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ESBORRANY EN EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA PEL PLE
DE L’AJUNTAMENT EL DIA 5 DE JUNY DE 2014
A la ciutat de Borriana, el 5 de juny de 2014, 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, els senyors i senyores
següents:
ALCALDE
SR. JOSÉ RAMÓN CALPE SAERA
TINENTS D'ALCALDE
1r.- SR. JUAN GRANELL FERRÉ
2n.- SR. ENRIQUE SAFONT MELCHOR
3a.- SRA. ANA MONTAGUT BORILLO
4a.- SRA. M. CONSUELO SUAY MONER
5a.- SRA. MARIA MERCEDES GIMÉNEZ MONDRAGÓN
6é.- SR. FCO. JAVIER PERELLÓ OLIVER
7é.- SR. JUAN FUSTER TORRES
REGIDORS
SRA. MARIA ESTER PALLARDÓ PARDO
SR. CARLOS SOLÁ PERIS
SRA. BELÉN SIERRA MONSONÍS
SRA. MARIA MERCEDES SANCHORDI GARCÍA
SR. JAVIER GUAL ROSELL
SRA. MARIA CRISTINA RIUS CERVERA
SR. VICENTE APARISI JUAN
SRA. ROSA DE LOS ÁNGELES MARCO CHORDÁ
SRA. MARÍA JOSÉ ALMELA ROSELL
SR. MANUEL ROYO PÉREZ
SRA. MARIA DOLORES AGUILERA SANCHIS
SR. DANIEL VIDAL FUSTER
SR. JOAQUÍN JOSÉ SORLÍ GARRIDO
El Sr. president declara oberta la sessió, en primera convocatòria, quan són les 19 hores i 00 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 DE LA SESSIÓ PLENÀRIA
ORDINÀRIA REALITZADA EL DIA 6 DE MARÇ DE 2014, EN LA SEUA VERSIÓ EN AMBDUES
LLENGÜES OFICIALS (Secretaria)
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La Secretaria dóna compte de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió plenària extraordinària realitzada el
dia 6 de març de 2014, 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.- ELECCIÓ, SI ESCAU, DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT DE BORRIANA (Àrea I)
La Secretaria dóna compte de dictamen de la Comissió Permanent d’Hisenda, Comptes i Interior, del següent
tenor literal:
“Vist l’expedient tramitat amb vista al nomenament de jutge de pau substitut, de conformitat amb el que
disposen els articles 4 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, i 101 de la Llei orgànica del
poder judicial.
Vist que l'esmentada vacant s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 26 d’abril de 2014, en el Jutjat
Degà, en el Jutjat de Pau i en el tauler d’anuncis municipal amb indicació del termini i lloc de presentació
d’instàncies.
Vist que durant l'esmentat termini s’han presentat en el Registre General de l’Ajuntament les sol·licituds
següents:
• José Miguel Olivares Queral: DNI 18850035V, domiciliat a Borriana.
• Asunción Moliner Ruiz: DNI 17707833H, domiciliada a Borriana.
• Sylvia Comes Palomero: DNI 29018806M, domiciliada a Borriana.
• Carolina Paola López Alcaide: DNI 30964789G, domiciliada a Borriana.
Atés que l’art. 17 del Reglament 3/1995 estableix el deure de residir en la població on tinga la seua seu el jutjat
de pau, encara que la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia pot autoritzar per causes justificades la
residència en lloc distint.
Atés que l’art. 102 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, permet que es puga utilitzar la votació
secreta per a l’elecció de persona, sempre que ho aprove el Ple de l’Ajuntament per una majoria simple en
votació ordinària; el Sr. alcalde sotmet a votació efectuar l’elecció per mitjà de votació secreta.
La corporació acorda per unanimitat efectuar la votació ordinària.
Es procedeix a continuació a sotmetre l’elecció a votació amb el resultat següent:
• José Miguel Olivares Queral: VINT-I-UN
• Asunción Moliner Ruiz: CAP
• Sylvia Comes Palomero: CAP
• Carolina Paola López Alcaide: CAP
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Abstencions: CAP
Per la qual cosa, estant composta la corporació per vint-i-un membres de fet i de dret i trobant-se tots presents,
aconsegueix el candidat Sr. José Miguel Olivares Queral la majoria absoluta.
Per allò que s’ha exposat, de conformitat amb el que disposen l’article 101 de la Llei orgànica del poder judicial
i el Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, el Ple de l’Ajuntament acorda:
Primer.- Triar, com a jutge de pau substitut de l’Ajuntament de Borriana, el Sr. José Miguel Olivares Queral,
amb DNI núm. 18850035V, el qual reuneix els requisits de capacitat i de compatibilitat previstos.
Segon.- Remetre el present acord al jutge degà de primera instància i instrucció de Vila-real a l'efecte de la seua
elevació a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana perquè efectue el
corresponent nomenament.
Tercer.- Notificar el present acord a les persones interessades als efectes pertinents.”
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 de la corporació hi presten
unànime aprovació, i així ho declara l’Alcaldia Presidència.

3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DELS
SERVEIS PÚBLICS D’ABASTIMENT D’AIGUA POTABLE I DE CLAVEGUERAM DE
L’AJUNTAMENT DE BORRIANA (Àrea I. Neg. Contractació)
La Secretaria dóna compte de dictamen de la Comissió Permanent d’Hisenda, Comptes i Interior, del següent
tenor literal:
“Vistes les actuacions seguides amb vista a la contractació de la gestió dels serveis públics d’abastiment d’aigua
potable i de clavegueram, per mitjà de procediment obert de tramitació ordinària (exp. 42/14).
Vist que consten en l’expedient la memòria justificativa del contracte, el plec de prescripcions tècniques,
avantprojecte d’explotació i avantprojecte d’execució d’obres subscrits per l’enginyer de camins municipal a
l’abril de 2014, i el plec de clàusules administratives particulars, subscrit per la cap de la Secció Primera en data
14 d’abril de 2014.
Vistos els informes emesos per Secretaria i Intervenció de Fons, de conformitat amb la disposició addicional
segona del text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Vista la proposta formulada per l’Alcaldia Presidència en data 29 de maig de 2014, que modifica els esmentats
plecs en concordança amb els informes emesos, i de conformitat amb els dictàmens favorables, per majoria, de
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la Comissió Informativa de Règim Interior i Hisenda i de la Comissió Informativa d’Urbanisme, el Ple de
l’Ajuntament acorda:
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de la gestió dels serveis públics d’abastiment d’aigua potable i de
clavegueram de l’Ajuntament de Borriana, per mitjà de procediment obert de tramitació ordinària, que inclou
l’avantprojecte d’explotació, avantprojecte d’obres, plec de prescripcions tècniques i plec de clàusules
administratives particulars, amb les modificacions següents:
1. La solvència tècnica i professional s’ha d'acreditar per mitjà de l’aportació de tots els documents
següents:
1. Relació dels principals serveis prestats en els tres últims anys, semblants als que són objecte de la
present contractació, que incloga identificació del destinatari públic o privat d'estos, imports i dates dels
contractes.
2. Certificats acreditatius de l’execució de cada un dels serveis inclosos en la relació de l’apartat
anterior.
3. Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en l’empresa, participants en
el contracte, especialment el laboratori que ha de realitzar el control de qualitat d’aigua, de conformitat amb els
requisits establits en l’article 16 del RD 140/2003, de 7 de febrer.
Se suprimeixen, per tant, les determinacions contingudes en l’article 6 del plec de prescripcions
tècniques sobre solvència tècnica i queden esmenades les divergències entre els dos plecs reguladors.
2. En virtut del que estableix la disposició addicional vuitanta-vuitena de la Llei 22/2013, de 23 de
desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2014, se suprimeixen dels plecs reguladors les
determinacions relatives a la revisió de tarifes o qualsevol altre valor monetari susceptible de revisió i s’afig al
plec de clàusules economicoadministratives una clàusula final del tenor següent:
Revisió de preus del contracte.- Les tarifes i la resta de valors monetaris del contracte han de ser revisables
en cada anualitat. A este efecte, durant el primer any de la concessió s’ha d'establir el sistema de revisió
segons determine la normativa que resulte aplicable.

