
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

ESBORRANY  EN  EXTRACTE  DE  L'ACTA  DE  LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA
REALITZADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 7 DE MAIG DE 2015 

A la ciutat de Borriana, el 7 de maig de 2015, es reuneixen a la sala de sessions de la
casa consistorial  de  l'Ajuntament  de Borriana,  amb la  presència  de la  interventora
general, Sra. María Carmen González Bellés, 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
SR. JAVIER GUAL ROSELL
SRA. MARIA MERCEDES SANCHORDI GARCÍA
SRA. MARIA CRISTINA RIUS CERVERA
SR. VICENTE APARISI JUAN
SRA. ROSA DE LOS ÁNGELES MARCO CHORDÁ
SR. MANUEL ROYO PÉREZ
SRA. MARÍA JOSÉ ALMELA ROSELL 
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 01 minuts, i es passa a continuació a llegir i resoldre els assumptes compresos
en l'ordre del dia.

1.-  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DELS  ESBORRANYS  DE  LES  ACTES
CORRESPONENTS A LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA REALITZADA EL
DIA 26 DE GENER DE 2015, I A LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA REALITZADA
EL DIA 5 DE FEBRER DE 2015, EN LA SEUA VERSIÓ EN AMBDUES LLENGÜES
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OFICIALS (Secretaria)

La Secretaria dóna compte de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió plenària
extraordinària realitzada el dia 26 de gener de 2015, en la seua redacció en ambdues
llengües oficials.

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

La Secretaria dóna compte de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió plenària
ordinària  realitzada  el  dia  5  de febrer  de 2015,  en  la  seua  redacció  en  ambdues
llengües oficials.

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

2.-  RECTIFICACIÓ,  SI  ESCAU,  DE  L'INVENTARI  MUNICIPAL  DES  DE  L'1  DE
GENER DE 2012 FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2014 (Secció II. Neg. Urbanisme)

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

“Vista la relació d'altes i baixes de béns municipals, corresponent al període comprés
entre l'1 de gener de 2012 i el 31 de desembre de 2014, formulada de conformitat amb
el que disposen l'article 86 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 33 del Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
de béns de les entitats locals, i a l'efecte de rectificació anual de l'Inventari municipal.

Vist l'informe emés per la cap de la Secció II; així com el dictamen favorable de la
Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, el Ple de l'Ajuntament, fent ús de la
competència atorgada per l'article 22.2.q de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de
règim local, en relació amb l'article 34 de l'esmentat Reglament de béns, acorda:

PRIMER.-  Aprovar  la  rectificació  de  l'Inventari  municipal  que  a  continuació
s'expressarà,  que inclou les altes i  baixes produïdes durant el  període entre l'1 de
gener de 2012 i el 31 de desembre de 2014:

“RELACIÓ D'ALTES EN L'INVENTARI  MUNICIPAL,  DES DE L'1  DE GENER DE
2012 AL 31 DE DESEMBRE DE 2014

EPÍGRAF 1. Immobles
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NÚM. 186:
Descripció: finca de setanta-dos metres i cinquanta-cinc decímetres quadrats (72,55
m2),  emplaçada  a  l'av.  del  Transport  de  Borriana  (Castelló)  i  inclosa  en  el sector
industrial SUR I-4 (NPI-6) Llombai Monges, sector I-2 de la versió preliminar de la
revisió del Pla general. 
Referència cadastral: 88913-05
Límits: nord, av. del Transport; sud, parcel·la 83 del polígon cadastral 37; est, parcel·la
cadastral 88913-06; oest, parcel·la cadastral 88913-04.
Naturalesa: patrimonial
Destinació: --------------
Títol d'adquisició: compravenda formalitzada en escriptura pública autoritzada per la
notària Sra. Ana Isabel Valdivielso Gago a Borriana, el 9 d'agost de 2002
Valor de la parcel·la: ----- €
Inscripció registral: finca 12056, tom 1567, llibre 666, foli 15. SENSE CÀRREGUES.
OBSERVACIONS: la finca registral 12056 va ser adquirida per Decret de 7 d'agost de
2002 (escriptura de compravenda núm. 1623, de 9 d'agost de 2002) per a l'obertura
de l'av. del Transport  (finca núm. 4 de l'immoble núm. 138 de l'inventari de béns
immobles viari-zones verds). De l'esmentada finca matriu es van segregar 196,83
m2 per a la seua inclusió en la unitat d'execució D-3.3, figurant en la descripció de la
parcel·la aportada núm. 81 del Projecte de reparcel·lació de l'esmentat àmbit (finca
registral 59107/1). Van quedar 72'55 m2 com a resta de parcel·la que manté els seus
límits excepte pel nord i oest per on confronta per la porció que se segrega i el límit de
la UE D-3. 

NÚM. 187:
Descripció: terrenys contigus a l'antiga Paperera del Millars.
Finca 1.- Parcel·la de terreny urbà situat al terme de Borriana, partida Camí d'Onda als
Vintens, amb una superfície de 4.755 m2.
Límits:  nord, hereus de Lozano, cartera de veïns i Antonio Muñoz; sud, hereus de
Concepción Almela Broch,  Vicente Planelles  i  Vicente Tejedo;  est,  Antonio Muñoz,
hereus de Vicente Planelles i Jaime Félix, i oest, Eva M. Rosa Llorens Fuentes.
Inscripció registral: inscrita en el Registre de la Propietat de Nules-1, en el tom 1978,
llibre 951, foli 175, finca 53163, alta 6a, en data 23 d'abril de 2014.
Referència cadastral: 8004312YK4280S0001AG.
Finca 2.- Parcel·la de terreny urbà situat al terme de Borriana, partida dels Vintens,
amb una superfície de 2.522 m2.
Límits: nord, Francisco Gómez; sud, carretera del Braç; est, Promotora Desarrollos
Urbanísticos Ameg, SL, i oest, Juan Peirats. 
Inscripció registral: inscrita en el Registre de la Propietat de Nules-1 en el tom 1978,
llibre 951, foli 178, finca 22640, inscripció 10a en data 15 de setembre de 2014.
Referència cadastral: 8004311YK4280S0001WG.
Valor expropiació: resolució Jurat Provincial d'Expropiació de 10 de març de 2010.
Finca 1: 93.394,88 € (inclòs premi afecció)
Finca 2: 47.311,61 € (inclòs premi afecció)

