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ESBORRANY EN EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA PEL PLE
DE L’AJUNTAMENT EL DIA 2 DE JULIOL DE 2014
A la ciutat de Borriana, el 2 de juliol 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 3 D’ABRIL DE 2014, AIXÍ COM EL DE LA SESSIÓ PLENÀRIA
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EXTRAORDINÀRIA REALITZADA EL DIA 28 D'ABRIL DE 2014, EN LA SEUA VERSIÓ EN
AMBDUES LLENGÜES OFICIALS (Secretaria)
La Secretaria dóna compte de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió plenària ordinària realitzada el dia 3
d’abril 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.
La Secretaria dóna compte de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió plenària extraordinària realitzada el
dia 28 d’abril 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.- FELICITACIÓ PÚBLICA A TÍTOL INDIVIDUAL, SI ESCAU, PER A L’AGENT DEL COS DE LA
POLICIA LOCAL SR. CARLOS GALLARDO MARTÍN (ÀREA I. NEG. RECURSOS HUMANS)
La Secretaria dóna compte de dictamen de la Comissió Permanent d’Hisenda, Comptes i Interior, del següent
tenor literal:
“Vist l’informe proposta de l’intendent principal en cap de la Policia Local de Borriana, de data 2 de juny de
2014, en el qual s’explica el procés d’implantació de noves tecnologies a la Policia Local de Borriana, amb la
finalitat d’incorporar a la seua organització nous i moderns sistemes de gestió amb què millorar la qualitat del
servei que es presta, havent estat encomanada la tasca d’implantar els esmentats sistemes a l’agent Sr. Carlos
Gallardo Martín, responsable des de l’any 2007 de la divisió de gestió i suport del departament d’informàtica i
comunicacions a la Policia Local de Borriana.
Vist que la normativa d’aplicació és el Decret 124/2013, de 20 de setembre, del Consell, pel qual es regulen les
distincions i condecoracions que concedeix la Generalitat al personal dels cossos de Policia Local de la
Comunitat Valenciana.
Vist que la norma esmentada estableix en l'art. 9 el procediment ordinari per a la concessió de les esmentades
distincions i disposa que la iniciació s’ha d'efectuar per acord plenari.
Per tot allò que s’ha exposat, la regidora delegada que subscriu eleva a la Comissió Informativa d’Hisenda,
Comptes i Interior, que dictamina favorablement per unanimitat, l’estudi i aprovació de la següent proposta per
al seu posterior debat plenari:
Primer.- Aprovar, de conformitat amb els articles 7.1 i 7.4 del Decret 124/2013, de 20 de setembre, la iniciació
d’expedient de felicitació pública a títol individual per a l’agent del cos de la Policia Local Sr. Carlos
Gallardo Martín, considerant especialment meritòria en dignificació, promoció i millora en la qualitat del
servei que presta la Policia Local de Borriana, la labor duta a terme per l’esmentat agent en la informatització,
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millora de la gestió i participació d’esta Policia local en les xarxes socials, així com la creació per part del
mateix agent del web de la Policia Local com a mitjà d’acostament d’esta institució als ciutadans.
Segon.- Traslladar este acord a la Direcció General de Seguretat i Protecció Ciutadana de la Conselleria de
Governació i Justícia, als efectes previstos en l’esmentat Decret.”
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.- FELICITACIÓ PÚBLICA A TÍTOL INDIVIDUAL, SI ESCAU, PER A L’AGENT DEL COS DE LA
POLICIA LOCAL SR. MARIO TRULLÉN TORRES (ÀREA I. NEG. RECURSOS HUMANS)
La Secretaria dóna compte de dictamen de la Comissió Permanent d’Hisenda, Comptes i Interior, del següent
tenor literal:
“Vist l’informe proposta de l’intendent principal en cap de la Policia Local de Borriana, de data 30 de maig de
2014, en el qual es detallen els fets ocorreguts el dia 28 de maig de 2014 en els quals van intervenir Sr. Mario
Trullén Torres, membre del cos de Policia Local d’este Ajuntament, en unió de l’agent del cos de Policia local
d’Almassora Sr. Pedro Molina Cabrera.
Vist que la normativa d’aplicació és el Decret 124/2013, de 20 de setembre, del Consell, pel qual es regulen les
distincions i condecoracions que concedeix la Generalitat al personal dels cossos de Policia Local de la
Comunitat Valenciana.
Vist que la norma esmentada estableix en l'art. 9 el procediment ordinari per a la concessió de les esmentades
distincions i disposa que la iniciació s’ha d'efectuar per acord plenari.
Per tot allò que s’ha exposat, la regidora delegada que subscriu eleva a la Comissió Informativa d’Hisenda,
Comptes i Interior, que dictamina favorablement per unanimitat, l’estudi i aprovació de la següent proposta per
al seu posterior debat plenari:
Primer.- Aprovar, de conformitat amb l’article 7.2 del Decret 124/2013, de 20 de setembre, la iniciació
d’expedient de felicitació pública a títol individual per a l’agent Sr. Mario Trullén Torres, per la seua
actuació en els fets ocorreguts el dia 28 de maig de 2014, que es detallen en l’informe de l’intendent principal en
cap de la Policia Local de Borriana de data 30 de maig de 2014, considerant que l'esmentada actuació va ser
especialment meritòria en el compliment de les missions que com a agent de la Policia Local té encomanades i
que gràcies a esta es van mantenir les constants vitals de la persona atesa. L’actuació duta a terme va tenir
repercussió mediàtica i social.
Segon.- Traslladar este acord a la Direcció General de Seguretat i Protecció Ciutadana de la Conselleria de
Governació i Justícia, als efectes previstos en l’esmentat Decret.”
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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 de la corporació hi presten
unànime aprovació, i així ho declara l'Alcaldia Presidència.