Segon.- Acordar l’obertura del procediment obert d’adjudicació i ordenar-ne la publicació en el Butlletí Oficial
de la Província, així com en el perfil del contractant.
Tercer.- Contra el contingut dels plecs reguladors i/o l’anunci de licitació pot presentar-se recurs especial en
matèria de contractació, en el termini de quinze dies hàbils, comptadors a partir del següent a aquell en què es
publique l’anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província, davant del Ple de l’Ajuntament, de
conformitat amb el que estableixen l’article 40 i següents del text refós de la Llei de contractes del sector
públic.”
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En relació amb el fons de l’assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sr. Gual (dues), Sra. Aguilera
(dues), Sr. Perelló (una).
Sotmés l’assumpte a la corresponent votació, dóna el resultat següent: vots a favor, ONZE (11 de PP). Vots en
contra, TRES (3 de CIBUR). Abstencions, SET (7 de PSOE). Conseqüentment es declara l’assumpte estimat
per majoria.

4.- PRÒRROGA, SI ESCAU, DEL VIGENT CONTRACTE DEL SERVEI PÚBLIC D’ABASTIMENT
D’AIGUA POTABLE (Àrea I. Neg. Contractació)
La Secretaria dóna compte de dictamen de la Comissió Permanent d’Urbanisme i Medi Ambient, del següent
tenor literal:
“Vist que el pròxim dia 30 de juny finalitza la concessió administrativa del servei d’abastiment d’aigua potable.
Vist que està en tramitació el procediment de licitació per a adjudicar novament la concessió de l’esmentat
servei, juntament amb el de clavegueram, segons els plecs de condicions que se sotmeten a l’aprovació del Ple.
Tenint en compte que, ateses les característiques del servei i tal com es planteja en l’expedient de contractació,
la nova concessió ha d'estar en vigor des de l’1 de gener de 2015.
Vista la proposta formulada per l’Alcaldia així com el dictamen favorable per unanimitat de la Comissió
Informativa d’Hisenda i Règim Interior, el Ple de l’Ajuntament acorda:
Primer.- Prorrogar el vigent contracte subscrit amb FACSA, Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, SA,
en data 1 de juliol de 1994, de concessió administrativa del servei d’abastiment domiciliari d’aigua potable fins
al pròxim 31 de desembre de 2014.
Segon.- La pròrroga contractual s'ha de formalitzar com el contracte inicial, prèvia acreditació de l’efectiva
reversió a l’Ajuntament de les obres i instal·lacions afectes al servei.
Tercer.- Notificar el present acord significant que contra este, que posa fi a la via administrativa, pot interposarse recurs potestatiu de reposició, davant de la Junta de Govern Local, en el termini d’un mes, o directament
recurs contenciós administratiu, davant del jutjat d’esta jurisdicció de Castelló de la Plana, en el termini de dos
mesos, de conformitat amb el que disposen els art. 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’art. 8 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. I tot això sense perjudici que puga exercitar
qualsevol altre recurs que crega oportú en defensa del seu dret.”
En relació amb el fons de l’assumpte, no es produeixen intervencions.
Sotmés l’assumpte a la consideració de la corporació, els vint-i-un membres presents hi presten unànime
aprovació, i així ho declara l’Alcaldia Presidència.
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5.- DESESTIMACIÓ, SI ESCAU, DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER LA SOCIETAT
DE GARANTIA RECÍPROCA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, CONTRA L’ACORD PLENARI
DE 3 D’ABRIL DE 2014, DE RESOLUCIÓ CONTRACTUAL DE LA UE B-4 (Àrea II. Neg. Urbanisme)
La Secretaria dóna compte de dictamen de la Comissió Permanent d’Urbanisme i Medi Ambient, del següent
tenor literal:
“Vist que en data 3 d’abril de 2014 el Ple d'este Ajuntament ha acordat:

PRIMER.- Desestimar les al·legacions formulades en data 19 d’agost de 2013 (RE 13011) per Sra. Cayetana
Monsonís Blanch, en representació d’URBASUR SIGLO XXI, SL, pels motius assenyalats en la part
expositiva del present acord.
SEGON.- Desestimar les al·legacions formulades en data 6 de setembre de 2013 (RE 14071, de 10 de
setembre) i 17 de gener de 2014 (RE 845, de 21 de gener) per Sra. Salma Cantos Sala, en qualitat de lletrada
de la Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana, pels motius assenyalats en la part expositiva
del present acord.
TERCER.- D'acord amb el Dictamen 126/2014, de 13 de març de 2014, del Consell Jurídic Consultiu de la
Comunitat Valenciana, resoldre el contracte d’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador a la
mercantil URBASUR SIGLO XXI, SL, amb CIF B-12520896, i, consegüentment, el conveni urbanístic
subscrit el 29 d’octubre de 2003 per a regular el desenvolupament del Programa d’actuació integrada de
la unitat d’execució B-4 del Pla general de Borriana, atés que queda acreditat en l’expedient l’incompliment
culpable de les seues obligacions contractuals, concorrent les causes de resolució previstes en els apartats d i g
de l’article 111 del text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.
QUART.- Confiscar la garantia de promoció dipositada a la Tresoreria Municipal (núm. operació de
Tresoreria 200300020600) per URBASUR SIGLO XXI, SL, amb CIF B-12520896, en data 17 de setembre de
2003, amb motiu de l’adjudicació del Programa d’actuació integrada per al desenvolupament de la unitat
d’execució B-4 (Registre especial d’avals número 20447/03C, de 15 de setembre de 2003), per import de
157.564,88 €.
CINQUÉ.- Iniciar la instrucció d’un procediment contradictori per a la determinació dels danys i
perjudicis causats per l’incompliment culpable d’URBASUR SIGLO XXI, SL, de les seues obligacions com a
urbanitzador del Programa d’actuació integrada per al desenvolupament de la unitat d’execució B-4, concedint
a l'esmentada mercantil i als titulars de drets en terrenys inclosos en l’àmbit de l'esmentada unitat d’execució
un període d’audiència de VINT DIES HÀBILS perquè presenten tota la documentació que entenguen
pertinent en defensa dels seus drets, que puga justificar el reconeixement a favor seu de compensacions
econòmiques amb càrrec a la garantia prestada per esta mercantil, així com les dades bancàries necessàries per
a procedir a la seua satisfacció.
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SISÉ.- Executar la garantia de promoció dipositada en data 17 de setembre de 2003 (Registre especial
d’avals número 20447/03C, de 15 de setembre de 2003) per la mercantil URBASUR SIGLO XXI, SL, amb
CIF B-12520896, en l’import que resulte de la instrucció del procediment contradictori incoat amb el
dispositiu anterior.
SETÉ.- Cancel·lar la programació de l’àmbit de la unitat d’execució B-4 del Pla general de Borriana,
aprovat per acord plenari de 31 de juliol de 2003, els terrenys del qual han de quedar subjectes al règim propi del
sòl urbanitzable sense programació.
VUITÉ.- Comunicar al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana el present acord, en
compliment del que preveu l’article 7 del Reglament d’eixe Consell, aprovat per Decret del Govern Valencià
138/1996, de 16 de juliol.
NOVÉ.- Una vegada siga ferm en via administrativa el present acord, remetre'n certificat a la Conselleria
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per a la seua constància i publicitat en el Registre d’Urbanisme
de la Comunitat Valenciana, d’acord amb el que preveuen els articles 343, 581 i 585 del Decret 67/2006, de 19
de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació i gestió territorial i urbanística.
DESÉ.- Notificar este acord als interessats en l’expedient, significant-los que contra els dispositius cinqué,
vuité i nové, com a actes de tràmit que no posen fi a la via administrativa, no és possible la interposició de cap
recurs. Contra els dispositius primer, segon, tercer, quart, sisé i seté, es pot interposar, en el termini d’un mes
comptador de la seua notificació, recurs potestatiu de reposició davant del Ple d'este Ajuntament o, en el
termini de dos mesos, recurs contenciós administratiu davant del jutjat d’esta jurisdicció de Castelló, de
conformitat amb allò que disposen l’article 116.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i els articles 10 i 46
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol.

Vist que en data 7 de maig de 2014 (RE 6724, de 9 de maig), Sra. Salma Cantos Sala, en representació de la
Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana (d’ara endavant SGR), ha interposat recurs de
reposició contra l'esmentat acord, basant-se en els motius següents:
Primer.- Incompliment no imputable a l’agent urbanitzador, atés que ha estat la mateixa administració
pública la que ‘ha col·lapsat’ el normal procediment d’urbanització, en exigir requisits contraris a dret: la
legislació hipotecària estableix que el Projecte de reparcel·lació ha d’inscriure’s una vegada que siga ferm en via
administrativa sense que s’exigisca cap altre tipus de requisit; no obstant això, l’Ajuntament rebutja la
procedència del cobrament de la quota 0 per l’agent urbanitzador sobre la base que no s’han liquidat les
indemnitzacions que cal abonar, així com que el Projecte no s’ha inscrit en el Registre de la Propietat.
Segon.- Improcedència de la confiscació de l’aval SGR, atés que l’Ajuntament no detalla ni justifica
suficientment els suposats danys que s’han causat; ni es donen els requisits ni pressupostos legals per a procedir
a la confiscació de l’aval a primer requeriment.
Tercer.- Incompliment per part de l’Ajuntament de Borriana. L’administració ha incomplit la seua
obligació d’elevar a pública la reparcel·lació i presentar-la en el Registre de la Propietat per a la seua inscripció
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i, a més, ha impedit el cobrament de la quota 0 i ha produït així una situació d’ofec financer a l’urbanitzador,
que ha vist minvada la seua capacitat financera, la qual cosa ha impedit que poguera continuar les seues
obligacions com a agent urbanitzador.
Quart.- Infracció del principi de motivació i del principi de congruència. L’Ajuntament no entra a valorar
les al·legacions formulades per la SGR, sinó que es remet a allò que s’ha posat de manifest a l’agent
urbanitzador per a acreditar el seu compliment.
Cinqué.- Nul·litat de ple dret i anul·labilitat, entenent que concorren en l’acord objecte de recurs ambdues
causes recollides en els articles 62 i 63 de la Llei 30/1992.
I tenint en compte que en l'esmentat recurs de reposició de la SGR sol·licita, així mateix, la suspensió de
l’execució de l’acord contra el qual es recorre fins que no es resolga el recurs interposat, atés que s’estan
fonamentant en alguna de les causes de nul·litat de ple dret previstes en l’article 62.1 d’esta Llei.
Atés, en relació amb els motius primer, tercer i quart, que la SGR està reproduint els mateixos arguments ja
exposats en la fase d’al·legacions, i que van ser desestimats de forma expressa i motivada en l’acord contra el
qual es recorre.
Atés que l’acte objecte de recurs no està incurs en cap dels supòsits de nul·litat de ple dret i anul·labilitat dels
actes administratius previstos en els articles 62 i 63 de la Llei 30/1992, sense que en el recurs de reposició
interposat s’hagen oposat arguments que acrediten el contrari.
Atés, finalment, respecte de la sol·licitud de suspensió de l’execució de l’acte impugnat, que la SGR no ha
acreditat cap perjudici que li poguera causar l’eficàcia immediata de l’acte objecte de recurs, havent de donar
prioritat a la continuïtat de tramitació del procediment contradictori que vinga a determinar els danys i
perjudicis causats als propietaris per l’incompliment culpable d’URBASUR SIGLO XXI, SL, de les seues
obligacions com a agent urbanitzador, i consegüent rescabalament amb càrrec a la fiança dipositada.
Per tot el que s'ha dit anteriorment, vist l’informe jurídic proposta de la cap de la Secció II, i amb el dictamen
favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Urbanisme i Medi Ambient, el Ple d'este Ajuntament, com a
òrgan competent, ACORDA:
Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat en data 7 de maig (RE 6724, de 9 de maig) per Sra.
Salma Cantos Sala, en representació de la Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana, contra
l’acord del Ple d'este Ajuntament de 3 d’abril de 2014 que va resoldre el contracte de programació de la unitat
d’execució B-4 per incompliment culpable de la mercantil urbanitzadora URBASUR SIGLO XXI, SL, amb la
confiscació de la garantia de promoció; desestimant 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.
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat significant que contra este es pot interposar, en el termini de
dos mesos, recurs contenciós administratiu davant del jutjat d’esta jurisdicció a 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 el fons de l’assumpte, no es produeixen intervencions.
Sotmés l’assumpte a la consideració de la corporació, els vint-i-un membres presents hi presten unànime
aprovació, i així ho declara l’Alcaldia Presidència.