3

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

v07.05.2015



 
Magnífic Ajuntament de Borriana

TOTAL: 140.706,49 € (sense IVA), 166.033,66 € (amb IVA)
consignats en la Caixa General de Dipòsit per estar les finques embargades.
Sentència 208/2013 de 9 de maig de 2013 del TSJCV en recurs 29/2011 interposat
per AMEG, SL, segons la qual el valor  del sòl és de 3.318.573,97 € (inclòs premi
d'afecció), objecte de recurs en cassació (pendent de pagar per l'Ajuntament).
Naturalesa: bé patrimonial per aprovació modificació núm. 31 del PGOU per acord
CTU de 30 de gener de 2013.
Destinació: residencial EDA per aprovació modificació núm. 31 del PGOU per acord
CTU de 30 de gener de 2013. Abans servei públic dotacional ús esportiu recreatiu. 
Títol  d'adquisició:  expedient  d'expropiació  per  ministeri  de  la  llei:  P6/06.  Acta
d'ocupació: 2 d'abril de 2014.
Inscripció: vegeu més amunt.
Anterior propietari: PROMOTORA DESARROLLOS URBANÍSTICOS AMEG, SL
OBSERVACIONS: 
-Sentència 208/2013 de 9 de maig de 2013 del TSJCV en recurs 29/2011 interposat
per AMEG, SL, segons la qual el  valor  del sòl  és de 3.318.573,97 € (inclòs premi
d'afecció).
-Recurs cassació 8/2734/2013 davant del Tribunal Suprem contra Sentència 208/2013.
Ve de l'expedient P6/06.

NÚM. 188:
Descripció: terrenys contigus a l'antiga Paperera del Millars.
Finca 1: hort. Situada a Borriana en partida Braç de Carabona amb una superfície de
2.375 m2.
Límits: nord, José Lozano; sud, séquia del Braç; est, hereus de Francisco Casalta, i
oest, altres de Concepción Almela Broch.
Inscripció registral finca 16198: pendent.
Referència cadastral: 8004310YK4280S0001HG.
Finca  2: terra  regadiu  hort  situada  a  Borriana  en  partida  Camí  d'Onda  amb  una
superfície de terreny de 697 m2.
Límits: nord, Dolores Consuelo i Francisca Fuster; sud, terres de José Castañer; est,
camí públic, i oest, finca venuda a M. Dolores Peirats Montoya.
Inscripció registral:  inscrita en el Registre de la Propietat de Nules en el tom 1189,
llibre 424, foli 197, finca 13327, alta 7.
Referència cadastral: 8004308YK4280S0001WG.
Valor expropiació:  resolució Jurat  Provincial  d'Expropiació de 10 de novembre de
2010.
Finca 1: 39.444,00 € (sense incloure premi afecció),  41.416.20 € (incloent-hi  premi
afecció).
Finca 2: 14.469,72 € (sense incloure premi afecció),  15.193,21 € (incloent-hi  premi
afecció).
Total (incloent-hi premi afecció): 56.609,41 €
consignats en la Caixa General de Dipòsit per no estar d'acord amb el preu just.
Sentència  TSJCV  núm.  548/12,  de  7  de  febrer  de  2013  estima  les  finques  en
1.185.859,58 € (inclòs premi d'afecció).

4

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

v07.05.2015



 
Magnífic Ajuntament de Borriana

Finca 1: 916.802,25 € 
Finca 2: 269.075,33 € 
Total pagat per finca 2: 304.082,08 € = 15.193,21 € (resolució Jurat, acta ocupació
05/09/11) + 279.123,80 € (Sentència TSJ acta ocupació 13/06/14) + 9.765,07 € resta
interessos.
Naturalesa: patrimonial per aprovació modificació núm. 31 del PGOU per acord CTU
de 30 de gener de 2013.
Destinació: residencial EDA per aprovació modificació núm. 31 del PGOU per acord
CTU de 30 de gener de 2013. Abans servei públic dotacional ús esportiu recreatiu. 
Títol  d'adquisició:  expedient  d'expropiació  per  ministeri  de  la  llei  P  2/08.  Acta
d'ocupació de 5 de setembre de 2011 (abonament dels 2 imports de la resolució del
Jurat de 10/11/10) i 13 de juny de 2014 (abonament de 279.123,80 € (preu just més
part dels interessos per la finca 2).
Inscripció: vegeu més amunt.
Anterior propietari: Dolores Peirats Montoya.
OBSERVACIONS: 
-Sentència Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana núm. 548/12, de 7
de  febrer  de  2013  que  estima  les  finques  en  1.185.859,58  €  =  916.802,25  €  +
269.075,33 € (inclòs premi d'afecció).
-Recurs  cassació  2005/2013  davant  del  Tribunal  Suprem  contra  Sentència  548/12
pendent quant a la finca 1.

NÚM. 189:
Descripció: superfície de 555 m2 a l'av. Jaime Chicharro 89 de Borriana, dels quals
460 m2 estan classificats  i  qualificats pel  Pla general  vigent  com a  sòl  urbà viari
públic (codi RV) i la resta, de  95,00 m2 són susceptibles d'aprofitament lucratiu
privat (codi ALM.2). 95,00 m2. Parcel·la amb un únic immoble de 382 m2 de superfície
construïda.
S'expropia  per  ministeri  de  la  llei  la  finca  registral  5205,  de  conformitat  amb  la
Sentència  57/2013,  de  7  de  febrer  de  2013,  de  la  Secció  Quarta  de  la  Sala
Contenciosa  Administrativa  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  la  Comunitat
Valenciana.
Segons  escriptura  de  propietat,  dins  del  perímetre  i  ocupant  quatre-cents  metres
quadrats de la finca que s'expropia, hi ha una nau industrial amb façana que dóna a la
part oest, carretera del Port número setanta-set, que consta d'una nau destinada a
usos industrials i sense distribució interior, a la qual s'accedeix per dues portes que
donen a la carretera del Port. En l'interior de la nau i en la part dreta, es troba una
dependència  de  trenta  metres  quadrats,  destinada  a  oficines,  havent-se  construït
sobre esta un entresolat,  de la mateixa superfície a què s'accedeix per una escala
interior, destinat a dipòsit de materials: i en part posterior esquerra de la nau es troba
una altra dependència de nou metres quadrats, destinada a serveis de neteja i dutxes:
i  en  la  part  davantera  de  la  nau  industrial  té  una  zona  enjardinada  destinada  a
aparcament  d'automòbils.  La  nau està  afectada  per  l'obertura  i  urbanització  del  c/
Mossén Vicent Mussoles.
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Finca urbana 0278401YK5107N0001LO.
Límits: nord, la finca de Sra. Francisca Ferrandis Guart; sud, camí veïnal pel camí del
qual té entrada esta finca; est, Hilario Medina, per mitjà de séquia; i oest, carretera del
Port. 
Títol: s'expropia, per ministeri de la llei, a Juan Manuel Piquer Vicent, amb DNI 18 907
326-S, i María del Carmen Ros Fortuño, amb DNI 18 941 471-M.
Acta d'ocupació i pagament: 15 de novembre de 2013.
Valoració: resolució del Jurat Provincial d'Expropiació de 10 de novembre de 2010.
Preu just: 268.457,36 € (dels quals 191.101,18 € corresponien al valor de 935 m2 de
sòl; 64.572,50 € corresponien al valor de la construcció existent i 12.783,68 € al 5% de
premi d'afecció). 
La  Secció  Quarta  de  la  Sala  Contenciosa  Administrativa  del  Tribunal  Superior  de
Justícia de la Comunitat Valenciana, en Sentència 57/2013, de 7 de febrer de 2013,
recaiguda en el recurs 527/11 interposat per este Ajuntament contra l'esmentat acord
d'11 de maig  de 2011 del  Jurat  Provincial  d'Expropiació,  va  estimar  parcialment  el
recurs  i  va  anul·lar  l'esmentat  acord  en  “l'aspecte  relatiu  a  la  superfície  de  sòl
expropiat, que serà de 555 m2 amb la consegüent incidència en el càlcul del preu just”.
D'esta manera, es va fixar el preu just del bé en 186.909,40 €, dels quals 113.436,45 €
corresponen  al  valor de  555  m2  de  sòl;  64.572,50  €  corresponen  al  valor  de  la
construcció  existent  i  8.900,45  €  al  5% de  premi  d'afecció.  Més  interessos  fixació
5.223,22 €, més interessos demora 12.248,97 €. TOTAL= 204.381,59 €
Naturalesa: patrimonial
Destinació: vial c/ Mossén Vicent Mussoles / lucratiu privat ALM.2
Inscripció registral: finca registral 5205, tom 1265, llibre 473, foli 69, alta 13 (2 d'abril
de 2014).
OBSERVACIONS: ve de l'exp. P 1/04.