4.- FELICITACIÓ PÚBLICA A TÍTOL INDIVIDUAL, SI ESCAU, PER A L’OFICIAL DEL COS DE
LA POLICIA LOCAL SR. JUAN CARLOS GAVARA AYMERICH, I PER A L’AGENT DEL COS DE
LA POLICIA LOCAL SR. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ PAZ (ÀREA I. NEG. RECURSOS HUMANS)
La Secretaria dóna compte de dictamen de la Comissió Permanent d’Hisenda, Comptes i Interior, del següent
tenor literal:
“Vist l’informe proposta de l’intendent principal en cap de la Policia Local de Borriana, de data 3 de març de
2014, en el qual es detallen els fets ocorreguts el dia 24 de gener de 2014 en què van intervenir Sr. Juan Carlos
Gavara Aymerich i Miguel Ángel Sánchez Paz, membres del cos de Policia Local d’este Ajuntament.
Vist que la normativa d’aplicació és el Decret 124/2013, de 20 de setembre, del Consell, pel qual es regulen les
distincions i condecoracions que concedeix la Generalitat al personal dels cossos de Policia Local de la
Comunitat Valenciana.
Vist que la norma esmentada estableix en l'art. 9 el procediment ordinari per a la concessió de les esmentades
distincions i disposa que la iniciació s’ha d'efectuar per acord plenari.
Per tot allò que s’ha exposat, la regidora delegada que subscriu eleva a la Comissió Informativa d’Hisenda,
Comptes i Interior, que dictamina favorablement per unanimitat, l’estudi i aprovació de la següent proposta per
al seu posterior debat plenari:
Primer.- Aprovar la iniciació d’expedient de felicitació pública a títol individual per a l’oficial Sr. Juan Carlos
Gavara Aymerich i per a l’agent Sr. Miguel Ángel Sánchez Paz, per la seua actuació en els fets ocorreguts el
dia 24 de gener de 2014, que es detallen en l’informe de l’intendent principal de data 3 de març de 2014, per la
seua gran iniciativa, professionalitat i implicació en el servei que han posat de manifest la realització d’un servei
especialment meritori, tenint l’actuació duta a terme repercussió en els mitjans de comunicació, tot això de
conformitat amb l’article 7.2 del Decret 124/2013, de 20 de setembre.
Segon.- Traslladar este acord a la Direcció General de Seguretat i Protecció Ciutadana de la Conselleria de
Governació i Justícia, als efectes previstos en l’esmentat Decret.”
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.

4

v02.07.2014

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

5.- SOL·LICITUD, SI ESCAU, AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE
PRONUNCIAMENT FAVORABLE PER A LA REPOSICIÓ DEL 100% DE LES PLACES VACANTS
EN LA PLANTILLA DEL COS POLICIA LOCAL
La Secretaria dóna compte de proposta de l’Alcaldia Presidència, del següent tenor literal:
“Amb la finalitat de procedir a la reposició del 100% de les places vacants en la plantilla municipal del cos de
Policia vacants, es va remetre, prèviament a la convocatòria de les places -tal com s'estableix en l’article 21.1 de
la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2014-, la informació requerida en l’esmentat article al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques.
En data 16 de juny de l'any actual es rep escrit de la Secretaria de Coordinació Autonòmica i Local i, per
complir el que este demana, la Intervenció de Fons ha emés l’informe demanat.
Vist el dictamen de la Comissió Permanent d’Hisenda, Comptes i Interior, de data 30 de juny, i de conformitat
amb la proposta formulada per l’Alcaldia en data 2 de juliol de l'any actual, que esmena l’error advertit en la
proposta inicial, el Ple de l’Ajuntament ACORDA:
PRIMER.- Sol·licitar del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques el pronunciament favorable per a
poder procedir a la reposició del 100% de les places vacants en la plantilla municipal del cos de Policia Local.
SEGON.- Remetre l’informe emés per Intervenció de Fons en data 24 de juny de 2014, en què queda constància
que el Pressupost preveu la dotació pressupostària de les esmentades places, per la qual cosa no és necessària
l’aprovació d’un Pla econòmic financer, en no posar-se en perill l’estabilitat pressupostària.”
En relació amb el fons de l’assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sra. Marco (una), Sr. Safont
(una).
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.