6.- DESESTIMACIÓ, SI ESCAU, DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER LA SOCIETAT
DE GARANTIA RECÍPROCA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, CONTRA L’ACORD PLENARI
DE 3 D’ABRIL DE 2014, DE RESOLUCIÓ CONTRACTUAL DE LA UE B-4 (Àrea II. Neg. Urbanisme)
La Secretaria dóna compte de dictamen de la Comissió Permanent d’Urbanisme i Medi Ambient, del següent
tenor literal:
“Vist que en data 3 d’abril de 2014 el Ple d'este Ajuntament ha acordat:

PRIMER.- Desestimar les al·legacions formulades en data 19 d’agost de 2013 (RE 13011) per Sra. Cayetana
Monsonís Blanch, en representació d’URBASUR SIGLO XXI, SL, pels motius assenyalats en la part
expositiva del present acord.
SEGON.- Desestimar les al·legacions formulades en data 6 de setembre de 2013 (RE 14071, de 10 de
setembre) i 17 de gener de 2014 (RE 845, de 21 de gener) per Sra. Salma Cantos Sala, en qualitat de lletrada
de la Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana, pels motius assenyalats en la part expositiva
del present acord.
TERCER.- D'acord amb el Dictamen 126/2014, de 13 de març de 2014, del Consell Jurídic Consultiu de la
Comunitat Valenciana, resoldre el contracte d’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador a la
mercantil URBASUR SIGLO XXI, SL, amb CIF B-12520896, i, consegüentment, el conveni urbanístic
subscrit el 29 d’octubre de 2003 per a regular el desenvolupament del Programa d’actuació integrada de
la unitat d’execució B-4 del Pla general de Borriana, atés que queda acreditat en l’expedient l’incompliment
culpable de les seues obligacions contractuals, concorrent les causes de resolució previstes en els apartats d i g
de l’article 111 del text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.
QUART.- Confiscar la garantia de promoció dipositada a la Tresoreria Municipal (núm. operació de
Tresoreria 200300020600) per URBASUR SIGLO XXI, SL, amb CIF B-12520896, en data 17 de setembre de
2003, amb motiu de l’adjudicació del Programa d’actuació integrada per al desenvolupament de la unitat
d’execució B-4 (Registre especial d’avals número 20447/03C, de 15 de setembre de 2003), per import de
157.564,88 €.
CINQUÉ.- Iniciar la instrucció d’un procediment contradictori per a la determinació dels danys i
perjudicis causats per l’incompliment culpable d’URBASUR SIGLO XXI, SL, de les seues obligacions com a
urbanitzador del Programa d’actuació integrada per al desenvolupament de la unitat d’execució B-4, concedint
a l'esmentada mercantil i als titulars de drets en terrenys inclosos en l’àmbit de l'esmentada unitat d’execució
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un període d’audiència de VINT DIES HÀBILS perquè presenten tota la documentació que entenguen
pertinent en defensa dels seus drets, que puga justificar el reconeixement a favor seu de compensacions
econòmiques amb càrrec a la garantia prestada per esta mercantil, així com les dades bancàries necessàries per
a procedir a la seua satisfacció.
SISÉ.- Executar la garantia de promoció dipositada en data 17 de setembre de 2003 (Registre especial
d’avals número 20447/03C, de 15 de setembre de 2003) per la mercantil URBASUR SIGLO XXI, SL, amb
CIF B-12520896, en l’import que resulte de la instrucció del procediment contradictori incoat amb el
dispositiu anterior.
SETÉ.- Cancel·lar la programació de l’àmbit de la unitat d’execució B-4 del Pla general de Borriana,
aprovat per acord plenari de 31 de juliol de 2003, els terrenys del qual han de quedar subjectes al règim propi del
sòl urbanitzable sense programació.
VUITÉ.- Comunicar al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana el present acord, en
compliment del que preveu l’article 7 del Reglament d’eixe Consell, aprovat per Decret del Govern Valencià
138/1996, de 16 de juliol.
NOVÉ.- Una vegada siga ferm en via administrativa el present acord, remetre'n certificat a la Conselleria
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per a la seua constància i publicitat en el Registre d’Urbanisme
de la Comunitat Valenciana, d’acord amb el que preveuen els articles 343, 581 i 585 del Decret 67/2006, de 19
de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació i gestió territorial i urbanística.
DESÉ.- Notificar este acord als interessats en l’expedient, significant-los que contra els dispositius cinqué,
vuité i nové, com a actes de tràmit que no posen fi a la via administrativa, no és possible la interposició de cap
recurs. Contra els dispositius primer, segon, tercer, quart, sisé i seté, es pot interposar, en el termini d’un mes
comptador de la seua notificació, recurs potestatiu de reposició davant del Ple d'este Ajuntament o, en el
termini de dos mesos, recurs contenciós administratiu davant del jutjat d’esta jurisdicció de Castelló, de
conformitat amb allò que disposen l’article 116.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i els articles 10 i 46
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol.

Vist que en data 13 de maig de 2014 (RE 6950), Sr. Jorge Martínez Cabanillas ha interposat recurs de reposició
contra l'esmentat acord, en què sol·licita que es declare nul a anul·lable atés que omet els efectes de la
cancel·lació del Programa quant a la reparcel·lació aprovada, i assenyala el recurrent que l’Ajuntament hauria
d’haver-se pronunciat sobre la gestió futura de la unitat d’execució B-4 (directa o indirecta) amb assumpció de
la documentació aprovada; o suspendre durant dos anys prorrogables fins que es decidira sobre la seua gestió
directa o indirecta.
Atés que, tal com es recull en l’acord objecte de recurs, el compliment i execució del Programa d’actuació
integrada per al desenvolupament de la unitat d’execució B-4 es regeix pel que preveu la Llei 6/1995, de 15 de
novembre, reguladora de l’activitat urbanística (LRAU), tenint en compte que l'esmentat Programa es va
aprovar el 31 de juliol de 2003.
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Atés que en l’acord objecte de recurs s’ha complit el que preveu l’article 29.13 de la LRAU, que disposa que,
sense perjudici de les responsabilitats econòmiques que siguen procedents, la resolució de l’adjudicació

