

La pregunta seria si vostés permetran que açò torne a ocórrer, o posaran les
mesures perquè l'empresa no puga subarrendar, com està fent fins ara.”

Sra. alcaldessa:  “Primer s'hauria de mirar si està subarrendant l'espai o el servei. I
una vegada que ho tinguem clar, miraríem a veure com s'actua.”

Sra. Aguilera: “Doncs aprofite les inspeccions, les actes de comprovació que es faran.
I els seus tècnics d'Activitats i de Policia, que li ho especifiquen. Perquè tots els anys el
que subarrenda és el sòl i no el servei. Li ho dic perquè ho tinga clar. D'ací la pregunta
que nosaltres li hem fet.”

19.- Sra. Aguilera: “D'altra banda, i ja per acabar... Dues cosetes: una pregunta i un
prec... Avui és dijous; el festival comença el dia 28. Hi ha un informe amb un munt de
condicionaments que s'han de complir, que no s'han complit cap any. El dia 28 (crec)
és la primera inspecció que han de fer els tècnics i la Policia Local. Tots els anys hem
tingut  l'acta  de  comprovació  desfavorable,  i  ací  no  ha  passat  res.  El  festival  ha
continuat, i ací s'ha arriscat tot el món. I l'alcalde ha firmat el Decret. Si arriba el dilluns
28 de juliol i  no es compleixen els condicionaments, vosté firmarà el decret perquè
l'activitat es faça?”

Sra.  alcaldessa:  “Si  no  es  compleixen  els  condicionaments  i  ve  l'informe negatiu
d'OCA, o ve un informe negatiu dels tècnics que faran la revisió, no. De tota manera, la
invite que assistisca també a la visita de revisió. El dia 27 a les 6.00 hores s'inicia tot el
procediment, i el dia 28 és quan comença tot açò. La invite que assistisca a aquesta
revisió.”

Sra. Aguilera: “Gràcies. No tinga cap dubte que hi aniré.”

20.- Sra. Aguilera: “Ja per acabar... L'any passat... L'any passat no, que crec que ja
portem dues edicions (a més, vostés podran comprovar-ho en el Registre),  portem
presentant escrits demanant que des de l'Alcaldia se'ns fera una relació de quantes
entrades s'havien repartit gratuïtament per part de l'empresa, i des de l'Alcaldia; i a
quines persones (polítics i funcionaris) se'ls havia repartit, i quantes a cada un. Aquest
escrit  va ser ignorat totalment en l'anterior legislatura.  Ho vam reiterar un munt de
vegades, i no ho hem sabut mai, ni hem tingut contestació. 

L'altre dia el seu secretari em va cridar per oferir-me les entrades; evidentment
el nostre Grup mai ha agafat les entrades, perquè mai ha sigut un festival legal. Amb la
qual cosa li pregue (aquesta vegada sí) que el seu secretari (o que vosté done l'ordre
pertinent), que per favor se'ns passe una relació (que jo crec que tots els ciutadans i
ciutadanes tenen dret a saber-ho) de quantes entrades s'ha repartit a cada polític i a

80

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



v23.07.2015

Magnífic Ajuntament de Borriana

cada funcionari/ària, sobretot des de l'Alcaldia.”

Sra. alcaldessa:  “Sí que m'agradaria significar que des d'Alcaldia, personalment, no
he  vist  cap  entrada  ni  he  repartit  cap  entrada.  Demanaré  la  informació  i  li  la
transmetré.”

Sra. Aguilera: “Sra. Safont, potser vosté no les ha vistes físicament. Però a mi qui em
crida és el seu secretari, per oferir-me les entrades que considerara. Amb la qual cosa,
mire vosté a veure què ha passat ací. Perquè si vosté no permetrà que es repartisquen
entrades... 

Açò és molt fàcil... Ací l'equip de govern rebrà entrades gratuïtes de l'Arenal
Sound? La resta de corporació rebrà entrades? Quins funcionaris rebran entrades? El
tema és molt fàcil. Si ho reparteixen des de la seua secretaria, està clar que vosté ha
de tenir-ne coneixement.”

Sra. alcaldessa:  “Jo no sé quantes entrades hi ha; ni per què s'ha cridat. Jo no he
donat ordres de cridar a ningú. Ho miraré, ho tramitaré i li donaré la informació.”