6.- SOTMETIMENT, SI ESCAU, A INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
NÚM. 39 DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA, PRESENTADA PER SR. JUAN BORJA
MARÍN I QUE TÉ PER OBJECTE LA REDELIMITACIÓ DE LA UE 2 DEL SECTOR PRR-1 I LA
SUPRESSIÓ DEL VIAL DEL SÒL URBÀ (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 12 de maig de 2014 (RE 6876) Sr. Juan Borja Marín, com a titular de la finca cadastral
8601102YK4280S0001GG, ha presentat un document d’avanç de planejament en què proposa una modificació
puntual del Pla general de Borriana que té com a objecte la redelimitació del sector PRR-1 (SUR-R-1) i la
supressió del vial que el separa del sòl urbà, reclassificant part de l'illa 8 de la unitat d’execució UE-2 del sector
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PRR-1, de manera que la finca cadastral 8601102YK4280S0001GG quedarà en la seua totalitat en sòl urbà,
subzona UFA; i es calcula un nou coeficient d’edificabilitat de les parcel·les cadastrals 8601102 i 8601113.
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Vist l’informe emés en data 17 de juny de 2014 per l’arquitecte municipal, del tenor següent:

1. La modificació proposada afecta principalment la parcel·la cadastral 8601102. L'esmentada parcel·la està
edificada i té condició de solar a la façana de l’avinguda del camí d’Onda.
D’acord amb l’ordenació vigent, es projecta un carrer de 4,00 metres d’amplària que divideix diagonalment
tant la parcel·la com l’edificació preexistent. La part de parcel·la situada al costat oest del carrer s’inclou a
l'illa M-8 del sector del sòl urbanitzable residencial, sense desenvolupar, PRR-1 (SUR R1). La part de
parcel·la ubicada al costat est de l’esmentat vial es troba a la zona d'habitatge unifamiliar del sòl urbà
(UFA).
La modificació també afecta, encara que en menor grau, les parcel·les cadastrals 8601101, 8601103 i
8601113.
2. Amb la modificació es pretén:
– Reclassificar la part urbanitzable de les parcel·les 8601102 i 8601113 (408,97 m2 de sòl edificable de l'illa
M-8 + 23,72 m2 de sòl viari) a sòl urbà amb qualificació UFA, però amb edificabilitat de 0,521129 m2t/m2s,
en compte de 0,60 m2t/m2s que s’estableix amb caràcter general per a la subzona UFA del sòl urbà.
– Suprimir el vial de sòl urbà que separa esta classe de sòl i l'illa M-8 del sector, la qual cosa afecta la
cadastral 8601101, en una superfície de 9,76 m2s, que passa a sòl urbanitzable amb una edificabilitat de
0,8157 m2t/m2s, equivalent a l’edificabilitat de l'illa M-8 a la qual s’incorpora, i afecta les cadastrals
8601102 i 8601103, en una superfície total de 233,66 m 2s que manté la classificació com a sòl urbà però
passa a ser edificable.
En resum, es planteja reclassificar una superfície de 432,69 m2s de sòl urbanitzable a urbà, reclassificar una
superfície de sòl urbà destinat a vial de 9,76 m 2s a urbanitzable i requalificar una superfície urbana de
233,66 m2s de vial a sòl edificable de tipologia UFA, sense alterar l’edificabilitat total dels terrenys afectats.
3. Tenint en compte l’objecte de la modificació puntual, s’estima que el contingut de la documentació
presentada és suficient, i pot admetre’s a tràmit d’acord amb el que preveuen els articles 83 i 94 de la LUV i
223 del ROGTU.
Es fa constar que en el cas plantejat, ja que la modificació afecta la classificació del sòl (ordenació
estructural, d'acord amb l’article 36 LUV), la competència per a l’aprovació definitiva correspon, si escau, a
l’administració autonòmica.

Vista la providència de l’Alcaldia Presidència de 19 de juny de 2014, favorable a la tramitació de la
modificació plantejada.
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Vist que en data 20 de juny de 2014 la cap de la Secció II ha emés un informe proposta en el qual
s’analitza la normativa vigent i aplicable i es descriu el procediment administratiu que cal seguir, assenyalant
que, de conformitat amb el que disposa l’article 94 de la LUV, les modificacions dels plans s'han de dur a terme
segons el procediment establit per a cada tipus de pla, sent preceptiu el tràmit d’informació pública per període
mínim d’un mes, l’aprovació provisional de l’Ajuntament i la remissió a la Conselleria d’Infraestructures,
Territori i Habitatge per a la seua aprovació definitiva, atés que el present document modifica l’ordenació
estructural, d’acord amb el que preveuen els articles 36, 83.2.a i 83.5 LUV.
Atés que l’article 22.2.c de la Llei 7/85, reguladora de les bases de règim local, atribueix al Ple de
l’Ajuntament l’aprovació inicial del planejament general i l’aprovació que pose fi a la tramitació municipal dels
plans i la resta d’instruments d’ordenació previstos en la legislació urbanística, requerint l’article 47.2.ll LRBRL
el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres per a l’adopció d’acords que corresponga
adoptar a la corporació en la tramitació dels instruments de planejament general previstos en la legislació
urbanística.
Vist l’informe emés per la Secretaria General en compliment del que estableixen l’article 54.1.a 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 173.1.b del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Per tot això, de conformitat amb el dictamen emés per la Comissió Informativa d’Urbanisme i Medi
Ambient, el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres, i en aplicació de l’article
94 en relació amb el 83.2.a de la Llei urbanística valenciana i l’article 554 del Reglament d’ordenació i gestió
territorial i urbanística, ACORDA:
PRIMER.- SOTMETRE a informació pública la Modificació puntual núm. 39 del Pla general de
Borriana, presentada per Sr. Juan Borja Marín en data 12 de maig de 2014 (RE 6876) i que té com a objecte la
redelimitació de la unitat d’execució núm. 2 del sector PRR-1 (SUR-R-1) i la supressió del vial de sòl urbà, de
manera que:
– Es reclassifica la part urbanitzable de les parcel·les cadastrals 8601102 i 8601113, de sòl urbanitzable a sòl
urbà amb qualificació UFA, amb edificabilitat de 0,521129 m2t/m2s.
– Se suprimeix el vial de sòl urbà que separa esta classe de sòl i l'illa M-8 de la UE-2 del sector PRR-1, la
qual cosa afecta la cadastral 8601101, que passa a sòl urbanitzable amb una edificabilitat de 0,8157 m 2t/m2s, i afecta
les cadastrals 8601102 i 8601103, que mantenen la classificació com a sòl urbà, però passen a ser edificables.
La informació pública s'ha de fer efectiva per mitjà de la publicació d’un anunci en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana i en un diari no oficial d’àmplia difusió a la localitat. Ha de tenir un període d’UN MES
comptador de la publicació de l’anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, i durant l'esmentat
termini, el document diligenciat i complet ha d'estar dipositat, per a la seua consulta pública en horari de 9.00 a
14.00 hores, a la Secció II/ Negociat d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni de l’Ajuntament de
Borriana, i es poden presentar les al·legacions, suggeriments i qualssevol altres documents que s’estimen
oportuns.
Així mateix s’assenyala que el present document pot consultar-se en el web www.burriana.es.
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SEGON.- CONTRA el present acord, com a acte de tràmit que no posa fi a la via administrativa, no es pot
interposar cap recurs. Sense perjudici que puga exercir-se el que s’estime pertinent.”
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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.