ha de determinar la cancel·lació de la programació i la subjecció de l’àmbit de l’actuació a les previsions de
l’article 10. El corresponent acord, a més, i quan siga procedent, ha de:
C) Incoar, si es creu oportú, les actuacions necessàries per a acordar una nova programació del terreny en què
el nou urbanitzador assumisca les obligacions de l’antic, afectant els béns i recursos resultants de la liquidació
de la programació cancel·lada a executar la que la substituïsca o, en qualsevol altre cas, i excepte perjudici
per a l’interés públic o tercer sense culpa, disposar:
1r. La devolució de la contribució a les càrregues d’urbanització, efectivament satisfetes i no aplicades a
la seua destinació, als propietaris de terrenys en què no s'haja d'escometre una nova programació, prèvia
modificació pel mateix procediment seguit per a la seua adopció dels corresponents actes administratius dictats
per a l’execució del Programa cancel·lat; o
2n. La compensació que siga pertinent als propietaris que hagen contribuït a les càrregues
d’urbanització amb càrrec a l’execució de les garanties prestades per l’antic urbanitzador, quan esta
siga procedent.

Atés, per tant, que l’al·legat de pèrdua de tràmits administratius vàlidament efectuats no pot justificar l’adopció
d’un acord de suspensió de la programació, atés que queda justificat en el procediment que URBASUR SIGLO
XXI, SL, ha incorregut en causes de la resolució de l’adjudicació, la qual cosa legalment determina la
cancel·lació de la programació.
Atés, d’altra banda, que no hi concorren motius d’interés públic que en el moment actual justifiquen una nova
programació dels terrenys que continue la tasca urbanitzadora, tenint en compte que les obres no van arribar a
iniciar-se, ni es va produir la inscripció registral del Projecte de reparcel·lació.
Atés, finalment, que tant el Projecte d’urbanització com el Projecte de reparcel·lació són instruments d’execució
del planejament que es legitimen amb l’aprovació prèvia del corresponent Programa d’actuació integrada, de
manera que la cancel·lació de la programació comporta la de la reparcel·lació, sense que siga possible una
litispendència indefinida d’estos instruments, que atemptaria contra la seguretat jurídica.
Per tot el que s'ha dit anteriorment, vist l’informe jurídic proposta de la cap de la Secció II, i amb el dictamen
favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Urbanisme i Medi Ambient, el Ple d'este Ajuntament, com a
òrgan competent, ACORDA:
Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat en data 13 de maig de 2014 (RE 6950) per Sr. Jorge
Martínez Cabanillas, amb DNI núm. 18888446H, contra l’acord del Ple d'este Ajuntament de 3 d’abril de 2014,
que va resoldre el contracte de programació de la unitat d’execució B-4 per incompliment culpable de la
mercantil urbanitzadora URBASUR SIGLO XXI, SL, amb confiscació de la garantia de promoció, pels motius
exposats en els atesos del present acord.
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Segon.- Notificar el present acord a l’interessat significant que contra este es pot interposar, en el termini de
dos mesos, recurs contenciós administratiu davant del jutjat d’esta jurisdicció a 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.”
En relació amb el fons de l’assumpte, no es produeixen intervencions.
Sotmés l’assumpte a la consideració de la corporació, els vint-i-un membres presents hi presten unànime
aprovació, i així ho declara l’Alcaldia Presidència.

7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’INICI DE L’EXPEDIENT PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
DE L’ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DE PRIMER CICLE INFANT FELIP
La Secretaria dóna compte de dictamen de la Comissió Permanent de Participació Ciutadana i Benestar Social,
del següent tenor literal:
“VIST que este Ajuntament es troba en procés d’autorització per a la creació d’una escola infantil de primer
cicle, en els termes que estableix el Decret 2/2009, de 9 de gener, del Consell, pel qual s’estableixen els requisits
mínims que han de complir els centres que impartisquen el primer cicle de l’educació infantil a la Comunitat
Valenciana (DOCV núm. 5932, de 14 de gener de 2009).
VIST que es fa necessari i convenient, atés el moment en què es troba l’expedient d’autorització per a la creació
d’una escola infantil de primer cicle, que, condicionat a la necessària i prèvia recepció dels informes que
estableix l’article 7.4 de la Llei 7/1985 i a l’autorització relativa a la titularitat dominical de l’immoble en els
termes que estableix la Llei 4/1986, de 8 de gener, que s’inicie l’expedient a què es refereix l’article 197.1 de la
Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana, en el qual quede
acreditada la conveniència i oportunitat de la iniciativa per als interessos locals.
VIST el que disposa l’article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
VIST el que disposa l’article 197.2 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat Valenciana, de règim
local de la Comunitat Valenciana, i 97.1 del RDLEG 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
I de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia Presidència i amb el dictamen de la Comissió Informativa
corresponent.
El Ple de l’Ajuntament ACORDA:
Primer.- Iniciar expedient per a la prestació del servei denominat escola infantil municipal de primer cicle Infant
Felip, on s’acredite la conveniència i oportunitat de la iniciativa per als interessos locals, i tot això en els termes
que estableix l’article 197.1 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat
Valenciana.
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Segon.- Efectuar designació d’una comissió d’estudi, que elabore la memòria amb el contingut que disposa
l’article 197.2 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, amb la composició següent:
a. Presidenta: Sra. Ana Montagut Borillo, regidora delegada d’Educació
b. Vocals:
Sra. Mercedes Martí Sánchez, cap de la Secció Pressupostària, Financera i Comptable
Sr. José Forcada Gómez, cap de la Secció de Rendes
Sra. Elvira de Alba Alonso, cap de la Secció Primera
Sra. Avelina Puig Fabregat, pedagoga del servei d’Atenció al Desenvolupament Infantil (ADI)
Sr. Gregorio Juárez Rodríguez, cap de la Secció IV, que hi actuarà com a secretari
Tercer.- Encomanar, a l’esmentada comissió, la redacció d’una memòria relativa als aspectes social, jurídic,
tècnic i financer del servei.
Quart.- Una vegada ultimada l’esmentada memòria, elevar-la al Ple per a la seua presa en consideració i inici
del període d’informació pública.
Cinqué.- Condicionar este acord a la necessària i prèvia recepció dels informes a què es refereix l’article 7.4 de
la Llei 7/1985 i a l’autorització relativa a la titularitat dominical de l’immoble en els termes que estableix la Llei
4/1986, de 8 de gener.”
En relació amb el fons de l’assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sra. Aguilera (una), Sra.
Montagut (una).
Sotmés l’assumpte a la consideració de la corporació, els vint-i-un membres presents hi presten unànime
aprovació, i així ho declara l'Alcaldia Presidència.