NÚM. 190.- Terrenys per a l'execució del projecte d'obres de Prolongació de l'av.
Cañada Blanch fins a camí Fondo i millora d'accessos al  camí Fondo (inclou
futurs vials 455)
Descripció: finca  de  361,02  m2 superfície,  inclosa  en  la  unitat  d'execució  A-12,
destinada a prolongar el vial (calçada i vorera) de l'avinguda de Cañada Blanch de
Borriana.
Límits: nord, Josefina Girona Simarro; sud, Ajuntament de Borriana; est, resta de finca
matriu, registral 41127, en sòl urbà; i oest, resta de finca matriu, registral 41127, en sòl
no urbanitzable i Ajuntament de Borriana.
Valoració: preu: 34.950,35 €
Títol:  escriptura  de  compravenda  núm.  525,  de  3  de  juny  de  2014,  atorgada  per
Serafín Javier Guinot Feliu i Olga Panadero Pérez, davant del notari Sr. Francisco José
Mondaray Pérez.
Naturalesa: patrimonial.
Destinació: vial av. Cañada Blanch
Inscripció registral: finca registral 60290, tom 2039, llibre 1008, foli 210, inscripció 1r,
d'11 d'agost de 2014.
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OBSERVACIONS: ve de l'expedient P 5/13 i PM1/14.

NÚM. 191.- Terrenys per a l'execució del projecte d'obres de Prolongació de l'av.
Cañada Blanch fins a camí Fondo i millora d'accessos al camí Fondo (inclosa la
superfície destinada al vial inclòs en la UE A-12) (inclou futurs vials 455)
Descripció: finca  de  185,81  m2 superfície  sense  edificar  inclosa en  la  unitat
d'execució A-12, dels quals 100,74 m2 es destinaran a prolongar el vial (calçada) de
l'avinguda de Cañada Blanch de Borriana, quedant 85,07 m2 en sòl urbà inclòs en la
unitat d'execució A-12.
Límits:  nord,  Josefina  Girona Simarro;  sud,  Serafín  Guinot  Feliu;  est,  María  Rosa
Marchancoses  Felis;  i  oest,  resta  de  finca  matriu,  registral  22952,  en  sòl  no
urbanitzable.
Valoració: preu: 17.988,27 €.
Títol:  escriptura de compravenda núm. 501, de 29 de maig de 2014, atorgada per
Josefa Girona Simarro davant del notari Sr. Francisco José Mondaray Pérez.
Naturalesa: patrimonial.
Destinació: vial av. Cañada Blanch / residencial.
Inscripció registral: finca registral 60284, tom 2039, llibre 1008, foli 198, inscripció 1r,
d'11 d'agost de 2014.
OBSERVACIONS: ve de l'expedient P 5/13 i PM1/14.

NÚM. 192.- Terrenys per a l'execució del projecte d'obres de Prolongació de l'av.
Cañada Blanch fins a camí Fondo i millora d'accessos al camí Fondo (inclosa la
superfície destinada al vial inclòs en la UE A-12) (inclou futurs vials 455)
Descripció: finca  de  175,89  m2 superfície  sense  edificar  inclosa en  la  unitat
d'execució A-12, dels quals 100,74 m2 es destinaran a prolongar el vial (calçada) de
l'avinguda de Cañada Blanch de Borriana, quedant 75,15 m2  en sòl urbà inclòs en la
unitat d'execució A-12.
Límits: nord, Josefina Girona Simarro; sud, Josefina Girona Simarro; est, María Rosa
Marchancoses  Felis;  i  oest,  resta  de  finca  matriu,  registral  22949,  en  sòl  no
urbanitzable.
Valoració: preu: 17.027,91 €
Títol:  escriptura de compravenda núm. 501, de 29 de maig de 2014,  atorgada per
Josefa Girona Simarro davant del notari Sr. Francisco José Mondaray Pérez.
Naturalesa: patrimonial.
Destinació: vial av. Cañada Blanch / residencial.
Inscripció registral: finca registral 60285, tom 2039, llibre 1008, foli 200, inscripció 1r,
d'11 d'agost de 2014.
OBSERVACIONS: ve de l'expedient P 5/13 i PM1/14.