7.- INTERPOSICIÓ, SI ESCAU, DEL RECURS DE CASSACIÓ CONTRA LA SENTÈNCIA NÚM.
154/14 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE LA COMUNITAT VALENCIANA, DICTADA EL 30
D’ABRIL DE 2014 EN EL RECURS CONTENCIÓS NÚM. 169/2012, INTERPOSAT PER GIMENO
PIQUER, SL, I DESIGNACIÓ DE LLETRAT (Àrea II. Neg. Urbanisme)
La Secretaria dóna compte de dictamen de la Comissió Permanent d’Urbanisme i Medi Ambient, del següent
tenor literal:
“Vista la diligència de la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de la Comunitat Valenciana de data 5 de juny de 2014, per la qual s’acorda tenir per preparat el recurs de
cassació interposat per l’Ajuntament de Borriana contra la Sentència 154/14 del Tribunal Superior de Justícia de
la Comunitat Valenciana dictada en data 30 d’abril de 2014 en el recurs contenciós administratiu 169/2012-BR,
interposat per l’Ajuntament de Borriana i acumulat núm. 177/12-BR, interposat per la mercantil GIMENO
PIQUER, SL, contra la resolució del Jurat Provincial d’Expropiació Forçosa de Castelló, de 22 de febrer de
2012, pel qual es desestima el recurs de reposició interposat per l’Ajuntament de Borriana contra l’acord d’eixe
Jurat de data 11 de maig de 2011, que va assenyalar el preu just dels béns i drets afectats sobre la parcel·la
cadastral 0095805YK5109N0001RB, propietat de GIMENO PIQUER, SL.
Vist que l'esmentada Sentència 157/14 estima parcialment el recurs contenciós administratiu interposat per
GIMENO PIQUER, SL, i anul·la la resolució del Jurat Provincial d’Expropiació Forçosa de Castelló, de 22 de
febrer de 2012 ,que estimava la finca expropiada en 506.579,93 euros, determinant el preu just següent:
-Valor del sòl: 482.457,08 euros,
-Valor edificació: 244.047,33 euros,
-5% premi d’afecció: 36.345,22 euros
TOTAL preu just 767.749,63 euros, més els interessos legals procedents; declarant inadmissible el recurs
interposat per l’Ajuntament de Borriana respecte a la pretensió principal i desestimant el recurs respecte a la
resta.
Vist que en l’esmentada diligència se cita les parts per a la seua compareixença i interposició del recurs, per un
termini de 30 dies, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem.
Vist que la Junta de Govern Local, mitjançant un acord de 26 de maig de 2014, va acordar adjudicar la
contractació del servei de direcció lletrada i defensa jurídica de l’Ajuntament de Borriana, a la mercantil José
Luis Lorente Tallada, SL.
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Vist l’informe emés per la cap de Secció II de conformitat amb el que estableix l’article 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i el dictamen de la Comissió Informativa
d’Urbanisme i Medi Ambient, el Ple de l’Ajuntament, fent ús de les competències reconegudes en els articles
22.2.e i j de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, ACORDA:
PRIMER.- La compareixença i personació de l’Ajuntament de Borriana davant de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Suprem i interposar recurs de cassació contra la Sentència 154/14 del Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana dictada en data 30 d’abril de 2014 en el recurs contenciós
administratiu 169/2012-BR, interposat per l’Ajuntament de Borriana i acumulat núm. 177/12-BR, interposat per
la mercantil GIMENO PIQUER, SL, contra la resolució del Jurat Provincial d’Expropiació Forçosa de Castelló,
de 22 de febrer de 2012, pel qual es desestima el recurs de reposició interposat per l’Ajuntament de Borriana
contra l’acord d’eixe Jurat de data 11 de maig de 2011, que va assenyalar el preu just dels béns i drets afectats
sobre la parcel·la cadastral 0095805YK5109N0001RB, propietat de GIMENO PIQUER, SL.
SEGON.- Designar José Luis Lorente Tallada, SL, Jorge Lorente Pinazo i els lletrats del seu despatx
professional, perquè assumisquen la direcció lletrada dels interessos municipals en l’esmentat procediment,
podent assumir també representació processal, directament o per mitjà dels procuradors dels Tribunals apoderats
en les escriptures de poder atorgades o que s’atorgaren.”
En relació amb el fons de l’assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sra. Aguilera (dues), Sr. Granell
(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.

