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Magnífic Ajuntament de Borriana
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT
L'11 DE GENER DE 2016
A la ciutat de Borriana, l'11 de gener de 2016, es reuneixen a la sala de sessions de la
casa consistorial de l'Ajuntament de Borriana, assistits per la secretària general, Sra.
Iluminada Blay Fornas, i amb la presència de la interventora, Sra. M. Carmen
González Bellés, els senyors i senyores següents:
ALCALDESSA
SRA. MARIA JOSÉ SAFONT MELCHOR (PSOE)
TINENTS D'ALCALDE
1r. SR. VICENT GRANEL CABEDO (Compromís)
2n. SR. CRISTOFER DEL MORAL ESPINOSA (Se Puede Burriana)
3r. SR. VICENTE APARISI JUAN (PSOE)
4t. SR. SANTIAGO ZORÍO CLEMENTE (Compromís)
5a. SRA. M. CRISTINA RIUS CERVERA (PSOE)
6é. SR. JAVIER GUAL ROSELL (PSOE)
7é. SR. MANUEL NAVARRO RUIZ (Se Puede Burriana)
REGIDORS
SR. BRUNO ARNANDIS VENTURA (PSOE)
SRA. M. LLUÏSA MONFERRER AGUILELLA (PSOE)
SRA. INMACULADA CARDA ISACH (Compromís)
SR. JUAN FUSTER TORRES (PP)
SRA. ANA MONTAGUT BORILLO (PP)
SR. ÍÑIGO LOSADA BREITLAUCH (PP)
SR. ENRIQUE SAFONT MELCHOR (PP)
SRA. VICTORIA MARÍA MARÍN FUENTES (PP)
SRA. M. CONSUELO SUAY MONER (PP)
SR. CARLOS SOLÁ PERIS (PP)
SRA. MARIOLA AGUILERA SANCHIS (Cibur)
SR. ANTONIO SÁNCHEZ AVILÉS (Cibur)
SRA. M. JESÚS SANCHIS GUAL (Ciudadanos)
La Sra. presidenta declara oberta la sessió, quan són les 19 hores i 5 minuts, i es
passa a continuació a llegir i resoldre els assumptes compresos en l'ordre del dia.

1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A
LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA REALITZADA EL DIA 28 DE SETEMBRE DE 2015,
EN LA SEUA VERSIÓ EN AMBDUES LLENGÜES OFICIALS (Secretaria)
La Secretaria dóna compte de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió plenària
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extraordinària realitzada el dia 28 de setembre de 2015, en la seua redacció en
ambdues llengües oficials.
Sotmesa l'acta a la consideració de la corporació, els vint-i-un membres presents del
Ple de l'Ajuntament hi presten unànime aprovació, i així ho declara la Presidència.

2.- ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE INTEGRAT EN
L'ÀREA URBANA DE BORRIANA. APROVACIÓ I SOL·LICITUD DE LA
SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA OPERATIU FEDER DE CREIXEMENT SOSTENIBLE
2014-2020 (Àrea II. Neg. Urbanisme) (G0094/2016)
Sotmesa la ratificació de la inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia a la consideració
de la corporació, els vint-i-un membres presents hi presten unànime aprovació.
Consegüentment, es ratifica la inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia.
La Secretaria dóna compte de dictamen de la Comissió Informativa Permanent
d'Urbanisme i Medi Ambient, del següent tenor literal:
“Vista l'Ordre HAP/2427/2015, de 13 de novembre, per la qual s'aproven les bases i la
primera convocatòria per a la selecció d'estratègies de desenvolupament urbà
sostenible i integrat que han de ser cofinançades mitjançant el programa operatiu
FEDER de creixement sostenible 2014-2020, publicada en el BOE núm. 275, de 17 de
novembre de 2015; aquest Ajuntament ha procedit a contractar amb la consultora
AXIOMA Consulting e Ingeniería, SL, la redacció de l'Estratègia de Desenvolupament
Urbà Sostenible i Integrat en l'àrea de Borriana.
Atesa la importància del desenvolupament urbà sostenible i la contribució de les
ciutats als objectius de l'Estratègia Europa 2020 per a un creixement intel·ligent,
sostenible i integrador en la Unió Europea. I que en el període de programació 20142020 els Fons Estructurals i d'Inversió Europeus (Fons EIE) han previst donar suport al
desenvolupament d'estratègies de desenvolupament urbà sostenible i integrat en
ciutats i àrees urbanes funcionals, això dins del marc definit en l'Acord d'Associació
d'Espanya 2014-2020, aprovat per la Comissió Europea amb data 30 d'octubre de
2014, per a la qual cosa, amb aquest fi, s'ha destinat més d'un 5% dels recursos del
Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) assignats a escala nacional en
l'objectiu inversió en creixement i ocupació, d'acord amb el que disposa l'article 7 del
Reglament (UE) núm. 1301/2013.
Per tal com és d'interés d'aquest Ajuntament aprovar l'Estratègia de Desenvolupament
Urbà Sostenible Integrat en l'àrea urbana de Borriana i sol·licitar les ajudes
convocades, és procedent presentar l'Estratègia DUSI, que comprén l'anàlisi dels cinc
reptes següents: econòmics, ambientals, climàtics, demogràfics i socials, d'acord amb
el que disposa l'article 7.1 del Reglament FEDER, per a afavorir el desenvolupament
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urbà sostenible de conformitat amb els principis i orientacions estratègiques dels Fons
EIE; i que constituirà el marc per a la posterior selecció per part de l'Ajuntament de
Borriana de les operacions per desenvolupar a la ciutat, les quals seran cofinançades
mitjançant les ajudes concedides a través de la present convocatòria.
Vist el document Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat en l'àrea
urbana de Borriana, elaborat per la consultora AXIOMA Consulting e Ingeniería, SL, en
data 7 de gener de 2016.
Vist això, el Ple de l'Ajuntament, de conformitat amb la proposta de l'Alcaldia i amb el
dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, acorda:
PRIMER.- Aprovar l'ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE
INTEGRAT EN L'ÀREA URBANA DE BORRIANA, segons projecte redactat per la
consultora AXIOMA, Consulting & Ingeniería, SL.
SEGON.- Sol·licitar a la DIRECCIÓ GENERAL DE FONS COMUNITARIS, DE LA
SECRETARIA D'ESTAT DE PRESSUPOSTOS I DESPESES DEL MINISTERI
D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES les AJUDES PER A LES
ESTRATÈGIES DE DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE INTEGRAT DEL
PROGRAMA OPERATIU DE CREIXEMENT SOSTENIBLE FEDER 2014-2020, per la
quantia de 5.000.000 €, segons el que estableix el Pla d'implementació de l'Estratègia
de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI) en l'àrea urbana de Borriana.
TERCER.- COMPROMETRE'S A TRAMITAR davant de les autoritats competents els
certificats del compliment dels requisits mediambientals requerits per a l'execució de
les operacions previstes en l'Estratègia DUSI de la ciutat de Borriana.
QUART.- Autoritzar l'alcaldessa presidenta per a subscriure tots els documents que
siguen necessaris per a portar a terme els anteriors acords adoptats pel Ple de
l'Ajuntament de Borriana.”
En relació amb el fons de l'assumpte, intervé el Sr. Arnandis, que presenta esmena del
següent tenor literal:
“De conformitat amb el que disposa l'art. 50.f del ROM, es presenta la següent
esmena, en què es proposa la modificació del projecte d'Estratègia de
Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat, en la manera següent:
1.- S'ha maquetat el projecte i s'hi han introduït fotografies.
2.- Punt núm. 5 Pla d'implementació de l'estratègia. - Objectius estratègics. S'afig un
número 11. Recuperació econòmica i social de barris desfavorits (pàgina 72).
3.- S'afig un pla geogràfic d'actuacions (pàgina 77).
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4.- Punt núm. 5.- Actuació A.1, Sistemes Informàtics de Gestió, en descripció de
l'actuació. Es canvia a present els dos primers paràgrafs que estaven redactats en
futur (pàgina 79).
5.- Corregir l'error en l'últim paràgraf de la pàgina 108, on diu ‘carretera del Grau’, ha
de dir ‘carretera del Port’.”
En relació amb aquest assumpte, es produeixen les intervencions següents:
Sr. Arnandis: “Com tots els regidors ja deuen saber, el 17 de novembre va eixir la
convocatòria perquè poguérem optar a subvencions de fons FEDER. Per a concórrer
calia redactar un document, una estratègia de desenvolupament urbà sostenible
integrat (que és el document a què teniu tots accés). Ens ha agafat a tots amb molta
pressa; perquè si la convocatòria va eixir el 17 de novembre, teníem el Nadal pel mig, i
s'havia d'aprovar ja per a presentar-ho abans de dimecres.
Hem aprofitat processos de participació que ja s'havien fet anteriorment (tant
d'aquesta legislatura com anteriorment), com altres documents que s'havien redactat
anteriorment: els estudis de mobilitat, el pla del nucli històric, etc. Vam veure que
podíem arribar a temps a presentar-ho en primera convocatòria, i vam tirar cap
endavant.
Bé, el document porta un pla d'implementació a Borriana. La mateixa
convocatòria deia que açò s'havia de dividir en quatre apartats molt grans. D'una
banda, s'ha de millorar les tecnologies de la informació. D'altra banda, cal fomentar
l'economia baixa en carboni; cal millorar el medi ambient i el patrimoni. I és necessari
implementar unes mesures d'inclusió social i de lluita contra la pobresa.
Amb açò s'ha redactat un quadre, el document que se'ls ha entregat, en el qual
es proposen unes aportacions dins del que marca la convocatòria. Per exemple, en
tecnologies de la informació, anirien sistemes informàtics de gestió, el
desenvolupament d'una xarxa d'interconnexió dels edificis municipals, aplicacions per
a Via Pública, Turisme, Serveis Socials.
En això d'economia baixa en carboni, es fomentarà la creació de carril bici, un
aparcament perquè l'estació de Renfe siga un transport intermodal, se substituirà
vehicles municipals de gasoil a vehicles elèctrics, es millorarà l'eficiència energètica
d'alguns edificis municipals, s'intentarà implantar més les energies renovables…
Quant a medi ambient i patrimoni, hem inclòs el condicionament de l'entorn de
l'ermita de Sant Blai, la recuperació del refugi antiaeri, la rehabilitació de la Casa de
Cultura, la regeneració urbana del nucli antic, etc.
Quant a la millora urbana i medi ambient, es proposa invertir a millorar la zona
de l'Arenal, la regeneració del Clot de la Mare de Déu i actuacions en parcs urbans.
Quant a la inclusió social i de lluita contra la pobresa, hi ha d'una banda la
regeneració urbana del barri de la Bosca; la rehabilitació de l'antic edifici de
l'escorxador, per a utilitzar-lo com a sala polifuncional i per a alguns tallers de l'escola
taller; relocalitzar i concentrar els Serveis Socials a l'antic ambulatori, comptant amb el
fet que s'allargue la cessió de l'edifici; rehabilitació d'un edifici per a associacions i per
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a un viver d'empreses, i un pla d'igualtat i de lluita contra la pobresa i foment de
l'ocupació.
Amb això vull dir que tampoc estem inventant res de nou; que realment són
necessitats que tots considerem que tenia Borriana. I també vull dir que aquest no és
un document tancat; és un pla a llarg termini per a poder optar a aquests fons. Però no
és un document tancat, que ens estiga comprometent a invertir unes quantitats en una
cosa molt concreta; sinó que després cada part d'aquestes haurà de desenvolupar-se
individualment (amb els seus projectes, les seues aprovacions, la seua participació
pública, etc.).
Per això és molt important per a tots que això s'aprove; perquè és una
oportunitat quasi única que té Borriana per a poder optar a unes subvencions de fins a
5.000.000 €. Els demane a tots el vot a favor; igual que ha ocorregut en altres
localitats, com per exemple a Onda, Vila-real i Almassora.”
Sr. Fuster: “Mire, Sr. Arnandis, jo per a començar li dic clarament que el nostre vot
serà favorable; més que res perquè el sentit del nostre vot va encaminat que qualsevol
ajuda que puga entrar al municipi, no podem deixar-la perdre.
Però a partir d'ací, crec que no feia falta fer tot el procés que han fet vostés;
perquè al final justificarem que el que han volgut fer vostés és més un programa
electoral del que vostés denominen l'Acord per Borriana que pensar en les necessitats
reals de Borriana. I això li ho dic perquè quan al final et poses a indagar d'on sorgeix
tot això, si ja hi havia documents elaborats per a poder dur a terme desenvolupament
de projectes en diferents municipis de la província de Castelló, el document ja el tenien
fet, per a poder acollir-se a un programa que va fer al seu dia la Diputació; i que vostés
el tenen, i que està ací.
Llavors, el que és molt trist és veure… I després li ho preguntaré, perquè ara no
és el moment en aquest punt de l'ordre del dia… Com han iniciat un expedient
administratiu que fa aigües per totes les bandes; com es van a gastar vostés 19.965 €
en un projecte, que quan hagen d'explicar a la gent que ja estava fet, han decidit
contractar-lo… Jo encara no entenc per què… I el que és realment preocupant també:
que era un projecte que estava enfocat (i que a partir d'ara haurà de ser la Unió
Europea qui ens diga quants diners ens concedeix) a àrees metropolitanes, i per a
esmenar deficiències que tenen en comú diferents municipis de la província:
deficiència energètica, de reducció de CO 2, d'interconnexió entre municipis (bé siga
creació de carril bici, desdoblament de carreteres…). I després també és ben cert que
es podria haver puntualitzat diferents actuacions en municipis concrets, per a donar
rellevància, per a generar activitat econòmica o creació d'ocupació; que això és
realment el que s'estava buscant.
Però clar, això no ha sigut el que realment vostés han plantejat. Perquè partint
de la contractació (que ja és un despropòsit total), vostés fan un expedient que és un
despropòsit… A mi m'agradaria preguntar-li-ho: no hi ha cap empresa d'enginyeria a
Borriana que haguera pogut fer això? Primer, considere que no haurien d'haver-ho fet;
perquè el document ja estava fet. Però no hi ha cap empresa a Borriana, a la qual
vosté podria haver notificat (dins del registre d'empreses de Borriana), alguna empresa
que estiguera en disposició de fer aquest projecte? Perquè jo recorde que tenien un
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punt en l'Acord per Borriana, en el qual una de les seues prioritats era contractar la
gent de Borriana. Però això pareix que se'ls ha oblidat… Això de contractar gent de
Borriana… O almenys donar-los l'oportunitat; perquè sé que moltes vegades, en una
tramitació pública, no pots dir que li ho donaràs a una empresa de Borriana… Però
com a mínim, haver-los donat l'oportunitat… Però això ja és una tònica habitual; no és
només per a aquest projecte. Però no és el tema que ens porta.
O el que també és un poc trist, és veure com vostés volen maquillar el que
consideren com a participació, convocant un Consell Social que no sabia ni a què
anava. Quan vostés… I mire que jo em vaig alegrar d'anar i veure que van acudir tots
els membres del Consell Social. Però és que la gent no sabia ni a què anava… Si tot
això al final és fer un maquillatge, per a dir que aquest programa és un programa que
està obert a la ciutadania, i que la gent hi ha participat… No és cert, no és cert. I a la
gent al final ja no la podran enganyar més.
Perquè mire vosté… Li vaig a llegir un paràgraf, el que diu el full núm. 1… Diu:
‘El futur del municipi de Borriana passa indefectiblement per una recuperació del
lideratge a la Plana i a la província de Castelló, a través d'una indústria diversificada i
diferent del monocultiu ceràmic, que supose un valor afegit a l'agricultura, i al
desenvolupament de la indústria fallera, i sobretot una explotació racional i sostenible
de la indústria turística que la situació estratègica del municipi ofereix com a marca de
diferenciació amb la resta de municipis de la Plana Baixa’... A mi m'agradaria dir-li…
Després d'haver-se llegit tot el document, quina conclusió trau per a donar solució a
això? On estan les conclusions d'aquest document que li han entregat, que li diga com
esmenar aquests problemes? Perquè de tots els projectes que ha mencionat vosté,
cap d'ells soluciona això, cap. Tots els projectes que hi ha ací són projectes que vostés
consideren que a Borriana li fan falta; com puc considerar-ho jo. Però això no és una
estratègia. Açò són aplicacions d'inversions; que les podrien haver fetes, si no
hagueren estat els fons FEDER l'any que ve, l'altre o l'altre.
Però és curiós que el que vostés parlen de quina herència deixem… Resulta
que el 50% del que vostés estan aprovant ací, ho deixen per a la pròxima legislatura.
O siga, ja no és ni per a aquesta legislatura. Però bé, també ho entenc, perquè dins
dels fons que al final ens puguen tocar, 18.000.000 € per a tota la província de
Castelló. Com tots els municipis han volgut fer la guerra pel seu compte… Veurem què
li toca a Borriana! Vila-real només ja ha demanat 13.000.000 €! Almassora, Onda,
Borriana… Esperem que ens toque alguna cosa, esperem. Però clar, no és el mateix
anar amb un projecte planificat d'una unió de municipis que anar individualment.
I això és el que realment considere que trobem a faltar. I quan li dic que el
projecte el tenien fet… Li ho vaig a posar en exemples, i quedarà molt clar. Mire, del
seu requadre que vosté ens ha anomenat… Energies renovables i instal·lacions
municipals o Pla de millora d'eficiència energètica d'edificis municipals… Si vosté
agafa el projecte de la Diputació… Si se'n va vosté a la pàgina 93: ‘Instal·lació
d'energies renovables en edificis i equipaments públics.- Ajuntament de Borriana;
piscina municipal, centre especialitzat d'atenció als majors de Borriana, casa
consistorial’… Seguisc… Regeneració urbana del nucli històric i el seu patrimoni… Es
podria haver acollit a la pàgina 78: ‘Actuacions especials de rehabilitació i revitalització
de barris de la segona meitat del segle XX’. L'A15.- Regeneració ambiental del Clot de
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la Mare de Déu… Pàgina 117.- Adequació dels corredors verds, amb criteri de
continuïtat ecològica i paisatgística. Àmbit territorial i sectorial.- Borriana: Clot de la
Mare de Déu...
Així puc anar a l'A21, per no dir-li a l'A68… Perquè vostés que eren dels de
‘salvem les persones’ en precampanya, resulta que… Pla d'igualtat, eradicació de la
pobresa i foment de l'ocupació.. . De 10.000.000 €, 120.000 €.
Si vosté agafa el Pla de la Diputació, hauria anat a la pàgina 168, que aquest
punt també hi és, i podria haver buscat si a Borriana hi havia problemes d'absentisme
escolar i projectes d'autonomia dels joves. Parc d'habitatges de lloguer temporal per a
famílies en risc d'exclusió social, transport per a persones amb problemes de
discapacitat o mobilitat funcional, xarxa Unitat Respira, projecte de dinamització
social… O és que aquests problemes ja no estan a Borriana? Aquests problemes a
Borriana van desaparéixer el 14 de juny, quan vostés van xafar l'Ajuntament?
Amb açò, Sr. Arnandis, el que vinc a dir és que nosaltres no serem els que
renuncien a uns diners per a Borriana; però he de dir-li que veurem primer què ens
donen; una vegada que ens ho donen (com li diu la secretària en el seu informe), quin
informe fa la Intervenció de la capacitat d'endeutament que vostés podran assumir. I a
partir d'ací, ja li ho repetisc: el nostre vot serà favorable, i esperem que, en la mesura
que siga possible, arriben els màxims diners possibles.”
Sr. Sánchez: “A veure, ens agradaria (tal com ha exposat el Sr. Arnandis) aprovar
aquest punt de l'ordre del dia per unanimitat; però en la proposta d'Alcaldia estava
compost per quatre punts. I el primer d'ells és aprovar l'estratègia de desenvolupament
urbà específic integrat a l'àrea urbana de Borriana; cosa que ens dificultarà bastant
poder arribar a un acord, segons el projecte redactat precisament per la constructora
Axioma Consulting Ingeniería, SL. Perquè en aquest tema… I només en aquest punt,
perquè en la resta dels punts podríem votar totalment d'acord, i tant de bo haguera
sigut per unanimitat… Una vegada més ens trobem que, a pesar que vostés han
criticat la forma de fer les coses per part del govern anterior; arribat el moment, vostés
vénen a fer-les igual o pitjor encara.
Ens trobem davant d'un expedient de contractació, en el qual no hi ha
expedient administratiu. Hem demanat l'expedient administratiu, i no hi ha expedient
administratiu. No hi ha un plec de bases al qual atenir-se tots i cada un dels que hi
vulguen participar. Es tracta d'un procediment totalment irregular, dut a terme pel
mateix regidor d'Urbanisme, a través de telefonades, correus electrònics o faxos; ple
de contradiccions i incoherències, en el qual, a pesar de no participar-hi la mercantil a
la qual en un principi es va invitar perquè presentara el seu pressupost… A pesar de
no participar aquesta, sí que va tenir el consegüent efecte rebot, i va donar lloc que
participaren en aquest assumpte altres mercantils; entre aquestes, una el representant
legal de la qual és resident a Borriana.
Aquest senyor (representant legal de l'empresa) parla per telèfon amb el Sr.
Arnandis; li ho dic perquè vegen la irregularitat del procediment… Parla amb el Sr.
Arnandis el dia 26 de novembre, i aquest li diu que pot presentar la seua oferta, però
que el termini finalitza el dia 27 a les 11.00 hores. Per aquesta raó, si veiem l'oferta
d'aquesta mercantil, veiem que està presentada el dia 27 a les 01.32 hores, per correu
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electrònic remés directament al Sr. Arnandis. Posteriorment, el Sr. Arnandis, el dia 2 de
novembre li envia un correu electrònic a les 14.56 hores, en el qual li diu que no es
preocupe pel tema, que té una altra oferta més avantatjosa que la seua. I resulta que
l'oferta de la mercantil adjudicatària és de data 29.11.2015. O siga, a un li acaba el
termini el dia 27 a les 11.00 hores; i un altre presenta l'oferta el dia 29.11.2015 i és
l'adjudicatària. Això sí, per descomptat… Per un import inferior que el que havia
presentat la mercantil de què estàvem parlant.
D'altra banda, hi ha una tercera oferta. Hi ha una tercera oferta que és fins i tot
més avantatjosa que la que s'ha adjudicat. I no trobem cap raó per la qual es
discrimine aquesta empresa, i no se li adjudique a ella; si és per qüestió de
pressupost.
En definitiva… Considerem que l'adjudicació d'aquest contracte, es tracta de la
representació més basta d'adjudicar un contracte a qui els dóna la gana; a la qual, per
a més inri, hi ha un decret d'Alcaldia adjudicant el contracte que és de data
28.12.2015, i en l'expedient hi ha un escrit de la mercantil que els seus serveis havien
estat contractats mitjançant una resolució d'Alcaldia de data 03.12.2015. Totalment
incoherent.
Doncs bé, aquest Grup Municipal, a pesar de considerar que l'arribada dels
esmentats fons a Borriana, no és que siga necessària sinó molt necessària, a causa
d'aquest apartat del punt del dia… I que a més vam ser l'únic Grup que en el seu
programa electoral va defendre o va advocar per portar a Borriana totes les
subvencions que foren possibles; no podem votar a favor d'aquest punt de l'ordre del
dia, per les irregularitats comeses per part del Partit Socialista… Considerem que és el
Partit Socialista, ja que el regidor competent és del Partit Socialista, i és qui pareix que
ha portat totes les actuacions.
I demanaríem a la resta de membres del tripartit que s'abstinguen en aquesta
proposta; per haver violat, per part del Partit Socialista, els principis de nodiscriminació i igualtat de tracte entre els candidats; principis recollits per la mateixa
Llei de contractes del sector públic. Això suposa la total absència de transparència i
participació en el procediment administratiu de contractació de l'esmentat servei; que
la mateixa Regidoria de Transparència no ha sabut potenciar i defendre al si de l'equip
de govern.
A part d'això, Sr. Arnandis, volia fer-li unes preguntes, en relació amb aquesta
exposició. M'agradaria que em contestara a totes. Si vol vosté agafar paper i llapis,
perquè en són unes quantes, en les quals li comentaré algunes de les irregularitats.
- Coneix vosté el decret d'Alcaldia de data 5 de maig de 2014, sobre
contractació superior a 3.000 €, que actualment està en vigor?
- Ha estat vosté qui personalment, bé per telèfon o mitjançant correu electrònic,
ha sol·licitat i/o rebut les distintes ofertes que s'han presentat?
- Com s'explica que el dia 26 de novembre de 2015 informaren per telèfon una
de les empreses interessades, i l'oferta de la qual consta en aquest expedient, i el
representant legal de la qual és veí de Borriana, que el termini per a presentar l'oferta
finalitzava el dia 27 de novembre a les 11.00 hores del matí, quan l'oferta adjudicatària
és de data 29 de novembre?
- Per quina raó li envia al legal representant de l'empresa de què estem parlant,
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quan un correu electrònic, el dia 2 de desembre de 2015, a les 14.56 hores, en el qual
li diu que no ha estat seleccionat, perquè ha rebut ofertes més avantatjoses que la
seua? Quan fins al dia 3 de desembre no hi ha una proposta d'adjudicació seua ni del
cap dels Serveis Tècnics.
- Va informar vosté l'esmentada mercantil, tal com exposava abans el Sr.
Fuster, que deia que gran part del treball estava realitzat anteriorment...? Va informar
vosté d'aquesta dada aquesta empresa de la qual estem parlant? Que s'havien
realitzat aquests treballs anteriorment per altres assumptes, que havia dut a terme
aquest Ajuntament, tal com sí que es va informar la mercantil adjudicatària, i així ho
han manifestat ells en les distintes reunions que hem tingut? I en aquest cas potser
possiblement aquella no hauria passat una oferta per 19.800 €… Segurament el seu
pressupost hauria sigut molt menor… Segurament potser inferior a 16.500 €.
- Per quina raó s'adjudica a aquesta mercantil i no a la tercera intervinent, el
pressupost d'execució de la qual era menor al de l'adjudicatària? 16.500 € IVA inclòs.
- Com és possible que el decret d'Alcaldia, en el qual s'adjudica el contracte a
la mercantil adjudicatària, siga de data 28 de desembre de 2015, i en canvi
l'esmentada mercantil, en el seu escrit de data 8 de gener de 2016 (tal com he
manifestat abans), afirme que havia estat contractada mitjançant una resolució de data
3 de desembre de 2015?”
Sra. Sanchis: “A veure… Per descomptat nosaltres donarem suport a la sol·licitud
dels fons FEDER. El que passa és que no entenem per què s'ha contractat una
empresa externa per a realitzar l'informe… En primer lloc, perquè part d'aquest informe
ja estava fet per la Diputació. I en segon lloc, perquè coincidisc amb unes declaracions
que va fer una vegada el Sr. Gual. Nosaltres considerem que els funcionaris d'aquesta
Casa estan més que qualificats per a realitzar açò. La paraula que va utilitzar el Sr.
Gual va ser ‘excel·lent’. I és veritat, nosaltres pensem que estan més que qualificats
per a fer-ho. Per tant, no entenem per què es paga quasi 20.000 € a una empresa, per
a fer un treball que poden fer els tècnics.
Vostés s'han dedicat a criticar contínuament l'externalització de serveis per part
del Partit Popular. I jo veig que açò és exactament el mateix. O siga, és contractar una
cosa que es pot realitzar en la Casa. I damunt, amb ajuda de la Diputació; que els
tècnics de la Diputació han redactat allò altre. Per tant, crec que podrien haver redactat
aquest.
I després, el que ha dit també el Sr. Sánchez… Si hagueren llegit l'informe de la
Diputació, possiblement més de la meitat de les coses que estan en aquest informe,
com que ja estaven fetes, no feia falta pagar per elles.”
Sr. Arnandis: “Bé, algunes coses les hauré de contestar de forma comuna, perquè
coincideixen bastant. Però bé, per començar, al Sr. Fuster i a la Sra. Sanchis, que
diuen que el document ja estava fet… És veritat que hi havia un document de la
Diputació… Bé és cert que quan es va fer em consta que no van participar-hi tècnics
d'aquest Ajuntament… Però aquest document s'havia fet amb anterioritat a la
convocatòria, bastant abans… Em pareix que és del principi de 2015… I no complia
els requisits per a entrar en aquesta convocatòria. No sé si s'han llegit bé la
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convocatòria; que, a més, és la que diu quin percentatge es destinarà a cada apartat.
Per això no podem destinar-ho tot per exemple a foment de l'ocupació, o destinar-ho
tot a medi ambient; sinó que s'ha de repartir en uns percentatges que ja vénen descrits
en la mateixa convocatòria. Són uns percentatges que el document de la Diputació no
complia.
El document de la Diputació, a part que… Vaja, jo crec que totes les empreses
que han optat havien de saber que existia, perquè buscàvem alguna empresa que
tinguera experiència en aquest tipus de treballs. No em cap al cap que alguna
empresa no coneguera l'existència d'aquest document de la Diputació. A més que no
compleix els requisits, es veu que té alguns errors. Per exemple, una de les actuacions
que anomena el Sr. Fuster, pel que fa a l'eficiència energètica… Si mira vosté els
edificis de què es parla, és que parla precisament dels edificis més moderns i que
menys problemes d'eficiència energètica tenen. Realment ara mateix no recorde quins
eren; però un d'ells era el Centre de les Arts Rafel Martí de Viciana (crec); que
realment pel que fa a l'eficiència energètica és molt millor que per exemple aquest
Ajuntament, o la Piscina Municipal, o el Centre de la Mercé, que són edificis més
antics i bastant menys eficients.
Quant a la contractació, es va fer tot amb molta pressa, ho he de reconéixer. Si
la convocatòria ix el dia 17 o 18 de novembre; en aquesta Casa ens mirem tots els
requisits; els nostres tècnics també se'ls miren; quan veiem que és possible que
Borriana es presente, ja fins i tot abans que enviara els correus per a demanar
pressupostos, el dia 25 o 26 ja van venir un parell d'empreses a oferir-se. Des que
havia eixit la convocatòria, ja sabien que hi havia ajuntaments (com el de Borriana)
que podien optar a això. Vam tenir la visita de dues empreses (que era El Fabricante
de Espheras i Axioma); de fet, ells ja havien començat a fer treball per a poder
presentar una proposta més treballada… Els dos ens demanaven la mateixa quantitat
(que era 16.500 € més IVA). I després jo, precisament per a donar l'oportunitat a
empreses de Borriana perquè es presentaren, i poder tenir una major quantitat
d'ofertes; personalment jo vaig enviar uns correus electrònics, i vaig cridar per telèfon
a les empreses que teníem en el llistat d'empreses de Borriana. En total van ser cinc:
ATG Ingeniería (que va presentar una oferta bastant superior a les altres), Proambia,
Civicons, Fabricante de Espheras i Axioma. La informació que es va donar va ser la
mateixa per a totes les empreses. De fet, si vostés agafen les tres ofertes que
finalment van arribar a l'Ajuntament, jo crec que ningú s'atreviria a dir que no vam triar
la millor. Primer, perquè ATG Ingeniería se'n passava de 18.000 € en el pressupost,
amb la qual cosa hauríem hagut de traure el tema a concurs, la qual cosa hauria
excedit el termini… Estem parlant del 26 de novembre, i açò havia d'estar acabat fa
uns dies (concretament el 7 de gener) i no donava temps material de retardar-ho més.
Ens estem jugant molts diners. Estem parlant de 5.000.000 €! Jo crec que val la pena
una inversió de 19.900 €. Que sí que és veritat que els tècnics de la Casa ho podrien
haver fet; però amb el Nadal al mig, i les eleccions (que també lleva molt de temps als
funcionaris), no véiem viable que es fera en el termini que marcava la convocatòria. El
problema l'ocasiona la convocatòria, perquè ho han tret d'una forma molt precipitada.
Pràcticament es donava 45 dies, amb les vacances de Nadal i les eleccions pel mig.
De tota manera, pareix que no s'han llegit molt bé la convocatòria… També és
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veritat que el document de la Diputació és un document realitzat a una escala
provincial o d'àrea metropolitana. També entenem que hi ha problemes que són més
aviat locals; hi ha problemes que són més aviat de l'àrea metropolitana. Per exemple,
una interconnexió d'un tramvia de Borriana a Castelló, seria una cosa per a abordar
des d'un punt de vista més propi d'àrea metropolitana. Però hi ha problemes més
concrets en els quals és cada ciutat la que els ha d'abordar. Que no és incompatible
presentar un document amb una estratègia per a tota l'àrea metropolitana. No és
incompatible; només s'ha de distingir que hi ha problemes que són locals i hi ha
problemes que són de tota l'àrea.
I jo crec que amb açò li conteste al Sr. Sánchez també. S'ha demanat cinc
ofertes. No crec que ningú puga dir que no hem triat la més avantatjosa. Hi havia
empreses que ja estaven treballant en açò, fins i tot abans que els diguérem res.
Abans del dia 26 hi havia empreses que havien estat fent un treball. Quan jo ja veia
bastant clar que s'anava a adjudicar a una empresa, els ho vaig dir a les altres, més
que res perquè hi havia gent que estava treballant fins i tot el cap de setmana, per a
anar avançant, perquè si no, no hi havia temps material per a fer açò. I jo crec que
amb açò he contestat als tres grups.
A la Sra. Sanchis, això de l'empresa externa ja ho he dit. I bé, la informació
tenien tots la mateixa. I això és tot.”
Sr. Fuster: “Realment em sorprén escoltar-lo, Sr. Arnandis. Ens sorprén en cada
comissió; perquè cada vegada que vosté les presideix, ens delecta amb alguna de les
seues sorpreses: quan no ens explica qui ha mort, ens fa alguna de les seues
explicacions curioses, en les quals no se sap per on tirarà… Però que vosté ens diga
que no ens hem mirat els documents… A veure si qui no s'ha mirat els documents és
vosté! Jo almenys m'he mirat els dos documents: el que vosté ha contractat a dit, a
ditet… Que els mateixos que ho faran a Almassora i en altres municipis, quina
casualitat! El cercle sempre es tanca en vostés, la transparència, la participació… I al
final, a dit, a ditet… Llavors, ha de veure vosté quan diu que l'expedient de la Diputació
no centralitza… Per exemple, me n'he anat a buscar l'expedient que vosté m'ha posat;
el tema de l'eficiència energètica. Si vosté acaba mirant el que diu l'expedient de la
Diputació… Li ho llegiré una altra vegada, perquè potser no m'ha escoltat… Parla de
piscina municipal, centre especialitzat d'atenció als majors de Borriana i casa
consistorial. Sap què posa en el seu? Li ho llig? Li ho dic a la gent, perquè ho senta,
perquè així no m'acusarà a mi de mentider…
‘Piscina municipal, centre especialitzat d'atenció a majors de Borriana, casa
consistorial’… Quina casualitat que els tres igual! I ‘mercat municipal’. Posem el
mercat municipal, perquè no siga un plagi. I vosté em diu que jo no m'ho he mirat. És
que, si vol, li torne a repetir els cinc o sis que n'hi ha de més. Jo, si vosté vol fer el
ridícul, jo em pose ací a mostrar-li documents… Perquè la participació que vosté ens
dóna és donar-me a mi aquest document divendres al migdia (a les dues), perquè em
mire jo 150 folis, i damunt em repasse el de la Diputació. Aquesta és la seua
participació! Perquè jo el document de vostés no el tinc fins divendres a les dues de la
vesprada. Perquè avui fan la comissió extraordinària.
Que vosté em diga… Vosté, que se l'ha llegit, que potser ens il·lumina… Diga'm
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vosté quin és el percentatge que hauria d'haver destinat per a temes d'exclusió social.
Diga-ho a la gent, vosté que s'ha estudiat aquest document; que ha estat damunt d'ell,
que li ho va donar a dit al mes de novembre. Diga-ho vosté quin és el percentatge!
L'1% al final li ha acabat donant vosté! L'1%! O siga, la Unió Europea només pensa en
l'exclusió social en l'1%? L'1%. O és que vostés, a partir del dia 14 de juny, han vist
que la situació de Borriana és totalment diferent del que vostés plantejaven? ‘Salvem
les persones’… Aquest era el seu eslògan; aquest. I es demostra, al final, que els seus
eslògans eren tot mentides. Per això, el Sr. Sánchez li ha fet un desglossament del
que ha sigut l'empastre de contractació que vosté ha fet.
I si vosté se n'adona, en aquesta contractació (vosté que diu que ho ha fet tot
correctament), i almenys la Intervenció (que tant ens escolta, que alguns sabem com
funcionen els expedients administratius en aquesta Casa), diga-li si al final vosté va
notificar l'informe proposta per a iniciar l'expedient per a la contractació d'aquest
servei… Ningú ho sap… Ni quins criteris d'adjudicació hi havia… Cap… Suposem que
si no hi havia cap informe proposta en què es diguera què s'ha de contractar, i quins
són els criteris d'adjudicació, entenem que serà tot econòmic. Però si pot, em contesta
on està aquesta proposta d'inici d'expedient; on està la notificació per part de l'àrea de
contractació de les tres empreses, a les quals vosté després ha afegit amb un inici
d'expedient a posteriori de la contractació; que això ja és el súmmum. O siga, és que
primer contractem i després obrim un expedient. I així que la Intervenció es crega que
l'expedient està ben iniciat. I així aquesta factura no passa per un reconeixement
extrajudicial de crèdits… És que compte, eh!
Després, el que li he preguntat abans… Diga si en el registre de contractació
no hi ha cap empresa de Borriana a la qual haurien d'haver notificat. Perquè tres
empreses és el mínim; però des de Contractació es podria haver enviat a cinc, a sis o
a set. O és que no interessava? Ens ho contesta també, si pot.
Després, ens diu on està l'informe tècnic que diga per què ho adjudiquem a
aquesta empresa. Diga'ns-ho! On està aquest informe? O és vosté qui ho diu també?
Perquè vosté ha sigut qui acaba de dir: és que no em podran negar que aquesta era
l'oferta més avantatjosa. Jo no sóc ningú per a dir-ho; per a això hi ha els tècnics de la
Casa. Però que vosté vaja per damunt d'ells! Ara ens ho explica també.
I després, és una cosa extraordinària, perquè si vosté mira les tres ofertes,
veurà que n'hi ha una (que és la de la Fabricante de Espheras) que diu que li fa el
servei per 16.500 €. Un 21% que l'empresa a la qual s'ha adjudicat. I si vosté mira el
que li ofereixen, no hi ha molta diferència, eh! Ens diu també per què li ho ha donat a
una empresa que li costa a l'Ajuntament de Borriana un 21% més. I que després em
diga que els tècnics de l'Ajuntament de Borriana no han pogut desenvolupar… Jo no
dic que hagueren desenvolupat tot el pla… Però tan fàcil hauria sigut que els haguera
enviat quan els van convocar a les reunions per a tractar aquest tema amb la
Diputació… No feia falta que vostés perderen el temps! Haver enviat els tècnics! I
sobre aquest document, els tècnics de Borriana haurien treballat. Clar que haurien
treballat els tècnics de Borriana! Però bé no, més que bé haurien treballat.
Però que vosté haja d'argumentar-ho carregant el mort als funcionaris, perquè
estaven de vacances o hi havia eleccions… Em pareix ja una falta de respecte
increïble! Assumisca vosté la seua responsabilitat, i no diga que els funcionaris estan
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de vacances o que estan amb temes d'eleccions. Perquè de segur que, si els ho
haguera demanat, ho haurien fet.
Sr. Arnandis, ja no és la primera vegada… Aquest ja no sé si és el segon o el
tercer expedient que passa per vosté… Que vosté ja s'ho ha pres per costum… El que
ha de dir-li a la Sra. alcaldessa (a la seua companya de partit) és que, si no li pareix bé
el decret que li ha anomenat el Sr. Sánchez, que el derogue. O siga, si la Sra.
alcaldessa, que és partícip de tot açò, vol continuar contractant a dit aquelles
empreses que són amigues, que contracte a dit; però que deixe sense efecte el
decret… Que el deixe sense efecte… Perquè els molesta. I si no, té un soci de govern
que ocupa una regidoria de participació i de transparència, que hauria de vetlar per tot
açò. El que és trist és que li ho permeta. Això és el que és realment trist.”
Sr. Sánchez: “Sr. Arnandis, veig que no ha contestat cap de les meues preguntes. Sí
que posa una sèrie d'excuses… Diu que totes les empreses haurien de conéixer
l'existència de la documentació. Bé, doncs això són suposicions seues; perquè la seua
obligació hauria de ser donar-la a totes les empreses. Possiblement, si cridem als cinc
que vosté diu que han participat, ens podem trobar amb la sorpresa que el que vosté
suposa no és el més cert.
D'altra banda, en la contractació l'excusa de les presses, perquè es va publicar
el 27 de novembre… Bé, doncs la mateixa Llei de contractes del sector públic també
recull un procediment d'urgència; que fins i tot redueix els terminis a la meitat. O
podríem haver-ho fet d'una altra manera; però per descomptat no cometent tota
aquesta sèrie d'irregularitats.
Diu que van participar cinc empreses. En l'expedient només en tenim tres. No
és qüestió d'anomenar qui són. Ens en falten dues. No sabem les ofertes. Si vosté diu
que eren majors; doncs bé, ens ho creurem per la seua paraula. Però per descomptat
no tenim base per a creure'ns que hi ha dues empreses, i que les ofertes eren majors.
És que jo crec que vosté el que no entén és el procediment administratiu, i el principi
de competències. Vosté s'ha arrogat la competència de fer-ho tot (des del principi fins
al final) i ja està. I jo crec que això no és el més normal. No és el més normal; perquè,
entre altres coses, està comprometent la seguretat de la seua pròpia companya de
partit, la Sra. alcaldessa, que potser sense tenir res a veure es troba que l'han ficada
en un rebombori de por. Quan en realitat, si les coses es feren com està legalment i
administrativament establit, doncs no hi hauria necessitat. Ni tindria per què posar a
ningú en el compromís que l'hagen de ficar en un embolic sense tenir res a veure.
Perquè el que ha fet ha sigut firmar un decret d'Alcaldia, com en firma mil
durant tot l'any. Que possiblement en molts casos no sabrà ni el que firma. Ho firma
amb la confiança que qui li ho passa sap el que fa. És normal, no és res estrany. Quan
es té confiança que qui ho fa ho està fent bé, doncs fa les coses amb molta més
tranquil·litat, no, Sra. alcaldessa? Jo crec que el que haurà de fer a partir d'ara, veure
què passa amb les coses. I en funció d'això, repassar-s'ho millor o repassar-s'ho pitjor.
Perquè la veritat és que hi ha un decret d'Alcaldia de data 28 de desembre, que
adjudica aquest contracte. I hi ha una ordre d'Alcaldia que en data 3 de desembre ja li
diu a aquest senyor que comence els treballs. Contradicció major jo crec que no n'he
vist en la vida.
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Quant als pressupostos, diu que els va demanar ell. Que els va demanar ell, i
que el mateix Sr. Arnandis, regidor d'Urbanisme, va demanar els pressupostos. Jo crec
que ha de demanar-los l'òrgan de contractació. No crec que siga el regidor
d'Urbanisme qui haja de demanar-los. Perquè si no, crec que estan sobrant la resta de
negociats d'aquest Ajuntament. Podem donar-los vacances a tots; que cada regidor
faça tot el seu, i ja per a què volem més? Fins i tot estalviaríem sous! No crec que
aquest siga el pla.
D'altra banda, el que sí que m'agradaria, incidint en el que ha dit el Sr. Fuster,
és que el trist de tot açò, és que tot açò incideix en la transparència. Ací no hi ha hagut
cap transparència. I tenen un regidor de Transparència, que de tot açò no se li ha
acudit res. No sé si se n'haurà adonat, o no se n'haurà adonat. Crec que hauria de
començar a fer labor dins del si del seu propi equip de govern, per a ensenyar què és
això de la transparència. Després, ja ens ho ensenya a la Sra. Sanchis i a mi. Però en
principi, ensenye-ho on ho ha d'ensenyar.”
Sra. Sanchis: “A veure, Sr. Arnandis, jo dubte molt que els tècnics de la Diputació
hagen pogut realitzar l'informe que han fet sense ajuda dels tècnics de Borriana. És
totalment impossible; perquè la informació que tenien els tècnics de la Diputació ha
hagut d'eixir de Borriana, perquè és massa específic. Els llocs són massa concrets
com per a haver eixit simplement de la Diputació. Per tant, tenien coneixement fa
moltíssim temps (com vosté diu, fa sis mesos que es va començar a fer en Diputació);
per tant, tenien coneixement els tècnics de Borriana. I podien haver-ho fet
perfectament, haver començat a preparar-ho molt abans del 19 de novembre que es
va fer la convocatòria.”
Sr. Arnandis: “Bé, en primer lloc, m'agradaria comentar-li al Sr. Fuster, que vosté està
dient que estem destinant un 1% a exclusió social. Si mira el total de l'apartat que fa
referència a Inclusió social i lluita contra la pobresa, arriba a 2.830.000 € (que és un
28% del total que es pot demanar); i que entra dins del 30% (crec que era un 30%),
més menys un 5%, que era el que es podia dedicar a aquesta àrea.
També he dit al principi que açò és un document obert, i que tot açò es pot
modificar; que no és una sèrie de projectes ja aprovats; sinó que després s'ha de
desenvolupar cada punt. Açò és més un esquema general a llarg termini, per a
presentar després cada cosa una per una.
Jo insistisc en el fet que es va enviar a cinc empreses, de les quals tres
estaven en el llistat d'empreses de Borriana. D'aquestes cinc, només en van contestar
tres. De les tres que van contestar, tenim: Axioma, que va ser l'adjudicatària, amb
16.500 € més IVA; el Fabricante de Espheras, amb 16.500 € més IVA, per això
aquesta diferència del 21% (perquè a algun se li va oblidar posar l'IVA). I tenim la
d'ATG, que, com he dit, se'n passava de 19.000 € més IVA.
Quant a la diferència entre la proposta d'Axioma i la de Fabricante de
Espheras, és que Fabricante de Espheras no comptava amb molt menys personal,
quan Axioma en la seua oferta (com podran observar) ja comptava amb tècnics en
moltes àrees (enginyers de camins, arquitectes, sociòlegs, etc.); cosa que l'altra
empresa (Fabricante de Espheras) simplement es limitava a dir que el contractaria
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quan fóra necessari. Amb la qual cosa, encara s'hauria retardat més la presentació del
projecte.
També podria contestar el que solien dir vostés abans en els plens; i és fer
referència a l'article 111 sobre expedient de contractació en contractes menors, del
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 novembre, que estableix en el seu apartat únic:
‘En els contractes menors definits en l'article 138.3, la tramitació de l'expedient només
exigeix l'aprovació de la despesa i la incorporació a aquest de la factura corresponent,
que ha de reunir els requisits que les normes de desplegament d'aquesta Llei
establisquen’. També sé que hi ha un decret d'Alcaldia que diu que a partir de 3.000 €
hem de demanar tres ofertes. De fet, en vam demanar cinc. Està clar també que hi ha
vegades que la pressa justifica que, dins d'un contracte menor, i atenent-nos al que
indica la llei, es podria haver donat directament a dit; encara que no s'ha fet així. S'ha
demanat cinc ofertes. I les cinc tenien la mateixa informació. Ja he dit de quines
empreses eren les ofertes. Si volen que li ho recorde: ATG, Proambia, Civicons, El
Fabricante de Espheras i Axioma. I em consta que a algun més li ho vaig comentar per
telèfon, per a veure si ho podien fer. I directament em van dir que no ho podien fer.
I crec que amb açò ja està.”
Sra. alcaldessa: “S'hauria de fer un incís en el tema de l'esmena…”
Sr. Arnandis: “Com que el que es va presentar era un esborrany, després durant el
cap de setmana, han aparegut uns xicotets errors, que calia modificar. Per tant, hem
de presentar una esmena al document que es va presentar divendres passat.
La primera és que s'ha maquetat el projecte i s'ha afegit fotografies. La segona,
en el punt núm. 5, en el ‘Pla d'implementació de l'estratègia: objectius estratègics’,
s'afig un núm. 1: ‘Recuperació econòmica i social de barris desfavorits’ (pàgina 72).
La tercera és que s'afig un plànol gràfic d'actuacions (pàgina 77). Només té un
valor informatiu. És un plànol de Borriana (com aquest) en el qual es localitzen les
actuacions que són localitzables. Està clar que n'hi ha algunes (com el tema de les
tecnologies de la informació, etc.) que no comprenen un lloc concret, però la resta sí.
Bé, simplement es volia plasmar sobre el mapa on anava cada actuació.
La quarta és, en el punt núm. 5, l'actuació A-1: ‘Sistemes informàtics de gestió’.
En ‘descripció de l'actuació’, es canvia a present els dos primers paràgrafs, que
estaven redactats en futur. És simplement un canvi en el temps verbal.
I la cinquena és corregir l'error, en l'últim paràgraf de la pàgina 108, on posa
‘carretera del Grau’, que havia de posar ‘carretera del Port’.
Sotmesa l'esmena a la consideració de la corporació, dóna el resultat següent: vots a
favor, DINOU (6 de PSOE, 3 de Compromís, 2 de Se Puede Burriana, 7 de PP i 1 de
Ciudadanos). Vots en contra, CAP. Abstencions, DUES (2 de Cibur). Consegüentment,
es declara l'esmena aprovada en l'assumpte per majoria i, en conseqüència, queda
modificat el projecte d'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat.
Sotmés l'assumpte esmenat a la corresponent votació, dóna el resultat següent: vots a
favor, DINOU (6 de PSOE, 3 de Compromís, 2 de Se Puede Burriana, 7 de PP i 1 de
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Ciudadanos). Vots en contra, CAP. Abstencions, DUES (2 de Cibur). Consegüentment
es declara l'assumpte aprovat per majoria.