Sra. Aguilera: “Moltes gràcies.”

21.- Sra. Sanchis: “Jo li volia preguntar al Sr. Gual... A veure si pot concretar un poc
més en què consisteix la millora del conveni de la Policia Local. I si a més en aquest
conveni es tindrà en compte les reclamacions judicials que actualment té interposades
la Policia Local contra aquest Ajuntament.”

Sr.  Gual:  “Sra.  Sanchis,  quan m'estava referint  a  millorar  les condicions,  m'estava
referint  a  millorar  les  condicions  de  treball  quan  es  realitza  el  festival.  No  estava
parlant-li del conveni. No sé si és que abans no ho he explicat bé... Potser no ho haja
explicat bé; però es tractava de millores generals.

La  Policia  té  diferents  reivindicacions;  moltíssimes,  com  la  majoria  dels
sindicats i del personal d'aquesta santa Casa. En el tema de l'Arenal, estan parlant
d'organització... Enguany s'ha accedit al tipus d'organització que ells volien, quant a
relleus, etc. Però sobretot parlava de condicions econòmiques; atés que a Borriana
estan cobrant bastant menys per productivitat al festival i per les hores extraordinàries,
que per exemple al festival de Benicàssim (per posar-li un exemple).

Exemples concrets de què es pot millorar en el conveni, la Policia encara no
l'ha abordat amb mi. Però sí que li  dic que és la meua intenció que per a no tenir
informes  desfavorables  (ni  quant  a  les  productivitats,  ni  quant  a  les  hores,  etc.),
s'haurà de regular evidentment en el pròxim conveni, perquè tot estiga d'acord amb
dret. I quan l'any que ve se celebre el festival (si és que es fa), aquest maldecap no el
tinguem. No sé si li queda clar.”

Sra. Sanchis: “Ja, però jo no em referia només a l'Arenal. O siga, jo em referia que
vosté em va dir que s'havia reunit amb els sindicats per arribar a un acord. Supose que
no sols respecte de l'Arenal; sinó també a altres reivindicacions que també té la Policia
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Local;  concretament  unes demandes que hi  ha interposades,  que a més crec que
porten bastant raó. Una d'aquestes és la nocturnitat, que no se'ls paga, etc. i altres
reclamacions, que jo li pregunte si vosté ho tindrà en compte a l'hora de negociar amb
ells.”

Sr. Gual:  “Evidentment s'estudiarà la viabilitat de les seues peticions. Jo li he de dir
que, de les demandes que hi ha interposades (dels recursos que hi ha interposats), en
conec una part. No els conec tots. 

Evidentment sé que hi ha un problema amb la nocturnitat; un problema que
atribuïsc també a una falta de diàleg important  per part  de la responsable anterior
d'aquest  departament...  Però  tampoc  vull  parlar-ne...  I  crec  que  dialogant  podem
arribar a un consens important amb la Policia, per tal d'evitar aquest desajust que pot
generar-nos (en cas que prospere el seu recurs contenciós administratiu) un perjudici
econòmic molt greu; molt molt molt greu.

Per tant, s'intentarà... Evidentment... Clar que s'intentarà tenir en compte, dins
de les possibilitats econòmiques que tinga aquest Ajuntament. Per descomptat.

I  quant  a  la  resta  de  les  seues  reivindicacions  (que  són  moltes)  s'estan
intentant atendre de la millora manera possible. En aquest moment la prioritat,  per
descomptat... Diuen que  el que és  urgent avança al que és  important... Allò altre és
molt important; però el que era urgent era l'Arenal. I bàsicament les múltiples reunions
que hi ha hagut amb els sindicats ha sigut per a intentar tancar de la millor manera
possible aquest quadrant que permetrà que Borriana siga una ciutat segura, quan més
que dupliquem o tripliquem la nostra població.”

I sense més assumptes per tractar, la Presidència alça la sessió a les 21 hores i 45
minuts, de la qual cosa, com a secretària, done fe, i perquè conste estenc la present
acta que firme juntament amb la Sra. alcaldessa.

L'ALCALDESSA LA SECRETÀRIA

Document signat electrònicament al marge
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