8.- READHESIÓ, SI ESCAU, AL CONVENI DE RECOLLIDA SELECTIVA D’ENVASOS LLEUGERS
I PAPER CARTÓ (ECOEMBES) (Àrea III. Neg. Activitats)
La Secretaria dóna compte de dictamen de la Comissió Permanent d’Urbanisme i Medi Ambient, del següent
tenor literal:
“Vist el Conveni marc subscrit en data 10 de desembre de 2013 entre la Generalitat Valenciana, a través de la
Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, i l’entitat Ecoembalajes España, SA (DOCV núm.
7201, de 28/01/14).
Atés que l’esmentat Conveni marc ve a substituir l’anterior Conveni subscrit en data 30 de desembre de 2008
entre les mateixes parts, al qual el Ple d'este Ajuntament es va adherir, en sessió realitzada el dia 30 de juliol de
2009, i es va firmar el pertinent protocol d’adhesió a este efecte.
Atés que l’esmentat Conveni marc, segons la seua mateixa dicció, continua tenint com a finalitat garantir el
compliment de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos, en l’àmbit de la Comunitat
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Valenciana, i el seu reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 782/1998, de 30 d’abril, així com
possibilitar la participació dels ens locals en els sistemes integrals de gestió d'envasos usats i residus d’envasos,
establint una compensació econòmica per a les entitats locals pel cost addicional ocasionat per la recollida
separada i el transport d’este tipus de residus.
Atés que la Llei reguladora de les bases del règim local, en l'art. 57, estableix el següent: ‘la cooperació
econòmica, tècnica i administrativa entre l’Administració local i les administracions de l’Estat i de les
comunitats autònomes, tant en els serveis locals com en assumptes d’interés comú, s'ha de desenvolupar amb
caràcter voluntari, en les formes i en els termes que preveuen les lleis, podent tenir lloc, en tot cas, per mitjà dels
consorcis o els convenis administratius que subscriguen’.
Per tot allò que s’ha exposat, vist l’informe emés per l’enginyer municipal i la Intervenció de Fons, així com
l’informe proposta de la cap de la Secció i el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Medi
Ambient, el Ple de l’Ajuntament, fent ús de les atribucions que té conferides, ACORDA:
Primer.- Acceptar la totalitat de les condicions reflectides en el Conveni marc subscrit en data 10 de desembre
de 2013 entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient i
l’entitat Ecoembalajes España, SA, segons el que disposa la Llei 11/1997, d’envasos i residus d’envasos.
Segon.- Renovar l’adhesió d’este municipi al referit Conveni marc, autoritzant l’alcalde president de la
corporació per a la firma de tots els documents que siguen necessaris per a la formalització de l'esmentat
Conveni.
Tercer.- Remetre, per triplicat exemplar, certificació del present acord a la Conselleria d’Infraestructures,
Territori i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, per al seu coneixement i efectes oportuns.
Quart.- Notificar este acord a la mercantil RECIPLASA, de la qual és accionista este Ajuntament, i a
FOMENTO BENICASIM, SA (FOBESA), com a concessionària del servei.”
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.

9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2013 (Àrea Econòmica.
Intervenció)
La Secretaria dóna compte de dictamen de la Comissió Permanent d’Hisenda, Comptes i Règim Interior, del
següent tenor literal:
“Donat compte de l’expedient tramitat amb vista a l’aprovació del Compte general de l’exercici 2013, examinat
l’informe emés per la Intervenció Municipal i vist el dictamen favorable de la Comissió d’Especial de Comptes
de data 19 de maig de 2014, havent-se exposat al públic d’acord amb el que preveu la normativa d’aplicació
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sense que s’hagueren formulat reclamacions, inconvenients o observacions, i vist el nou dictamen favorable per
unanimitat emés per l’esmentada Comissió, el Ple d'este Ajuntament ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el Compte general de l’exercici 2013, referit al Pressupost municipal i integrat pel de la
mateixa entitat i el relatiu a l’organisme autònom Centre de les Arts Rafel Martí de Viciana.
SEGON.- Contra el present acord pot interposar-se recurs contenciós administratiu davant del Tribunal
Contenciós Administratiu de Castelló, en el termini de dos mesos comptadors de l’endemà de l’aprovació del
present acord, o qualsevol altre que s'estime procedent.
TERCER.- Traslladar a la Intervenció Municipal als efectes oportuns.”
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.