3.- INADMISSIÓ, SI ESCAU, DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER
SRA. CRISTINA SOLER CERISUELO I SR. JAVIER PIÑEIRO MEMBRADO
CONTRA L'ACORD DEL PLE D'AQUEST AJUNTAMENT DE 3 DE SETEMBRE DE
2015, QUE VA DECLARAR CADUCAT EL PROCEDIMENT INICIAT EN DATA 3
D'ABRIL DE 2014 PER A LA RESOLUCIÓ CONTRACTUAL DE LA PROGRAMACIÓ
DE LA UNITAT D'EXECUCIÓ B-2, I VA INCOAR UN NOU PROCEDIMENT (Àrea II.
Neg. Urbanisme) (G8190/2015)
La Secretaria dóna compte de dictamen de la Comissió Informativa Permanent
d'Urbanisme i Medi Ambient, del següent tenor literal:
“Examinades les actuacions seguides per a la resolució del Programa d'actuació
integrada per al desenvolupament de la unitat d'execució B-2 del Pla general de
Borriana, del qual va resultar adjudicatària la mercantil URBASUR SIGLO XXI, SL,
amb CIF B-12520896, motivat per la demora i la inactivitat injustificada en la terminació
de les obres per part de l'esmentada mercantil.
Vist que en data 3 de setembre de 2015 el Ple d'aquest Ajuntament va acordar
declarar caducat el procediment iniciat en data 3 d'abril de 2014 per a la resolució
contractual de la programació de la unitat d'execució B-2 del Pla general i la incoació
d'un nou procediment, concedint un tràmit d'audiència a l'urbanitzador, a l'entitat
avaladora i als propietaris de terrenys inclosos en l'àmbit de l'esmentada actuació, i
facultant l'Alcaldia Presidència per a l'adopció dels actes de tràmit del procediment.
Vist l'escrit presentat en data 18 de novembre de 2015 (RE 14860) per Sra. Cristina
Soler Cerisuelo i Sr. Javier Piñeiro Membrado, pel qual interposen un recurs de
reposició contra l'esmentat acord plenari de 3 de setembre, en el qual identifiquen els
danys que la inexecució del Programa els ha causat, tant en despeses financeres del
manteniment d'un aval bancari prestat en garantia de pagament en metàl·lic dels
costos d'urbanització, com per la pèrdua d'oferta de mercat; i sol·liciten que siga
l'Ajuntament qui assumisca la gestió directa de l'actuació i la suspensió de l'acte
impugnat.
Atés que, respecte de l'acord de 3 de setembre de 2015 objecte de recurs, era
possible interposar recurs de reposició únicament contra el dispositiu primer, relatiu a
la declaració de caducitat del procediment anterior, i el dispositiu sisé, que faculta
l'Alcaldia per a dictar actes de tràmit en el procediment, per tal com posen fi a la via
administrativa i eren, per tant, recurribles en reposició (art. 116.1 Llei 30/1992), tal com
es va fer constar en aquest i es va notificar als recurrents (art. 58.2 Llei 30/1992).
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Atés que el recurs presentat no impugna cap d'aquests dos dispositius de l'acord de 3
de setembre de 2015, sinó que reclama el reconeixement a favor dels recurrents de
compensacions econòmiques amb motiu de l'incompliment de la mercantil
urbanitzadora, per la qual cosa és procedent la seua inadmissió.
Atés, d'altra banda, que l'acord impugnat de 3 de setembre de 2015 va concedir un
període d'audiència als propietaris, en el qual van poder presentar les al·legacions que
van estimar pertinents, i tenint en compte que l'esmentat acord es va notificar a Sra.
Cristina Soler Cerisuelo i a Sr. Javier Piñeiro Membrado el 19 d'octubre de 2015, per la
qual cosa l'escrit d'interposició del recurs presentat el 18 de novembre de 2015 (RE
14860) és extemporani respecte de l'esmentat termini d'audiència, i és procedent, així
mateix per això, la seua inadmissió.
Atés que, respecte a la sol·licitud de suspensió de l'execució de l'acord de 3 de
setembre de 2015, Sra. Cristina Soler Cerisuelo i Sr. Javier Piñeiro Membrado no han
acreditat cap perjudici que els poguera causar l'eficàcia immediata de l'acte objecte de
recurs, havent de primar la continuïtat de la tramitació del procediment de resolució
contractual que vinga a determinar l'incompliment culpable d'URBASUR SIGLO XXI,
SL, de les seues obligacions com a urbanitzador, i consegüent rescabalament dels
danys i perjudicis causats als propietaris amb càrrec a la fiança dipositada.
Per tot allò que s'ha exposat, de conformitat amb l'informe jurídic proposta de la cap
de la Secció II, de 17 de desembre de 2015, i amb el dictamen favorable de la
Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, el Ple d'aquest Ajuntament, com a
òrgan competent en virtut del que disposa l'article 116 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre, ACORDA:
Primer.- Inadmetre, per improcedent, el recurs de reposició interposat en data 18 de
novembre de 2015 (RE 14860) per Sra. Cristina Soler Cerisuelo i Sr. Javier Piñeiro
Membrado contra l'acord del Ple d'aquest Ajuntament de 3 de setembre de 2015 que
va declarar caducat el procediment iniciat en data 3 d'abril de 2014 per a la resolució
contractual de la programació de la unitat d'execució B-2, i va incoar un nou
procediment, concedint un tràmit d'audiència a l'urbanitzador, a l'entitat avaladora i als
propietaris de terrenys inclosos en l'àmbit de la unitat d'execució B-2, pels motius
exposats en els atesos del present acord.
Segon.- Desestimar, així mateix, la sol·licitud de suspensió de l'execució de l'acte
objecte de recurs, pels motius exposats en els atesos del present acord.
Tercer.- Notificar el present acord a les persones interessades, significant-los que
contra aquest poden interposar, en el termini de dos mesos, recurs contenciós
administratiu davant del jutjat d'aquesta jurisdicció 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.”
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en relació amb aquest assumpte, es produeixen les intervencions següents:
Sra. Aguilera: “Sr. Arnandis, abans de votar aquest punt, volíem fer-li una pregunta. A
més és molt senzilla; i aquesta sí que sabrà contestar-me-la, espere… Li volíem
preguntar si vosté s'ha reunit amb els recurrents i amb l'advocat, i ha arribat a tenir una
conversació amb ells, sobre el que s'inadmetrà ara.”
Sr. Arnandis: “No, en aquest cas no, perquè no s'admet perquè és un defecte de
forma. Realment el que estan presentant no haurien de presentar-ho ara. Ara podrien
presentar les seues al·legacions; però és que no és un tema de parlar amb ells. És un
problema de forma.”
Sra. Aguilera: “Jo crec, Sr. Arnandis, que vostés han criticat durant molts anys (molts)
el poc diàleg que el Partit Popular tenia amb els ciutadans de Borriana, i més en temes
urbanístics. I vosté arriba, assumeix la delegació i fa exactament el mateix.
És un problema de forma; però vosté devia i tenia l'obligació d'agafar i cridar als
recurrents, i asseure's a parlar amb ells. Mire, aquest Grup Municipal, fa un parell
d'anys, es va abstenir en una votació semblant. Amb el mateix discurs, que a més
podríem copiar i enganxar. Estava governant el Partit Popular, però ara governen
vostés, i vosté té la delegació d'Urbanisme. Podríem tenir el mateix discurs; que
evidentment no li vaig a dir. Perquè vosté el que ha de fer és treballar, veure bé aquest
defecte de forma, i dedicar-se a escoltar els ciutadans i els representants legals. I
potser tal vegada entendria el que inadmetrà en aquest moment. A pesar que sabem
que els informes tècnics són favorables. Exactament igual que eren en el recurs en
què ens vam abstenir; i que per desgràcia no ens van donar la raó al jutjat. I aquest
Ajuntament haurà de pagar una indemnització (i a més l'hauran d'assumir vostés) en
breu. No sé si eren 600.000 €.
Llavors, el nostre Grup, igual que vam fer fa dos anys, sí que vam parlar amb
els ciutadans, que sí que estem enfront o davant, i intentem estar pendents de tot i
analitzar-ho tot bé. Ens abstindrem. I l'única cosa que li he de dir, Sr. Arnandis, és que
vosté el que ha demostrat en tot aquest temps és que treballa molt poquet, que a més
l'única cosa que fa és saltar-se el procediment (com li han dit), i jo vaig a dir-li-ho,
encara que no siga en aquest punt. No es pot continuar aguantant el que vosté, Sr.
Arnandis, està fent en aquest Ajuntament.
Jo crec que vosté hauria de dimitir i anar-se'n a sa casa. I jo com a portaveu de
Cibur li ho vaig a demanar, amb el cor a la mà. Vosté li ha adjudicat a una empresa…
L'anterior empresa, que a més no hi ha hagut ningú que s'haja atrevit a dir-li-ho, però
jo li ho vaig a dir… Li ha adjudicat a una empresa l'administrador de la qual (o soci) és
membre de l'executiva provincial del Partit Socialista a Castelló. I això és el que vosté
ha adjudicat. I ha fet un enrevessat ací… Però per a això sí que escolta, i sí que envia
correus electrònics i tota la resta.
És més, mire si està vinculat al Partit Socialista, que anava fins i tot en la llista
electoral per Castelló en l'últim número (però anava) en la llista de l'actual alcaldessa
de Castelló. O siga, que vosté els seus companys i els seus amiguets, sí que se'ls
adjudica i se'ls escolta, i se'ls envia correus; però a un ciutadà de peu, en un tema com
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aquest, que és un defecte de forma segons vosté, i per a nosaltres serà un altre cas
més que ens emportarem al jutjat (no nosaltres, sinó el recurrent), i que l'Ajuntament
de Borriana perdrà… Perquè per a nosaltres en aquest moment vosté és exactament
igual que el que vosté criticava, Sr. Arnandis.
I per això, li demane que tinga almenys l'ètica que no van tenir els altres; i
dimitisca i vaja-se'n a sa casa, que és el mínim que pot fer, i és el favor que podria fer
al Partit Socialista i al tripartit.
I per descomptat, li ho repetisc… És impossible que vosté escolte els
ciutadans; si és que no està mai! És que no està, Sr. Arnandis! És que vénen a buscarlo els ciutadans amb els seus problemes, i vosté no sé molt bé on està. Però al final li
he de dir que acaben al despatx de Cibur o al del Partit Popular, o per descomptat al
despatx de partits polítics que estem baix. Perquè vosté no apareix.
Amb la qual cosa, jo li demanaria… Com li dic i li ho torne a repetir… Tinga
dignitat i vaja-se'n a sa casa. I per descomptat nosaltres en aquest punt, com hem fet
sempre, ens abstindrem.”
Sr. Arnandis: “Em pareix que s'ha desviat un poc del tema… Pel que fa a la B-2, sí
que és un defecte de forma. Si això ho presenten quan ho hagen de presentar,
s'admetrà a tràmit i ja està. Ara el que han de fer és presentar al·legacions. Jo estic a
la seua disposició. Igual parlaria amb ells que he parlat amb gent de qualsevol altra
unitat d'execució, igual que he parlat amb empreses com L3M, Urbanovenes o moltes
altres empreses… No tinc cap problema a parlar amb ningú. Jo estic ací tots els dies.
No tinc una dedicació completa, ni parcial. No tinc cap dedicació. Tinga en compte que
vosté només apareix per ací els dies de Ple i els dies de comissions. Jo vinc tots els
dies. Encara que no tinga cap obligació, passe tots els dies dues o tres hores al meu
despatx, més el que passe en la resta del meu despatx, que ocupa 50 km², que és tot
el terme municipal de Borriana.
Quant a la incompatibilitat, vosté diu que si l'empresa adjudicatària, que si el
representant és del meu partit… Mire, jo sabia que tenia alguna cosa a veure amb el
Partit Socialista… A mi em sonava, però és que no recorde ni el que ha dit vosté. Ha
dit que era el coordinador de què, o que era… Diga-m'ho, que no ho recorde.”
Sra. Aguilera: “Li ho vaig a recordar. Perquè vosté no té més vergonya, perquè no n'hi
ha… El senyor que com vosté diu li sona… És un destacat membre de l'executiva
provincial a la província de Castelló. I anava en la llista electoral per a les eleccions
municipals amb la Sra. Marco… Perquè a vosté li quede claret. Per si no ho sabia...”
Sr. Arnandis: “No conec a la majoria. A part d'aquest, no conec ningú més de
l'executiva provincial. Llavors, no sé… Ja em miraré la llista de tots els membres del
meu partit; per si de cas n'hi ha algun més que tinga alguna cosa a veure amb alguna
empresa que treballe a Borriana. També puc dir-li que hi havia una altra empresa…
Vaja, no crec… Per aquesta regla de tres, no crec que poguera contractar amb cap de
les tres que van presentar propostes. Perquè jo crec que se'm pot trobar una relació
amb totes elles. Segurament. De fet, en el meu treball, personalment a Castelló n'hi ha
molt poquets, i en temes d'enginyeria ens coneixem tots. És que estic segur que en
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qualsevol d'aquestes empreses també se'ls podria haver trobat alguna relació amb mi.
I quant a les hores, no em siga ridícula, per favor! No em diga que no estic!
Que jo estic ací tots els dies… El que hem de fer és fitxar, com fan els funcionaris, i
que se sàpia al llarg de l'any quantes hores fem cadascun. El que no vaig a tolerar-li a
vosté és que em diga que no estic mai ací. Jo vinc tots els dies. I si algun dia no estic,
em deixen una nota, i jo sóc el primer a posar-me en contacte amb qui siga. És que el
meu telèfon el té qualsevol ací a Borriana, pràcticament.
Sotmés l'assumpte a la corresponent votació, dóna el resultat següent: vots a favor,
DINOU (6 de PSOE, 3 de Compromís, 2 de Se Puede Burriana, 7 de PP i 1 de
Ciudadanos). Vots en contra, CAP. Abstencions, DUES (2 de Cibur). Consegüentment
es declara l'assumpte aprovat per majoria.