8.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AGÈNCIA VALENCIANA DE TURISME I ESTE AJUNTAMENT, PER A L’ENCÀRREC DE
GESTIÓ DEL MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA
TURÍSTICA DEL LITORAL INSTAL·LADA A LES PLATGES DEL MUNICIPI DE BORRIANA
(Àrea IV. Neg. Participació Ciutadana)
La Secretaria dóna compte de dictamen de la Comissió Permanent de Participació Ciutadana i Benestar Social,
del següent tenor literal:
“VIST l’esborrany de l’acord entre l’Agència Valenciana del Turisme i este Ajuntament, l’objecte del qual el
constitueix l’encàrrec de gestió del manteniment, reparació i conservació de la infraestructura turística del litoral
instal·lada a les platges d’este municipi, de la qual resulta titular l’Agència Valenciana del Turisme.
VIST el que disposen els articles 10 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
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VIST el que disposa l’article 111 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la
Comunitat Valenciana.
VIST el que disposa l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú
I de conformitat amb l’informe proposta de la Secció IV i amb el dictamen de la Comissió Municipal de
Participació Ciutadana i Benestar Social.
El Ple de l’Ajuntament, fent ús de les atribucions que li confereix l’article 47.2.h de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, ACORDA:
Primer.- Aprovar l’esborrany de l’acord de col·laboració entre l’Agència Valenciana del Turisme i este
Ajuntament, l’objecte del qual el constitueix l’encàrrec de gestió del manteniment, reparació i conservació de la
infraestructura turística del litoral instal·lada a les platges d’este municipi, de la qual resulta titular l’Agència
Valenciana del Turisme, i tot això respecte del període comprés entre el dia 1 de març de 2014 i el dia 15
d’octubre de 2014.
Segon.- Facultar l’Alcaldia Presidència, tan àmpliament com en dret siga exigible, per a la firma del present
acord així com per a tots aquells actes de gestió derivats de l’acord subscrit.
Tercer.- Ordenar la publicació d’este acord en el tauler d’edictes municipal.
Quart.- Traslladar este acord a l’Agència Valenciana del Turisme, a la Secció IV, als Serveis Tècnics
Municipals i a la Intervenció de Fons, als efectes oportuns.
Cinqué.- Contra esta resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós
administratiu, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la seua publicació en el tauler
d’edictes municipal, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana amb seu a la ciutat de València, d’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Potestativament, també es pot interposar recurs de reposició davant del Ple de l’Ajuntament, en el termini d’un
mes comptador des de l’endemà a 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, es produeixen les intervencions següents: Sra. Aguilera (tres), Sra. Sierra
(tres).
Sotmés l’assumpte a la corresponent votació, dóna el resultat següent: vots a favor, DIVUIT (11 de PP i 7 de
PSOE). Vots en contra, TRES (3 de CIBUR). Abstencions, CAP. Conseqüentment es declara l’assumpte
estimat per majoria.
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9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT 5/2014 DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL PER MITJÀ DE CONCESSIÓ DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE
CRÈDIT (Àrea Econòmica. Intervenció)
La Secretaria dóna compte de dictamen de la Comissió Permanent d’Hisenda, Comptes i Règim Interior, del
següent tenor literal:
“Vista la Memòria d'Alcaldia Presidència sobre la necessitat de tramitació de l’Expedient núm. 5-2014 de
suplements de crèdit i crèdits extraordinaris en el Pressupost municipal de l’exercici 2014 vigent. L’objecte de
la present modificació és, d’una banda, la creació d’aplicacions pressupostàries noves (crèdits extraordinaris)
per a atendre despeses i, d’una altra, suplementar les existents (suplements de crèdit).
Els crèdits extraordinaris que es creen són: premi per a concurs d’investigació d'història local denominat
‘Cardenal Tarancón’, crèdit per al nou contracte per a la gestió electrònica dels expedients en compliment de la
normativa vigent, i l’adquisició de l’equip informàtic necessari per a este fi.
D’altra banda, cal suplementar aplicacions existents que resulten insuficients, com són: vestuari, manteniment
d’instal·lacions tèrmiques, manteniment de col·legis, serveis socials programes i subministrament elèctric.
Esta modificació es finança amb la baixa d’aplicacions de despeses: despeses d’Arxiu i fons de contingència, i
el suplement de l’aplicació de subministrament elèctric es finança amb càrrec al romanent de tresoreria (a la
vista de despeses vàlidament contretes de final de l’exercici anterior imputades al present) i ingressos
procedents de subvenció de la Diputació Provincial per millora eficiència enllumenat.
Vist l’informe emés per la Intervenció Municipal, i d’acord amb el que estableixen l’art. 177 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’art.
37 del RD 500/1990, vist el dictamen favorable per majoria de la Comissió Municipal Permanent d’Hisenda,
Comptes i Interior, el Ple de l’Ajuntament ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l’Expedient 5-2014 de modificació de crèdits per mitjà de suplements de crèdit i crèdits
extraordinaris en el Pressupost municipal de l’exercici 2014, segons el desglossament que es relaciona:
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CRÈDITS EXTRAORDINARIS
334.48900004

PREMI INVESTIGACIÓ CARDENAL TARANCÓN

920.22799007

CONTRACTE GESTIÓ EXPEDIENTS ELECTRÒNICS

920.62600001

EQUIP INFORMÀTIC

500,00 €
46.200,00 €
2014-008

14.269,00 €

SUPLEM ENT CRÈDITS
920.22104000

VESTUARI SERVEIS GENERALS

750,00 €

929.22799016

CONTRACTE MANT. EQUIPS I INST. TÈRMIQUES

321.21200002

MANTENIMENT I CONS. COL·LEGIS PÚBLICS

5.000,00 €

231.22699015

SERVEIS SOCIALS UP PROGRAMES

1.000,00 €

920.22100000

ELECTRICITAT SERVEIS GENERALS

268.352,99 €

20.000,00 €

suma

codi

aplicació pre ssupos tària

356.071,99 €

projecte

m odificac(-) €

DESPESES-dism inució
332-22706004

CATALOGACIÓ ARXIU

929-22699043

FONS DE CONTINGÈNCIA

500,00 €
87.219,00 €

INGRESSOS-augm ent
87002000

ROM. TRESORERIA PER A SUPLEMENTS CRÈDIT

238.352,99 €

46100003

SUBVENCIÓ MILLORA EFICIÈNCIA ENLLUMENAT PÚBL.
suma

30.000,00 €
356.071,99 €

SEGON.- Procedir a la seua publicació, en els termes assenyalats en l’art. 169 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals i l’art. 20 del RD 500/1990.”
En relació amb el fons de l’assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sra. Rius (una), Sra. Aguilera
(dues), Sr. Fuster (dues).
Sotmés l’assumpte a la corresponent votació, dóna el resultat següent: vots a favor, DIVUIT (11 de PP i 7 de
PSOE). Vots en contra, TRES (3 de CIBUR). Abstencions, CAP. Conseqüentment es declara l’assumpte
estimat per majoria