10.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT 7/2014 DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL PER MITJÀ DE CONCESSIÓ DE CRÈDITS 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. 7-2014 de
suplements de crèdit i crèdits extraordinaris en el Pressupost municipal de l’exercici 2014 vigent. L’objecte de
la present modificació consisteix en crèdits extraordinaris per a afrontar indemnització amb motiu del projecte
de reparcel·lació del sector Camí Serratella-Camí Marge, segons sentència del Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 2 de Castelló, d’11 de març de 2013, i interlocutòria de 10 de març de 2014 (procediment ordinari
780/2011). Esta modificació es finança amb el romanent de tresoreria per a despeses generals procedent de la
liquidació de l’exercici 2013.
Vist l’informe emés per la Intervenció Municipal, i d’acord amb el que estableix 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 7-2014 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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151-22699019

INDEMNITZACIÓ REPARCEL·LACIÓ SERRATELLA-CAMÍ MARGE

30.397,35 €
suma

codi

aplicació pre s supostària

30.397,35 €

projecte

m odificac(-) €

DESPESES-dism inució
87001000

ROM. TRESORERIA PER A CRÈDITS EXTRAORDINARIS

30.397,35 €
suma

30.397,35 €

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, 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.

11.- DACIÓ DE COMPTE AL PLE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, EN LES SESSIONS REALITZADES ENTRE ELS DIES 26.05.2014 I 16.06.2014, 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 26.05.2014 i 16.06.2014 , 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 19.05.2014 AL 15.06.2014 (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 19.05.2014 al 15.06.2014.
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 estan compresos en l'esmentat ordre del dia, i els sotmet a
consideració dels membres de la corporació.

DESPATX EXTRAORDINARI
12.BIS.1.- MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA, RELATIVA A LA MALNUTRICIÓ INFANTIL
La Sra. Rosa Marco Chordá, regidora del Grup Socialista a l’Ajuntament de Borriana, llig moció del següent
tenor literal:
“Les estretors econòmiques i mancances materials que cada vegada pateixen més llars a Espanya es donen
sobretot en aquelles llars on hi ha xiquets. Ells són les principals víctimes de la crisi, la desocupació i les
retallades en les ajudes públiques, sobretot educatives i socials. Així ho denuncia Unicef en el seu informe La
infància a Espanya 2014, que desvela que el 23,3% de les famílies amb un o dos fills viuen en situació de
pobresa, una taxa que es dispara al 46,9% en les famílies formades per dos adults i tres o més menors. Ambdues
xifres superen àmpliament el 14,8% de llars sense xiquets que pateixen penúries.
Una de les principals causes del gradual increment de la pobresa infantil ha estat la situació de desocupació dels
pares. El nombre de llars amb xiquets en què tots els adults estan sense treball ha augmentat un 290% des de
2007, passant de 325.000 eixe any a quasi un milió en 2013, segons dades d’Eurostat. Una situació de
desocupació que fa minvar els ingressos familiars i que es veu agreujada per les retallades en ajudes públiques
destinades a la infància, com són ajudes per a la compra de llibres o material escolar, el transport o beques de
menjador o de guarderia.
La falta d’ingressos a les llars està ja provocant que moltes famílies hagen d’acabar retallant en necessitats
bàsiques com el menjar, deixant de comprar carn i peix, verdures i fruites per a alimentar els seus fills. Davant
d’esta situació els xiquets queden atrapats en una espiral de què és difícil eixir: es menja quan es pot i el que es
pot.
Recentment la Defensora del Poble, Soledad Becerril, ha adreçat una recomanació a les comunitats autònomes
perquè els menjadors escolars atenguen este estiu els menors en situació de vulnerabilitat social, amb l’objectiu
que ‘estos menors no siguen privats d’una alimentació adequada quan acaba el curs’.
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La Generalitat Valenciana, desoint esta recomanació, ha decidit no obrir els menjadors escolars durant el
període estival. A canvi, la Conselleria de Benestar Social ha publicat una ordre per la qual se subvenciona
aquells ajuntaments que posen en marxa programes d’ajuda a l’alimentació adreçats a menors en situació de risc
social. L’objectiu del programa és beneficiar uns 2.400 menors, xifra totalment insuficient ja que durant el curs
2013-2014 els menors que van ser beneficiaris de beques de menjador superaven la xifra de 83.000 en tota la
Comunitat, per la qual cosa es calcula que el 97% dels menors que necessitarien este programa es quedaran
sense ser atesos.
El període estival constitueix un factor de risc per als xiquets en situació de pobresa o exclusió social en tancarse els menjadors escolars que mitigaven en part la falta d’alimentació adequada d’estos xiquets i és per això que
la Generalitat Valenciana, com a administració competent en l’atenció dels menors en situació de risc, ha de
prendre amb caràcter urgent mesures per pal·liar esta situació.
Per això el Grup Municipal Socialista presenta els següents acords per a ser aprovats pel Ple d’este
Ajuntament:
ACORDS
1. Instar la Conselleria de Benestar Social perquè realitze un estudi que analitze l’abast i la magnitud dels casos
de malnutrició infantil a la nostra Comunitat.
2. Que les distintes conselleries implicades posen en marxa un programa de detecció específic de problemes
d’alimentació en centres d’infantil i primària, instituts de secundària i escoles infantils, així com en centres de
salut i hospitals.
3. Que s’elabore un pla específic per a la reducció de la pobresa infantil a la nostra Comunitat, que compte amb
un eix principal per a la prevenció i solució dels casos de malnutrició, amb suficient dotació pressupostària.”
Sotmesa la urgència a la corresponent votació, s’aprova per unanimitat.
En relació amb el fons de l’assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sra. Marco (tres), Sra. Giménez
(dues), Sra. Aguilera (dues).
Intervé la Sra. Giménez, la qual presenta esmena oral de substitució de la moció, del següent tenor literal:
“La situació de crisi per la qual estem passant, que està causant dificultats econòmiques en moltes famílies, ha
fet que des de les institucions públiques s’haja d’adoptar les mesures per a donar resposta a les necessitats
primàries de la població en general, i de la població infantil en particular.
El Ple del Consell valencià va aprovar el 17 de juny una convocatòria d’ajudes per a finançar escoles d’estiu
(adreçades a xiquets de 3 a 16 anys) per import d'1.250.000 €; dels quals 950.000 € són aportació del Ministeri
de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, i la resta (300.000 €) del Govern valencià.
Es tracta d’un pla amb què es pretén mitigar els efectes que suposa el tancament dels col·legis durant les
vacances d’estiu, oferint als xiquets de famílies amb especials dificultats econòmiques una atenció a les seues
necessitats bàsiques (com és l’alimentació) combinades amb activitats d’oci i temps lliure, a fi d’oferir una
atenció integral dels menors en distints àmbits assistencials, i potenciar la conciliació familiar.
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Entenem que la millor manera de dur a terme una actuació efectiva i coordinada és a través dels Serveis Socials
municipals o mancomunats, que realitzen un magnífic treball, i són els que mantenen una estreta col·laboració
amb els col·legis, centres de salut i ONG de cada municipi, detectant els casos de necessitat existents en cada un
d’estos.
Així mateix, la Direcció Territorial d’Educació compta amb una treballadora social que està en permanent
contacte amb els col·legis per a la detecció de casos de menors en risc d’exclusió social, i l’atenció d'estos; igual
que als centres de salut, la treballadora social dels quals manté una col·laboració constant amb els Serveis
Socials.
Per tot el que s'ha exposat anteriorment, el Grup Municipal Popular presentem la següent proposta d’acord:
1.- Posar a la disposició de la Conselleria de Benestar Social les dades necessàries en la seua activitat de
detecció de casos de malnutrició infantil als distints municipis, per a una major coordinació i agilitat enfront de
l’adopció de mesures.
2.- Fer costat al programa d’ajudes de la Generalitat Valenciana per a aplicar un pla inclusiu que inclou tant
l’alimentació infantil com activitats d’oci i temps lliure.”
Sotmés l’assumpte esmenat a la corresponent votació, dóna el resultat següent: vots a favor, ONZE (11 de PP).
Vots en contra, SET (7 de PSOE). Abstencions, TRES. Conseqüentment es declara l’assumpte esmenat aprovat
per majoria.