4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PROTOCOL GENERAL DE COL·LABORACIÓ
ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA
D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI, I
L'AJUNTAMENT DE BORRIANA, PER A LA REALITZACIÓ D'UNA CICLORUTA
AMB PASSEIG DE VIANANTS QUE CONNECTE BORRIANA AMB LES SEUES
INSTAL·LACIONS PORTUÀRIES, EN PARAL·LEL A LA CV-1852 (Àrea II. Neg.
Urbanisme) (G13831/2015)
La Secretaria dóna compte de dictamen de la Comissió Informativa Permanent
d'Urbanisme i Medi Ambient, del següent tenor literal:
“Vist l'esborrany de protocol general de col·laboració que han de subscriure aquest
Ajuntament i la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d'Habitatge, Obres
Públiques i Vertebració del Territori, per a la realització d'una cicloruta amb passeig de
vianants que connecte Borriana amb les seues instal·lacions portuàries, en paral·lel a
la carretera CV-1852, les clàusules del qual són del següent tenor literal:

Primer.- Objecte
L'objecte del protocol general és la concreció dels compromisos que han
d'assumir les administracions firmants, amb vista a la realització de forma
coordinada i amb la major col·laboració i celeritat possible, de les actuacions
encaminades a la construcció d'una cicloruta que connecte Borriana amb les
seues instal·lacions portuàries, en paral·lel a la CV-1852.
Segon.- Compromisos de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i
Vertebració del Territori
Correspon a la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del
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Territori l'execució del condicionament de la zona de la cicloruta i el passeig de
vianants, l'amplària total dels quals ha de ser aproximadament 6,30 ml, i que
ha de consistir principalment en l'aglomerat de la zona, pintat de marques
vials, instal·lació de la senyalització i una línia d'arbratge. El pressupost
estimat ascendeix a 480.000 euros.
Tercer.- Compromisos de l'Ajuntament de Borriana
Correspon a l'Ajuntament de Borriana:
• L'execució del condicionament de la carretera, col·locació de rastells de
jardineria amb plantació d'arbustos per a protecció de la cicloruta, el
pressupost estimat de la qual cosa és de 480.000 euros.
• La posada a la disposició de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i
Vertebració del Territori dels terrenys necessaris per a l'execució de les
actuacions definides en el punt segon de l'acord.
• L'obtenció dels permisos necessaris.
• La reposició dels serveis afectats, del mobiliari urbà i enllumenat.
• La recepció i conservació de la totalitat de les actuacions executades per
ambdues administracions.
Quart.- Òrgan mixt de seguiment i control
Es pot crear un òrgan mixt de seguiment i control de les actuacions, format per
dos representants de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració
del Territori i dos de l'Ajuntament de Borriana, el qual ha de ser presidit pel
director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat o persona en qui
delegue, que ha de realitzar les funcions següents:
• Supervisar l'execució del protocol, així com adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessàries a fi d'assegurar la correcta realització de les
activitats, incloent-hi a aquest efecte la solució, en primera instància, de les
controvèrsies d'interpretació i compliment que puguen plantejar-se respecte
del protocol subscrit.
• Informar les parts dels retards i incidències que es puguen presentar durant
l'execució del protocol.
• Emetre un informe o valoració final sobre el grau de compliment dels
objectius consignats en el protocol subscrit.
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L'òrgan mixt de seguiment i control ha de determinar en la seua constitució la
freqüència de les seues reunions, que s'han de realitzar, com a mínim, una
vegada a l'any o quan ho requerisquen els assumptes que calga tractar.
La Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat és l'òrgan a què
ha de remetre's còpia de les actes, acords o informes que aquest òrgan mixt
de seguiment i control emeta en el desplegament i execució de les funcions
que tinga assignades.
Cinqué.- Vigència
El present protocol produeix efecte a partir de la seua firma, i manté la vigència
fins a la completa execució de les actuacions previstes en aquest.
Sisé.- Extinció
És causa de resolució del present protocol el mutu acord, així com
l'incompliment, per qualsevol de les parts que hi intervenen, dels compromisos
continguts en aquest document.
Seté.- Naturalesa del protocol
Aquest protocol té naturalesa administrativa, i se subscriu a l'empara de
l'article 6.4 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques
i procediment administratiu comú, i del Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del
Consell, que regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre.
Segons el que preveu l'article 4.1.c del text refós de la Llei de contractes del
sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, el
present protocol ha de quedar fora de l'àmbit d'aplicació de l'esmentada
disposició; aplicant-se els principis de l'esmentada llei per a resoldre els
dubtes que pogueren presentar-se.
Vuité.- Comunicació al Registre de Convenis
Una vegada subscrit el protocol, s'ha de comunicar al Registre de Convenis
previst en el Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, que regula els
convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre.

Atés que, d'acord amb el que preveu l'article 3 del Decret 176/2014, de 10 d'octubre,
del Consell, que regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre, la
firma del present protocol general de col·laboració no suposa la formalització de
compromisos jurídics concrets i exigibles, sinó la mera exposició de directrius i
declaracions conjuntes d'intencions i propòsits per a actuar amb l'objectiu comú de
22
www.burriana.es · Plaça Major, 1 · Telèfon 964 510 062 · Fax 964 510 955 · NIF P-1203200I · 12530 BORRIANA · a/e: info@burriana.es