NÚM. 193.- Terrenys per a l'execució del projecte d'obres de Prolongació de l'av.
Cañada Blanch fins a camí Fondo i millora d'accessos al camí Fondo (inclosa la
superfície destinada al vial inclòs en la UE A-12) (inclou futurs vials 455)
Descripció: finca  de  165,25  m2 superfície  sense  edificar  inclosa en  la  unitat
d'execució A-12, dels quals 100,74 m2 es destinaran a prolongar el vial (calçada) de
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l'avinguda de Cañada Blanch de Borriana, quedant 64,51 m2 en sòl urbà inclòs en la
unitat d'execució A-12.
Límits: nord, Juan Manuel Fuster Moliner; sud, Josefina Girona Simarro; est,  María
Rosa Marchancoses Felis;  i  oest,  resta de finca matriu,  registral  22946,  en sòl  no
urbanitzable.
Valoració: preu: 15.997,85 €.
Títol:  escriptura de compravenda núm. 501, de 29 de maig de 2014, atorgada per
Josefa Girona Simarro davant del notari Sr. Francisco José Mondaray Pérez.
Naturalesa: patrimonial.
Destinació: vial av. Cañada Blanch / residencial.
Inscripció registral: finca registral 60286, tom 2039, llibre 1008, foli 202, inscripció 1r,
d'11 d'agost de 2014.
OBSERVACIONS: ve de l'expedient P 5/13 i PM1/14.

NÚM. 194.- Terrenys per a l'execució del projecte d'obres de Prolongació de l'av.
Cañada Blanch fins a camí Fondo i millora d'accessos al camí Fondo (inclosa la
superfície destinada al vial inclòs en la UE A-12) (inclou futurs vials 455)
Descripció: finca de  556,74 m2 de superfície  inclosa en la unitat  d'execució A-12,
destinada a prolongar el vial (calçada) de l'avinguda de Cañada Blanch de Borriana.
Límits: nord, Vicente Manuel García Fandos; sud, Josefina Girona Simarro; est, resta
de la finca matriu, registral 23413, i Amparo Palomar Agut-Castell; i oest, resta de finca
matriu, registral 23413, en sòl no urbanitzable.
Valoració: preu: 53.898,00 €.
Títol: escriptura de compravenda núm. 874, de 28 de juliol de 2014, atorgada per Ana
Fuster  Torres,  Benjamín Vilar  Ferrandis,  Vicente Vilar  Ferrandis,  Ana M.  Coronado
Albiol, Francisco Ramos Borillo i M. Dolores Gil Amiguet, Manuel Jesús Ramos Borillo i
i Isabel Vicent Viudez.
Naturalesa: patrimonial.
Destinació: vial av. Cañada Blanch
Inscripció registral: finca registral 60298, tom 2041, llibre 1010, foli 140, inscripció 1r,
de 24 de setembre de 2014.
OBSERVACIONS: ve de l'expedient P 5/13 i PM1/14.

NÚM. 195.- Terrenys per a l'execució del projecte d'obres de Prolongació de l'av.
Cañada Blanch fins a camí Fondo i millora d'accessos al camí Fondo 
Descripció:  finca de  112,45 m2 de superfície, inclosos en la unitat d'execució A-12
del Pla general de Borriana.
Límits: nord, finca segregada més amunt descrita i Amparo Palomar Agut-Castell; sud,
Josefina Girona Simarro; est, Amparo Palomar Agut-Castell;  i oest, finca segregada
més amunt descrita.
Valoració: preu: 10.886,28 €.
Títol: escriptura de compravenda núm. 874, de 28 de juliol de 2014, atorgada per Ana
Fuster  Torres,  Benjamín Vilar  Ferrandis,  Vicente Vilar  Ferrandis,  Ana M.  Coronado
Albiol, Francisco Ramos Borillo i M. Dolores Gil Amiguet, Manuel Jesús Ramos Borillo i
Isabel Vicent Viudez. 
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Naturalesa: patrimonial.
Destinació: residencial.
Inscripció registral: finca registral 60299, tom 2041, llibre 1010, foli 142, inscripció 1r,
de 24 de setembre de 2014.
OBSERVACIONS: venuda a Vicente Miguel Herrera Palomar i Amparo Palomar Agut-
Castell per 10.886,28 €, segons escriptura de compravenda núm. 196, de 5 de març
de 2015. (Constarà com a baixa en la pròxima rectificació d'inventari.)
OBSERVACIONS: ve de l'expedient P 5/13 i PM1/14.

NÚM. 196.- Terrenys per a l'execució del projecte d'obres de Prolongació de l'av.
Cañada Blanch fins a camí Fondo i millora d'accessos al camí Fondo (inclosa la
superfície destinada al vial inclòs en la UE A-12) (inclou futurs vials 455)
Descripció: finca urbana de 468,36 m2 de superfície sense edificar dels quals 306,66
m2 es destinaran a prolongar el vial (calçada) de l'avinguda de Cañada Blanch de
Borriana, quedant 161,70 m2 en sòl urbà inclòs en la unitat d'execució A-12.
Límits:  nord,  Manuel  Usó Fandos;  sud,  Amparo Palomar Agut-Castell  i  Ana Fuster
Torres i altres; est, resta de la finca matriu, registral 21086 en sòl urbà; i oest, resta de
finca matriu, registral 21086, en sòl no urbanitzable.
Valoració: preu: 45.341,93 €.
Títol:  escriptura de compravenda núm. 503, de 29 de maig de 2014, atorgada per
Vicente Manuel García Fandos i Gracia María Barres Palomero, davant del notari Sr.
Francisco José Mondaray Pérez.
Naturalesa: patrimonial.
Destinació: vial av. Cañada Blanch / residencial.
Inscripció registral: finca registral 60288, tom 2039, llibre 1008, foli 206, inscripció 1r,
d'11 d'agost de 2014.
OBSERVACIONS: ve de l'expedient P 5/13 i PM1/14.

NÚM. 197.- Terrenys per a l'execució del projecte d'obres de Prolongació de l'av.
Cañada Blanch fins a camí Fondo i millora d'accessos al camí Fondo (inclosa la
superfície destinada al vial inclòs en la UE A-12) (inclou futurs vials 455)
Descripció: finca  de  123,45  m2 de  superfície  sense  edificar  inclosa  en  la  unitat
d'execució  A-12,  destinada  a  prolongar  el  vial  (calçada)  de  l'avinguda  de  Cañada
Blanch de Borriana.
Límits: nord, Juan Manuel Piquer Vicent; sud, Vicente García Fandos; est, resta de
finca matriu, registral 13380, en sòl urbà; i oest, resta de finca matriu, registral 13380,
en sòl no urbanitzable.
Valoració: preu: 11.951,19 €.
Títol: escriptura de compravenda núm. 503-bis, de 29 de maig de 2014, atorgada per
Manuel Usó Fandos i M. Vicenta Montalbán Domingo, davant del notari Sr. Francisco
José Mondaray Pérez.
Naturalesa: patrimonial.
Destinació: vial av. Cañada Blanch.
Inscripció registral: finca registral 60289, tom 2039, llibre 1008, foli 208, inscripció 1r,
d'11 d'agost de 2014.
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OBSERVACIONS: ve de l'expedient P 5/13 i PM1/14.