10.- DACIÓ DE COMPTE AL PLE I EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTÍCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
INTERPOSAT PER TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA, SA (PO 374/20110) (Àrea Econòmica.
Intervenció)
La Secretaria dóna compte de dictamen de la Comissió Permanent d’Hisenda, Comptes i Interior, del següent
tenor literal:
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“El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana va dictar sentència en data 3 de febrer de 2014 en
el recurs contenciós administratiu interposat per TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA, SA (PO 374/2010),
contra acord del Ple Municipal pel qual s’aprova definitivament l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes per
utilització privativa o aprofitament especial del sòl, subsòl i volada del domini públic municipal per empreses
explotadores de serveis de telefonia mòbil, sentència que ha estat declarada ferma a l'efecte del seu compliment.
La decisió de la sentència és del tenor següent:
Que AMB ESTIMACIÓ PARCIAL del present recurs contenciós administratiu, HEM D’ANUL·LAR I
ANUL·LEM l’Ordenança fiscal identificada en el fonament jurídic primer d’esta sentència, AIXÒ EN ELS
EXTREMS EXPLICITATS en el primer paràgraf del fonament de dret segon. Sense efectuar expressa
condemna en les costes processals.

Examinat l’informe emés per la Intervenció Municipal.
Vist l’anterior, així com el dictamen favorable per unanimitat de la Comissió Municipal Permanent d’Hisenda i
Interior, la Junta de Govern acorda:
PRIMER.- Tenir per efectuada la dació de compte de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de
la Comunitat Valenciana en data 3 de febrer de 2014 en el recurs contenciós administratiu interposat per
TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA, SA (PO 374/2010).
SEGON.- Traslladar al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, amb indicació que
l’Ordenança impugnada ja ha estat anul·lada pel Ple de l’Ajuntament en execució de la sentència recaiguda en el
recurs PO 132/2010 interposat per VODAFONE ESPAÑA, SA, i publicat l’esmentat acord en el Butlletí Oficial
de la Província.”.
En relació amb el fons de l’assumpte, no es produeixen intervencions.
La corporació es dóna per entesa.

11.- DACIÓ DE COMPTE AL PLE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, EN LES SESSIONS REALITZADES ENTRE ELS DIES 23.04.2014 I 19.05.2014, AMBDÓS
INCLOSOS (Àrea I. Neg. I)
Sotmés per la Presidència l’assumpte a la consideració de la corporació, els vint-i-un membres presents del Ple
de l’Ajuntament es donen per entesos dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions
realitzades entre els dies 23.04.2014 i 19.05.2014, ambdós inclosos.
La corporació en queda assabentada.
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12.- DACIÓ DE COMPTE AL PLE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA
PRESIDÈNCIA QUE CONSTEN A LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONENTS AL
PERÍODE DEL 14.04.2014 AL 18.05.2014 (Àrea I. Neg. I)
Sotmés per la Presidència l’assumpte a consideració de la corporació, els vint-i-un membres presents del Ple de
l’Ajuntament es donen per entesos de les resolucions adoptades per l’Alcaldia Presidència que consten a la
Secretaria Municipal, corresponents al període del 14.04.2014 al 18.05.2014.
La corporació en queda assabentada.
Conclòs l’examen dels assumptes inclosos en l’ordre del dia, el Sr. alcalde president informa de l’existència
d’assumptes que, per raons d’urgència, no hi estan compresos, i els sotmet a consideració dels membres de la
corporació.

DESPATX EXTRAORDINARI
12.BIS.1.- MOCIÓ CONJUNTA DEL GRUP POPULAR-PSOE-CIBUR, RELATIVA A LA
DECLARACIÓ PER LA UNESCO DE CAMINS DE PENYAGOLOSA COM A PATRIMONI DE LA
HUMANITAT
El Sr. Enrique Safont Melchor, portaveu del Grup Popular a l’Ajuntament de Borriana, llig moció del següent
tenor literal:
“Les zones muntanyoses de l’interior de la província de Castelló guarden fermes tradicions medievals d’interès
etnològic. Els seus habitants han volgut i han sabut mantindre-les com a vertaders tresors heretats dels seus
avantpassats. A pesar dels temps de canvi que ha patit la nostra terra i que han arramblat amb formes de vida
avui totalment periclitades, encara podem trobar estes manifestacions pregones d’un esperit solidari que hauria
d'haver fonamentat millor la nostra identitat com a poble.
El Penyagolosa és un elevat i ben conservat nucli muntanyós de la nostra província, que culmina als 1.813 m en
el seu cim, des d’on es domina un immens panorama sobre les comarques castellonenques i les veïnes terres
d’Aragó.
No sols està considerat com un emblema que forja l’orgull de pertinença de les gents del lloc, sinó que
constitueix tota una icona de la identitat territorial. En les seues faldes, s’estableix el santuari de Sant Joan de
Penyagolosa. Un lloc únic i ple de misteri degut a la misticitat i harmonia que en ell es respiren. Es tracta d’un
important destí de romeries que vénen fent-se des de temps de la reconquista cristiana.
Cada un dels municipis limítrofs van instituir els seus propis pelegrinatges amb l’objectiu de ‘demanar al cel’
pels diferents mals que assolaven la regió en diverses èpoques: sequera, malalties... Totes estes romeries es van
conformar com uniques i van traçar camins diferents fins a este centre neuràlgic, amb consuetes i rituals propis.
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En l’actualitat, molts d’estos camins han desaparegut. No obstant això, hi ha alguns municipis com les Useres,
Xodos, Vistabella o Culla que conserven amb cura este bé cultural, sense parió, que han heretat dels seus
antecessors. Estos pobles guarden a la perfecció la idiosincràsia d’esta tradició. Cada any, mantenen el costum,
amb la màxima fidelitat, de recórrer a peu el camí que els separa de Sant Joan.
Així mateix, Camins de Penyagolosa també inclourà antigues peregrinacions ja desaparegudes, com les de
Castillo de Villamalefa, Atzeneta del Maestrat, Ludiente o Villahermosa del Río; els entorns per on discorren en
l’actualitat, com els de Benafigos o Llucena; o altres romeries de recent creació com la de l’Alcora. Tots estos
pobles, així com la resta de localitats al voltant del massís Penyagolosa, també es veurien beneficiats pel
reconeixement de la Unesco.
A més del seu sentit religiós, estos camins van servir com a via de comunicació comarcal des d’antany. D’altra
banda, estes sendes naturals que van dibuixar els avantpassats s’han convertit, els ultims anys, en un lloc
d’obligada visita per als amants del senderisme i la naturalesa. Pels seus traçats transcorren importants proves
esportives que han guanyat moltíssima popularitat, tant en l'àmbit nacional com internacional. Es tracta de les
conegudes Penyagolosa Trails. D’alguna manera, estes carreres han sabut continuar amb esta tradició tan
arrelada; ja que, gràcies a elles, es mantenen les antigues sendes i el flux de visites pels seus paratges i el
santuari.
Esta província mereix continuar sumant propostes de valor per a les visites, pilar fonamental del
desenvolupament econòmic d’esta terra.
I amb esta iniciativa provincial demanem al Ministeri de Cultura, primer, i a la Unesco, després, que ens
reconeguen els nostres camins més ancestrals i místics a fi de fer més atractiu tot el que els rodeja: ermites,
pelegrinatges, masies, molins, vegetació o els esdeveniments esportius, a més de reivindicar aquells valors que
ens defineixen com a poble i són més necessaris avui que mai, com la solidaritat, l’humanisme o la convivència.