v11.01.2016

Magnífic Ajuntament de Borriana
millorar la seguretat dels vianants i dels ciclistes en la carretera CV-1852, en el tram
de Borriana al Port de Borriana.
Vist l'informe emés per la cap de la Secció II, així com el dictamen de la Comissió
Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, i de conformitat amb la proposta formulada,
el Ple de l'Ajuntament ACORDA:
Primer.- Aprovar el protocol general de col·laboració entre la Generalitat Valenciana,
a través de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, i
l'Ajuntament de Borriana per a la realització d'una cicloruta amb passeig de vianants
que connecte Borriana amb les seues instal·lacions portuàries, en paral·lel a la CV1852, en la forma que ha sigut redactat i figura en la part expositiva d'aquest acord.
Segon.- Facultar l'Alcaldia Presidència per a la subscripció d'aquest.
Tercer.- Remetre certificat del present acord a la Conselleria d'Habitatge, Obres
Públiques i Vertebració del Territori.
Quart.- Contra el present acte, per posar fi a la via administrativa, es pot interposar,
en el termini d'un mes, recurs potestatiu de reposició davant del Ple d'aquest
Ajuntament, o, en el termini de dos mesos, recurs contenciós administratiu davant de
la sala d'aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, 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.”
En relació amb aquest assumpte, es produeixen les intervencions següents:
Sra. alcaldessa: “El que portem per a la seua aprovació és el protocol de col·laboració
entre la Generalitat Valenciana, la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i
Vertebració del Territori, i el nostre Ajuntament, per tal d'aconseguir que el vial d'unió
entre Borriana poble i Borriana port i poblats marítims siga més segur, tranquil i
adequat a les necessitats dels nostres veïns i veïnes.
Creiem que ara no és moment per a pensar en obres gegantines (amb
expropiacions incloses) que retarden encara més un projecte que s'havia d'haver
executat fa ja molt de temps. S'ha d'aconseguir que es faça de la manera més ràpida
possible, i de la manera més adequada i segura, tant per als conductors com per als
vianants i ciclistes.
La Conselleria considera (com hem fet també nosaltres) que és una actuació
urgent i prioritària. I per això ha escoltat les nostres reivindicacions, i ha actuat d'una
manera ràpida i eficaç.”
Sr. Fuster: “Mire, nosaltres en aquest punt ens abstindrem. I li dic que ens abstindrem
(i vosté ara ho acaba de dir); perquè li he de dir que les urgències que vosté diu al final
ixen cares.
Llavors, a mi el que sí que m'agradaria, si poguera ser, que es deixara el punt
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sobre la taula. Perquè el protocol estaria bé que el firmara, però que no especificara
aquestes mides de carretera que vosté diu, que no han de ser faraòniques… Jo no
estic dient que hagen de ser faraòniques; el que estic dient és que es facen ben fetes.
Vosté fa un moment ha alçat la mà (igual que jo) per a aprovar els fons FEDER,
que el Sr. Arnandis ha dit que són uns fons oberts. Doncs de la mateixa manera que
ha fet un cronograma que certes actuacions les fraccionen en quatre anys (que fins i
tot mirant-ho, no sé com ho faran). Si em digueren bianual; doncs encara podria fer
dos anys fraccionats… Però que eliminaren del protocol el que considerem que és un
pegat que faran; un pegat que d'ací a uns anys, quan es desenvolupen les unitats
d'execució, les futures generacions (probablement ja no estarem nosaltres) hauran de
tornar a refer allò en què vostés ara es gastaran 1.000.000 €.
Llavors, considere que és moment de pensar… Dins d'aquesta carretera on
vosté ha vist que únicament falta un carril bici i un carrer de vianants… Li fa falta més
coses. Li fa falta tenir un poc més de mires. Li fa falta tenir unes conduccions per a
poder dotar-la del clavegueram que requereix la connexió Borriana-Port. Això és el que
és car del projecte que està a l'Ajuntament. Que en un primer moment es parlava de
9.000.000 €; que després eren 6.500.000 €. Però vostés tenen la possibilitat de si tan
segurs estan que rebran fons per part de la Conselleria (perquè per a allò per la qual
cosa fem el protocol l'Ajuntament no té els diners, i no té els diners la Conselleria). I
tenien l'oportunitat de demanar-los a un fons europeu.
A mi em pareix bé que firme el protocol; el que no em pareix correcte és que ja
diga com ha de ser el pegat de la carretera del Port que vosté vol. Perquè vosté diu
que serà una carretera segura. Això ja ho veurem quan vegem el projecte! Perquè ací
ningú ha vist el projecte. I jo dubte que en una carretera de 12 metres, si comencem a
llevar-li lloc, al final passaran els camions tocant-se el retrovisor; o passaran i es
donaran la mà: ‘eh, col·lega!, què passa!’. És que això no pot ser així.
Jo crec que és un projecte prou seriós com per a apostar per ell i traure'l
endavant. I més entendria que els seus socis de govern, del seu company el Sr.
Granel i el Sr. Zorío… En declaracions del Sr. Zorío de novembre de 2014, recordava
que anaven a presentar esmenes per a iniciar el projecte de desdoblament i
urbanització de la carretera del Port de Borriana. O del Sr. Granel (que encara és més
recent) en declaracions del 15 de maig, que ens deia: ‘no ens podem conformar amb
pegats’...; que és el que faran ara vostés: un pegat. ‘I reivindicar el que Borriana ha
necessitat’... I jo li done la raó; Borriana ho necessita. I a mi (li ho dic també
obertament) el protocol que es va firmar al seu dia, tant de bo haguera pogut eixir
endavant! Però no ha eixit… Però això no vol dir que hàgem de mirar cap enrere, i no
fer per a Borriana el que realment Borriana necessita; i és una carretera en condicions.
I seguisc dient-li… Perquè el Sr. Granel deia: ‘que no és ni més ni menys que el
desdoblament de la carretera del Port; que es convertisca en bulevard, amb carril bici i
un passeig perquè els veïns de Borriana puguen estar ben connectats amb la zona
marítima’... Aquesta obra faraònica que vosté diu que no cal fer… El seu soci de
govern el 15 de maig l'estava reivindicant…
Llavors, a mi m'agradaria agafar de la mà el Sr. Granel, que deixara el punt
sobre la taula, i lluitar per una obra que realment dignifique el que és l'enllaç BorrianaPort; sense mirar cap enrere. Però si realment podem optar a fons de la Conselleria, o
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de la Unió Europea, i més tal com diu l'informe que els ha fet l'empresa, que diu que la
situació econòmica de Borriana dóna per a poder invertir per la millora que ha tingut en
els últims anys… Aquesta herència que vostés sempre volen recordar… Doncs
aprofitem-ho, aprofitem-ho.
I després també li agrairia al seu soci de govern, que de la forma que planteja
models de participació per al final triar els punts que vostés volen portar… Quina
casualitat que sempre que al final trien un punt, són els que porten en els seus
programes electorals!… Estaria bé que obrira un procés de participació i ensenyara el
projecte a la ciutadania de Borriana. I que li ensenyara el pegat que vosté vol fer, i el
que seria un desdoblament com volia fer el Sr. Granel. Jo li dic que jo estaria amb el
Sr. Granel. Jo li donaria suport en tot moment, perquè aquest projecte al final isquera
endavant. Però deixe a la ciutadania de Borriana que trie què és el que vol per a la
ciutadania de Borriana… Vostés, que han fet gala d'això. Per això considere que no es
deixe portar pels resultats electorals de desembre… No, pense en el futur, pense en
Borriana! No en vosté ni en el seu partit. Deixe-ho sobre la taula, porte-ho d'ací a
quinze dies, que tornarem a tenir un Ple, i lleve aquests punts.
No diga com ha de ser la carretera del Port per a vosté. Deixe que siga la
ciutadania de Borriana la que trie. I firme un protocol en què al final la Conselleria es
comprometa a pagar-li 500.000 €; tan senzill com això. I el nostre vot serà favorable.
D'aquesta manera el que obtindrà és l'abstenció”
Sra. Aguilera: “Miren, senyors i senyores del tripartit, que pretenen governar-nos, o
això pareix… Per a nosaltres només hi ha dues formes de governar: cap al futur o cap
al passat. O dit d'una altra forma: fer les coses bé o fer les coses malament. I per a
governar cap al futur, i fer les coses bé, per descomptat, Sra. alcaldessa, les presses
(com vosté diu) no són absolutament gens bones.
Vostés, en aquesta ànsia de protagonisme, i aquest ego (que els pot més que
el treball ben fet, per a nosaltres) han corregut, per a fer que Borriana per descomptat
torne al passat, i per a fer les coses malament. Amb un protocol que ens presenten
avui, que per descomptat deixa molt a les clares (per al nostre Grup) la poca capacitat
que vostés tenen de treball, i per descomptat la nul·la visió de futur. Perquè, de visió
de futur, no en tenen gens.
Vostés vénen ací a vendre'ns un pegat, que l'única cosa que aconseguirà és
reduir els carrils de circulació de vehicles de tal forma que (com bé ha dit el Sr. Fuster)
potser hem d'impedir que circulen vehicles d'un cert tonatge… Amb la qual cosa, no sé
com desenvoluparem l'Arenal, ni per on arribaran… Perquè per descomptat per a certs
vehicles serà inviable la seua circulació.
D'altra banda, l'estretor dels carrils serà un problema de seguretat important per
al famós carril bici de vianants que vostés ens volen vendre ací. A part que ni la
quantitat ni el pagament tenim clar com l'afrontaran vostés, ni com arribarà de la
Generalitat. Però bé, Borriana per descomptat no mereix (per a nosaltres) aquest
pegat en aquesta carretera; Borriana mereix el que reclamem des de Cibur des de fa
anys i, com bé ha dit el Sr. Fuster, el que els seus propis socis de govern reclamaven
fins fa uns mesos, i el que fins i tot el Partit Socialista, en la legislatura passada i
durant tots aquests anys, han reclamat a l'anterior equip de govern; que és, que
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només hi ha una forma de desenvolupar la carretera del Port. Només n'hi ha una, que
passa primer per la gestió directa de les unitats d'execució contigües a la carretera,
que a més és l'única manera de desenvolupar: una gestió directa amb treball, amb
dedicació i amb ganes, per a obtenir els terrenys necessaris i ampliar-les. Per
descomptat es continuaria amb una actuació semblant a l'avinguda de la Mediterrània;
que els terrenys ja són municipals. Vostés no han ni d'expropiar.
Però clar, com li dic, això porta treball; porta dedicació i porta temps; cosa que,
per descomptat, després del que ens presenten avui, no esperem (per desgràcia) de
cap de vostés que formen el tripartit.
De tota manera, també li dic que no sabem molt bé com s'atreveixen a
menysprear un poc d'aquesta manera la ciutat de Borriana. I per descomptat el
responsable de Turisme, el de Platges i el de Poblats Marítims… Com s'atreveixen a
dir que açò és una actuació correcta i adequada per a un futur sostenible a la nostra
platja… Li ho dic amb el cor a la mà: és que hi ha vegades que vostés cada dia ens
sorprenen més fins i tot… Perquè després de voler una Borriana sostenible, i una
Borriana pròspera, resulta que ara vénen i ens presenten aquests empastres. Doncs la
veritat, no som capaços d'entendre-ho.
Però d'altra banda, una vegada més… I lamente el que diré… Però la portaveu
que els parla porta vuit anys ací (farà vuit anys i mig) criticant sempre el Partit Popular
per la falta de transparència i la falta de participació. I vosté, Sra. alcaldessa, s'ha
emportat la palma. En menys de sis mesos ha menystingut i menyspreat els partits de
l'oposició en tots i cada un dels temes importantíssims per a Borriana i per al seu
desenvolupament.
Aquest ajuntament de vidre que vosté venia… Doncs mire, se li ha trencat a
vosté a trossets, de no usar-lo, Sra. alcaldessa. Perquè no ens ha donat participació
absolutament en res. I menys en un tema tan important com aquest. Perquè si ens
haguera cridat abans de firmar o d'acordar aquest magnífic protocol, doncs no hauríem
d'haver vingut ací a la sala de plens a exposar-li el que pensem. Si vosté ens haguera
cridat i ens haguera fet seure, li hauríem dit el que pensem, en una reunió com Déu
mana de diàleg, de transparència i de participació; cosa que no ens ha permés.
Però fixe's, crec que en cada Ple li ho dic: estalvie's el sou del Sr. Del Moral.
Perquè vosté, Sr. Del Moral, és regidor de Participació, Transparència i Regeneració
Democràtica (li ho hem dit moltes vegades). Una vegada més ens porten un punt en
què la seua transparència és zero; la seua participació, zero; i la seua regeneració
democràtica, zero. Amb la qual cosa, sincerament li ho dic a vosté i a la Sra.
alcaldessa. Retire-li les delegacions; perquè no sabem molt bé per a què serveix
aquest xic. No sabem molt bé per a què serveix. Perquè el que ha de fer és començar
per donar participació, transparència i regeneració democràtica dins del si de
l'Ajuntament. Que potser no se n'han assabentat encara vostés; però és que
l'Ajuntament no són vostés onze; som 21 persones les que representem el poble i la
ciutadania de Borriana; 21. I vostés es fan els seus secretets entre els onze, i ací no
ens donen participació. I després pretenen que vinguem ací a aplaudir-los les
adjudicacions a les empreses dels amics; i que vinguem ací a aprovar-los els
empastres per a Borriana.
Doncs mire, nosaltres ho sentim en l'ànima. A més, sabem que, si els queda
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encara un poquet de capacitat política, recolliran la proposta que ha fet el Sr. Fuster, i
ho deixaran sobre la taula. I podrem parlar d'aquest tema i podran donar-nos
participació als grups (cosa que seria meravellosa). I si no ho fan, el nostre Grup ni tan
sols s'abstindrà; votarà no a aquest pegat i a aquest protocol; que a més és totalment
irrisori i ens pareix un vertader empastre per a la ciutat de Borriana.”
Sra. Sanchis: “Miren, parlar de la carretera del Port és parlar de problemes de trànsit
durant els mesos d'estiu, i sobretot al juny i setembre, com vostés saben bé, per les
hores escolars, les hores puntes… I costa més de mitja hora anar del Port a Borriana.
Si ara ens dediquem a estretir la carretera, els problemes de trànsit lògicament
s'aguditzaran. I ja no els dic res quan tinguem el festival.
És cert que cal fer alguna cosa; és cert que cal fer alguna cosa amb aquesta
carretera. Jo crec que des que tinc ús de raó està igual. I cal adequar-la a la grandària
de la realitat, que és ara la zona marítima. Si està igual que fa 40 anys, i la zona
marítima és tres vegades major que fa 40 anys, lògicament hi ha moltíssims més
vehicles i més circulació.
Si el que porten ací és l'estretiment d'aquesta carretera, encara que pose vosté
una zona de vianants i una zona per a bicicletes… Doncs jo crec que és aguditzar els
problemes de trànsit que hi ha. Entenc que no es puga fer en aquests moments una
obra faraònica de desdoblament de la carretera, per més que ens agrade a tots. Jo
crec que tots els que estem ací volem això. Però crec que caldria buscar alguna cosa
alternativa que no estretira la carretera, fins i tot poder donar-li un carril més per a
poder utilitzar-lo en determinades ocasions, i utilitzar el camí Fondo com a carril bici i
zona de vianants, almenys, com està. O buscar una altra alternativa… Però estretir la
carretera del Port, no crec que siga la millor alternativa per als problemes de trànsit
que realment hi ha.”
Sra. alcaldessa: “Ací no estem parlant d'estretir-la. Estem parlant de fer-la més
adequada; més adequada, més segura i més tranquil·la. Si parlem de l'amplària, per
exemple, dels carrils pels quals es desplaçaran els vehicles, és la mateixa amplària
que hi ha per exemple a l'av. Cañada Blanch. Açò no és una autopista; açò és un vial
de comunicació entre el poble i el port. I el que volem és que la gent que vaja caminant
o amb bicicleta puga tenir ombra, tenir algun banquet per a asseure's i desplaçar-se de
forma segura i tranquil·la.
Estan parlant de pegats, que no és seriós, que és un empastre… A nosaltres
ens agradaria fer moltíssimes més coses. Jo no he pronunciat la paraula faraònica; he
parlat de gegantina. Però bé, són coses equivalents però no iguals.
El moment que tenim ara és un moment d'una urgència; una urgència
d'adequar una carretera que porta massa temps parada. Aquest protocol a què es feia
referència ens ha de parlar del passat; però s'ha de recordar, per exemple, que no feia
referència a cap quantitat econòmica. Si estem parlant d'1.000.000 €, es farà una
actuació totalment correcta, adequada, i sobretot segura i tranquil·la, per a la
ciutadania: per a aquest desplaçament del poble al port. Es convertirà en una
avinguda. I l'amplària serà totalment la correcta (segons els tècnics i segons els criteris
de seguretat), en tot moment. No hi haurà cap problema.”
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Sr. Granel: “Volia contestar sobretot al Sr. Fuster… És cert que Compromís va
demanar el desdoblament, i encara demanem el desdoblament. Sabem que són
projectes compatibles. Però no podíem renunciar a una ajuda que l'equip de govern ha
treballat i ha treballat molt ràpid, per tenir aquests 500.000 € que tindrà la Conselleria
per a Borriana, per a poder fer una carretera que jo crec que unirà directament amb un
bulevard, que unirà els ciutadans i ciutadanes de Borriana entre el nucli antic i la zona
marítima.
Serà una nova connexió, que com hem dit ja no serà una carretera, sinó una
avinguda, un bulevard… I jo crec que sí que donarà un atractiu més a Borriana. I jo
crec que és important mirar cap enrere i recordar les coses. Aquesta carretera, en
1997 va ser la primera vegada que es va pensar a desplegar-la. L'avantprojecte el va
fer l'enginyer municipal, perquè les obres estigueren com més prompte millor.
D'aquell primer intent passem a portades i la resta en 2003, del que fóra
conseller d'Obres Públiques Ramón García Antón; que va venir a Borriana a firmar el
protocol entre Ajuntament i Generalitat, amb Alfonso Ferrada. Però bé, com ja ha dit la
Sra. alcaldessa, tampoc hi havia ni quantitat ni periodicitat. Els anys van anar passant,
i arribem ja a 2007; que hem de recordar que havien passat els anys en què ací hi
havia més diners. Recordem que s'havien fet coses com l'Àgora de la Ciutat de les
Arts i de les Ciències, o la Ciutat de les Arts Escèniques a Sagunt (que va costar
26.000.000 €).
Al desembre de 2007 es va presentar en aquesta mateixa sala de plens el
projecte definitiu de la renovació de la carretera del Port, amb el desdoblament. Aquell
projecte (per si la gent no el coneix) era un desdoblament, però quan arribava a l'altura
de la caseta dels mariners (un poc abans) es convertia en un carril i ja està… I la
veritat és que encara hi havia algun problema. I quatre anys després, ja a l'agost de
2011, la reunió va ser aquesta vegada consellera Isabel Bonig, i van assegurar que
firmarien un conveni. Aquesta vegada era un conveni i no un protocol. Això sí, tampoc
es va donar ni cap xifra, ni cap data. En aquest moment, el que era regidor
d'Urbanisme en l'equip de govern va dir: ‘delimitarem el valor de les obres de la
carretera del Port, sense desenvolupar les unitats d'execució, perquè el pressupost del
projecte canviarà’.
El 20 de desembre de 2012 (ja ens n'anem un any després), la Generalitat
Valenciana torna a deixar fora dels pressupostos la carretera del Port. Segurament és
quan, segons ha dit el Sr. Fuster, Compromís va presentar la seua esmena. En aquest
moment, el que fóra alcalde (José Ramón Calpe) avançava una nova idea que s'havia
creat… ‘L'Ajuntament de Borriana estudia l'opció de construir una vorera al vial que
connecta el nucli urbà i els poblats marítims, amb l'objectiu de donar més seguretat al
trànsit i als vianants’. I Calpe reconeixia al seu moment… ‘Seria un servei important
només per a donar més seguretat al trànsit’...
Saltem un altre any i el 6 de juliol de 2013 apareix un titular en premsa:
‘Borriana intenta reduir el cost per a la carretera del Port’, que ja ho havia avançat
abans el Sr. Fuster. I en aquest moment, l'edil d'Urbanisme deia: ‘intentarem reduir al
màxim el cost de l'execució de la carretera, redefinir el projecte, demanar a la
Conselleria d'Infraestructures el cofinançament necessari per a executar-ho, perquè
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l'Ajuntament no pot assumir-ho’. També havia sigut després d'haver-nos gastat
12.000.000 € en la Paperera.
El 28 de febrer de 2014 (ja estem més prop), José Ramón Calpe i el Sr. Fuster
van presentar les inversions per a Borriana. En aquell mes presentaven una inversió
que deia que s'anava a fer una vorera des de la rotonda de Novenes de Calatrava fins
a la rotonda que arriba a l'av. Cañada Blanch… Aquesta vorera al final no es va fer.
Vostés anaven a fer una vorera… Tampoc ens n'anem molt… Nosaltres el que
posarem és afegir un carril bici, posar un passeig i plantar uns arbres. I si parlem que
es xocaran les mans els camions, i tot això… Mire, exemples que tenim molt prop…
Tot el vial de la carretera o bulevard del Port tindrà uns 12,5 metres: 6,30 metres
comprendrien el carril bici i el passeig, i 6,20 metres perquè circulen els cotxes. Això és
3,10 metres per cada carril.
A l'av. Cañada Blanch, si ens posem a comptar els metres de carril (que els
hem comptat), cada carril són 3,15 metres. Ens n'anem de cinc centímetres. Però és
que, si ens n'anem a la carretera de Betxí, que per allí de camions en passen molts,
tenim que cada carril són 3,10 metres. Es posaria el mateix a la carretera del Port. Així
que jo estic molt tranquil, perquè si a la carretera de Betxí no hi ha hagut ningú que
s'haja donat la mà de camió a camió, tampoc passarà a la carretera del Port.
De manera que realment, el que hem aconseguit, jo crec que és el que hauríem
de mirar realment, ha sigut 500.000 € de la Generalitat, que no s'havia aconseguit
abans en la carretera del Port. Que no renunciarem al desdoblament, i continuarem
lluitant per aquest desdoblament. I creiem que és moment de deixar de costat
pretensions, de posar-nos a treballar, i demostrar que volem una millora en la connexió
entre el nucli urbà i la zona marítima; ja que aquesta via crec que és un primer pas per
a continuar millorant.”
Sr. Del Moral: “Subscrivint les paraules dels meus companys d'equip de govern… No
entraré en detalls, perquè crec que han descrit bastant bé la postura que té l'equip de
govern… Ha estat un projecte que hem defés els tres partits, que s'ha vist reforçat
amb la participació de la ciutadania en els pressupostos que es van realitzar a
l'octubre. D'una banda, en la primera fase aquesta va ser una de les propostes més
repetides; i en una segona fase, va ser la més valorada. Per això, Sr. Fuster,
s'introdueix dins d'aquesta segona fase; no perquè la triem des de l'equip de govern al
nostre gust… I ací té les paperetes; ací té les actes dels funcionaris, en les quals es
corrobora que el procés va succeir com el reglament que es va fer deia.
Per tant, jo crec que, com ha dit el Sr. Granel, ens hem de fixar en els 480.000
€ que la Generalitat aportarà a aquest projecte; els 480.000 € que Borriana també
invertirà a millorar aquesta connexió. L'objectiu de la connexió és que siga més segura
i respectuosa amb els vianants i amb els ciclistes. Es podria millorar moltíssim més i
invertir molts més milions, evidentment. Però aquests milions no estan; i creiem que és
prioritari que aquesta carretera es millore ja.
Parlant del que vosté ha dit de les paperetes, sí que m'agradaria comentar-li,
Sr. Fuster, i dir-li que compare la iniciativa que es va fer de pressupostos participatius,
que va durar un mes, amb el reglament, els passos que es van seguir… Que sí que
vam parlar ja en un altre moment que era millorable, i evidentment volem continuar
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millorant en aquest aspecte. Però compare-la amb la d'altres municipis pròxims i no
tan pròxims de la província, que han fet alguna cosa semblant, però jo crec que el
nostre procés ha sigut bastant millor en temes de participació i de transparència.
I pel que diu la Sra. Aguilera que no hi ha hagut participació… Home, si
parlàrem d'un altre punt…! Però just en aquest punt, que es van fer uns pressupostos
participatius que van durar un mes, i en els quals en les dues etapes eixia aquesta
obra… Evidentment sí que és una proposta en què la ciutadania també coincideix amb
la postura de l'equip de govern… Però no sols de l'equip de govern… Vostés en els
seus partits polítics supose que també coincidirien amb la millora d'aquesta connexió.
Per tant, no crec que siga justificable que vosté em diga que realment hem posat
aquesta opció en els pressupostos participatius, perquè és la que volem fer.
O al Sr. Fuster… Em referisc que vosté ha parlat que no hi ha hagut
participació en aquest procés. Amb l'oposició directament no hi ha hagut participació…
Si ho dic, si ja ho hem reconegut. Ja vam dir… No estem mentint… La vam obrir amb
la ciutadania. I va ser una de les queixes que la Sra. Sanchis va exposar; i que en
projectes posteriors (en aquest cas de menor rellevància) ja s'ha intentat dur a terme,
perquè l'oposició puga donar les propostes a temps.
I com el procés del qual després parlarem (que és el del Reglament de
participació ciutadana); en el qual sí que es va treballar, però no entraré ara… Com
aquest projecte, vull implementar-ne molts més, en els quals puguem treballar
conjuntament; perquè veig que és molt positiu que l'oposició participe. En això no estic
en desacord amb vosté, Sra. Aguilera. Però parlar-li que en aquests pressupostos es
va parlar de la participació aïllada. Ara comencem amb el Consell Social, que aquest
mes també tornarem a convocar-lo… Ja tindran la citació com cal… I ara començarem
a engranar també la participació amb la mateixa oposició. Anem pas a pas. Però clar
que cal millorar en això, i no li ho discutisc, Sra. Aguilera. De fet, en el Reglament de
participació en els plens, vostés han pogut participar, i em sent molt satisfet de la
participació que han tingut; perquè crec que ha sigut positiva. I no serà només en el
Reglament de participació ciutadana en els plens; sinó que començarem a obrir cada
un dels processos que prenguem. Aquest no s'ha obert, però és el projecte que
nosaltres presentem. Si no és del seu grat, lògicament tampoc podem fer molt més.”
Sr. Fuster: “Únicament per posar-li un exemple, Sr. Del Moral… M'agradaria que fera
un procés participatiu. I els veïns de Borriana, davant d'una pregunta que vosté
formulara, fera la pregunta de si els veïns de Borriana saben el que és la gestió directa
dins d'una administració... Formule-la vosté: si saben el que és la gestió directa dins
d'una administració. Perquè quina casualitat, la carretera del Port, que porten en el seu
programa electoral! Dos, el Mercat de la Mar, que se'l carreguen vostés! O siga, és
que l'eliminen vostés. I ara ho venen com un èxit… O siga, vostés fa sis mesos, en la
reunió més esperpèntica de les que hem tingut a l'Ajuntament… Si haguera vist vosté
discutir les dues regidores… ‘Però jo el lleve...’ ‘No, si l'alcaldessa no vol...’ ‘No, que el
llevem, que jo m'he compromés amb el comerç...’ ‘No, no el llevem; que l'alcaldessa no
vol…’ I nosaltres allí: què volen?, per a què ens criden?
I que pose que la ciutadania de Borriana ha anat a posar la papereta, i ha dit
que vol el Mercat de la Mar, i per gestió directa... És que mana…! És que mana…! I
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vosté vol que jo m'ho crega... No ho escoltarà. No m'ho crec, ho sent molt, però no
m'ho crec… Si haguera posat que vol el Mercat de la Mar… Li hauria dit: ‘vinga, doncs
tire endavant!’ Però que damunt m'haja de posar que la gent de Borriana ha anat a
posar en la papereta Mercat de la Mar per gestió directa… Però si no saben si ho
portava una empresa. La gent de Borriana l'única cosa que sap és que vostés se l'han
carregat. I que ara, fins i tot amb les seues discrepàncies, no saben què fer per a
tornar a posar-lo… I això és el que sap la gent de Borriana. A tota la resta li pot donar
mil voltes; però a hores d'ara…”
Sra. alcaldessa: “Perdone, Sr. Fuster, si pot parlar d'això en el torn de precs i
preguntes… I ara parlem un poc del tema de la connexió del vial...”
Sr. Fuster: “Jo entenc que a la Sra. alcaldessa li ha sabut greu… Perquè ha sigut ella
la que no ha pogut controlar que els seus socis de govern volgueren eliminar el Mercat
de la Mar; i que haguera d'anar ella per damunt de la regidora, passant fins i tot per
damunt de les seues pròpies paraules segons conversacions anteriors… Perquè al
final el Mercat de la Mar haja de tornar… El Mercaplatja o el que vulguem… Aquesta
empresa que ara resulta que està a Mascarell, on governen cinc partits, i cap és el
Partit Popular. O siga, que ja mana les excuses que vostés posaven, que era una
empresa que pertanyia a un senyor de Castelló.
Vosté diu, Sr. Granel, que vosté ha comparat la carretera del Port amb altres
carreteres. És que jo no vull anar a veure cap carretera… Jo vull veure visionada la
carretera del Port que jo vull. I no vull mirar el que no està fet. Si ja li ho estic dient…
Que jo no m'acull al protocol que es va firmar en 2003, ni em remunte a 1997, ni em
remunte a 2011 ni a 2012. Jo vull la carretera del Port que a mi (Juan Fuster)
m'agradaria que es traguera endavant.
I és una carretera del Port la que li estic plantejant, en la qual, si no anàrem
amb presses, de passada podrien implementar també un procés participatiu per a
veure si li volen canviar el nom de l'avinguda de Jaime Chicharro… I que posen el seu
cognom, si volen! Si vostés el que volen és fer un projecte, per al final tenir una
carretera feta per vostés, traguen-ho endavant… Però jo l'única cosa que els estic
plantejant és: deixen-ho sobre la taula, lleven el pegat que volen fer, agafem els
diners… Escolte, diners que encara no estan en cap lloc, eh! Que el dia que la
Conselleria faça la modificació de crèdit, i vegem els diners! D'això ja parlarem! D'això
ja parlarem!
Però si jo no li dic que no agafe els diners. Firme el protocol, i agafen-los. Vosté
és nou, està ací assegut des de fa sis mesos. No mire cap enrere. Jo no vull mirar cap
enrere. Jo vull mirar cap endavant. I quan dic que vull mirar cap endavant, dic que vull
que es faça una carretera del Port en condicions: amb els seus serveis… Vosté no,
Sra. alcaldessa, ja sé que no… Vosté vol fer un pegat. Home, m'ho està dient, i jo li ho
estic dient a vosté…!”
Sra. alcaldessa: “Perdone, jo no li estic dient res a vosté. Així que no em diga res del
que estic dient...”
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Sr. Fuster: “Si no estiguera fent gestos, no consideraria que es dirigeix a mi… Perquè
està fent-me gestos...”
Sra. alcaldessa: “No supose què li estic dient, quan li estic dient que sí...”
Sr. Fuster: “Pareix mentira que vosté la vulga, quan ens porta el que ens porta a
aquest Ple. Vosté està fent menció de les portades... No mire les portades. Si és que ja
li estic dient el que vosté deia fa cinc mesos. No cal anar-se'n tan lluny… Però serem
conseqüents amb açò. Si jo estic amb això. Si li estic donant tota la raó en això, Sr.
Granel! Li estic dient que nosaltres aniríem al seu costat perquè açò al final fóra un
projecte de futur per a Borriana. Si jo no li estic dient que no; i considere que hi ha
mitjans.
Vostés, en aquest projecte dels fons FEDER, planifiquen la carretera del Grau. I
parlen que cal expropiar... Doncs de la mateixa manera que pensen, i ben pensat per a
la carretera del Grau, pensen per a la carretera del Port. I això és l'única cosa que
estic plantejant jo. Que es deixen de presses; que facen les coses ben fetes.
Perquè vosté em diu, i jo m'alegre que no es fera al seu dia... Ja li ho dic… I jo
estava en l'equip de govern… Hi havia un plantejament per a fer una vorera a la
carretera del Port… Vosté sap el que costava? 60.000 € valia la inversió… I jo pensava
que els 60.000 € eren una mala inversió. Jo, la meua opinió… Jo no sé què pensaven
els meus companys… Però jo pensava que no era una bona inversió per a Borriana.
Pensava que s'havia de fer les coses ben fetes; i en arribar al Port, entres per
Novenes de Calatrava, agafes el camí Fondo i arribes al port. Però fem les coses ben
fetes! És l'única cosa que li estic reclamant. I espere que al final, tinga a bé… D'ací a
15 dies hi ha un altre Ple… Porte només el protocol, sense que es diga com ha de ser
la carretera! Diga que la Conselleria es compromet a donar-nos 500.000 €. I ja serà
l'Ajuntament de Borriana, amb participació ciutadana, qui diga quina carretera de
connexió Port-Borriana vol.
Però saben que també hi ha problemes de clavegueram, i cal arreglar-ho…
Posarem ara una capa d'asfalt, per a després tornar a alçar…? Perquè saben que hi
ha un problema… Doncs treballem-ho! I si això costa quatre anys, doncs que coste
quatre anys! I si cada any ens donen 500.000 € de la Conselleria, traiem 1.000.000 €
dels fons FEDER; i cada any l'Ajuntament posa 1.000.000 €… Doncs potser arribem a
fer-ho… Aquest és l'únic plantejament que jo estic fent-li. Espere que arrepleguen el
guant i que recapaciten la seua postura.”
Sra. Aguilera: “Mire, en primer lloc, li diré que cada vegada vosté es descobreix un
poquet més. Vosté ha dit, al principi de la seua intervenció, que farien una carretera
correcta i segura, segons els tècnics. Clar, com que vosté té el mal costum d'agafar els
informes tècnics i guardar-los al seu despatx…! (Com després li explicaré en Precs i
preguntes...) Doncs aquests informes tècnics només els deu tenir vosté. Perquè clar, a
l'oposició no ens ha arribat. A nosaltres ens dóna un protocol, que és el que ve a portar
ací; però com ací uniré amb el que estava dient el Sr. Del Moral.
Que, Sr. Del Moral, tan jove com és vosté, té una demagògia magnífica. Però ja
li ho he dit altres vegades… ‘Obriré un procés digital; obriré un procés no sé què;
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obriré un procés’... Mire, però quin procés ha d'obrir per a parlar amb l'oposició i donar
participació a l'oposició? O siga, sis mesos per a obrir un procés de participació? Sr.
Del Moral, ací s'han pres decisions importantíssimes de Sant Gregori… Vostés estan
negociant perillosament, per exemple, amb l'empresa del festival Arenal Sound; vostés
porten aquest protocol. I per a parlar amb l'oposició, que a veure si s'ho aprén ja, que
no som persones del carrer; que som persones a qui ens han votat la ciutadania de
Borriana (com vosté l'anomena) per a representar-la. Amb la qual cosa, només per
això, el primer procés que vosté hauria d'haver obert és molt simple. Mire, s'agafa
vosté el telèfon o el WhatsApp (que està molt de moda); es fa un grupet de WhatsApp
amb els portaveus dels grups de l'oposició… Mire si el procés és fàcil! Però el dia 14
de juny; no quan vostés estan prenent-nos el pèl durant sis mesos, per a poder
participar en alguna cosa.
I vosté l'única cosa que ha de fer és: ‘Reunió a tal hora per a parlar de tal.
Quan vos ve bé? Carretera del Port, protocol, els informes tècnics, l'Arenal Sound, el
no-sé-què’… I els portaveus estaríem encantats d'anar a ajudar-los. Però a vostés això
no els agrada. I no els agrada, perquè fins i tot a vegades, quan estem en les reunions,
ni tan sols ens entenen. O siga, diga vosté les coses com són! Quin procés ha d'obrir
vosté per a donar-nos participació als grups de l'oposició? Què vol fer-ho, d'ací a tres
anys? Doncs d'ací a tres anys, sabem que podrà participar qui siga, perquè nosaltres
ja… Com vosté comprendrà, participarem en els òrgans de govern.
Però, com que encara no se n'ha assabentat, li ho vaig a tornar a explicar. La
participació no és que nosaltres vinguem ací a tirar-nos cinc hores en les sessions
plenàries a cosa feta; perquè vostés ens porten les coses per a aprovar ja. Això no és
la participació dels grups de l'oposició, Sr. Del Moral. A veure si se n'assabenta! La
participació és que nosaltres puguem dialogar i aportar les nostres propostes i idees,
en reunions anteriors, per tal que ací puguem portar els punts de l'ordre del dia
consensuats i sense problemes. Que segurament en tot no arribarem a un acord; però
en moltes coses sí. Això és el procés que vosté hauria d'haver obert ja el 14 de juny,
no no sé quan!
Amb la qual cosa, jo li dic una cosa. Ja li ho he explicat: mire si és fàcil. S'agafa
el WhatsApp, es posa vosté el nou grupet amb els portaveus de l'oposició… Ara, sap
què passarà? Que potser als seus socis de govern no els interessa. Aquesta és la
diferència… Aquesta és la diferència, i la realitat del que vostés no volen dir. Perquè
nosaltres sí que hem tingut reunions amb membres de l'equip de govern, que s'han
compromés a: ‘no vos preocupeu, que parlaré’... I parle de tots els partits, no parle
d'un partit determinat. Parle de tots els grups polítics; dels tres que componen el
tripartit. ‘No vos preocupeu, que parlaré amb l'alcaldessa, i amb el tripartit, perquè
puguem asseure'ns’… I resulta que a nosaltres no ens ha cridat ningú. O siga, que al
final, la participació i la transparència no sé on estan… Nosaltres ho hem intentat; però
a nosaltres no ens torna a cridar ningú per a parlar del tema; i són temes molt
importants.
D'altra banda, i ja per acabar… Mire, Sr. Granel, ara resulta que vosté (que a
més ha sigut una gran decepció per a mi en l'àmbit personal i polític) també és
enginyer de camins… I em vol vendre l'amplitud de la carretera del Port com la
carretera de Betxí. Mire, vosté ha anat per la carretera de Betxí, i sap com està de
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malament? És que potser és que no s'ha adonat de com de malament està; perquè
passen camions d'alt tonatge (com vosté diu) i no es donen la mà… Però és que de
veritat, Sr. Granel, que trist! És que jo no concep una carretera com la carretera de
Betxí per a poder arribar a una zona turística i de desenvolupament econòmic, com
nosaltres pretenem que siga l'Arenal de Borriana. Vostés sí? Doncs em pareix molt bé!
Però de veritat, l'única cosa que no m'esperava és que vosté em comparara l'actuació
que faran amb una carretera secundària que porta a un poble de l'interior, que no té la
capacitat de desenvolupament sostenible i econòmic que pot tenir el nostre Arenal de
Borriana.
A partir d'ací, ja els dic… Nosaltres continuem pensant el mateix. Està clar que
no recolliran la proposta del Sr. Fuster, de deixar-ho sobre la taula i poder dialogar…
Amb la qual cosa, el nostre vot continuarà sent en contra d'aquest protocol.”
Sra. Sanchis: “Jo crec que, si no s'augmenta l'amplària de la carretera, fer en aquesta
carretera un carril de vianants, un altre de bici, un bulevard i els dos carrils de
circulació… A la força ha d'estretir els carrils, diguen el que diguen.
I a mi una cosa que em preocupa és que s'invertirà ací 1.000.000 € de diners
públics. Si aquests diners, quan s'arribe algun dia a desplegar la carretera… Si els
tirarem al poal del fem, o realment serviran… O siga, si continuaran servint per a
desenvolupar la carretera i no es tiraran al fem, doncs em pareix molt bé; donem
suport tots a açò i després ja donarem suport a allò altre, i ja anirem ampliant.
Però clar, si aquest 1.000.000 €, que s'invertirà ara, si dins de vuit o deu anys
millora la situació econòmica i es desplega la carretera… Què és, que ho anem a tirar
al poal del fem? Perquè estem parlant d'1.000.000 € de tots. O siga, no estem parlant
del nostre 1.000.000 €; estem parlant de diners públics, o siga de diners de tots, i no
podem tirar-ho al fem així com així.”
Sr. Del Moral: “Simplement vull matisar, Sr. Fuster, que el que vosté parlava d'això de
la gestió directa; i que no li entra en la ment com la ciutadania (dins d'una papereta)
haja posat literalment que vol un mercat de la mar… Jo és que en cap moment vaig dir
açò; i de fet, aquesta és una de les crítiques que en diverses ocasions el seu company
el Sr. Losada ha fet sobre els pressupostos… I jo el que vaig fer va ser matisar, i li vaig
dir que en el mateix reglament especificava que les demandes ciutadanes més
populars recollides en la primera fase s'anaven a treballar juntament amb l'equip de
govern i els tècnics, perquè se'n feren unes d'adaptades i viables.
Per tant, no estic intentant enganyar ningú quan en cap moment dic: ‘el que la
ciutadania ha dit és literalment el que posa en una papereta’; perquè realment intentar
posar totes les propostes en un sistema d'elecció no és viable. Per tant, el que s'ha
hagut de fer és un procés de bolcatge. I totes les que eren semblants o paregudes,
s'han adaptat ací, amb l'ajuda de la intenció del mateix equip de govern, i
l'assessorament dels tècnics. Per tant, quan vosté diu que no es creu que la ciutadania
haja posat això… És que no ho ha posat! No ho ha posat així directament! Jo en cap
moment he intentat enganyar ningú amb el procés. El procés el que ha fet ha sigut
detectar les tendències i després recopilar-les en una segona fase; però no és
literalment el que la ciutadania ha dit. Per tant, crec que en aquest punt no estem en
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desacord. Però jo no he dit això en cap moment; i crec que aquesta puntualització ja li
l'he feta al Sr. Losada en algunes ocasions. Per això parlàvem que el sistema de
participació, encara que ha sigut positiu fer-ho, té millores. Té millores, i es continuarà
millorant per a aquest 2016, aquest mateix sistema de participació.
I quant al que ha comentat la Sra. Aguilera, que no cal obrir cap tipus de
projecte… Sí, jo no estava parlant d'obrir un projecte, ni que siga complicat engranar
tècnicament la participació amb l'oposició… Per a res! Parlar és suficient. I per a això
hi ha també les comissions. Hem començat a treballar ja en la participació. Vosté
veurà si és tard o no… Jo crec que en aquest reglament ha sigut positiva aquesta
participació, i que es continuarà implementant. Per tant, no he parlat de cap projecte ni
de cap dificultat tècnica per a fer-ho. Simplement s'ha estat començant a fer-ho des del
passat mes de desembre, en què vam començar a treballar amb aquest reglament.”
Sr. Granel: “La veritat és que entenc el Sr. Fuster, que no vulga remuntar-se al passat.
Ho entenc… Perquè si en 2003 es va firmar aquest protocol ací… Vosté no, perquè no
estava ací… Però jo entenc que els que estàvem mirant com es firmava aquest
protocol, sabien que no es faria realitat. I també en 2011, quan el Sr. Calpe i el Sr.
Granell van anar a València, a parlar amb la Sra. Bonig, també sabien que no es
donaria ni un duro, ni tampoc posarien cap data. Jo entenc que no es vulga
retrotraure…
I a la Sra. Aguilera… Si algú és expert ací, és vosté. Això ho tinc claríssim;
perquè n'ha sumat vuit, però s'ha deixat els quatre d'abans; que també estava ací a
l'Ajuntament. I ara mateix, és de les més expertes ací a l'Ajuntament. Tant que a vosté
li agradava dir al Sr. Perelló que era el més veterà, i el que més entenia l'Ajuntament…
Jo crec que ara vosté acaba d'assumir aquest rol i de fet li encanta.
Jo crec que és important el pas que farem; és important la millora del bulevard
del Port; una connexió que done més vida a Borriana, on les persones puguen estar
connectades per qualsevol mitjà de transport, i on gaudisquen de l'esport, del clima i
del nostre mar; que gaudisquen de Borriana, i que no es juguen la vida en una
carretera, on ara la gent pot anar a córrer, però sempre que tinguen les seues
precaucions. És important convertir en bulevard vertebrador la nostra societat; i jo crec
que açò ho farà a través de l'avinguda del Port.”
Sra. alcaldessa: “Ací s'ha parlat de moltes coses; fins del Mercat de la Mar, com no
podia ser d'altra manera. És un tema molt viu i tornarà a eixir, supose. Però aquest no
és el tema. Ara estem parlant d'aquesta connexió; d'aquesta connexió entre el poble i
el mar. No és incompatible el que farem ara amb el fet d'avançar posteriorment una
altra ampliació. El que farem ara és un vial segur; ja parlarem d'una futura ampliació.
D'informes tècnics, no n'hi ha, Sra. Aguilera. Els que hi ha són de quan van
venir els tècnics de Conselleria, que parlen de les mides que són les correctes, les
adequades, les legals i les segures. Això és el que han dit els tècnics de Conselleria.
I el que hem de fer ja és deixar de parlar d'una carretera virtual, d'aquesta
virtualitat de vint anys, i arribar ja a la realitat. Una realitat que farà que anar del poble
al mar o del mar al poble a peu, amb bicicleta, o en trànsit de motor, siga molt més
adequat, molt més segur i molt més tranquil. I estem parlant d'això.
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Del tema econòmic… El tema econòmic, el tenim clar. Els 480.000 € de la
Conselleria és un compromís de Conselleria. I és un compromís de Conselleria que
implica que els diners estan; no hem d'esperar que es faça cap modificació. Els diners
estan. Estem parlant d'uns diners de Conselleria que es destinaran a la nostra
carretera, per a adequació, manteniment i millora d'un vial. I aquests diners estan. I
quan tinguem firmat el protocol, ja el tornarem a repassar, a veure d'on ho fem i tota la
resta, perquè ho tinguen encara més clar. Però aquests diners estan efectivament.”
Sotmés l'assumpte a la corresponent votació, dóna el resultat següent: vots a favor,
ONZE (6 de PSOE, 3 de Compromís i 2 de Se Puede Burriana). Vots en contra, DOS
(2 de Cibur). Abstencions, VUIT (7 de PP i 1 de Ciudadanos). Consegüentment es
declara l'assumpte aprovat per majoria.