NÚM. 198.- Terrenys per a l'execució del projecte d'obres de Prolongació de l'av.
Cañada Blanch fins a camí Fondo i millora d'accessos al camí Fondo (inclosa la
superfície destinada al vial inclòs en la UE A-12) (inclou futurs vials 455)
Descripció: finca  de  145,12  m2 de  superfície  sense  edificar  inclosa  en  la  unitat
d'execució  A-12,  destinada  a  prolongar  el  vial  (calçada)  de  l'avinguda  de  Cañada
Blanch de Borriana.
Límits: nord, Familia Hoyo Inversiones, SL; sud, Manuel Usó Fandos; est, resta de
finca matriu, registral 22674, en sòl urbà; i oest, resta de finca matriu, registral 22674,
en sòl no urbanitzable.
Valoració: preu: 14.049,07 €.
Títol:  escriptura de compravenda núm. 500, de 29 de maig de 2014, atorgada per
Juan M. Piquer Vicent i M. Carmen Ros Fortuño, davant del notari Sr. Francisco José
Mondaray Pérez.
Naturalesa: patrimonial.
Destinació: vial av. Cañada Blanch.
Inscripció registral: finca registral 60283, tom 2039, llibre 1008, foli 196, inscripció 1r,
d'11 d'agost de 2014.
OBSERVACIONS: ve de l'expedient P 5/13 i PM1/14.

NÚM. 199.- Terrenys per a l'execució del projecte d'obres de Prolongació de l'av.
Cañada Blanch fins a camí Fondo i millora d'accessos al camí Fondo (inclosa la
superfície destinada al vial inclòs en la UE A-12) (inclou futurs vials 455)
Descripció: finca  de  721,21  m2 de  superfície  sense  edificar  inclosa  en  la  unitat
d'execució  A-12,  destinada  a  prolongar  el  vial  (calçada)  de  l'avinguda  de  Cañada
Blanch de Borriana.
Limita:  nord,  UE A-11; sud, Juan Manuel Piquer Vicent;  est,  resta de finca matriu,
registral  29663, en sòl urbà; i oest, resta de finca matriu, registral  29663, en sòl no
urbanitzable.
Valoració: preu: 69.820,34 €.
Títol:  escriptura de compravenda núm. 502, de 29 de maig de 2014, atorgada per
Familia Hoyo Inversiones, SL, i Familia Menero Inversiones, SL, davant del notari Sr.
Francisco José Mondaray Pérez.
Naturalesa: patrimonial.
Destinació: vial av. Cañada Blanch.
Inscripció registral: finca registral 60287, tom 2039, llibre 1008, foli 204, inscripció 1r,
d'11 d'agost de 2014.
OBSERVACIONS: ve de l'expedient P 5/13 i PM1/14.

NÚM. 200
Descripció: urbana. Mitja fanecada o siga 415,5 m2 de terra hort en terme de Borriana,
partida Camí d'Artana.
Referència cadastral: part de la 8297506YK4189N0001UJ.
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Límits:  nord,  Miguel  Safont;  sud,  Gregorio  Negre  Salaj;  est,  camí,  i  oest,  Blas
Domingo.
Valoració: 4.507,59 €.
Títol: escriptura de cessió de sòl per obra futura o urbanització futura núm. de protocol
920  d'1  d'agost  de  2014,  atorgada  per  (FACSA)  Sociedad  de  Fomento  Agrícola
Castellonense, SA, davant del notari de Borriana Sr. Francisco José Mondaray Pérez.
Inscripció registral: tom 1165, llibre 410, foli 125, finca 25919, inscripció 6a, de 29 de
setembre de 2014.
Naturalesa: demanial servei públic
Destinació: instal·lacions afectes al servei d'abastiment d'aigua potable.
OBSERVACIONS:  per  resolució  del  contracte  de  prestació  del  servei  integral
d'abastiment d'aigua potable per gestió indirecta l'01/07/2014.

NÚM. 201
Descripció: urbana. Camp de terra hort situat en terme de Borriana, partida del Camí
d'Artana, conegut com Braç; ocupa una superfície de mitja fanecada, o siga 415 m2.
Referència cadastral: part de la 8297506YK4189N0001UJ.
Límits: nord, Aurelio Negre Salaj; sud, Tomás Granell; est, camí d'Artana, i oest, Blas
Domingo.
Valoració: 4.507,59 €.
Títol: escriptura de cessió de sòl per obra futura o urbanització futura núm. de protocol
920  d'1  d'agost  de  2014,  atorgada  per  (FACSA)  Sociedad  de  Fomento  Agrícola
Castellonense, SA, davant del notari de Borriana Sr. Francisco José Mondaray Pérez.
Inscripció registral: tom 1270, llibre 476, foli 185, finca 25922, inscripció 4a, de 29 de
setembre de 2014.
Naturalesa: demanial servei públic.
Destinació: instal·lacions afectes al servei d'abastiment d'aigua potable.
OBSERVACIONS:  per  resolució  del  contracte  de  prestació  del  servei  integral
d'abastiment d'aigua potable per gestió indirecta l'01/07/2014.

NÚM. 202
Descripció: rústica. Camp de terra hort en terme de Borriana, partida Camí de Seca,
ocupa una superfície d'una fanecada i setanta braces, equivalent a 1121,97 m2.
Límits: nord, camí de Seca; sud, Patricio Rubert; est, Antonio Brugada, i oest, Dolores
Gimeno Mingarro.
Referència cadastral: parcel·la 20 del polígon 49.
Valoració: 3.606,07 m2.
Títol: escriptura de cessió de sòl per obra futura o urbanització futura núm. de protocol
920  d'1  d'agost  de  2014,  atorgada  per  (FACSA)  Sociedad  de  Fomento  Agrícola
Castellonense, SA, davant del notari de Borriana Sr. Francisco José Mondaray Pérez.
Inscripció registral: tom 1332, llibre 514, foli 151, finca 20009, inscripció 6a, de 29 de
setembre de 2014.
Naturalesa: demanial servei públic.
Destinació: instal·lacions afectes al servei d'abastiment d'aigua potable.
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OBSERVACIONS:  per  resolució  del  contracte  de  prestació  del  servei  integral
d'abastiment d'aigua potable per gestió indirecta l'01/07/2014.