12.BIS.2.- MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA, RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DE LA
QUALIFICACIÓ DE SÒL URBÀ D’ALGUNES PARCEL·LES AFECTADES PER PGOU, COM A
CONSEQÜÈNCIA DE LA SENTÈNCIA NÚM. 2159/2014 DEL TRIBUNAL SUPREM
El Sr. Javier Gual Rosell, portaveu del Grup Municipal Socialista, presenta moció del següent tenor literal:
“Com és notori, en els anys antecedents a l’actual crisi econòmica i immobiliària, este Ajuntament va planificar
tota una sèrie de programes d’actuació urbanística (Sant Gregori, Novenes de Calatrava, Llombai-Monges, parc
d'activitats empresarials -ctra. Vila-real-, Jardins de la Malva-rosa, Pedrera Port, Santa Bàrbara, etc.) que van
declarar urbanitzable la major part del sòl del terme municipal, basats en xifres de creixement que posteriorment
s’han revelat irreals, els quals s’han desenvolupat de manera desigual -quan no s’han anul·lat a pesar del seu
anterior impuls- arribant a finalitzar-se les obres en només uns pocs.
Així les coses, moltes d’estes actuacions només han passat els primers tràmits, demostrant-se a hores d’ara que
són impossibles de dur a terme a curt/mitjà termini; si bé, des del canvi de qualificació de sòl rústic a urbà, els
veïns propietaris han vist incrementat l’impost de béns immobles, sense que hi haja ni cap previsió d’execució,
ni possibilitat, per tant, de dotar-los dels serveis essencials; amb l’agreujant que suposa, en molts casos, el fet
que la major part del sòl ha estat desvinculat de la seua activitat agrícola anterior, generant un greuge doble:
l’augment d’impostos quan no es té cap servei (ni hi ha expectatives reals de tenir-ne) el lucre cessant de
l’activitat perduda.
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Queda patent, doncs, que la política urbanística duta a terme pels anteriors equips de govern resulta summament
onerosa, desproporcionada i irreal, entre moltes altres més coses, i per este motiu s’ha de procedir, en la mesura
que siga possible, a la seua revisió i correcció.
És notori, a més, que els esmentats perjudicis s’incrementaran amb l’aprovació del nou PGOU que té previst
declarar com a sòl urbanitzable diversos milions de metres quadrats del terme municipal, de manera que a molts
veïns se’ls repercutirà l’IBI urbà de manera injustificable.
Amb l’objectiu de corregir l'esmentada situació injusta, el Tribunal Suprem ha dictat la seua Sentència núm.
2159/2014, de 30 de maig, que diu literalment que ‘a efectes cadastrals només poden considerar-se com a sòls
de naturalesa urbana el sòl urbanitzable sectoritzat ordenat, així com el sòl sectoritzat no ordenat a partir del
moment de l’aprovació de l’instrument urbanístic que establisca les determinacions per al seu desenvolupament.
Abans d’eixe moment el sòl ha de tenir el caràcter de rústic’.
Considerem, doncs, que hi ha instruments per a corregir i reparar el greuge patit pels veïns, així com per a
replantejar a la baixa les modificacions que el PGOU en tramitació necessita per a convertir-se en un document
real que no supose més perjudicis a la ciutadania.
En mèrit d’allò que s’ha exposat, el Grup Municipal Socialista, a través del seu portaveu, presenta al Ple del
Magnífic Ajuntament de Borriana esta Proposta de resolució, sol·licitant el debat en Ple ordinari i votació
perquè s’adopten els següents
ACORDS
I.- Que s’aborde amb urgència la reducció de les previsions del PGOU en tramitació, procedint a determinar la
seua reducció d’acord amb les necessitats reals de la ciutat (actuals i per als pròxims 15 anys), a través de la
comissió d’urbanisme i amb els estudis i informes tècnics previs que s’estimen oportuns.
II.- Que, després d’això, es remeta a la Conselleria l’oportuna petició de reducció del PGOU, d’acord amb el
que es determine després del convenient estudi i anàlisi.
III.- Que els tècnics competents realitzen un informe sobre l’aplicació de la Sentència del Tribunal Suprem
2159/2014, de 30 de maig; la seua aplicació per a l’exercici econòmic 2015, efectes retroactius i, si escau,
possible devolució d’ingressos indeguts.
IV.- Que, en tot cas, per a evitar més perjudicis als propietaris de terrenys corresponents a plans parcials o
programes no desenvolupats (segons l’esmentada Sentència), se sol·licite la modificació de les ponències
cadastrals.”
Sotmesa la urgència a la corresponent votació, s’aprova per unanimitat.
En relació amb el fons de l’assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sr. Gual (tres), Sra. Aguilera
(dues), Sr. Granell (dues).
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Sotmés l’assumpte a la corresponent votació, dóna el resultat següent: vots a favor, SET (7 del PSOE). Vots en
contra, CATORZE (11 de PP i 3 de CIBUR). Abstencions, CAP. Conseqüentment es declara l’assumpte esmenat
desestimat per majoria.