5.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DELS REGLAMENTS:
REGLAMENT ORGÀNIC PROPI I REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
(Àrea IV. Neg. Participació Ciutadana) (G11654/2015)
La Secretaria dóna compte del dictamen de la Comissió Permanent de Participació
Ciutadana, del següent tenor literal:
“VISTA la proposta formulada pel regidor delegat de Participació Ciutadana, en relació
amb el projecte de Reglament de participació ciutadana, d'obrir un torn de precs i
preguntes en finalitzar el Ple ordinari, perquè la ciutadania puga intervenir davant de
l'òrgan que expressa la voluntat popular, que comporta la modificació del Reglament
orgànic municipal i del Reglament de participació ciutadana.
VIST el que disposen els articles 4.1.a de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local; l'article 56 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel
qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local;
l'article 4.1.a i l'article 228.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
(ROF).
VIST l'informe proposta emés respecte d'això per la Secció IV, amb el vistiplau de la
secretària general de l'Ajuntament.
I de conformitat amb el dictamen de la Comissió Municipal de Participació Ciutadana.
El Ple de l'Ajuntament, fent ús de les atribucions que li confereixen l'article 22.2.d de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, i el 50.3 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament orgànic municipal, substituint
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l'actual article 107 pel següent:
Article 107
1.- Tots els ciutadans i totes les ciutadanes poden assistir a les sessions dels
òrgans de govern municipals quan aquestes tinguen el caràcter de públiques.
2.- Acabada la sessió del Ple ordinari, es pot obrir un torn de precs i preguntes
amb l'objecte que la ciutadania puga intervenir davant de l'òrgan que expressa
la voluntat popular, plantejant temes concrets d'interés municipal, d'acord amb
les regles que es determinen en el Reglament de participació ciutadana.

Segon - Aprovar inicialment la modificació del Reglament de participació ciutadana,
substituint l'actual article 21 pel següent:
Article 21
1. Els ciutadans i ciutadanes poden assistir a les sessions dels òrgans de
govern municipals quan aquestes tinguen el caràcter de públiques.
2. Acabada la sessió del Ple ordinari, s'ha d'obrir un torn de precs i preguntes
amb l'objecte que la ciutadania puga intervenir davant de l'òrgan que expressa
la voluntat popular, plantejant temes concrets d'interés municipal, d'acord amb
les regles següents:
Primer.- El dret a intervenir es reconeix a totes les persones que estan
empadronades, desenvolupen la seua activitat professional o tenen interessos
al municipi de Borriana.
Segon.- Requisits de les intervencions.
2.1 El nombre d'intervencions per Ple ordinari no ha d'excedir de cinc.
2.2 Els precs i preguntes han de ser breus i concrets, han de referir-se a
qüestions relatives a assumptes d'interés municipal i s'hi ha de fer constar el
regidor a qui s'adrecen.
2.3 Poden rebutjar-se els precs o preguntes que no es referisquen a
assumptes d'interés municipal, els que per motius tècnics hagen de ser
contestats per escrit i els indeterminats.
Tercer.- Presentació de la sol·licitud d'intervenció en el Ple.
Les persones que desitgen intervenir en el torn públic de precs i preguntes
han de presentar una sol·licitud en què figuren:
a) La identificació completa de la persona o entitat sol·licitant, amb indicació
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d'una adreça de correu electrònic i expressa acceptació d'aquesta com a mitjà
de notificació, o, en qualsevol altre cas, amb indicació d'un domicili a l'efecte
de notificacions. En cas que la persona que presenta la sol·licitud siga diferent
de la que ha de participar en el Ple, ha d'identificar-se igualment aquesta
segona persona.
b) El prec o pregunta que desitge formular.
c) La sol·licitud ha de presentar-se amb una antelació mínima de deu dies
hàbils a la realització de la sessió del Ple ordinari en què pretenga exposar-se
el prec o pregunta.
d) Només s'admet un prec o pregunta per sol·licitant. En cas que es
formularen diversos precs o preguntes en una mateixa sol·licitud, cal ajustarse únicament al que s'ha formulat primer.
Quart.- Ordenació i selecció dels precs o preguntes.
4.1 Les sol·licituds d'intervenció en el Ple s'han d'ordenar en la Secretaria
General per rigorós ordre d'entrada.
4.2 Quan el nombre de sol·licituds d'intervenció per al pròxim Ple ordinari siga
superior a cinc, les sol·licituds que no siguen seleccionades han d'entrar en el
llistat de les següents sessions plenàries, per ordre de presentació en el
registre general.
Cinqué.- Intervenció en el torn de precs i preguntes per la ciutadania.
5.1 Finalitzada la sessió del Ple, la Presidència ha d'obrir el torn de precs i
preguntes.
5.2 Correspon a la Presidència ordenar i tancar aquest torn.
5.3 Cada prec o pregunta ha de ser presentat per una única persona. En el
cas de correspondre a un col·lectiu, ha d'intervenir en el seu nom i
representació un únic representant.
5.4 Cada intervenció ha de tenir una duració màxima de 5 minuts.
5.5 No es permeten expressions desqualificatòries, ofensives o injurioses cap
a persones o entitats, i correspon a la Presidència, si escau, la potestat de
retirar l'ús de la paraula.
5.6 Les intervencions s'han de fer des de l'escó ciutadà, que ha de ser posat a
la disposició del veïnat en la primera sessió plenària en què s'exercite el dret
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d'intervenció.
5.7 La Presidència ha d'ordenar, si escau, les intervencions que es
produïsquen entre les persones que formulen la pregunta i el regidor a qui
s'adrecen, i que han de cenyir-se al prec o pregunta formulat.
Sisé.- Publicitat.
En el portal de participació ciutadana, del web municipal, i en el butlletí
d'informació municipal escrit, mensualment, s'han de publicar els precs i
preguntes presentats en el torn de precs i preguntes del Ple, així com les
respostes rebudes.

Tercer.- Sotmetre a informació pública i audiència a les persones interessades pel
termini mínim de trenta dies, comptadors de l'endemà de la publicació de l'acord
d'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província, per a la presentació de
reclamacions i suggeriments.
Quart.- Ordenar la publicació del present acord en el tauler d'anuncis d'aquest
Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província.
Cinqué.- Entendre definitivament aprovada la modificació del Reglament orgànic
municipal i del Reglament de participació ciutadana, en cas que no s'haguera
presentat cap reclamació o suggeriment.”
En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents:
Sr. Del Moral: “En aquest punt es planteja la modificació del Reglament orgànic
municipal i el Reglament de participació ciutadana, perquè la ciutadania puga
intervenir en les sessions plenàries, en el torn de precs i preguntes. Complint els
nostres compromisos, vam presentar un esborrany (a manera de proposta) a la
Comissió de Participació Ciutadana, que va estar obert a debat i modificacions amb
tots els partits polítics amb representació municipal. Una vegada debatut, modificat i
aprovat per unanimitat en la Comissió de Participació Ciutadana, arriba avui al Ple el
document final. Es tracta d'un document que, entre altres coses, estableix el dret a la
participació en les sessions plenàries, i parla de reglamentar i organitzar aquesta
participació.”
Sr. Losada: “Sr. Del Moral, intentaré ser breu, perquè toca parlar del punt de
participació; i és una paraula que ja s'ha repetit en nombroses ocasions durant les
sessions de Ple.
En primer lloc, jo vull agrair i felicitar pel seu treball totes les persones que han
estat relacionades amb aquesta modificació. Una modificació que consisteix a
incorporar, incloure i/o suplementar un reglament de participació ciutadana, que ja
existia (va ser aprovat al juliol de 2013). Jo sí que recorde on estava en 2013; i parlar
39
www.burriana.es · Plaça Major, 1 · Telèfon 964 510 062 · Fax 964 510 955 · NIF P-1203200I · 12530 BORRIANA · a/e: info@burriana.es

v11.01.2016

Magnífic Ajuntament de Borriana
de participació en aquell temps m'estranyava. La participació ja es preveia; potser no
en el grau de concreció amb què ara es tindrà. Però no s'estan inventant res de nou.
Ja hi havia eines per a participar en 2013.
Des d'aquest Grup hem intentat col·laborar, i s'ha posat de manifest (com vosté
ha dit) en les comissions per a millorar aquest reglament. Perquè igual que ho fan
vostés, considerem de gran importància la participació ciutadana. Això volem que
quede clar.
Però he de reconéixer que em pareix un poc paradoxal que es defenga tant, o
ens omplim la boca en parlar de participació ciutadana i, no obstant això, s'haja
descuidat tant la participació de la resta de grups polítics que configuren aquest Ple.
Ací he de concordar amb les opinions que han manifestat altres companys.
No vull aprofundir (ni ho faré) en tot allò que ha succeït en els pressupostos
participatius, que ja hem tingut ocasió de debatre-ho. Encara que, per un altre costat,
sí que he de reconéixer que per a aquest assumpte sí que se'ns ha donat aquesta
oportunitat de fer aportacions. És fàcil, no creu que és fàcil? N'hi ha prou amb informar
de les intencions i dels objectius que es tenen, donar l'opció de plantejar alternatives,
asseure's a debatre-les, analitzar les opcions i prendre una decisió. Així de fàcil.
En tot cas, faran vostés el que vulguen. Tenen la majoria. Ací poden portar el
que vostés decidisquen, tenint en compte o no la nostra opinió. Però és tan senzill com
simplement fer-nos partícips d'aquests processos; bastaria per a fer callar moltes
crítiques.
Respecte al que és en si la modificació i les incorporacions que es fan en
aquest Reglament, estem totalment d'acord que queda clarament establit com s'ha de
fer les sol·licituds per a participar en el Ple, l'ordenació i la selecció d'aquestes
sol·licituds, quan seran aquestes intervencions dels ciutadans, quant duraran, quantes
intervencions hi haurà, etc.
El que nosaltres sí que sol·licitem és ser informats de totes les sol·licituds de
participació i intervenció que es reben; que siguem informats d'aquelles que es
rebutgen i els motius pels quals es rebutgen; i conéixer quines d'aquestes sol·licituds
seran contestades per altres vies, tal com s'estableix en el Reglament.
Des d'ací animem els ciutadans a presentar sol·licituds i a realitzar precs i
preguntes en aquest Ple. I com ja vam comentar en la Comissió Informativa, fins i tot
proposem (i ens posem a la seua disposició, per a la realització, si fóra necessari) un
ple extraordinari en el qual únicament es tractara aquelles sol·licituds que s'anaren
acumulant, ja que ara mateix es preveu, es preveu tractar només cinc sol·licituds per
Ple. Com en totes les ocasions en què hem tingut oportunitat de parlar, continuem
tendint la mà per a col·laborar en tot el que consideren oportú.”
Sra. Aguilera: “Sr. Del Moral, aquest és un exemple perfecte (com vosté bé ha dit) del
fet que, quan se'ns dóna participació als grups, col·laborem. I que l'experiència… Així
com diu el Sr. Granel que ací la que li parla és la més experimentada… S'equivoca,
perquè hi ha gent que porta més anys… Però l'experiència és per al bo i per al pitjor. I
d'això han d'aprofitar-se no sols vosté, sinó també tots els membres de l'equip de
govern.
Jo li agraïsc sincerament que ens haja donat aquesta oportunitat en aquest
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punt. I li anava a demanar el mateix que li ha demanat el Sr. Losada (crec que en la
comissió ja li ho vaig comentar): la possibilitat que totes les sol·licituds que arribaren,
es portaren a la comissió informativa; siguen triades o no. És simplement per una
qüestió de poder decidir després si es convoca un ple extraordinari o no, en funció de
la quantitat de sol·licituds que hi haja.
De tota manera, ja li dic: que servisca d'exemple perquè aquest procés de
participació dels grups polítics del qual vosté parlava abans, siga més viu, i que
puguem col·laborar. A més, li he d'agrair que totes les propostes que va posar el nostre
Grup en l'escrit i sobre la taula, s'han recollit. Amb la qual cosa, moltes gràcies.
Esperem que seguim per la mateixa línia a partir d'ara.”
Sra. Sanchis: “Jo també em sume a les propostes que està fent la resta de l'oposició.
Perquè se'ns faça partícips de les peticions en les comissions. I bé, m'alegre que la
gent puga participar i que se'ls escolte un poquet més que a l'oposició.”
Sr. Del Moral: “Simplement per acabar i aclarir… La forma en què es notificarà
aquestes… Com ja saben, és la secretària municipal qui s'encarregarà d'organitzar-les
per ordre d'entrada. Jo havia pensat que tant la Junta de Portaveus com la Comissió
Informativa serien llocs idonis. Per això s'ha posat el termini de deu dies d'antelació,
perquè ens done temps a notificar com cal tots els grups.
Del que deia el Sr. Losada de saber les que es desestimen i per què… Sí, clar,
seran informats, ja que, com vam parlar anteriorment, es comunicaran en el mateix
Ple, i per què es desestima o s'estima una pregunta o una intervenció, a manera
d'intentar traslladar el màxim de transparència en aquest tipus de procediment. Com ja
vam parlar en la Comissió, era un poc complicat reglamentar per què s'accepta o no
una proposta. Per tant, si ho haguérem posat en un reglament, potser moltes de les
propostes no haurien passat, i no hauria estat un bon mecanisme. Vam veure que la
millor forma de fer-ho era en el mateix Ple, comunicant la intervenció i per què
s'accepta o per què no. De tota manera, això és decisió del regidor a qui va adreçat.
Per tant, hi ha autonomia dins de cada un dels regidors per a assumir si vol contestar o
no.
Res més, simplement això… També s'afegirà, com posa en el mateix
reglament, i com ja va proposar la Sra. Aguilera, tant la pregunta com la resposta en el
butlletí d'informació municipal.”
Sr. Losada: “Arran de la seua última intervenció, Sr. Del Moral, se m'obrin unes
qüestions… La primera seria… Perquè, si no he entés malament, diu que seria en el
Ple on s'exposaren totes aquelles sol·licituds que s'han presentat, i els motius pels
quals no s'haja portat o s'haja denegat.
Jo ací el que pregunte és si seria possible que totes les sol·licituds arribaren a
la Comissió Informativa de Participació Ciutadana, i que fóra aquesta comissió amb la
participació de tots els grups els que consideraren aquelles que hagueren d'estar o no
en el Ple.”
Sr. Del Moral: “Sí, totes passaran prèviament o bé per la Junta de Portaveus, o bé per
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la Comissió Informativa de Participació Ciutadana, com decidim. Jo no tinc cap
problema. De fet, per a la Comissió Informativa de Participació Ciutadana és ideal
aquest tipus de preguntes. De manera que totes passaran ja directament per ací.
Al que em referisc en la meua intervenció és que contestar-la o no és que, com
que van adreçades a un regidor o a l'alcaldessa, és aquesta mateixa persona qui
decideix si la vol contestar o no. És com si vosté ara em formulara una pregunta, i jo li
volguera contestar per escrit o no. Em referisc que, en compte de legislar nosaltres
mateixos les que passaran i les que no, que siga el mateix regidor el que assumisca la
seua responsabilitat en el mateix Ple.
Per tant, creiem que és la millor forma de reglamentar-ho. Ja vaig exposar en la
Comissió Informativa per què era; perquè quan parlàvem de competència municipal
estrictament, si un tècnic municipal és qui s'ha d'encarregar de fer aquest filtre… En
parlar de competència municipal, les competències municipals són unes i molt
concretes. Per tant, qualsevol proposta de la ciutadania quedaria fora; no passaria i no
podria venir ací a Ple, perquè potser no és competència municipal, com la llei estipula.
Per tant, el filtre tècnic no seria de fet (dit pels tècnics) una bona forma de
filtrar-ho. És a dir, que nosaltres mateixos, com a equip de govern o com a comissió,
ho filtràrem, també ací van ja els interessos de cada partit. Tampoc era una bona
forma de filtrar-ho. Per tant, crec que l'única forma que es fera correctament era
exposar-ho a la ciutadania, i que siga el mateix regidor qui expose el motiu de per què
no vol fer declaracions sobre aquest punt, tenint en compte que totes aquelles que
falten al respecte o vagen en contra dels drets humans (ja per reglament) no
passarien. Ja ens estaríem referint a un altre tipus d'intervenció.”
Sotmés l'assumpte a la consideració de la corporació, els vint-i-un membres presents
del Ple de l'Ajuntament hi presten unànime aprovació, i així ho declara la Presidència.

6.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL REGLAMENT DEL PARC INFANTIL DE
TRÀNSIT DE LA POLICIA LOCAL (Àrea IV. Neg. Participació Ciutadana)
(G11545/2015)
La Secretaria dóna compte del dictamen de la Comissió Permanent de Participació
Ciutadana, del següent tenor literal:
“VIST el projecte del Reglament del parc infantil de trànsit, formulat i elaborat pel
Servei de la Policia Local.
VIST el que disposen els articles 4.1.a de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local, i l'Ordre de 31 de gener de 1989 del Ministeri de l'Interior
-modificada per la Resolució de 15 de setembre de 1992 (BOE núm. 271, de 12 de
novembre de 1994)-, per la qual es regula la creació, funcionament i reglamentació
dels parcs infantils de trànsit (BOE núm. 56, de 7 de març de 1989).
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VIST l'informe emés respecte d'això pel Sr. intendent en cap de la Policia Local, de
data 6 d'octubre de 2015.
I de conformitat amb l'informe proposta emés respecte d'això per 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 22.2.d de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, i 50.3 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament regulador del parc infantil de trànsit, l'objecte
del qual és regular la instal·lació fixa constituïda per un circuit amb vials, reproducció
de situacions de trànsit, contenint tots aquells elements propis de les vies públiques,
amb la seua corresponent senyalització, inclosos vehicles, que no poden ser altres que
bicicletes, ciclomotors i xicotets karts no concebuts per a competició esportiva, i amb
un exclusiu fi educatiu.
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència a les persones interessades pel
termini mínim de trenta dies, comptadors de l'endemà de publicació de l'acord
d'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província, per a la presentació de
reclamacions i suggeriments.
Tercer.- Ordenar la publicació del present acord en el tauler d'anuncis d'aquest
Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província.
Quart.- Entendre definitivament aprovat el Reglament, en cas que no s'haguera
presentat cap reclamació o suggeriment.”
En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents:
Sr. Gual:” Simplement, per la meua part, vull donar les gràcies a la Policia Local de
Borriana, i en especial a la Unitat de Relació amb la Comunitat Educativa (URCE), per
la redacció del Reglament del parc infantil de trànsit, comptant per descomptat amb el
vot favorable de la resta dels grups polítics.”
Sr. Safont: “Vull dir que ens sumem, no cal dir-ho, a aquesta felicitació. No tant per la
redacció d'aquest Reglament, sinó per l'ús que es dóna al susdit parc. I a part d'això, sí
que vull fer-li propostes fora del que és pròpiament el Reglament, ja que és un lloc
ideal per a dinamitzar-lo. I en aquest proposaríem, per exemple, mancomunar amb
altres poblacions la utilització d'aquest parc de trànsit, perquè conegueren també un
entorn com el del Casal Jove, del local d'assajos, la cafeteria del centre de l'EPA, etc.
A més, per exemple, obrir-lo o donar possibilitat d'ús fora d'horaris lectius i dies lectius,
perquè els xiquets i xiquetes de la nostra població que estudiaren fora de la nostra
ciutat pogueren utilitzar amb els seus pares aquesta bona inversió, a la qual nosaltres
ens sumarem.
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A part, vull fer-li posteriorment també altres propostes respecte d'això, per les
quals felicitem pel seu ús, per descomptat, la URCE.”
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.

7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE COMPENSACIÓ FINANCERA
EXERCICI 2014 AMB L'AGÈNCIA VALENCIANA DE TURISME (Àrea IV. Neg.
Participació Ciutadana) (G6399/2015)
La Secretaria dóna compte del dictamen de la Comissió Permanent de Participació
Ciutadana, del següent tenor literal:
“VISTA la providència de la Regidoria delegada de Turisme, de data 1 de desembre de
2015, per la qual ordena a la Secció IV que inicie els tràmits tendents a fi que l'òrgan
competent procedisca a l'aprovació del conveni entre l'Agència Valenciana del Turisme
i aquest Ajuntament, l'objecte del qual el constitueix la compensació de l'esforç
financer addicional realitzat per aquest Ajuntament, durant l'exercici 2014, en les
partides relacionades en l'article 6 del Decret 71/2000, de 22 de maig, del Consell, pel
qual s'aprova el Reglament regulador dels convenis previstos en la Llei 3/1998, de 21
de maig, de turisme de la Comunitat Valenciana.
VIST el que disposen els articles 5 i següents del Decret 71/2000, de 22 de maig, del
Consell, pel qual s'aprova el Reglament regulador dels convenis previstos en
l'esmentada Llei 3/1998, de 21 de maig.
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 ACORDA:
Primer.- Aprovar l'esborrany del conveni entre l'Agència Valenciana del Turisme i
aquest Ajuntament, l'objecte del qual el constitueix la compensació de l'esforç financer
addicional realitzat per aquest Ajuntament, durant l'exercici 2014, en les partides
relacionades en l'article 6 del Decret 71/2000, de 22 de maig, del Consell, pel qual
s'aprova el Reglament regulador dels convenis previstos en la Llei 3/1998, de 21 de
maig, de turisme de la Comunitat Valenciana.
Segon.- Facultar l'Alcaldia Presidència, tan àmpliament com en dret siga exigible, per a
la firma del present conveni, així com per a tots aquells actes de gestió derivats del
conveni que s'ha de subscriure.
Tercer.- Ordenar la publicació d'aquest acord en el tauler d'edictes municipal.
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Quart.- Traslladar aquest acord a l'Agència Valenciana del Turisme, a la Secció IV i a la
Intervenció de Fons, als efectes oportuns.
Cinqué.- Contra aquest acord, 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 el fons de l'assumpte, no es produeixen intervencions.
Sotmés l'assumpte a la consideració de la corporació, els vint-i-un membres presents
del Ple de l'Ajuntament hi presten unànime aprovació, i així ho declara la Presidència.

8.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE CREACIÓ DEL
CONSELL SECTORIAL DE LA JOVENTUT, LA SEUA COMPOSICIÓ I LES NORMES
D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT (Àrea IV. Neg. Participació Ciutadana)
(G11766/2015)
La Secretaria dóna compte de dictamen de la Comissió Permanent de Participació
Ciutadana, del següent tenor literal:
“VIST el projecte de Reglament del Consell Sectorial de la Joventut, elaborat per la
Regidoria delegada de Joventut.
VIST el que disposen els articles 4.1.a de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local; l'article 56 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel
qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local,
i l'article 4.1.a del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF).
VIST l'informe proposta emés respecte d'això per la Secció IV.
I de conformitat amb el dictamen de la Comissió Municipal de Participació Ciutadana.
El Ple de l'Ajuntament, fent ús de les atribucions que li confereixen els articles 22.2.d
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de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i 50.3 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
ACORDA:
Primer.- Crear el Consell Sectorial de la Joventut.
Segon.- Establir la seua composició en els membres següents:
• L'alcalde president o alcaldessa presidenta, com a president del Consell.
• El regidor/a delegat de Joventut, com a vicepresident/a; actuant, a més, com a
enllaç entre la corporació i el Consell.
• Un representant de cada grup polític municipal amb representació en el Ple de
l'Ajuntament.
• El tècnic de promoció juvenil de l'Ajuntament de Borriana.
• Un representant de cada associació juvenil inscrita en el Registre Municipal
d'Associacions Veïnals.
• Un representant de cada sindicat d'estudiants amb seu al municipi de Borriana.
• Un representant de cada AMPA de la ciutat.
• Un representant dels alumnes de batxillerat del Consell Escolar dels IES Jaume I i
Llombai, i del col·legi dels salesians.
• Un representant dels alumnes de 4t d'ESO del Consell Escolar dels col·legis
Consolació, Vila Fàtima i Illes Columbretes..
• L'agent d'ocupació i desenvolupament local de l'Ajuntament de Borriana.
• El tècnic municipal de Cultura.
• El tècnic municipal d'Esports.
• Un treballador/a social o educador/a social de l'Ajuntament de Borriana.
• Un alumne/a dels cursos de formació bàsica en animació juvenil organitzats per
aquest Ajuntament, que es trobe inscrit l'any immediatament anterior, resident a
Borriana i triat per sorteig.
• Un representant dels grups de música residents als locals d'assaig de
l'Ajuntament, resident a Borriana, menor de 30 anys. El grup de música ha de ser
triat per sorteig.
En funció dels assumptes que calga tractar, a les sessions plenàries poden assistir
puntualment, a proposta dels membres del Consell, altres persones enteses o
expertes en una matèria específica. Aquestes persones han de tenir veu però no vot.
Així mateix, a proposta dels membres del Consell, poden assistir-hi representants
d'altres associacions que no tinguen la condició d'associació juvenil i que dediquen
una part fonamental de la seua activitat a la joventut. Aquestes entitats o associacions
han de tenir veu però no vot.
Tercer.- El Consell ha d'estar presidit per l'alcalde/essa o un membre de la corporació
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nomenat, que ha d'actuar com a vicepresident/a i separat lliurement per l'alcalde/essa
que ha d'actuar com a enllaç entre la corporació i el Consell.
Quart.- Quan els assumptes que calga debatre ho facen necessari o convenient, al
Consell poden assistir persones enteses en els esmentats assumptes amb fins
d'assessorament. Aquests assessors han de tenir veu però no vot.
Cinqué.- Quan el Consell tracte algun tema relacionat amb la competència d'alguna
determinada regidoria, el regidor/a corresponent pot assistir al Consell amb veu però
sense vot.
En el mateix sentit, pot assistir-hi un funcionari/ària de l'Ajuntament.
Sisé.- Determinar que el Consell Sectorial s'ha de reunir amb la periodicitat que en el
mateix Consell s'establisca per la majoria dels seus membres.
Seté.- Establir que l'organització i el funcionament d'aquest Consell Sectorial s'ha de
regir pel que disposa l'annex que acompanya el present acord.
Vuité.- Sotmetre a informació pública i audiència a les persones interessades pel
termini mínim de trenta dies, comptadors de l'endemà de publicació de l'acord
d'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província, per a la presentació de
reclamacions i suggeriments.
Nové.- Ordenar la publicació del present acord en el tauler d'anuncis d'aquest
Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província.
Desé.- Entendre definitivament aprovades les normes d'organització i funcionament,
en cas que no s'haguera presentat cap reclamació o suggeriment.”

ANNEX
NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CONSELL SECTORIAL DE
LA JOVENTUT
Les presents normes han estat elaborades a l'empara del que disposa l'article 139.2
del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual es va aprovar el Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i l'article 22.2 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
CAPÍTOL I
DELS FINS I FUNCIONS DEL CONSELL

Article 1. Fins
El Consell Sectorial denominat de la Joventut és un òrgan assessor i consultiu
mitjançant el qual s'articula la representativitat de la ciutadania a fi de propiciar un lloc
de debat i comunicació, i crear un marc de participació per a la proposta i promoció
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d'iniciatives en l'àmbit de les polítiques públiques de joventut del municipi segons les
competències que aquest té establides. En concret el Consell té com a fins:
a. Assegurar la participació ciutadana, la solidaritat social i el progrés en l'àmbit de la
joventut vetlant pel compliment dels principis constitucionals i de les lleis i normatives
vigents.
b. Assessorar l'Ajuntament de Borriana, per mitjà de la seua Regidoria de Joventut, en
qüestions de la seua competència.
c. Estudiar i debatre les propostes que es plantegen al si del Consell dins del seu
àmbit i competències.
d. Presentar i formalitzar totes aquelles propostes que es consideren oportunes per a
la millora de les condicions que possibiliten la realització d'activitats i projectes
adreçats a la joventut.
e. Coordinar tots els col·lectius vinculats amb la joventut i l'àmbit d'actuació dels quals
siga el del municipi.

Article 2. Funcions
L'esmentat Consell ha de desenvolupar exclusivament funcions d'informe i, si escau,
proposta en relació amb les iniciatives municipals relatives a:
- Estudiar les necessitats del municipi de Borriana en matèria de joventut en totes les
seues vessants (esportiva, recreativa, social, formativa, de salut, etc.)
- Suggerir plans i proposar programes d'actuació a l'Ajuntament per al seu estudi i
inclusió de propostes en el marc de la seua actuació general.
- Recollir, estudiar i proposar qualsevol classe d'iniciatives que sorgisquen de la
ciutadania sobre l'àmbit de la política pública de joventut.
- Col·laborar amb els diferents departaments implicats en la gestió i desenvolupament
efectiu dels programes adreçats a la joventut de l'Ajuntament de Borriana.
- Fomentar la comunicació, relació i intercanvi amb entitats i òrgans d'altres
administracions que tinguen objectius semblants.
- Conéixer les resolucions que es prenguen respecte a la política municipal en relació
amb la joventut.
- Qualssevol altres funcions que estiguen directament relacionades amb el benestar i
amb el desenvolupament personal i col·lectiu de tots els joves del municipi.

CAPÍTOL II
DE L'ORGANITZACIÓ NECESSÀRIA
Article 3. Òrgans necessaris
Són òrgans necessaris del Consell Sectorial:
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a) El president/a
b) El vicepresident/a
c) El Ple
d) El secretari/ària

Article 4. President/a
a) Exercir la representació oficial del Consell en totes les actuacions públiques o
privades, davant de qualsevol organisme públic o autoritat.
b) Convocar, presidir, suspendre i alçar les reunions del Consell.
c) Determinar l'ordre del dia de les sessions tenint en compte les propostes que
plantegen els distints membres per a la seua elaboració.
d) Presidir les reunions, dirigir i moderar els debats.
e Vetlar pel compliment dels acords del Consell.
f) Complir i fer complir el reglament, així com les altres normes concordants.
g) Sol·licitar l'assistència de les persones que es consideren necessàries per al
desenvolupament del Consell, bé per iniciativa pròpia.