NÚM. 203
Descripció: rústica. Camp de terra regadiu hort de tarongers, tenint a més drets de
reg de la  sénia  Nostra  Senyora  de la  Misericòrdia,  situada en terme de Borriana,
partida del Terços del Palau. Ocupa una superfície de dues fanecades, equivalent a
1.662 m2.
Límits: nord, Dolores i M. Gracia Meseguer; sud, Manuel Ripollés; est, camí del Mar, i
oest, Casilda Segarra i Manuel Almela.
Referència cadastral: parcel·la 41 del polígon 48.
Valoració: 10.818,21 €.
Títol: escriptura de cessió de sòl per obra futura o urbanització futura núm. de protocol
920  d'1  d'agost  de  2014,  atorgada  per  (FACSA)  Sociedad  de  Fomento  Agrícola
Castellonense, SA, davant del notari de Borriana Sr. Francisco José Mondaray Pérez.
Inscripció registral: tom 1391, llibre 551, foli 186, finca 3974, inscripció 5a, de 29 de
setembre de 2014.
Naturalesa: demanial servei públic.
Destinació: instal·lacions afectes al servei d'abastiment d'aigua potable.
OBSERVACIONS:  per  resolució  del  contracte  de  prestació  del  servei  integral
d'abastiment d'aigua potable per gestió indirecta l'01/07/2014. Ve de l'expedient P4/14.

NÚM. 204
Descripció: rústica. 161,66 m2 de terra hort en terme de Borriana, partida Braç de
Carabona.
Referència cadastral: part de la parcel·la 29 del polígon 43.
Límits:  nord,  sedeny;  sud, resta de finca; est,  part  de finca adjudicada al  cohereu
Ramón Llopis, i oest, resta de finca.
Valoració: 14.575,279 €.
Títol: escriptura de cessió de sòl per obra futura o urbanització futura núm. de protocol
1207 de 7 d'octubre de 2014, atorgada per (FACSA) Sociedad de Fomento Agrícola
Castellonense, SA, davant del notari de Borriana Sr. Francisco José Mondaray Pérez.
Inscripció registral: pendent.
Naturalesa: demanial servei públic.
Destinació: instal·lacions afectes al servei d'abastiment d'aigua potable.
OBSERVACIONS:  per  resolució  del  contracte  de  prestació  del  servei  integral
d'abastiment d'aigua potable per gestió indirecta l'01/07/2014.
-Ve del P5/14.
-Qualificació desfavorable del Registre de la Propietat per no tenir inscripció prèvia.

NÚM. 205
Descripció: urbana. 882,45 m2 de sòl dels quals es va acceptar la seua cessió amb
reserva  d'aprofitament  en  el  SUPOR-1  per  acord  d'este  Ajuntament  de  10  de
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novembre de 2008.  Avui  els dits terrenys formen part  del  c/  Manuel  Cubedo i
Giner.
Límits: nord, finca resta; sud, terrenys de la UE B-2; est i oest, c/ Manuel Cubedo
Giner.
Queda una resta de finca amb la descripció següent:
Parcel·la de 284 m2 de sòl sense edificar, situada al c/ Manuel Cubedo i Giner, 35.
Limita: nord, Ramón Llopis; sud, c/ Manuel Cubedo i Giner; est, Pedro Rius, i oest,
José Sanz. Finca cadastral 9203702YK4290S0001WL.
Títol  d'adquisició:  expedient  d'expropiació  per  ministeri  de  la  llei  P  4/11.  Acta
d'ocupació i pagament: 5 de desembre de 2012.
Valor expropiació: resolució Jurat Provincial d'Expropiació de 22 de febrer de 2012.
Preu just: 61.993,80 €.
Interessos de demora: 2.554,48 €.
Naturalesa: patrimonial.
Destinació: dotacional públic, xarxa viària, ronda de connexió exterior.
Inscripció:  finca  núm.  60151  de  Borriana,  inscrita  en  el  tom  2021,  llibre  991  de
Borriana, foli 183, inscripció 1a. El 28 de març de 2013.
OBSERVACIONS:
Anterior propietari:  Sra. Cristina Soler Cerisuelo, amb DNI 52940038-H, i  Sr.  Javier
Piñeiro Membrado, amb DNI 52797324-L.
Ve de l'exp. P4/2011.

RELACIÓ D'ALTES EN L'INVENTARI MUNICIPAL, DES DE L'1 DE GENER DE 2012
FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2014

EPÍGRAF 1.1 Immobles. Vials. Zones verdes

NÚM. 442.- 
Descripció: terreny a la barriada del Grau de Borriana, en la confluència del camí del
Grau i l'av. Constitució, paral·lela a esta última, de 43,77 m2.
Limita: nord, resta de finca; sud, av. Constitució; est, c/ Estany, i oest, Proinbur, SA. 
Títol  d'adquisició: cedida  a  l'Ajuntament  de  Borriana  per  PROINBUR,  SA,  en
escriptura atorgada davant de la notària, Sra. M. Jesús López Tena, en data 14 de juny
de 2001. Núm. de protocol 973. Acceptació per Decret de l'Alcaldia Presidència, de
data 10 d'abril de 2012.
Valor: 30,05 euros.
Naturalesa: demanial d'ús públic.
Destinació: vial.
Inscripció en el Registre de la Propietat: tom 1560, llibre 661, foli 220, finca 48659,
inscripció 2a.
OBSERVACIONS: exp. P 9/12.

NÚM. 443.- 
Descripció: sòl destinat a ampliació del vial al c/ Peníscola, s/n, avui 35, de 15,74 m2.
Limita:  al  davant,  c/  Peníscola;  per  la  dreta  entrant,  finca  del  c/  Malva-rosa,  40;
esquerra,  finca del  c/  Malva-rosa,  36,  i  darrere,  resta  de finca matriu  propietat  de
Francisco Joaquín Martínez Iglesias i Diana Saura Fausto.

13

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

v07.05.2015



 
Magnífic Ajuntament de Borriana

Títol: cessió obligatòria i gratuïta a l'Ajuntament de Borriana efectuada per Francisco
Joaquín Martínez Iglesias i Diana Saura Fausto. en escriptura pública autoritzada l'1
d'octubre  de  2013  per  la  notària  Ana  Valdivielso  Gago,  núm.  688  de  protocol.
Acceptació de la cessió per Decret Alcaldia Presidència 1840, de data 20 de novembre
de 2013.
Valor: 50 €.
Naturalesa: demanial d'ús públic.
Destinació: vial.
Inscripció registral: tom 2031, llibre 1001, foli 36, finca 60179, inscripció 1a.
OBSERVACIONS: ve de l'exp. P 9/13.