13.- PRECS I PREGUNTES
1.- El Sr. Gual pregunta al Sr. alcalde què és el que volen fer amb l’avinguda de Cañada Blanch; quina solució
pensen adoptar, després que la gestió indirecta fins a la data no haja funcionat correctament. Respon el Sr.
alcalde.
2.- El Sr. Gual pregunta al Sr. alcalde si l’equip de govern pensa assumir alguna responsabilitat, com a
conseqüència de la indemnització de 150.000 € a què condemna una recent sentència per no haver aprovat
l’execució de la unitat B-6 i B-7 i l’avinguda del Setze de Juliol. Respon el Sr. alcalde.
3.- El Sr. Gual demana al Sr. alcalde que justifique els aclariments que va fer en el Ple ordinari de juny respecte
de la llicència de l’Arenal Sound 2013; ja que l’1 d’agost de 2013 es va dictar una resolució per la qual es
concedia permís de llicència subjecte a unes condicions que posteriorment no es van complir. Posteriorment
Imusic Festival va recórrer contra la resolució i no se li va contestar. Què passa, que la legalitat i les
responsabilitats només afecten la Marjaleria, i per a l’Arenal no? Respon el Sr. alcalde.
4.- El Sr. Gual pregunta al Sr. alcalde sobre l’Arenal Sound 2014: a dia 2 de juliol no tenim Organisme de
Certificació Administrativa (OCA). Què passarà si no tenim OCA i només tenim l’informe del nostre tècnic
municipal? Respon el Sr. alcalde.
5.- El Sr. Gual pregunta a la Sra. Pallardó si algun dia algun el butlletí d’informació municipal (BIM) es
publicarà com i quan corresponga. Respon la Sra. Pallardó.
6.- El Sr. Aparisi pregunta al Sr. Granell com està la tramitació del Pla especial de la Marjaleria; i també
pregunta pel Pla d’impacte ambiental, que porta paralitzat dos anys. Respon el Sr. Granell.
7.- El Sr. Aparisi aclareix al Sr. alcalde que la pretensió del Grup Socialista no és la d’emparar il·legalitats, sinó
la de normalitzar la situació de la Marjaleria. Respon el Sr. alcalde.
8.- La Sra. Aguilera sol·licita al Sr. Granell que explique el contracte del servei de jardineria; ja que han vist
que el Sr. Granell ha prestat la seua conformitat a tres factures de jardineria al Clot realitzades per una altra
empresa, pels mateixos conceptes que hi ha en el contracte del servei de jardineria. Respon el Sr. Granell.
9.- La Sra. Aguilera pregunta al Sr. Safont com ha quedat el tema de l’obertura del Museu Parroquial per part
de la parròquia del Salvador. Responen el Sr. Safont i el Sr. alcalde.
10.- La Sra. Aguilera pregunta al Sr. alcalde si realment el Partit Popular es creu la suspensió temporal de Sant
Gregori. Respon el Sr. alcalde.
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I sense més assumptes per tractar, la Presidència alça la sessió a les 21 hores i 15 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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