Article 5. Vicepresident/a
1. El vicepresident/a ha de ser el regidor/a delegat de Joventut.
2. Correspon al vicepresident/a substituir el president/a, per delegació d'aquest, i
assumir les seues atribucions en els casos de vacant, absència, urgència o malaltia,
exercint a més les funcions que li delegue el president/a per escrit, donant compte
d'això al Ple.
3. El vicepresident/a ha d'actuar com a enllaç entre la corporació i el Consell.

Article 6. El Ple
1. El Ple està integrat per tots els membres del Consell i és presidit pel president/a.
2. Corresponen als membres del Ple les atribucions següents:
a) Rebre, amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, la convocatòria que
continga l'ordre del dia de les reunions. La informació sobre els temes que figuren en
l'ordre del dia ha d'estar a la disposició dels membres en el mateix termini.
b) Participar en els debats de les sessions.
c) Exercir el seu dret al vot i formular el seu vot particular, així com expressar el sentit
del seu vot i els motius que el justifiquen.
d) Formular precs i preguntes.
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e) Obtenir la informació necessària per a complir les funcions assignades.
f) Totes aquelles funcions que siguen inherents a la seua condició.

Article 7. Secretari/ària
1. L'elecció i el cessament, així com la substitució temporal del secretari/ària en
supòsits de vacant, absència o malaltia, s'ha de realitzar per acord i entre els membres
del Consell, adoptat per majoria simple dels membres presents.
2. Correspon al secretari/ària:
a) Assistir a les reunions amb veu i vot.
b) Efectuar la convocatòria de les sessions de l'òrgan per ordre del seu president, així
com les citacions als membres d'aquest.
c) Rebre els actes de comunicació dels membres amb el Consell i, per tant, les
notificacions, peticions de dades, rectificacions o qualsevol altra classe d'escrits dels
quals ha de tenir coneixement.
d) Preparar el despatx dels assumptes, redactar i autoritzar les actes de les sessions.
e) Expedir certificacions de les consultes, dictàmens i acords aprovats.
f) Totes les altres funcions que siguen inherents a la seua condició de secretari/ària.

CAPÍTOL II
DEL FUNCIONAMENT DEL PLE DEL CONSELL SECTORIAL

SECCIÓ 1a. DELS REQUISITS DE REALITZACIÓ DE LES SESSIONS
Article 8
El Ple del Consell funciona en règim de sessions ordinàries de periodicitat preestablida
i extraordinàries, que poden ser, a més, urgents.

Article 9
El Ple ha de realitzar sessió ordinària com a mínim dues vegades a l'any. La
periodicitat de les sessions del Ple ha de ser fixada per acord del mateix Ple adoptat
en sessió extraordinària.

Article 10
1. El Ple ha de realitzar sessió extraordinària quan així ho decidisca el president/a o ho
sol·licite un terç, almenys, dels membres del Ple, sense que cap membre puga
sol·licitar-ne més de tres anualment. Aquesta sol·licitud ha de fer-se mitjançant un
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escrit en el qual es raone l'assumpte o assumptes que la motiven, firmat personalment
per tots els que la subscriuen. La relació d'assumptes inclosos en l'escrit no invalida la
facultat del president/a per a determinar els punts de l'ordre del dia, si bé l'exclusió
d'aquest d'algun dels assumptes proposats ha de ser motivada.
2. La realització de la sessió extraordinària a instància de membres del Ple no pot
demorar-se per més de quinze dies hàbils des que fóra sol·licitada, i no pot incorporarse l'assumpte a l'ordre del dia d'un Ple ordinari o d'un altre d'extraordinari amb més
assumptes si no ho autoritzen expressament els sol·licitants de la convocatòria.
3. Si el president/a no convocara el Ple extraordinari sol·licitat dins del termini
assenyalat, queda automàticament convocat per al desé dia següent al de finalització
de l'esmentat termini, a les dinou hores, la qual cosa ha de ser notificada pel
secretari/ària del Consell a tots els membres d'aquest l'endemà de la finalització del
termini esmentat anteriorment.
Article 11
1. Són sessions extraordinàries urgents les convocades pel president/a quan la
urgència de l'assumpte o assumptes per tractar no permet convocar la sessió
extraordinària amb l'antelació mínima de quaranta-vuit hores.
2. En aquest cas ha d'incloure's com a primer punt de l'ordre del dia el pronunciament
del Ple sobre la urgència. Si aquesta no resulta apreciada pel Ple, s'ha d'alçar tot
seguit la sessió.

Article 12
1. Correspon al president/a convocar totes les sessions del Ple.
2. A la convocatòria de les sessions s'ha d'acompanyar l'ordre del dia comprensiu dels
assumptes que cal tractar amb el suficient detall, i els esborranys d'actes de sessions
anteriors que hagen de ser aprovats en la sessió.
3. La convocatòria, ordre del dia i esborranys d'actes han de notificar-se als membres
del Ple en el lloc que prèviament hagen indicat els membres a la Secretaria del
Consell. La convocatòria, acompanyada de l'ordre del dia i esborranys d'actes, pot
notificar-se, així mateix, per correu electrònic.
4. Entre la convocatòria i la realització de la sessió no poden transcórrer menys de
quaranta-vuit hores, excepte en el cas de les sessions extraordinàries urgents.

Article 13
És preceptiva la notificació als membres del Ple dels corresponents ordres del dia, en
la Secretaria del Consell ha de quedar degudament acreditat el compliment d'aquest
requisit.

Article 14
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1. L'ordre del dia de les sessions ha de ser fixat pel president/a assistit de la Secretaria
del Consell.
2. En l'ordre del dia de les sessions ordinàries s'ha d'incloure sempre el punt de precs i
preguntes

Article 15
No poden adoptar-se acords en sessions extraordinàries sobre assumptes no
compresos en la seua convocatòria, així com els que s'adopten en sessions ordinàries
sobre matèries no incloses en el respectiu ordre del dia, excepte prèvia declaració
d'urgència feta pel Ple del Consell, amb el vot favorable de la majoria simple dels
membres presents.

Article 16
1. Tota la documentació dels assumptes inclosos en l'ordre del dia que ha de servir de
base al debat i, si escau, votació ha d'estar a la disposició dels membres del Ple del
Consell des del mateix dia de la convocatòria en la Secretaria.
2. Qualsevol membre del Ple pot, en conseqüència, examinar-la i fins i tot obtenir
còpies de documents concrets que la integren, però els originals no poden eixir del lloc
en què es troben posats de manifest.

Article 17
1. El Ple ha de realitzar normalment les seues sessions a la sala de plens de
l'Ajuntament, llevat que a través de la convocatòria s'habilite un altre edifici o local a
aquest efecte.
2. Tota la documentació del Consell ha de ser custodiada i arxivada en el departament
de l'Ajuntament que tinga atribuïdes les competències en matèria de Joventut.

Article 18
1. Tota sessió, siga ordinària o extraordinària, ha de respectar el principi d'unitat d'acte
i s'ha de procurar que acabe el mateix dia del seu començament. Si aquest acabara
sense que s'hagueren debatut i resolt tots els assumptes inclosos en l'ordre del dia, el
president/a pot alçar la sessió. En aquest cas els assumptes no debatuts han
d'incloure's en l'ordre del dia de la sessió següent.
2. Durant el transcurs de la sessió el president/a pot acordar interrupcions al seu
prudent arbitri per a descans en els debats.

Article 19
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1. Per a la vàlida constitució del Ple es requereix la presència del president/a, del
regidor/a delegat de Joventut i del secretari/ària o, si escau, d'aquelles persones que
legalment els substituïsquen, i, a més:
- un representant d'un grup polític,
- el tècnic de promoció juvenil,
- un representant d'una associació juvenil,
- un representant dels alumnes de batxillerat o ESO.
Aquest quòrum ha de mantenir-se durant tota la sessió.

2. Si en primera convocatòria no hi haguera el quòrum necessari segons el que
disposa l'apartat anterior, s'ha d'entendre convocada la sessió automàticament una
hora després. Si tampoc llavors s'aconseguira el quòrum necessari, la Presidència ha
de deixar sense efecte la convocatòria i posposar l'estudi dels assumptes inclosos en
l'ordre del dia per a la primera sessió que es realitze amb posterioritat, siga ordinària o
extraordinària.

SECCIÓ 2a. DELS DEBATS
Article 20
1. Les sessions han de començar preguntant la Presidència si algun membre del Ple
ha de formular alguna observació a l'acta de la sessió anterior que s'haguera distribuït
amb la convocatòria. Si no hi haguera observacions, s'ha de considerar aprovada. Si
n'hi haguera, s'han de debatre i decidir les rectificacions que siguen procedents.
En cap cas pot modificar-se el fons dels acords adoptats i només és possible esmenar
els mers errors materials o de fet.
En ressenyar, en cada acta, la lectura i aprovació de l'anterior, s'han de consignar les
observacions i rectificacions practicades.

2. Tots els assumptes s'han de debatre i votar per l'ordre en què estiguen relacionats
en l'ordre del dia.

3. En les sessions ordinàries, conclòs l'examen dels assumptes inclosos en l'ordre del
dia i abans de passar al torn de precs i preguntes, la Presidència ha de preguntar si
algun membre desitja sotmetre a la consideració del Ple, per raons d'urgència, algun
assumpte no comprés en l'ordre del dia que acompanyava la convocatòria i que no
tinga cabuda en el punt de precs i preguntes
Si així fóra, el membre proponent ha de justificar la urgència de la moció i el Ple ha de
votar, tot seguit, sobre la procedència del seu debat.
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Article 21
Qualsevol membre del Ple pot demanar, durant el debat, la retirada d'algun expedient
inclòs en l'ordre del dia, a l'efecte que s'incorporen a l'esmentat expedient documents o
informes, i també que l'expedient quede sobre la taula, amb l'ajornament de la seua
discussió per a la següent sessió. En tots dos casos, la petició ha de ser votada,
després d'acabar el debat i abans de procedir a la votació sobre el fons de l'assumpte.

SECCIÓ 3a. DE LES VOTACIONS
Article 22
1. Finalitzat el debat d'un assumpte s'ha de procedir a la seua votació.
2. El Ple del Consell Sectorial adopta els seus acords per majoria simple dels
membres presents.
Hi ha majoria simple quan els vots afirmatius són més que els negatius.
3. El vot dels membres del Consell és personal i indelegable.

Article 23
1. El vot pot emetre's en sentit afirmatiu o negatiu, i els membres del Ple poden
abstenir-se de votar.
L'absència d'un o més membres, una vegada iniciada la votació, equival a l'abstenció.

2. En el cas de votacions amb resultat d'empat s'ha d'efectuar una nova votació i, si
persistira l'empat, decideix el vot de qualitat del president/a.

3. Les votacions poden ser ordinàries i secretes.
Són ordinàries les que es manifesten per signes convencionals d'assentiment,
dissentiment o abstenció.
Són secretes les que es realitzen per papereta que cada membre de la corporació vaja
dipositant en una urna o bossa.

Article 24
1. El sistema normal de votació ha de ser la votació ordinària.
2. La votació secreta només pot utilitzar-se per a l'elecció o destitució de persones.

SECCIÓ 4a. DE LES ACTES
54
www.burriana.es · Plaça Major, 1 · Telèfon 964 510 062 · Fax 964 510 955 · NIF P-1203200I · 12530 BORRIANA · a/e: info@burriana.es

v11.01.2016

Magnífic Ajuntament de Borriana

Article 25
1. De cada sessió que realitze el Ple la Secretaria ha d'estendre acta, la qual ha
d'especificar necessàriament els assistents, l'ordre del dia de la reunió, les
circumstàncies del lloc i temps en què s'ha realitzat, els punts principals de les
deliberacions, així com el contingut dels acords adoptats.
2. En l'acta ha de figurar, a sol·licitud dels respectius membres del Ple, el vot contrari a
l'acord adoptat, la seua abstenció i els motius que la justifiquen o el sentit del seu vot
favorable. Així mateix, qualsevol membre té dret a sol·licitar la transcripció íntegra de
la seua intervenció o proposta, sempre que aporte en l'acte, o en el termini que
assenyale el president/a, el text que es corresponga fidelment amb la seua intervenció,
fent-se així constar en l'acta o unint-se còpia a aquesta.
3. Els membres que discrepen de l'acord majoritari poden formular vot particular per
escrit en el termini de quaranta-vuit hores, que s'ha d'incorporar al text aprovat.
4. Les actes s'han d'aprovar en la sessió següent; no obstant això, la Secretaria pot
emetre certificació sobre els acords específics que s'hagen adoptat, sense perjudici de
la ulterior aprovació.
En les certificacions d'acords adoptats emeses amb anterioritat a l'aprovació de l'acta,
s'ha de fer constar expressament aquesta circumstància.

CAPÍTOL III
DE L'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS COMPLEMENTARIS

Article 26
Són òrgans complementaris les comissions de treball.

Article 27. Les comissions de treball
1. El Ple del Consell pot acordar l'establiment de comissions de treball, que han de
desenvolupar exclusivament funcions d'informe i, si escau, proposta, relatives a
assumptes concrets competència del Ple del Consell.
2. La composició, organització i àmbit d'actuació de les comissions han de ser establits
en el corresponent acord del Ple del Consell. A aquestes s'ha d'incorporar un tècnic de
promoció juvenil.
3. En tot cas la composició concreta de les comissions de treball s'ha d'acomodar a la
proporcionalitat existent entre els distints sectors representats en el Consell.
4. El funcionament de les comissions de treball s'ha de regir pel que disposen els
acords del Ple del Consell que les establisquen, i s'ha d'inspirar en les normes
reguladores del funcionament d'aquest òrgan, que han de regir en tot cas de forma
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supletòria.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA
En tot allò no previst en les present normes cal ajustar-se al que disposa el capítol II
del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents:
Sra. Monferrer: “Des de la Regidoria de Joventut, el que proposem és la creació del
Consell Sectorial de la Joventut; ja que considerem que és una eina important per a
aconseguir saber el que pensen els joves. És una manera de comunicar-nos més
directament amb el sector jove de Borriana; ja que el considerem part fonamental del
poble.
En el Consell Sectorial de la Joventut, el que volem aconseguir és reunir-nos
per tal de saber quines són les inquietuds i les necessitats que tenen, a més de
propostes o suggeriments que vulguen fer per a anar tots junts. I està previst que
forme part d'aquest Consell… Bé, l'alcalde com a president del Consell, el regidor
delegat de Joventut, un representant de cada grup polític municipal, el tècnic de
promoció juvenil de l'Ajuntament de Borriana, un representant de cada associació
juvenil inscrita en el Registre Municipal d'Associacions Veïnals, un representant de
cada sindicat d'estudiants amb seu al municipi de Borriana, un representant de cada
AMPA de la ciutat, un representant dels alumnes de batxillerat del Consell Escolar de
l'IES Jaume I i Llombai, i del col·legi Salesians, un representant dels alumnes de 4t
d'ESO del Consell Escolar dels col·legis Consolació, Vila Fàtima i Illes Columbretes,
l'agent d'ocupació i desenvolupament local de l'Ajuntament de Borriana, el tècnic
municipal de Cultura, el tècnic municipal d'Esports, una treballadora social, un alumne
de cursos de formació bàsica d'animació juvenil organitzats per aquest Ajuntament
(que estiga inscrit l'any immediatament anterior, resident a Borriana i triat per sorteig), i
un representant dels grups de música (residents als locals d'assajos de l'Ajuntament
de Borriana, menor de 30 anys, triat també per sorteig).
Per descomptat, deixem la porta oberta perquè puguen incorporar-s'hi futures
associacions, amb la intenció de debatre les inquietuds dels joves i canalitzar les
iniciatives que beneficien aquest col·lectiu; d'aquesta manera dissenyarem les
polítiques que beneficien tots els joves, i es reforçaran totes les iniciatives que es
porten a aquest Consell, amb la finalitat que hi haja una clara i directa comunicació
entre els joves i la Regidoria (en ambdós sentits), per a poder desenvolupar projectes
que realment siguen d'interés per a la joventut de Borriana.”
Sra. Montagut: “Bé, vull dir-li a vosté que donarem suport, per descomptat i com no
podia ser d'altra forma, al punt de la creació del Consell, de la composició, del
funcionament… Primer, perquè la creació del Consell està dins de les mesures de la
participació ciutadana que tant anomenem, i que va nàixer en relació amb la creació
del Consell Social de la ciutat, que també s'ha anomenat avui.
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I sobretot, i respecte de la composició (vosté ho ha dit en la seua intervenció,
però ens agradaria demanar-li-ho), que, encara que pensem que són suficients els
col·lectius representats, i sobretot amb aquells que ara estan en funcionament i amb
activitats per a la joventut… Sí que li sol·licitem a vosté, com a regidora delegada, que
tinga aquest document que avui aprovem com una cosa oberta, de manera que en la
mesura que anem funcionant, i ens adonem que hi ha alguna necessitat d'algun
col·lectiu que no tinguem incorporat, que immediatament es puga modificar; igual que
la seua forma de funcionament.
Ja li dic que li reiterem el nostre suport. També li oferim la nostra col·laboració,
que sap que la té en aquest tipus de coses. Quan necessite que treballem al seu
costat, ja li dic que ací estarem. I bé, espere que açò li puga servir per a tenir molts
èxits en els seus objectius (en els objectius que avui ens proposa). I ja li dic, que
nosaltres li aprovarem el punt.”
Sra. Aguilera: “Mire, Sra. Monferrer, nosaltres ja vam presentar un escrit el dia 1 de
desembre, en el qual es proposava el que ens pareixia la creació d'aquest Consell de
la Joventut; que, com a proposta presentada per registre va estar bé, però ni vosté
s'ha dignat a contestar, ni ningú absolutament. Però bé…
Jo entenc que se l'haurà llegit, i entenem que es va crear el Consell Social de
Borriana evidentment per a alguna cosa. I el Reglament del Consell Social… Que
fixe's vosté que a l'hora de llegir els integrants, en compte del Consell de la Joventut,
se n'ha anat a l'altre…! El Consell que vosté ens proposa que donem suport en aquest
moment és exactament (o podria ser, al nostre entendre) una comissió de treball del
Consell Social.
Està malament que ho diga… Però clar, m'ha recordat això de l'experiència… I
en les propostes ho posava també…! L'experiència, jo recorde que en 2007 ja vaig
anar a reunions del Consell de la Joventut. En 2007, si no recorde malament; quan
vam entrar per primera vegada com a Ciutadans Independents per Burriana. En 2008
vam tenir una altra reunió (perquè eren reunions anuals). I després, per desgràcia, va
desaparéixer. I aquestes reunions no es duien a terme, i no se… Sí que li dic que les
dues reunions a què vam assistir, la veritat és que van ser molt interessants.
Però clar, el nostre Grup entén que aquest desdoblament de consells
participatius, al final perd credibilitat i perd seguretat. I nosaltres no li donarem suport a
la creació del Consell de la Joventut; perquè entenem que tenim un Consell Social a
Borriana; que a més integra els joves, que a més es pot crear una comissió de treball
juvenil, on poden integrar-se absolutament totes les associacions (com vosté ha dit).
I no li vaig a llegir els reglaments, les funcions i la composició de l'un i de l'altre,
perquè ho té vosté en la nostra proposta de l'1 de desembre, i s'ho llig. A pesar d'això,
nosaltres no li donarem suport. Esperem que li funcione; esperem que li funcione bé.
Evidentment estarem a la seua disposició, com a representants del Grup Municipal per
al que vosté necessite. Però li vaig a dir una cosa: la felicitaré d'ací a tres anys, quan
vosté haja sigut capaç de fer funcionar el Consell de la Joventut. Perquè per
descomptat el seu tripartit no ha fet funcionar el Consell Social, ni per als pressupostos
participatius. De manera que esperem que vosté, almenys, siga l'exemple contrari.”
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Sra. Sanchis: “Nosaltres sí que donarem suport, per descomptat, a la creació del
Consell Sectorial de la Joventut. I a més esperem que de veritat funcione, que se'ls
escolte, i que es puga solucionar els problemes que realment té la joventut a Borriana;
que crec que en són molts. Entre ells, on anar, què fer els caps de setmana… I crec
que, si se'ls escolta, es podrà obrir part de les instal·lacions perquè puguen fer alguna
cosa els caps de setmana, i durant la setmana; perquè ja els dic, ací no hi ha on anar. I
ells poden donar moltíssimes idees de què fer, i com fer-ho.
Jo de veritat què sí que m'alegre que s'haja creat aquest Consell. I espere que,
a més, no es reunisca una vegada a l'any, sinó moltes vegades (bé, totes les
necessàries) perquè se solucionen els problemes dels joves.”
Sra. Monferrer: “Bé, per donar les gràcies tant a Ciudadanos com al Partit Popular pel
suport. I vull dir a la Sra. Montagut, com ja he dit abans també, que en tot moment la
porta està oberta per a futures associacions, i que en cap moment s'exclou a ningú;
qualsevol persona serà benvinguda.
I bé, a la Sra. Aguilera, vull dir-li que bé, és la seua forma de pensar; però per a
mi és una eina de treball, que pot ser molt útil el fet que s'amplie a més gent jove de
Borriana, i que pot ser una eina molt útil perquè siga molt eficaç la Regidoria de
Joventut, que per a això està: per a escoltar els joves. I jo considere que aquest
Consell és més directe que en el Consell Social. Ells poden fer grans projectes i
desenvolupar-se tot bé.”
Sotmés l'assumpte a la corresponent votació, dóna el resultat següent: vots a favor,
DINOU (6 del PSOE, 3 de Compromís, 2 de Se Puede Burriana, 7 de PP i 1 de
Ciudadanos). Vots en contra, CAP. Abstencions, DUES (2 de Cibur). Consegüentment
es declara l'assumpte aprovat per majoria.

9.- DACIÓ DE COMPTE AL PLE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL ENTRE ELS DIES 26.11.2015 i 28.12.2015, 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 26.11.2015 i
28.12.2015, ambdós inclosos.
La corporació en queda assabentada.
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10.- DACIÓ DE COMPTE AL PLE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER
L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA QUE CONSTEN A LA SECRETARIA MUNICIPAL,
CORRESPONENTS AL PERÍODE DEL 23.11.2015 AL 20.12.2015, AMBDÓS
INCLOSOS
Sotmés per la Presidència l'assumpte a la consideració de la corporació, els vint-i-un
membres presents del Ple de l'Ajuntament es donen per entesos de les resolucions
adoptades per l'Alcaldia Presidència que consten a la Secretaria Municipal,
corresponents al període del 23.11.2015 al 20.12.2015, ambdós inclosos.
La corporació en queda assabentada.

Conclòs l'examen dels assumptes inclosos en l'ordre del dia, la Sra. alcaldessa
presidenta informa de l'existència d'assumptes que, per raons d'urgència, no hi estan
compresos, i els sotmet a la consideració dels membres de la corporació.