NÚM. 444.-
Descripció: urbana: parcel·la de 167 m2 de sòl sense edificar, situada al c/ Vinaròs, 3
del Grau de Borriana. Qualificat com a públic.
Finca cadastral: 1883735YK5118S0001QG. 
Limita: nord,  vial  públic;  sud,  comunitat  de  propietaris  de  l'av.  Mediterrània,  146
(cadastral 1883733YK5118S); est, comunitat de propietaris de l'av. Mediterrània, 149
(cadastral  1883730YK5118S),  148  (cadastral  1883731YK5118S)  i  147  (cadastral
1883732YK5118S), i oest, resta de finca de què es va segregar, avui carrer de Vinaròs.
Títol  d'adquisició:  expedient  d'expropiació  per  ministeri  de  la  llei  P  3/08.  Acta
d'ocupació i pagament: 9 de gener de 2013.
Valor expropiació: resolució Jurat Provincial d'Expropiació de 15 de febrer de 2012.
Preu just: 68.288,34 €.
Naturalesa: servei públic dotacional. 
Destinació: via pública.
Inscripció: finca núm. 2853 de Borriana, inscrita en el tom 889, llibre 321 de Borriana,
foli 24, inscripció 8a. El 15 d'abril de 2013.
OBSERVACIONS:  anterior propietari: Sra. M. Carmen Gómez Rodríguez, Sr. Vicente
J. Godos Gómez i Sr. Francisco Gómez-Limón Martín Pozuelo. Ve de l'exp. P3/08.

NÚM. 445.- 
Descripció: FINCA URBANA: porció de sòl afectada per l'obertura de la prolongació
del c/ Juan Bautista Sanmartín al costat del llit del riu Sec, de 710 m2, segregada de la
finca cadastral 0195106YK5109N0001MB, registral 55017, en el punt on es troba el
límit oest.
Limita: nord,  riu  Sec;  sud,  finca  registral  19893  en  la  seua  porció  de  vial;  est,
prolongació de l'av. Cardenal Vicent Enrique i Tarancón; i oest, resta de finca.
Títol: cessió obligatòria i gratuïta a l'Ajuntament de Borriana efectuada per Vinarragell,
SL, en escriptura pública autoritzada el 30 d'octubre de 2013 per la notària de Borriana
Sra. Ana Valdivielso Gago, davall el número 774 del seu protocol. Acceptació de la
cessió per Decret Alcaldia Presidència, de data 19 de desembre de 2013.
Valor: 4.260 €.
Naturalesa: demanial d'ús públic.
Destinació: vial.
Inscripció registral: tom 2031, llibre 1001, foli 174, finca 60184, inscripció 2a.
OBSERVACIONS: exp. P 10/13.

NÚM. 446.- 
Descripció:  FINCA URBANA: porció de sòl afectada per l'obertura de la prolongació
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del c/ Juan Bautista Sanmartín al costat del llit del riu Sec; de 166 m2, segregada de la
finca cadastral 0195112YK5109N0001RB, registral 19893, en el punt on es troba el
límit sud.
Limita:  nord finca segregada 55017 en la seua porció de vial;  sud,  resta de finca
matriu; est, prolongació de l'av. Cardenal Vicent Enrique i Tarancón, i oest, Oximoron
Inversiones, SL.
Títol: cessió obligatòria i gratuïta a l'Ajuntament de Borriana efectuada per Vinarragell,
SL, en escriptura pública autoritzada el 30 d'octubre de 2013 per la notària de Borriana
Sra. Ana Valdivielso Gago, davall el número 774 del seu protocol. Acceptació de la
cessió per Decret Alcaldia Presidència, de data 19 de desembre de 2013.
Valor: 996 €.
Naturalesa: demanial d'ús públic.
Destinació: vial.
Inscripció registral: tom 2031, llibre 1001, foli 176, finca 60185, inscripció 2a.
OBSERVACIONS: exp. P 10/13.

NÚM. 447:
Descripció: FINCA URBANA: porció de sòl afectada per l'ampliació del c/ Marina, de
54 m2, segregada de la finca cadastral 0195113YK5109N0001DB, registral 1110, en el
punt on es troba el límit nord.
Limita:  nord resta de finca matriu; sud, finca 25741 en la seua porció de vial; est,
prolongació de l'av. Cardenal Vicent Enrique i Tarancón, i oest, finca 25741 en la seua
part vial.
Títol: cessió obligatòria i gratuïta a l'Ajuntament de Borriana efectuada per Vinarragell,
SL, en escriptura pública autoritzada el 30 d'octubre de 2013 per la notària de Borriana
Sra. Ana Valdivielso Gago, davall el número 774 del seu protocol. Acceptació de la
cessió per Decret Alcaldia Presidència, de data 19 de desembre de 2013.
Valor: 324 €.
Naturalesa: demanial d'ús públic.
Destinació: vial.
Inscripció registral: tom 2031, llibre 1001, foli 178, finca 60186, inscripció 2a.
OBSERVACIONS: exp. P 10/13.

NÚM. 448:
Descripció: FINCA URBANA: porció de sòl afectada per l'ampliació del c/ Marina, de
374 m2, segregada de la finca cadastral 0195103YK5109N0001LB, registral 25741, en
el punt on es troba el límit nord.
Limita: nord, resta de finca matriu i finca 1110 en la seua part de vial; sud i est, c/ la
Marina i oest, Oximoron Inversiones, SL.
Títol: cessió obligatòria i gratuïta a l'Ajuntament de Borriana efectuada per Vinarragell,
SL, en escriptura pública autoritzada el 30 d'octubre de 2013 per la notària de Borriana
Sra. Ana Valdivielso Gago, davall el número 774 del seu protocol. Acceptació de la
cessió per Decret Alcaldia Presidència, de data 19 de desembre de 2013.
Valor: 2.244 €.
Naturalesa: demanial d'ús públic.
Destinació: vial.
Inscripció registral: tom 2031, llibre 1001, foli 180, finca 60187, inscripció 2a.
OBSERVACIONS: exp. P 10/13.
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NÚM. 449:
Descripció: sòl urbà. Situada a Borriana al c/ Serratella, 175, amb una superfície de
266,27 m2, classificada i qualificada pel Pla general vigent com a sòl urbà, jardí de
xarxa secundària (codi SJL).
Referència cadastral: 8956217YK4185N0001RK.
Límits: nord, límit de la UE A-28-1 amb UE A-27; sud, resta de la finca d'aportació 2 de
Joalma Agrícola SA i altres; est, part de la finca afectada en la UE A-28.1; i oest, carrer
de la Serratella.
Títol: S'expropia a JOALMA AGRÍCOLA, SA, amb CIF A-12105367. Acta d'ocupació
i pagament: 12 de novembre de 2013.
Valoració: resolució del Jurat Provincial d'Expropiació de 10 de novembre de 2010.
Preu just: 73.770,92 euros (incl. 5% d'afecció) (més interessos de demora).
Naturalesa: servei públic dotacional.
Destinació: jardí de xarxa secundària.
Inscripció registral: finca 60175 de Borriana, inscrita en el Registre de la Propietat de
Nules número 1, en el tom 2030, llibre 1000, foli 165, en data 9 de desembre de 2013.
OBSERVACIONS: ve de l'exp. P 13/04.