PROPOSTA D’ACORD
1.- El Ple de l'Ajuntament de Borriana mostra el seu ferm suport i compromís a la iniciativa que els Camins del
Penyagolosa siguen declarats per la Unesco com a Patrimoni de la Humanitat en 2016.
2.- Sol·licitar al Ministeri de Cultura que presente la proposta en la candidatura de la Unesco 2016.
3.- Sol·licitar a la Conselleria de Cultura que adopte les mesures necessàries per a impulsar la candidatura en tot
el procés que comporta.
5.- Traslladar el present acord al Ministeri de Cultura, a la Conselleria de Cultura i a la Diputació de Castelló.”
Sotmesa la urgència a la corresponent votació, s’aprova per unanimitat.
En relació amb el fons de l’assumpte, no es produeixen intervencions.
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Sotmés l’assumpte a la consideració de la corporació, els vint-i-un membres presents hi presten unànime
aprovació, i així ho declara l’Alcaldia Presidència.

13.- PRECS I PREGUNTES
1.- El Sr. Gual pregunta a la Sra. Montagut tres preguntes relatives al col·legi Cardenal Tarancón: està ja el
projecte del col·legi actualitzat?, el pressupost de licitació serà el mateix que el que es va aprovar al maig de
2010?, quan es licitaran les obres? Respon la Sra. Montagut.
2.- El Sr. Gual pregunta a la Sra. Montagut quines mesures s’adoptaran per a la celebració del festival Arenal
Sound en 2014. Com està la tramitació de l’expedient? Se'n permetrà la celebració sense les preceptives
llicències d’activitat, com en edicions anteriors? Respon el Sr. alcalde.
3.- El Sr. Gual pregunta al Sr. alcalde quines mesures s'adoptaran per a complir la limitació en l’aforament
màxim de 40.000 persones que imposa l’informe tècnic. Respon el Sr. alcalde.
4.- El Sr. Gual prega al Sr. alcalde que s’òbriguen menjadors escolars durant l’estiu per a evitar la pobresa i
l’exclusió social de menors a Borriana. Respon el Sr. alcalde.
5.- La Sra. Sanchordi pregunta al Sr. Perelló sobre l’aparcament públic de camions a la zona de l’Escorxador
comarcal, sobre el qual li va preguntar en el Ple ordinari d’octubre de 2013. En quin estat està la tramitació?
Respon el Sr. Perelló.
6.- La Sra. Sanchordi pregunta al Sr. Perelló sobre el projecte d’aparcament públic de la Terrassa Payà.
L’Ajuntament ha pagat a l’empresa concessionària la quantia de 18.000 € d’indemnització que esta va sol·licitar
a l’octubre de 2013? Si no ho han pagat, per què? Respon el Sr. Perelló.
7.- La Sra. Aguilera pregunta a la Sra. Pallardó quins criteris se seguiran enguany per a repartir les targetes
d’aparcament per als veïns durant la celebració del festival Arenal Sound. Respon la Sra. Pallardó.
8.- La Sra. Aguilera pregunta al Sr. Granell quines mesures urgents es poden prendre per a tancar el perímetre
de l’antic institut Llombai, i evitar així accidents. Respon el Sr. Granell.
9.- La Sra. Aguilera pregunta al Sr. Granell sobre l’estat de tramitació i els avanços en el Pla especial de la
Marjaleria i l’avaluació ambiental del Pla general (en el qual s’inclou el Pla de minimització d’impacte de la
Marjaleria). Respon el Sr. Granell.
10.- La Sra. Aguilera pregunta al Sr. Safont sobre les despeses realitzades per la Regidoria de Cultura en les
seues dues partides: Despeses diverses de Cultura i Serveis auxiliars de Cultura. Concretament li pregunta per la
despesa carregada en la partida Despeses diverses de Cultura per la projecció d’una pel·lícula en la V edició del
festival Castelló Negre (6.207 €). En data d'avui s’ha gastat el 83% de l’import de la partida.
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En la partida Despeses auxiliars de Cultura s’han carregat enguany factures per valor de 44.000 €, que equival al
53% de la partida. Si hi ha un contracte en vigor per 47.000 € + IVA, per a què serveix el contracte, si carreguen
altres factures al marge d'este?
Respon el Sr. Safont.
11.- La Sra. Aguilera pregunta al Sr. alcalde sobre el que li ha dit anteriorment al Sr. Gual que els informes
tècnics sobre l’Arenal Sound són una opinió dels tècnics. Respon el Sr. alcalde.
12.- La Sra. Aguilera pregunta al Sr. alcalde què farà si arriba el final de juliol i l’empresa no ha realitzat el que
consideren els informes tècnics. Respon el Sr. alcalde.
13.- La Sra. Aguilera prega al Sr. alcalde que inste l’empresa perquè presente tan ràpidament com siga possible
la documentació que li exigeixen els informes tècnics per a la celebració correcta del festival.
14.- La Sra. Aguilera proposa la felicitació del Ple als agents de Policia Sr. Mario Trullén Torres i Sr. Pedro
Molina (agent de Policia de l’Ajuntament d’Almassora) per l’actuació realitzada el 28 de maig de 2014,
consistent a salvar un ciutadà de Borriana. Així mateix, proposa la iniciació de l’expedient per a la condecoració
corresponent.

I sense més assumptes per tractar, la Presidència alça la sessió a les 21 hores i 5 minuts, de la qual cosa, com a
secretària, done fe, i perquè conste estenc la present acta que firme juntament amb el Sr. alcalde.

L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA

José Ramón Calpe Saera

Iluminada Blay Fornas
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