DESPATX EXTRAORDINARI
10.BIS.1.- MANTENIR PER A L'EXERCICI 2016, SI ESCAU, ELS MATEIXOS PREUS
I TARIFES DE L'EXERCICI 2015 EN EL CONTRACTE DE GESTIÓ DELS SERVEIS
PÚBLICS D'ABASTIMENT D'AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM
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 la ratificació de la inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia, es
produeixen les intervencions següents:
Sr. Fuster: “Nosaltres votarem a favor de la urgència. El que sí que reclamem és que,
abans de portar els expedients a les comissions, que es revisen com correspon; més
que res per no tenir problemes, com el que han portat avui al Ple.”
Vist que el contracte subscrit en data 29 de desembre de 2014 amb la mercantil
Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, SA, per a la gestió dels serveis públics
d'abastiment d'aigua potable i clavegueram, preveia, en la clàusula XXXII del Plec de
clàusules economicoadministratives, la revisió de preus en els termes següents:
Les tarifes i la resta de valors monetaris del contracte han de ser revisables en
cada anualitat. A aquest efecte, durant el primer any de la concessió s'ha
d'establir el sistema de revisió segons determine la normativa que resulte
aplicable.
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Vist que la Mesa Tècnica de seguiment del contracte, en sessió realitzada el passat 29
de desembre, va considerar: ‘Tenint en compte que no hi ha hagut cap regulació
posterior a la firma del contracte pel que fa a revisió de preus i, d'altra banda, que
tampoc hi ha hagut una variació significativa dels preus que afecten el contracte durant
l'última anualitat, la Mesa Tècnica proposa mantenir per a l'exercici 2016 els mateixos
preus i tarifes de 2015. A aquest efecte i amb caràcter previ a l'acord plenari que calga
adoptar en aquest sentit, s'ha de demanar la conformitat del concessionari’.
Vist que consta en l'expedient la conformitat de FACSA.
De conformitat amb la proposta del regidor delegat de Via Pública i el dictamen de la
Comissió Informativa d'Interior, Recursos Humans i Benestar Social, el Ple de
l'Ajuntament ACORDA:
Primer.- Mantenir per a l'exercici 2016 els mateixos preus i tarifes de l'exercici 2015 en
el contracte de gestió dels serveis públics d'abastiment d'aigua potable i clavegueram.
Segon.- Establir que durant el segon any de la concessió s'ha d'establir el sistema de
revisió segons determine la normativa que resulte aplicable.”
En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents:
Sr. Aparisi: “És que des de fa sis mesos que no intervinc en aquest Ple. I la veritat és
que, com que és el primer dia, m'embarga l'emoció… Però bé… Els ho he de dir així
de clar.
El Sr. Fuster ha dit… Jo no seré tan dur com vostés amb els meus companys,
quan els maltracta i fins i tot tracta de ridiculitzar algun company meu… Jo de moment
no seré així, de moment… Perquè ara tinc l'oportunitat d'or (en aquest moment) per a
fer-ho, però no ho faré.
Vosté diu que portem les firmes, no? Ací falten dues firmes; dues firmes; d'una
regidora que està en aquell Grup, que les va portar a dictamen, sense estar firmades
per ella; i que l'altre dia en la comissió va posar una cara… Com si s'acabara el món!
Ja li he dit que baixaré el to… Com si s'acabara el món! I resulta que vostés, que es
miren tant els papers, i que treballen tant, i que són tan llestos, i que ho fan tot bé…
Doncs resulta que no firmen; quan nosaltres, els polítics havíem firmat... Si vol li passe
els fulls perquè se'ls lligen, o si vol ho puc llegir. Jo no diré ni el nom del regidor, que
està ací assegut… Vol que li'l diga? Clar que el dic! És la Sra. Suay…L'altre dia en la
comissió també va posar una cara… Com si fóra alguna cosa inusual el que havia
passat… Que no dic que… Que s'ha de fer. Però que el que estic dient és que els
polítics firmem, s'estaven referint a uns tècnics… Quan ací es farten de lloar els
tècnics d'una manera… Que quan estan ells davant, tot és molt bonic… Tot el que fan
els tècnics és meravellós… ‘Els tècnics són els millors de la Casa’… ‘Vostés no
compten amb els tècnics’… ‘Els tècnics’... Però quan arriba l'hora de la veritat, o no
s'adonen que estan en l'oposició (que és el que jo crec, quasi que ho diria amb
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seguretat)… Jo també he estat molts anys en l'oposició; sé que fa molt de fred… De
moment tenen fred, però poden arribar fins a congelar-se, segons es porten… I els dic
el que va passar; els dic que la Sra. Suay no va firmar. Ho dic perquè ho havia de dir;
perquè vosté ha parlat de les firmes; si no, no ho hauria dit.”
Sr. Fuster: “Mire, Sr. Aparisi, si és tan amable, diga'm quan he ridiculitzat jo algun dels
seus companys… Quan a vosté li toque parlar... Que fa molt que no parla! Però és que
potser estaria millor si es quedara calladet… Pose exemples que jo els haja dit una
paraula d'algun company seu, que vosté puga creure que l'he ridiculitzat. Busque els
plens, les intervencions, el que vosté vulga… Una… Que no es preocupe, que jo li
demanaré disculpes a aquesta persona, no a vosté. Això el primer.
Segon, Déu em salve de comparar-me amb vostés quan estaven en l'oposició.
Perquè si vosté llig totes les actes, el que ens han dit… M'alegre que baixe el to,
moltíssim. Perquè almenys la gent veurà un altre Aparisi; no el que hi havia quan
estava en l'oposició.
Però li diré més al Sr. Aparisi, la gent a vosté no l'ha votat per a estar
governant. Vosté va perdre les eleccions, i vosté això no ho aguanta. Vosté ja hauria
de posar-se a governar: netejar els carrers, vetlar pel Port de Borriana, etc. Això és el
que hauria de fer vosté; no clavar-se amb el Sr. Fuster. El Sr. Fuster està en
l'oposició… Per descomptat, però no perquè haja perdut les eleccions; vosté sí. I al
mes de desembre li ho han tornat a remarcar. Perquè en sis mesos, la seua gestió;
perquè vosté em diu que jo estic en l'oposició... Alguna cosa estaré fent bé, per a
recuperar vots. Però vosté, que n'ha perdut 1.000… Faça-s'ho mirar! Faça-s'ho mirar! I
en compte de mirar el que diu el Sr. Fuster, treballe, que és el que la gent del carrer li
està demanant.”
Sra. Aguilera: “Tornant al punt de la urgència, que era la revisió de preus de l'aigua i
del clavegueram… Sr. Aparisi, vosté tenia ara l'oportunitat perfecta de defendre el
punt, i s'ha desviat del tema… Jo evidentment no entraré en això… El nostre Grup
votarà en contra d'aquest punt; simplement per coherència amb el que vam votar al
seu dia, quan ja va haver-hi una discussió tremenda en aquesta sala de plens sobre la
inclusió o la privatització del clavegueram. El que em sorprén és que el Partit Socialista
i el tripartit (que al seu dia també estava en contra de tot açò)... Jo entenc que s'han de
revisar els preus, perquè el contracte està en vigor. Però també entendria que
començaren a treballar per recuperar el servei i municipalitzar-lo. I no utilitzar aquest
punt de l'ordre del dia per a tirar en cara no sé què a qui. Evidentment això no és
constructiu, sinó més aviat destructiu, i fa perdre un temps preciós, que podia utilitzar a
treballar en un altre sentit.”
Sr. Aparisi: “Tal com he dit, i no cridaré tant com vosté… Intentaré baixar un poc el to
de veu… Això d'estar en l'oposició li està provant fatal. Però bé, no podem fer res. Ja
s'adonarà d'on està…
Però sobre el que ha dit, en sis mesos netejar carrers i tot això… Li dic qui va
contractar aquestes empreses per netejar els carrers? Li ho recorde? Li recorde qui va
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contractar totes les empreses i va blindar per a tants anys les empreses contractades?
Li ho recorde o ja ho sap? Jo crec que ja ho sap.
Fa un moment ha dit… Jo no volia entrar en això, perquè ho volen fer
llarguíssim… Però, al meu company Bruno li ha dit quasi ‘ho fan tot a dit’. Bé, li ha dit
de tot. Que jo no he dit que li haja faltat a ell… Després li diré a qui va faltar, perquè
em fa vergonya recordar el que va fer aquell dia… Del que va fer vosté jo sent
vergonya aliena de vosté; del que va fer aquell dia... I li ho recordaré després… Però
vergonya, vergonya aliena vaig sentir aquell dia. Em vaig posar roig com una tomata;
però de vergonya de sentir-lo parlar a vosté.
Però li diré més… Sap què he fet jo, que em diu que em pose a treballar?
Doncs he arribat a aquesta Casa i veig factures de 2.999 €… Una, una altra, una altra,
una altra… Però sempre de la mateixa empresa… I llavors em dic: ‘caldrà fer-li cas a
Juan Fuster’. Perquè ell mai parla pel Partit Popular; ell sempre és ‘jo, jo, jo’… (L'ego
el té molt pujat.) Llavors em dic: ‘doncs açò cal mirar-ho’.
Me'n vaig a les empreses que poden treballar igual que aquesta empresa...
Que casualment és molt afí al Partit Popular... Molt, molt afí al Partit Popular, repetisc...
I me'n vaig a parlar amb aquesta empresa i li dic: ‘escolta, què està passant ací?’ I em
contesta: ‘a mi no em passa res; a mi vénen, em compren’... I el xic em va parlar amb
tota la sinceritat del món. Em dic: ‘perfecte, parlaré amb les altres empreses’. I el meu
treball, i crec que com a regidor de Via Pública havia de parlar amb totes les
empreses, i assabentar-me del que estava passant… La resposta de les altres
empreses va ser: ‘si no anem a l'Ajuntament és perquè no vénen a comprar-nos’. I la
meua obligació no era llevar-li el treball a ningú. La meua obligació no era llevar-li el
treball a ningú; era repartir (com diu vosté) amb la gent de Borriana. Perquè la gent de
Borriana, jo he donat l'ordre que, a partir d'ara, es revisen els preus i que no vaja tot a
caure a una empresa afí al Partit Popular… Perquè abans li cridava vosté molt al meu
company… Afí al Partit Popular! Aquesta empresa continuarà facturant a Borriana,
com està facturant ara; perquè té el seu dret, té el seu dret. Però l'obligació seua en 20
anys hauria sigut anar a parlar amb totes les empreses; que és el que jo he fet. He
anat a parlar amb elles. I encara no he acabat; encara he de seguir…
Per cert, alguna empresa de les que vostés han contractat, després de sentir
les seues notes de premsa, encara em criden i em diuen que ‘Juan Fuster no sap si
està en l'oposició o encara es creu que està governant’. Perquè vaja, vergonya em
faria a mi de dir el que diuen. Però bé, ho deixe estar...”
Sr. Fuster: “Mire, baixaré el to, perquè així potser no es ruboritza tant, i considera que
per no elevar el to li parle millor. Però és que crec que així potser la gent ens sent
millor. Però bé, li parlaré com vosté vol que li parle. No m'importa adaptar-me al que
vosté vol. Tranquil… No m'ha posat ni un sol exemple que jo haja ridiculitzat algú; cap.
Es retracta vosté mateix; ni un exemple de ridiculitzar m'ha pogut donar.
En segon lloc… Vosté diu que hi ha una empresa… Disculpe, jo sé quina
empresa és. I el dia que vulga ho debatem on vulga, i que vinguen les altres empreses
si vosté vol… A aquesta empresa l'Ajuntament va, perquè l'altra empresa (que és
amiga de vosté, perquè la té molt prop) no volia vendre-li a l'Ajuntament, d'acord? Crec
que abans de parlar hauria de mirar molt bé el que diu. Mire el que li estic dient… De
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la mateixa manera que li he oferit per quarta o cinquena vegada, per tal que debatem
de l'herència, i cap de vostés és capaç de venir amb mi, cap… Li pose sobre la taula
que parlem d'açò; que jo no tinc res a ocultar! I la gent s'adonarà del que vosté està
dient i del que jo explicaré.
Vaig a dir-li que m'he quedat amb les ganes que vosté diga el que la gent diu
de mi… Però li repetisc, si vosté creu que jo he parlat malament d'alguna persona,
m'ho diu; i si ho crec convenient, rectificaré o li demanaré perdó. Jo no tinc cap
problema a demanar disculpes, cap. Però caldrà veure quina és la seua vara de
mesurar, perquè vosté diga que jo ridiculitze algú. És probable que haja dit alguna
cosa que davall el seu criteri… Però davall el seu criteri. Perquè vosté, des que
governa, està molt sensible, molt sensible. Per això li dic que aquestes empreses que
diuen que netegen el carrer, que vostés van votar a favor de la seua contractació,
vostés… Nosaltres tréiem els concursos; però vostés alçaven la maneta, eh! Aquestes
mateixes empreses són les que ara vosté ha de controlar perquè netegen; no jo, sinó
vosté. I així està el poble; no ho dic jo, sinó el poble.”
Sr. Aparisi: “Ací tinc el contracte que m'ha passat avui l'empresa de la neteja a
Borriana, FOBESA. És el mateix contracte que van fer vostés; el mateix contracte que
van fer vostés. No l'hem modificat. I jo dubte que vosté fera el que a mi m'ha demanat:
que agafe una granera i em pose a agranar. Fa una estona que m'ho ha dit... ‘Agafe la
granera i pose's a agranar’..., crec que m'ha dit. Bé, doncs si no ha dit granera, potser
ho he afegit jo; però sí que ha dit ‘doncs se'n va a agranar’. Potser no em caurien els
anells per anar a agranar un carrer; potser hi he anat més d'una vegada! És possible
que ho haja fet més vegades… A vosté sí que és possible que li caigueren els anells
per fer-ho… Quasi segur que sí, quasi segur que sí.
Però vaig a dir-li més… Jo crec que vostés han perdut tota la vergonya, però
del tot, del tot. O siga, que ni la coneixen… Que d'empreses contractades per vostés,
que ara vinguen a dir-nos que netegen bé o que netegen malament… És molt fort, és
molt fort! Que a vosté no li pareix fortíssim? M'ho està dient seriosament?
Sr. Fuster: “Es tracta de la gestió… Vosté ha de controlar-los...”
Sr. Aparisi: “Però qui els controla? Doncs clar que jo i els encarregats… Així està el
poble… No teniu vergonya ni la coneixeu… És que no tenen vergonya ni la coneixen,
Sr. Fuster… És que voleu controlar el poble, perquè creieu que esteu governant. Però
el problema és que no esteu governant… Aquest és el seu problema; que no estan
governant. I encara sort que el Sr. Fuster no és alcalde! Perquè no deixaria de ser un
alcalde més dirigit des de Castelló, tal com han sigut tots els alcaldes que hem tingut
en aquest Ajuntament. El dirigirien des de Castelló. I vosté, tenint en compte com parla
de la Diputació, seria un alcalde més dels dirigits des de Castelló, a les ordres de la
Diputació. En canvi, nosaltres ara tenim una grandíssima alcaldessa que fa el que ha
de fer. Es pot equivocar, però és de Borriana, i no la dirigeix ningú. Així de clar li ho
dic.”
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Sotmés l'assumpte a la corresponent votació, dóna el resultat següent: vots a favor,
DIVUIT (6 de PSOE, 3 de Compromís, 2 de Se Puede Burriana i 7 de PP). Vots en
contra, DOS (2 de Cibur). Abstencions, UNA (1 de Ciudadanos). Consegüentment es
declara l'assumpte aprovat per majoria.

11. PRECS I PREGUNTES
1.- Sr. Fuster: “Jo, que no m'he sentit ridiculitzat, Sra. alcaldessa... El teledirigit des de
Castelló va a formular-li unes preguntes... Vosté ha dit fa un moment, quan estava
parlant del protocol de la carretera del Port, que la Conselleria té una partida. Li
agrairia que ens poguera dir si a hores d'ara la Conselleria té una partida dotada
exclusivament per a la carretera del Port.”
Sra. alcaldessa: “No, no és per a la carretera del Port exclusivament. És una partida
que inclou manteniment, adequació, reparacions i posada en funcionament de vies
que ja estan construïdes.”
Sr. Fuster: “M'està dient que no hi ha una partida exclusiva; que té un compromís que
sobre una partida es pot arribar a fer una reparació. O siga, la Conselleria considera
que açò és una reparació o una inversió? La Conselleria ha de fer una modificació de
crèdit per a notificar-nos-ho? És que abans jo he entés que els diners ja estaven...”
Sra. alcaldessa: “Els diners ja estan en una partida que és de manteniment i
adequació de carreteres.”
Sr. Fuster: “Bé, esperarem a veure si dins del Pressupost de la Conselleria tenim la
sort de poder veure aquests 500.000 €.”

2.- Sr. Fuster: “Després ha assegurat també, i m'agradaria saber si manté la mateixa
postura… Que els 500.000 € (o 1.000.000 €), jo dic 500.000 € perquè és el que és el
vial de la carretera… Si en una futura remodelació de la carretera, aquests 500.000 €
no s'han tirat al fem, per no fer la xarxa d'abastiment de clavegueram...”·
Sra. alcaldessa: “Espere que no. Ho tindrem en compte a l'hora de la redacció del
projecte per part de la Conselleria.”
Sr. Fuster: “Sra. alcaldessa, per això mateix li estava dient abans que revisàrem molt
bé el projecte; perquè mereixeria la pena fer una execució com Déu mana. I si es
poguera incloure dins d'aquest projecte ja el que és la xarxa d'abastiment, jo crec que
el poble de Borriana ho agrairia.”
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3.- Sr. Fuster: “Després, en un altre ordre de preguntes, m'agradaria preguntar-li...
Després de les últimes notícies aparegudes en relació amb el festival... Si hi ha algun
informe sobre la nova ubicació, els nous projectes que s'han presentat. Si hi ha alguna
cosa en data d'avui.”
Sra. alcaldessa: “En data d'avui, s'ha fet una reunió amb totes les persones
implicades i entitats de seguretat, per tal de veure la viabilitat del canvi d'ubicació del
festival. I ara estem esperant un poc, per a fer una valoració d'aquesta reunió.”
Sr. Fuster: “No hi ha cap informe de l'àrea tècnica en data d'avui?”
Sra. alcaldessa: “Presentat a l'empresa, encara no. Però estan redactant-lo, sí.”
Sr. Fuster: “L'estan redactant, però vosté no el té?”
Sra. alcaldessa: “No.”

4.- Sr. Fuster: “M'agradaria també preguntar-li... Avui el Sr. Aparisi ens ha fet
l'observació que estan pendents de reunir els propietaris de Sant Gregori, per a fer una
reunió amb ells. En aquesta reunió se'ls explicarà el mateix que se'm va fer arribar a
nosaltres en un escrit de fa dues setmanes?”
Sra. alcaldessa: “Espere que no, perquè, com vosté sap, convocar tots els propietaris
costarà com a mínim dos mesos. O siga, que haurem avançat en el tema i podrem
aportar més informació, tant a ells com a vostés.”
Sr. Fuster: “D'acord, perfecte. Espere que hi haja un poc més del que se'm va explicar
a mi; i que siga positiu.”

5.- Sr. Fuster: “I m'agradaria fer-li una pregunta al Sr. Del Moral. Sr. Del Moral,
m'agradaria preguntar-li si vosté, en sis mesos que porta en aquest Ple, considera que
el que tant ens han criticat quan hem estat nosaltres en el govern... Si vostés ara, quan
prenen les decisions, no passen el corró.”
Sr. Del Moral: “Sr. Fuster, si de passar el corró es refereix que no prenen part en la
presa de decisions juntament amb l'equip de govern... Partit Popular, Cibur i
Ciudadanos, en moltes decisions que hem pres de vegades sí que s'ha tingut en
compte l'Acord per Borriana, moltes vegades en total desacord amb vostés. I moltes
vegades no s'ha dut a terme aquest projecte de participació amb l'oposició... Sí.”
Sr. Fuster: “És que la meua pregunta és molt clara. Vosté, que ve d'un partit nou,
quina diferència hi ha entre el que vostés consideren la nova i la vella política?”
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Sr. Del Moral: “Com li he dit, no ha sigut així en totes les decisions. Sí que s'està
implementant algunes iniciatives participatives, tot i que jo encara considere que són
poques, i que s'ha de continuar augmentant; i per això estem treballant. Estem
treballant (com ja saben bé) en els pressupostos participatius (que van tenir una
duració d'un mes). Però ara tenim, d'una banda, la missió de coordinar la participació
del Consell Social durant tot l'any. Començarem a treballar ara... Bé no, posarem en
marxa ara a final de gener aquest Consell Social, que té entre altres vessants la missió
en aquest any 2016 tant de poder treballar els pressupostos i les bonificacions i
exempcions amb temps, entre altres coses. Es treballarà l'estructura interna pel que fa
a transparència. Perquè, com se n'haurà adonat, sí que portem set mesos; però els
portals de transparència encara no són molt diferents dels que tenien vostés. I en això
no ocultarem que el treball que hem fet fins ara ha sigut intern, i encara no ha vist la
llum.
Ja tenim el portal de transparència del govern, que de fet és públic, i si entra en
la seu electrònica podrà veure'l. Està organitzat com el portal de transparència del
govern estatal, però a escala municipal. Però encara està buit. Hem fet les reunions
amb els tècnics municipals, de les quals s'anava a donar compte en les següents
comissions, quan hàgem acabat amb tots els responsables... Perquè el que hem fet ha
sigut, de l'estructura municipal que hi ha, definir dos responsables de transparència de
cada una de les seccions, que s'encarregaran d'alimentar aquest portal de
transparència que tenim ara.
Per tant, crec que queda moltíssim per caminar. I crec que a poc a poc anirem
prenent decisions, tant en participació com en transparència, en les quals espere la
seua col·laboració. Per la meua part, intentaré que en totes les decisions que es
prenguen (com en el cas del Reglament de participació ciutadana en els plens) puga
participar l'oposició amb les seues idees, i així millorar entre tots els esborranys que
després portarem ací per a aprovar-los.”
Sr. Fuster: “M'alegre de la seua explicació. Però jo l'única cosa que li preguntava era
si hi havia alguna diferència entre la seua nova política i la política anterior... Jo li dic
que no. Vostés tenen ara l'hàbit d'aplicar el corró que abans s'aplicava, quan hi ha
postures per part de l'oposició que considerem que són millors (o almenys són
projectables) dins d'un expedient, que vostés obvien.
Llavors, l'única cosa que volia era corroborar que realment no hi ha cap
diferència, a l'hora que hi ha onze regidors que alcen la mà; que és una de les
principals crítiques. I en sis mesos que porten governant, s'ha pogut corroborar que
vostés, quan tenen la intenció de fer alguna cosa, fan el que abans feia un govern amb
majoria absoluta; quan ara vostés tenen una majoria de tres partits. Llavors, al final es
tracta d'un corró, però camuflat.”

6.- Sr. Safont: “Una pregunta concisa per al Sr. Del Moral. Discreparé amb la seua
resposta sobre la seua manifestació que no hi ha pràcticament diferència entre el
portal de transparència que hi havia abans i el que hi ha ara. Ens hem assabentat del
fet que hi ha dos responsables per secció (tal com vosté ens ha dit) encarregats del
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portal de transparència, i abans no n'hi havia; té raó. Dins del portal de transparència
com és: informació sobre els càrrecs electes i el personal de l'Ajuntament. Punt
número 1, s'especifiquen dades sobre l'alcaldessa i regidors, mínim de quatre línies de
cada un, això està bé. Únicament ací apareix l'enllaç, i únicament apareix
l'organigrama del govern (alcaldessa i tinents d'alcalde); Junta de Govern Local, amb
la qual cosa apareix la Sra. interventora i la Sra. secretària.
Amb la qual cosa, ja no és que no apareguen les quatre línies sobre els
membres de la corporació; és que els membres del mateix equip de govern que no
formen part de la seua Junta de Govern no apareixen en aquest organigrama; ni els
membres de l'oposició. Jo crec que hem de començar a creure'ns tots que açò és la
sala de plens de l'Ajuntament de Borriana; que és bastant més seriós; que açò no és
una democràcia assembleària; que açò és una democràcia representativa. I que
qualsevol dels representants que seuen ací mereixen total respecte. I aquest respecte
comença amb eines o sense eines. Açò ha de posar-se en pràctica: o ens ho creiem
tots o no anem a cap lloc.
No faça tants canvis en coses noves, que els donarem suport. Mantinga el que
hi ha, i ja hi haurà noves fórmules! Les secundarem. Però per favor mantinguen el que
hi havia; que era simplement que en tres o quatre línies puga haver-hi una informació
sobre la vida dels representants públics; perquè tots sàpien transparentment qui està
representant-los en aquests moments. No apareix. Per a això necessita vosté set
mesos? Per a això necessita vosté dos tècnics en cada secció? Això ja estava, Sr. Del
Moral! És que no li dic que no afegisca; però no lleve. No lleve coses.”
Sr. Del Moral: “Sr. Safont, sí que té raó que en el portal de transparència que tenien
vostés, que és el portal de transparència seguint el model ITA, que és l'Agència
Internacional de Transparència... Per seguir un model, perquè es podia seguir
qualsevol tipus de model de transparència... El que ací es feia era pujar PDF, que
comporta x treball per als tècnics. Amb l'adquisició d'aquest nou portal de
transparència, ja no es treballarà amb PDF, i es treballarà amb formats reutilitzables i
CSV. És un model totalment diferent de treball, perquè, entre altres coses, ens posem
a l'altura de les administracions públiques vigents. Sí que estic d'acord amb vosté que
la biografia de l'actual equip de govern i de la corporació municipal (els 21 regidors) no
estan pujades ací; però perquè el treball que s'ha estat fent des que es va començar
fins ara no ha sigut en aquest portal de transparència; que és un portal que tenim de
2014 i 2015, que es mantindran... Lògicament no es llevaran! Es mantindrà en el nou
web que està pràcticament acabat, i que la primera versió, que m'agradaria que abans
es passara una o dues setmanes per la Comissió de Participació, perquè el vérem tots
i poguérem treballar-lo... Això serà en breu.
Sí que és veritat que hem estat treballant en aquest altre web, que és treball
que ara no s'ha vist. Per tant, tant el nou web com el portal de transparència tindrà uns
curriculum vitae... Però és el que exigeix la llei. Ja no serà les quatre línies de
descripció, sinó que ara haurem d'adaptar-nos al que demana la Llei de transparència;
que ens demanarà els curriculum vitae de tots obligatòriament amb foto. Això se'ls farà
arribar a tots i a totes. És el que demana la Llei de transparència, per a poder
implementar-ho en aquest portal que no ha eixit.
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Entre altres coses, aquest portal, com vostés sabran si han entrat en l'estatal,
està dividit en tres parts: institucional, participativa i econòmica. Si et fiques en la part
d'institucional, hi ha els alts càrrecs, on es pot veure els sous i retribucions... També
incorpora nous elements que fins ara no hi havia, que és l'agenda institucional. També
incorpora els obsequis que es pot rebre; és a dir, com una forma de posar en un
registre tot el que es puga rebre o no un regidor. En aquest cas, això va més orientat a
l'Estat. Però s'ha estat treballant en aquest portal. Per això aquests fruits encara no
s'han vist. El que s'ha fet ha sigut mantenir el portal de transparència actual.
En el web municipal nou que eixirà en breu, vosté podrà veure que tots els
regidors de l'Ajuntament compten amb un espai per a posar la seua foto, la seua
biografia i, en aquest cas, les persones que tinguen algun tipus de contacte, dedicació,
regidoria assumida o càrrec, també ho podran posar. Clar que estarem tots i totes!
Per tant, aquest treball s'està fent; però encara no és públic.”
Sr. Safont: “Jo el que li dic és que continue treballant en aquesta línia; però no
abandone la que hi havia. Simplement li dic això. Anteriorment, únicament apareixia
una fotografia de tots els representants públics, i davall del nom hi havia com a mínim
quatre línies (en alguns casos, fins i tot menys). Però, com els dic, no lleven això, i
vagen afegint el que siga. Això no els ho discutirem en cap moment.”

7.- Sr. Safont: “En un altre ordre de coses, si l'alcaldessa m'ho permet… Una altra
pregunta, al Sr. Granel. Li volia preguntar per l'estat de conservació... si hi ha un
seguiment de l'estat de conservació del fons museístic i arxivístic del Museu de la
Taronja.”
Sr. Granel: “Sí, l'arxivera està revisant (crec que és cada dues setmanes o
setmanalment) el fons. Com vosté sap, hi ha un funcionament de ventiladors i altres
perquè tot estiga en perfecte estat. Ella continua controlant el manteniment. A més
vam fer una visita l'altre dia per veure que tot estava correctament.”
Sr. Safont: “Em tranquil·litza que es faça un seguiment de tot, des dels humidificadors,
els ventiladors, etc. Molt bé, des d'aquest punt de vista. La neteja dels locals, es té
previst...? Perquè es va preveure en la nova contractació de locals públics, s'està
duent a terme... Perquè el que veiem en la façana, sí que està bastant bruta.”
Sr. Granel: “Hem ordenat la neteja. Perquè podríem dir que l'empresa entenia que era
dins del local. I llavors, per això li hem demanat ara que faça una neteja per fora,
sobretot de la pancarta i la resta.”

8.- Sr. Safont: “I ja parlant del tema de la gestió... Ens va dir vosté, si no va ser en el
primer Ple va ser en el segon, que convocarien novament el Patronat per a fer la
liquidació definitiva, etc. Hi ha unes discrepàncies entre el Grup des del que li parlem i
vosté. Ja tenen data per a reunir el Patronat, que vosté va dir que el conseller es
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comprometia…?”
Sr. Granel: “Doncs ara mateix estic pendent que el conseller fixe una data, perquè en
aquesta data que pose el conseller, que és qui té l'agenda més ocupada, pose la data
perquè se celebre la reunió del Patronat.”
Sr. Safont: “Com un prec… Vosté m'acaba de dir que el conseller és qui té l'agenda
més ocupada... En això coincidim plenament. I per això em remunte a temps passat,
quan deia que la complicació d'aquests patronats és perquè la presidència l'exerceix el
conseller. Per això, intentem acabar amb això com més prompte millor. Tindrà tot el
nostre suport perquè això isca endavant. Però no tornem a caure en el mateix, perquè
ens estan torejant entre els uns i els altres, a nosaltres i a vostés.”
Sr. Granel: “De fet una de les propostes és que la vicepresidència recaiga en
l'Ajuntament de Borriana, que som els més interessats, i els que segurament anirem a
totes les reunions del Patronat. Llavors, volem dir que la presidència cedisca la
presidència a la vicepresidència, perquè puguem assumir la presidència, i no tinguem
aquests problemes que ja ha tingut el Patronat.”

9.- Sra. Marín: “La meua pregunta és per al Sr. Zorío... Atés que s'aproxima ara la
data de celebració de Fitur, m'agradaria saber si ja es té clar el que portarà a Fitur; si
és més o menys com l'any passat, o hi ha alguna novetat...”
Sr. Zorío: “Sra. Marín, el que Borriana aportarà enguany són dues idees, com és el
desenvolupament del grup Castelló Sud, com a zona turística. I també intentarem
reforçar un poc més la Ruta de la Taronja. Castelló Sud el componen sis localitats; i el
que volem fer és el que diu el refrany: la unió fa la força. A veure si podem atraure
encara que siga la localitat veïna cap al nostre territori.
Presentarem altres coses. Però això ja vindrà després. Quan ho tinga en les
mans. Ja ho parlarem després de Fitur. Ja parlarem. Anirem l'alcaldessa i jo. A les
17.30 hores hi ha una reunió en què exposarem tot el tema de la Ruta de la Taronja i el
que volem de Castelló Sud, per a atraure un poc més el turisme.”
Sr. Marín: “Respecte de la marca Castelló Sud, s'introdueix alguna novetat per a
Borriana en 2016?”
Sr. Zorío: “En principi no; en principi. Hem tingut ja dues reunions, en les quals estava
també l'anterior regidora, Sra. Belén Sierra... Hem seguit, i es va introduir el pregó; que
serà després de Fitur. Es van introduir unes xicotetes modificacions, en funció de com
vaja Fitur. I també per a assistència a la Fira de Navarra, a la Fira de Barcelona,
assistència a més fires, depenent sempre de com anem de pressupost.”

10.- Sr. Sánchez: “Volia preguntar-li a la Sra. Rius, que la veig molt distesa avui... Ens
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pot informar de quantes sol·licituds de rebaixa d'IBI de la zona de Sant Gregori han
entrat per Registre d'Entrada?”
Sra. Rius: “Han arribat dues sol·licituds de bonificació.”
Sr. Sánchez: “Està treballant ja sobre això per resoldre el que corresponga?”
Sra. Rius: “Doncs sí, com en totes les sol·licituds que arriben, el tècnic ha d'informar i
després es resoldrà, com tot.”

11.- Sr. Sánchez: “Ara era un prec més que una pregunta per al Sr. Del Moral; perquè,
com a regidor de Transparència, prenga les mesures oportunes perquè en matèria de
contractació no es torne a donar les irregularitats que avui s'han hagut de posar de
manifest en aquest Ple.”
Sr. Del Moral: “Tindré en compte el seu prec.”

12.- Sra. Aguilera: “Intentaré ser breu, perquè últimament en els plens haurem de fer
dues sessions plenàries al mes. Han llevat una Junta de Portaveus, però haurem de
fer dues sessions plenàries al mes; si no, no ens dóna temps a tot.
Sr. Arnandis, nosaltres volíem preguntar-li dues coses: si ha controlat vosté la
retirada del fibrociment de la Paperera; i si sap vosté on ha estat traslladat aquest
fibrociment.”
Sr. Arnandis: “Doncs personalment no he estat les 24 hores del dia a la Paperera. Sí
que l'he visitada pràcticament cada dia. I bé, jo no he vist cap irregularitat, i l'arquitecte
municipal (que és el tècnic competent en aquest assumpte) tampoc ha vist cap
irregularitat.
Quant a l'abocador controlat, no sé exactament quin és. Això ho preguntaré i li
ho comunicaré. Per descomptat no és l'obra que hi ha a la carretera de Vila-real.”

13.- Sra. Aguilera: “Mire, Sr. Arnandis, doncs nosaltres anem a fer-li un prec. I a més
vull i desitge que se'l prenga seriosament... Anem a pregar-li que es realitzen uns
sondatges al pou existent en el perímetre del solar de la Paperera; per tal d'assegurarse i constatar que estan lliures de partícules d'amiant.
I li ho dic perquè nosaltres sí que tenim indicis que no tot el fibrociment ha anat
on havia d'anar. Primer, vosté esbrine on ha anat i ens ho diu. Però nosaltres li
preguem que facen els sondatges pertinents, no sols al pou gran, sinó en dos de
menors que hi ha en el perímetre. Així podrem eixir de dubtes. I com més prompte es
facen els sondatges, millor.”
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14.- Sra. Aguilera: “En un altre ordre de coses, volíem preguntar-li al Sr. Granel...
Perquè clar, no fem més que veure en premsa futurs projectes per a aquest solar de la
Paperera, i ens agradaria que ens diguera si ja ha fet la consulta pertinent a la
Conselleria de Cultura sobre els usos o activitats compatibles amb el bé de rellevància
local. I quines mesures de protecció, o quin perímetre de protecció ha de tenir en
aquest solar... Entre altres coses, és perquè és la Conselleria de Cultura la que ha de
dictaminar-ho.”
Sr. Granel: “L'arqueòleg municipal ja s'ha fet càrrec del tema; i ja ha enviat l'informe de
les obres, perquè ha estat controlant també el tema del fumeral. Era important
controlar que no hi haguera cap tipus de problema. Perquè ja sap que l'edifici que hi
havia al costat estava bastant prop, i era difícil mantenir el fumeral com estava. Pareix
que l'arqueòleg (crec que aquesta setmana passada) va visitar novament les obres; ha
vist el fumeral en condicions. I ara el que farà serà enviar l'informe conseqüent a la
Conselleria perquè ara s'adopten les mesures conseqüents, perquè ara la Conselleria
diga el que ja va dir al seu dia: que era un perímetre de 500 metres o una cosa així,
segons recorde.”
Sra. Aguilera: “Jo crec que no m'ha entés bé. Jo el que li he dit és, a part d'això, que
consulte quin tipus d'activitat és compatible amb aquest bé. Perquè vostés, en premsa
(no vosté concretament, però sí l'equip de govern), ens estan sorprenent. Primer, un
aparcament de camions, després hi ha hagut un interés per a un hospital, després un
interés per a un col·legi... Cosa amb què el nostre Grup estaria encantadíssim que fóra
possible ubicar tot això en aquesta zona.
I li ho diem des de la ignorància, perquè no ho sabem... Creiem que el primer
pas i fonamental és fer la consulta a la Conselleria de Cultura, per a veure quines
activitats serien compatibles, per a no donar esperances del que no corresponga. Que
no és només la zona de perímetre, perquè 500 metres són molts metres per a la
protecció... Li dic jo que és així... Però d'un solar que són 40.000 m2; que tampoc
estem parlant de 240.000 m2. En 40.000 m2 caben moltes coses, però quan un ha de
protegir en un perímetre de 500 metres, és un poc més complicat; sobretot quan hi ha
activitats que són incompatibles amb un bé de rellevància local. Per això és ací on
entenem que és important fer aquesta consulta.”
Sr. Granel: “Farem la petició a la Conselleria. To i això, jo recorde que en l'informe que
ja es va fer recomanava que el fumeral estiguera envoltat d'un jardí. Això és el que jo
recorde fins al moment de l'últim informe que es va fer. De tota manera, farem una
petició a la Conselleria, perquè ens ho diguen també.”

15.- Sra. Aguilera: “Sra. Carda, hi ha una cosa que no entenem. Perquè vosté en
aquesta sala de plens moltes vegades s'ha erigit que vosté és la regidora d'Activitat
Econòmica, i que té l'obligació de potenciar i de donar suport a l'activitat econòmica...
No em diga vosté que no, perquè ho ha dit 50.000 vegades. No em diga vosté que no,
perquè li recordaré... Perquè el que passa és que haurem de portar les actes plenàries
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anteriors, i potser vosté va recordant-se'n.
Però fixe's, hi ha una cosa que ens ha sorprés, i la veritat és que ens ha donat
molta tristesa. Perquè clar, no entenem com vostés consenten el que jo li vaig a
explicar… Si tant de suport donen al comerç local i a les empreses locals, i que bonic
és tot! I resulta que per 17 € al mes imprimirem el butlletí d'informació municipal (BIM)
per una empresa de Lleó? Per 17 € al mes?
O siga, vostés no són capaços, quan traguen les bases, de posar alguna cosa
que puga forçar aquesta facilitat perquè les empreses de Borriana no es queden fora
d'una adjudicació del seu poble per 17 € al mes? És que jo crec que vostés fan una
demagògia absoluta durant un muntó de temps, per a defendre el comerç local i les
empreses de Borriana i tal; i quan han tingut l'oportunitat d'adjudicar... Fixe's! Dues
adjudicacions de què hem parlat avui... Una ha vingut del Partit Socialista, i aquesta a
una empresa de Lleó que no sabem molt bé qui és. Potser, si estirem el filet, potser
sabem qui és. Però ens causa molta tristesa.
Llavors, el que li vull preguntar és: té vosté pensat poder prendre i corregir en
aquest punt les contractacions posteriors, on almenys a les empreses de Borriana se'ls
puga donar algun punt més per ser empreses locals?”
Sra. Granel: “Si vols li conteste jo, pel tema del BIM...”
Sra. Carda: “No, és que sap què passa? Jo realment no sóc regidora d'Activitats
Econòmiques. Jo sóc regidora d'Ocupació, Comerç i altres. De fet, quan es va obrir el
plec del tema de les activitats; jo ni estava citada en la mesa. Jo em vaig assabentar a
posteriori dels sobres que es van obrir, i de les licitacions no tinc ni idea. Li ho dic així
de clar, perquè a més jo no porte el tema d'activitats econòmiques. Ho sent. Ells li
podran explicar el que es va licitar i per què es va triar aquesta oferta.
Sí, supose que vosté es referisca que, si jo tinc la responsabilitat de comerç, he
de mirar per les empreses del comerç local, no? Evidentment. I jo crec que ho estem
fent... Però li dic que jo no estava present en el moment en què es van obrir aquests
sobres; i no vaig poder estar per veure quina era la millor o pitjor licitació, o què hi
havia. Així li ho dic; és que jo no hi era!”
Sra. Aguilera: “Doncs, Sra. Carda, vaig a dir-li una cosa: comence a fer el seu treball.
Perquè per a fer costat a les empreses i comerços de Borriana, entre altres coses, ha
d'assabentar-se de si tenen llicència o no per a tallar un carrer; com va fer fa poc, que
va fer alçar tot un desplegament que es va fer en un carrer comercial, quan tenien
l'autorització i vosté no s'havia assabentat que la tenien... Amb la qual cosa, comence
a treballar.
I en segon lloc, en contractacions com aquesta, que vosté diu ‘jo no hi era, jo
no hi era’... No, perdone, vosté té l'obligació de defendre les empreses i els comerços
de Borriana. I quan succeeixen aquestes coses, amb aquests criteris d'adjudicació, on
s'han presentat tres empreses (dues de Borriana i una de fora) i, per aquest nimi
detall, se'ns en va l'adjudicació a una empresa de fora... Doncs vosté, com a mínim,
hauria d'haver-se interessat, hauria d'haver estat en la mesa... I no sols en la mesa de
contractació. Hauria d'haver-se interessat que anteriorment en aquestes bases
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haguera pogut haver-hi algun benefici per a les empreses de Borriana, o per haver
treballat anteriorment, o haver editat anteriorment, com ha passat en altres plecs.
Amb la qual cosa, no defuja responsabilitats. Treballe i estiga on haja d'estar en
cada moment; que jo crec que és fonamental.”

16.- Sra. Aguilera: “Però perquè vosté em puga contestar, i així anem avançant... Una
altra cosa que sí que és responsabilitat seua, de la qual ara ens alegrem. No ens
alegrem, perquè vosté va dir que tindríem una reunió que mai s'ha produït pel tema del
mercat de la platja. Però ara sí que per fi tenim unes bases del mercat de la platja, que
va firmar en un decret de 30 de desembre (si no m'equivoque).
I ara sí que ens sorgeixen els mateixos dubtes. I com que vosté no ens ha
convocat a aquesta famosa reunió que va dir que tindríem... Doncs ens agradaria que
ens explicara, com li vaig dir en aquell moment... Quina persona es farà càrrec de la
distribució, gestió i cobrament de les parades? Quines mesures extraordinàries
s'adoptaran perquè no queden bosses de plàstic tirades, perquè no acaben arribant al
mar, que tant li preocupava? Quin tipus de seguretat implantarà per a controlar les
imitacions i les falsificacions (que és un altre tema que li preocupava). Ens agradaria
que ens aclarira tot això; entre altres coses perquè, evidentment, en les bases que
vostés han tret no apareixen aquests extrems.”
Sra. Carda: “Com vosté ha dit, a partir del dia 8 es va iniciar el procés per a poder
agafar totes les instàncies d'aquelles persones que vulguen fer venda no sedentària al
Mercat de la Mar. És veritat que ha sigut un procés intens, perquè s'ha hagut de mirar
moltíssimes coses, per a poder fer una gestió tan òptima com siga possible. I jo crec
que les contestacions serien les mateixes que per al mercat dels dimarts. Perquè al
cap i a la fi és un mercat no sedentari. I de fet es regula pel Decret de 2012, que és el
que s'estableix de venda no sedentària, i per l'Ordenança, que en aquest moment està
vigent.
Això de les falsificacions és competència, sempre que es diga de la Policia
municipal, d'acord? El que és les sol·licituds de llicència, les persones estan fent les
sol·licituds a la tercera planta, a l'àrea d'Activitats; amb la qual cosa és allí on han de
presentar la documentació i on han de demostrar que compleixen tots els requisits,
presentar la sol·licitud, d'acord?
I després, el tema mediambiental, evidentment ho estem estudiant; no sols pel
que fa a qüestions de neteja, sinó també amb unes mesures que volem adoptar per a
contrarestar l'ús d'aquestes bosses de plàstic que tantes preocupacions han donat en
aquests últims anys a tota la ciutadania.”
Sra. Aguilera: “Jo és que no sé si és que avui... Ha de ser tard i vosté està cansada, i
no m'entén. Vaja, vosté m'està dient que el diumenge al matí, des de les 6.00 hores (o
la que siga) fins a les 14.30 hores estarà la mateixa funcionària realitzant les mateixes
funcions que en el mercat dels dimarts... Els diumenges? En festiu? Perquè jo li he
preguntat quina persona se'n farà càrrec. Parlant en plata, per si no m'entén... Hi haurà
placer o placera municipal? Perquè és una gestió directa, i entenem que ha d'haver73
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n'hi. Això no m'ho ha contestat.
En segon lloc, el tema de la Policia Local, jo ja sé com funciona. I per això li ho
estic preguntant. Quines mesures (a part de les que hi havia) per a això de les bosses i
perquè no es venguen imitacions? I vosté diu que està estudiant els temes
mediambientals.
Llavors, quan es farà efectiu el tema de l'inici del Mercat de la Mar? Perquè
clar, si encara està estudiant les mesures mediambientals... Potser tenim el Mercat de
la Mar al juliol, quan no es pot posar. Li agrairia que fóra un poquet més explícita en
aquestes tres coses que li he mencionat.”
Sra. Carda: “El tema de la placera, com vosté sap, en aquest moment no es pot
contractar noves persones per a ocupar aquest lloc de treball. Amb la qual cosa, ho
farà la persona que ho està fent els dimarts. Però no serà tots els diumenges; serà
aleatòriament i sense preavís. Els altres diumenges serà controlat per la Policia. I de
tot açò ja hem parlat amb tots els caps i responsables, i així s'ha decidit.
El tema mediambiental, no és que s'estiga estudiant; ja s'ha estudiat. I hi ha
unes mesures que es vol adoptar. A més, estem en contacte amb altres coses que
volem fer. I tot açò s'anirà veient a mesura que açò es pose en marxa en el Mercat.
També és veritat que fins al 22 de gener és el termini per a poder presentar les
sol·licituds. Després s'obrirà un termini per a esmenar possibles deficiències (falta de
documentació, etc.). I després ja és quan es farà la comissió de baremació per a veure
quin barem té cada una de les sol·licituds. Llavors, evidentment, encara queda un
temps per davant. Jo no diré cap dia concret, perquè fins que no ho tinga clar (com he
dit des d'un principi) no diré res. D'una banda, per respectar els mateixos venedors
que tenen un interés en la venda; i d'altra banda, per la mateixa gent, per no enganyarlos amb dates que no coneixem amb seguretat. Però la idea és que el Mercat de la
Mar s'iniciarà en 2016.”
Sra. Aguilera: “Sra. Carda, li vaig a desitjar tota la sort del món. I li la desitjaré perquè
la necessitarà. Vosté acaba de dir ara una sèrie de coses que no li funcionaran (li ho
vaig dir ja en privat, i li ho torne a repetir). No sé si vosté se n'adona o no, però un
mercat de dues-centes i escaig parades, necessita una placera o placer no
aleatòriament. En necessita tots els dies de celebració del mercat.
I vaig a dir-li una altra cosa. A veure quines funcions fem assumir als
funcionaris de Policia Local. Perquè potser les funcions que vosté pretén que
assumisquen com a placers o placeres, o com a controladors del mercat, no són
funcions que puga realitzar la Policia Local.
Amb la qual cosa, jo vaig a demanar-li una cosa: igual que s'han tret les bases,
jo li demanaria que aquestes idees que vosté té al cap, que siguen informades pels
tècnics jurídics de la Casa; i sobretot per la tècnica de Personal. I que hi haja un
informe seriós que diga que li permet a vosté com a regidora (o a l'alcaldessa, en
aquest cas) que els funcionaris de Policia Local facen de placers. Però que ho diga!
Perquè, si no ho diu, potser pot tenir un problema... No vosté de manera personal, sinó
l'Ajuntament en general. Jo li done el consell i, per descomptat, li desitge molta sort.”
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17.- Sra. Aguilera: “Sra. alcaldessa, ja per acabar… És que jo crec que he eixit un
moment; i quan he tornat he cregut entendre que vosté li contestava al Sr. Fuster que
no hi havia informes tècnics sobre la nova ubicació del festival Arenal Sound. Això ha
dit vosté?”
Sra. alcaldessa: “Sí, encara no hi ha informe. L'informe està redactat, però no està
firmat ni s'ha entregat a ningú, ni presentat.”
Sra. Aguilera: “Ara ho ha corregit bé. A veure...”
Sra. alcaldessa: “D'informe oficial, no n'hi ha encara… És un informe provisional, que
encara no està firmat. No hi ha informe, ho repetisc.”
Sra. Aguilera: “A veure… No hi ha un informe, no; hi ha un informe… Vosté li ha dit
que no hi ha informe tècnic, i ara ho està corregint.”
Sra. alcaldessa: “Dic que no hi ha informe. Sí, ho dic. Em ratifique que no hi ha
informe, perquè l'informe que hi ha és provisional, no està ni firmat ni avaluat encara.
Sra. Aguilera: “Mire, Sra. alcaldessa, jo entenc que vosté és nova en aquestes coses.
Però quan els tècnics plasmen el seu criteri en un informe i li'l baixen al seu despatx,
li'l baixen perquè se'l mire, perquè se l'estudie… I si vosté fóra tan transparent com diu,
reuniria els grups de l'oposició i en podríem parlar. Perquè el nostre grup polític va
passar fa ja més de mes i mig primer la sol·licitud perquè se'ns passara la nova
documentació que havia presentat l'empresa sobre el nou emplaçament; i en segon
lloc, els vam demanar l'informe.
El meu company s'ha passat almenys un mes pujant a preguntar per l'informe. I
fa ja tres o quatre setmanes que li diuen que l'informe està sobre la taula de la Sra.
alcaldessa… No, vosté ho ha dit… Hi ha un informe! Estarà firmat o no; però és un
criteri tècnic que està expressat.
Llavors, ara jo li pregunte, dins d'aquesta transparència que té vosté… Diga'ns
què exposen els tècnics en aquest informe; per quin motiu fa quatre setmanes que el
té vosté sobre la taula i no ens l'ha fet arribar; i quina problemàtica hi ha perquè aquest
informe no es firme. Per què no es firma l'informe? Perquè vosté no el torna perquè es
firme? Perquè els tècnics no volen firmar-lo? Que seria una cosa que m'estranya.
Perquè els tècnics municipals, i més els que redacten aquest tipus d'informes, quan
els redacten els firmen, i no canvien ni una coma. O siga, el que no entenem és per
què no ha explicat res.
Vosté ara té temps d'explicar-nos quins criteris tècnics s'han posat sobre la
taula, què diuen els tècnics sobre aquest canvi d'ubicació, què proposen, i per què el
té vosté quatre setmanes sobre la taula, i no ha sigut capaç de dir-nos ni hola.”
Sra. alcaldessa: “Aquest informe no està firmat i no és un informe definitiu. És un
informe provisional, que van presentar a veure si podia… No hi ha informe; i quan no
hi ha informe, és perquè no hi ha informe definitiu. Hi ha una proposta del tècnic que
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no és definitiva. Ací es pot fer o no valoracions; però l'informe no és definitiu. Per tant,
no hi ha informe definitiu. Hi ha unes propostes de millores, d'aportacions, etc. Però no
és definitiu.”
Sra. Aguilera: “O siga, que vosté no ens dirà quines propostes de millores plantegen
els tècnics. Vol dir que si no ho compleixen no hi haurà festival? Perquè és que jo no
entenc el seu silenci! Hi ha una proposta de millora per part dels tècnics. Mire, Sra.
alcaldessa! Vaig a dir-li una cosa: vosté serà nova, però el seu equip de govern i el seu
partit no. I ací, de propostes de millores per a la celebració del festival, n'hem tingut
tots els anys. I tots els anys s'ha aprovat i s'ha permés la celebració del festival, com
va fer vosté l'any passat, amb les propostes de millores dels tècnics… Que després no
s'han complit, i per això nosaltres diem que evidentment no hi ha llicència d'activitat…
No jugue amb els termes! ‘No hi ha informe.’ Doncs jo li ho accepte. ’‘No ho he firmat’;
també li ho accepte.
Diga quines propostes de millores estan proposant els tècnics! Que ho ha llegit
vosté! Jo no ho he llegit!
Sra. alcaldessa: “Com que no són definitives, no les faré públiques ací..”
Sra. Aguilera: “És a dir, com que no ho té clar ni tan sols vosté, no sap ni tan sols si hi
haurà festival...”
Sra. alcaldessa: “Estic esperant que l'informe siga definitiu per a passar-lo.”
Sra. Aguilera: “I quan serà definitiu l'informe?
Sra. alcaldessa: “Espere que ràpidament. I ara quan s'acabe la sessió plenària, els
comentaré una cosa, per a parlar d'una reunió per a parlar també d'una altra cosa
relativa al festival.”
Sra. Aguilera: “Ah, doncs mire, quina casualitat! Potser resulta que les casualitats
existeixen i tot...”
Sra. alcaldessa: “No és una casualitat. És que aquest matí hi ha hagut una reunió
relativa a la pregunta del Sr. Fuster; i per això volia informar-los d'una cosa.”
Sra. Aguilera: “Bé, doncs m'esperaré al final del Ple. A veure si resulta que tenim sort,
i convoquen alguna reunió de participació transparent! Després de sis mesos, seria un
luxe!”

18.- Sra. Sanchis: “A veure, Sr. Arnandis, en el Ple del 23 de juliol, l'Ajuntament
aprova la liquidació definitiva de la reparcel·lació de la unitat d'execució A-11; i ja hi ha
una partida consignada perquè es pague.
La meua pregunta és: per què no s'ha pagat? És vosté conscient que la llei
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marca uns terminis, que aquests terminis ja s'han complit, i que a més hi ha una
responsabilitat civil i penal per part d'aquest Ajuntament.”
Sr. Arnandis: “En l'A-11 precisament… En l'A-11 ens trobem amb 14 contenciosos en
marxa, crec; que ve a ser com una quarta part dels contenciosos que té aquest
Ajuntament.
El motiu pel qual no s'ha pagat encara és que se suposa que forma part dels 14
contenciosos. Ara mateix no sabria dir-li quin. No obstant això, si cal pagar aquesta
quantitat, això es farà tan ràpidament com siga possible.”
Sra. Sanchis: “Una cosa és l'administració de justícia; i una altra és el dret
administratiu. Crec que quan hi ha una cosa resolta, no té res a veure amb una
sentència… Que si després ix, s'ajustarà al que hi ha… Si ja hi ha una resolució
administrativa, com a mínim s'haurà de comunicar a les parts; que és el que està
faltant ací.”
Sr. Arnandis: “No es preocupe. Sé del que m'està parlant, però de moment la postura
dels tècnics era que no s'anava a fer aquest pagament. Però independentment del que
diguen els contenciosos, si no tenim res, crec que aquest mateix mes es traurà
endavant.”

19.- Sra. Sanchis: “Sr. Del Moral, una de les principals eines que tenim avui dia són
les xarxes socials. I a mi m'agradaria que vosté ens explicara ací com funciona la
pàgina de Facebook de l'Ajuntament de Borriana. Perquè n'hi ha moltes amb el nom
de Borriana; però l'única que pareix que està funcionant un poc és una que posa
‘facebook.burriana’.
I en realitat, no sé… En la meua pàgina de Facebook hi ha comentaris, li
conteste a la gent. Però ací en la pàgina de l'Ajuntament de Borriana, m'agradaria que
ens explicara ací i ara quina persona l'està gestionant, si està qualificada per a això, i
per què no es contesta als veïns des d'aquesta.”
Sr. Del Moral: “La persona que està portant la pàgina de Facebook, també el compte
de Twitter, així com les notícies en el web municipal, és el responsable de premsa. I sí,
està qualificat.
I a la seua pregunta de per què no s'està contestant… Bé, si vosté em diu que
no s'està contestant, no tinc per què dubtar de la seua paraula… Em posaré a treballar
respecte d'això; perquè a partir d'ara es faça. Jo no tenia constància que no s'estava
contestant... Bé, supose que es referirà als missatges interns… O es refereix
directament a les publicacions… Si em pot fer aquest xicotet matís.”
Sra. Sanchis: “S'està utilitzant, igual que la pàgina web de l'Ajuntament, simplement
per a posar el que seria publicitat de l'equip de govern (com jo ho definiria). Perquè si
hi ha un comentari de la gent no es contesta… No es contesta absolutament res. Veig
que vosté no entra en la pàgina de Facebook; i que no deu haver-hi entrat moltes
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vegades, quan no sap el que li estic preguntant.”
Sr. Del Moral: “No li he dit que no sàpia el que m'està preguntant… Li demanava un
aclariment. Treballaré respecte d'això.”

20.- Sra. Sanchis: “I parlant de transparència, a mi el que realment em preocupa de la
implantació de la transparència és la part de la contractació. M'encantaria que això es
poguera posar en marxa ja, i així no ens trobaríem amb el que ens hem vist avui: una
contractació com a mínim irregular. Llavors, ens agradaria que ens diguera com va la
implantació de la contractació a través del Portal de Transparència...”
Sr. Del Moral: “Sí, a part que és un dels pilars bàsics del Portal de Transparència, és
un dels temes més rellevants. Sí que és veritat que abans li he respost al Sr. Safont
que el Portal de Transparència ITA, que és el que tenim actualment, no estàvem
treballant en ell. Sí que hem actualitzat la informació que s'està pujant; però estem
treballant en el del Govern… Però sí que hem actualitzat alguna cosa en aquest portal
de transparència que fins ara no s'havia pujat; que són els contractes menors, als
quals ara tot el món pot tenir accés a través d'aquest Portal ITA.
En el portal del Govern, de les tres seccions que hi ha, vosté hauria d'entrar en
la secció econòmica. En la secció econòmica hi ha una part de contractació, i ací
tindrien tota la informació relativa a pagament a proveïdors, contractes menors i els
contractes que té actualment l'Ajuntament de Borriana. Aquest nou portal incorpora
alguna informació que fins ara no estava, o que directament no ha de pujar el mateix
tècnic… Alguna informació dels responsables sí que l'hauran de pujar. Però altres
informacions, com que ja les han de pujar a altres portals i a altres ens, per motius de
transparència (com pot ser el gva i altres), en ser formats oberts, ja directament el
mateix portal s'alimentarà dels altres sistemes on ja s'està implementant aquesta
informació.
Perquè els tècnics municipals, a part de tenir el Portal de Transparència, han
de pujar periòdicament informació (depenent de la secció) a altres portals; com pot ser
el del Govern, el del gva, etc., depenent de la secció. Per tant, aquesta és la resposta.”
Sra. Sanchis: “No li he demanat que m'explicara com funcionarà, sinó quan. No que
ens explique vosté com funcionarà; que això ja ho ha fet moltes vegades.”
Sr. Del Moral: “Quan? Li puc dir que una data aproximada… Li puc dir que avui, la
reunió amb els responsables de transparència que s'encarregaran de pujar just
aquesta informació que vosté em demana, que és la de contractació… Per tant,
aquestes dues persones encarregades de pujar aquesta informació ara han de
mantenir una reunió amb mi i amb el tècnic enginyer en telecomunicacions, perquè ell
els ensenye a utilitzar aquest portal; que ja serà un treball que faran aquestes
persones per si mateixes. Per tant, quan aquesta mateixa setmana l'enginyer de
telecomunicacions tinga aquesta reunió amb elles... A partir de la setmana que ve
començaran a utilitzar aquestes mateixes persones el portal de transparència. I si és el
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cas, perquè és la secció que elles ocupen, les matèries que hagen de pujar. Per tant,
aquesta setmana s'aprendrà la utilització del portal; i la setmana que ve comença a
pujar la informació a aquest portal.
El portal ja està creat. Vosté mateixa pot entrar-hi. El que passa és que està
buit. Té tots els epígrafs, però no té informació de moment.”

21.- Sra. Sanchis: “Sr. Granel, una de les primeres accions que van dur a terme en
Cultura, quan van arribar a aquest Ajuntament, va ser el refugi de la Guerra Civil,
ubicat al camí Onda. De fet, es va vendre a so de bombo i platerets, van anar-hi vosté,
l'alcaldessa i el Sr. Del Moral… Jo vull saber què ha ocorregut amb això; si s'obrirà al
públic, i quan s'obrirà al públic.”
Sr. Granel: “Per a obrir-lo al públic encara no està en condicions. El dia que vulga pot
baixar i veure com està. Crec que el que s'ha fet és dues exploracions. En l'última es
va veure que hi havia tres galeries. S'ha deixat per a quan ja estiga el nou Pressupost
en vigor; que es farà més excavacions, per a veure on porten aquestes galeries.
Estem esperant també que dels fons FEDER ens diguen si s'inclou o no. Potser
resulta que ens diuen que el refugi pot integrar-se en els fons FEDER, i es pot
continuar treballant en això.
La idea sí que és la d'iniciar més excavacions al llarg d'enguany per a veure-ho.
La veritat és que la situació del refugi en algunes parts pot ser segura i en altres no; i
ací està el problema real d'aquest refugi.”

22.- Sra. Sanchis: “D'altra banda, no sé si vosté ha llegit l'últim informe sostenible i
mediambiental, on es detallava el patrimoni cultural d'aquesta ciutat; un d'ells en un
estat d'abandó bastant deplorable i oblidat. Estic parlant de jaciments ibers i romans;
estic parlant de la Torre d'Onda, camí de Sant Gregori, camí de Torrent, la Via Augusta
i les restes arqueològiques de la fase d'ocupació cristiana i islàmica… A mi el que
m'agradaria saber és què s'està fent per protegir aquest patrimoni; quin pressupost es
destina a l'esmentat manteniment o recuperació.”
Sr. Granel: “Com ja deu saber, a final d'estiu es va fer un sondatge a Sant Gregori. No
sé si vosté ha anat a visitar-lo. En breu es farà un altre sondatge a Sant Gregori i
també a Vinarragell. De fet s'està recuperant molt del material que es va trobar a la
Torre d'Onda, que és un jaciment molt important, que va traure l'anterior director del
museu, i ara s'està intentant traure tot aquest material… Jo crec que és un avanç,
perquè s'està trobant peces úniques en tot el País Valencià, i jo crec que és molt
important.
I en el tema del patrimoni, ja s'havia encarregat a una empresa que em fera un
xicotet detall del patrimoni que hi ha a Borriana, i com podria recuperar-se. Llavors,
estic pendent que em presenten l'esborrany en què em puguen dir quin és el
patrimoni, i quines són les fases o les mesures que es poden iniciar.
Com haurà pogut observar, dins dels fons FEDER hi ha moltes coses incloses
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relatives al patrimoni. I esperem que tot funcione.”

23.- Sr. Safont: “Per acabar, voldria fer extensiva a tota la corporació (si els pareix bé)
la felicitació pública a Sr. Juan Antonio Cinto Umbría, que ha desenvolupat durant
molts anys la seua funció a l'Escola de la Mar de la Generalitat Valenciana a Borriana,
president de la Federació Valenciana de Piragüisme, i que ha rebut el passat 26 de
novembre la insígnia olímpica per part del Comité Olímpic Espanyol.”

I sense més assumptes per tractar, la Presidència alça la sessió a les 22 hores i 30
minuts, de la qual cosa, com a secretària, done fe, i perquè conste estenc la present
acta que firme juntament amb la Sra. alcaldessa.
L'ALCALDESSA

LA SECRETÀRIA
Document firmat electrònicament al marge
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