NÚM. 450:
Descripció: sòl urbà. Situada a Borriana al c/ Serratella, 177, amb una superfície de
350 m2, classificada i qualificada pel Pla general vigent com a sòl urbà, jardí de xarxa
secundària (codi SJL).
Referència cadastral: 8956216YK4185N0001KK.
Límits: nord, finca resta aportada núm. 1 de Joalma Agrícola SA i altres; sud, aportada
núm. 3 de Joalma Agrícola SA; est, part de la finca afectada en la UE A-28.1; i oest,
carrer de la Serratella. 
Títol:  s'expropia,  per  ministeri  de  llei,  a JOALMA AGRÍCOLA,  SA,  amb  CIF  A-
12105367. Acta d'ocupació i pagament: 12 de novembre de 2013.
Valoració:  resolució del Jurat Provincial d'Expropiació de 10 de novembre de 2010.
Preu just: 96.968,58 euros (incl. 5% d'afecció) (més interessos de demora).
Naturalesa: servei públic dotacional.
Destinació: jardí de xarxa secundària.
Inscripció registral: finca 60176 de Borriana, inscrita en el Registre de la Propietat de
Nules número 1, en el tom 2030, llibre 1000, foli 166, en data 9 de desembre de 2013.
OBSERVACIONS: ve de l'exp. P 13/04.

NÚM. 451:
Descripció:  sòl  sense  edificar.  Situada  a  Borriana  al  c/  Serratella,  179,  amb una
superfície de 249,99 m2,  classificada i qualificada pel Pla general vigent com a sòl
urbà, jardí de xarxa secundària (codi SJL).
Referència cadastral: 8956215YK4185N0001OK.
Límits: nord, finca resta aportada núm. 2 de Joalma Agrícola SA i altres; sud, aportada
núm. 4 d'Agustín i Pascual Borillo Melchor; est, part de la finca afectada en la UE A-
28.1; i oest, carrer de la Serratella. 
Títol:  s'expropia  per  ministeri  de  llei  a JOALMA  AGRÍCOLA,  SA,  amb  CIF  A-
12105367. Acta d'ocupació i pagament: 12 de novembre de 2013.
Valoració resolució del Jurat Provincial d'Expropiació de 10 de novembre de 2010.
Preu just: 69.260,50 euros ((incl. 5% d'afecció) (més interessos de demora).
Naturalesa: servei públic dotacional.
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Destinació: jardí de xarxa secundària.
Inscripció registral: finca 60177 de Borriana, inscrita en el Registre de la Propietat de
Nules número 1, en el tom 2030, llibre 1000, foli 167, en data 9 de desembre de 2013.
OBSERVACIONS: ve de l'exp. P 13/04.

NÚM. 452:
Descripció: terreny situat a Borriana al camí Fondo, 85, amb una superfície de 68,57
m2.
Limita: nord, José Esteban; sud, parcel·la de Manuel Soto; est, resta de finca de la
qual ha estat segregada; oest, hereus de Bautista Tejedo per mitjà de sequiol.
Segregada de la finca cadastral 0877703YK5107N0001LO.
Títol: cessió obligatòria i gratuïta a l'Ajuntament de Borriana efectuada per Juan Arnau
Ferrandis i Sandra García Mendoza en escriptura pública autoritzada el 27 de març de
2013 davant de la notària Sandra Pérez Tornador, núm. 96 de protocol. Acceptació de
la cessió per Decret Alcaldia Presidència, de data 13 de juny de 2013.
Valor: 600 €.
Naturalesa: demanial d'ús públic.
Destinació: vial.
Inscripció registral: tom 2030, llibre 1000, foli 63, finca 60174, inscripció 1a (22 de
novembre de 2013).
OBSERVACIONS: ve de l'exp. P 6/13.

RELACIÓ DE BAIXES EN L'INVENTARI MUNICIPAL, DES DE L'1 DE GENER DE
2012 FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2014

EPÍGRAF 1. Immobles

NÚM. 73.3 
Denominació: planta baixa.
Naturalesa: patrimonial. 
Destinació: magatzem.
Descripció  i  situació: pati  cobert,  habilitat  per  a  magatzem,  a  l'eixample  d'esta
població, c/ General Prim, 4.
Superfície: 207,37 m2 sobre part de la dreta del qual hi ha construït un pis de 14 m de
front per 10 de fons, que es va adjudicar per meitat amb les escaletes independents
per a cada pis o habitatge a Mercedes i Francisco Mingarro Musoles.
Límits: front,  l'esmentat carrer;  dreta entrant  casa que es va adjudicar a Asunción
Mingarro Musoles, a la planta baixa, i amb la de Francisco Mingarro Musoles a la part
alta o pis d'este; esquerra, magatzem de la Cooperativa de Crèdit Caixa Rural Sant
Josep de Borriana, i fons, Carlos Enrique.
Inscripció:  inscrita  en  el  Registre  de  la  Propietat  de  Nules-1  en  el  llibre  242  de
Borriana, foli 1, finca 8375, inscripció 12a.
Referència cadastral: 8999906YK4189N0001MJ.
Valor: 3.005,06 euros.
Títol de propietat: escriptura compravenda, núm. protocol 377, de data 29 de març de
1999, davant de la notària M. Jesús López Tena. Inscrita en el Registre de la Propietat
de Nules 1, en el tom 1116, llibre 384 de Borriana, foli 53, finca 8375, inscripció 17a.
Títol d'alienació: acord de JGL de 5 de maig de 2014 d'adjudicació a AGROVIC, SA;
per 113.501,09 € (firma escriptura 29 de maig de 2014).
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OBSERVACIONS: ve de l'exp. P1/14.

RELACIÓ D'ALTES EN L'INVENTARI MUNICIPAL, DES DE L'1 DE GENER DE 2012
FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2014

EPÍGRAF 3. Mobles de caràcter històric i artístic

NÚM. 462 
Categoria: 
Autor: 
Títol o descripció: 27 programes del Teatre Casares de Borriana, en els quals figura el
text del programa en una cara i el cartell de la pel·lícula que es projecta en l'altra.
Materials: cartó fi.
Dimensions: lleugerament inferiors a una octaveta.
Situació:
Títol  d'adquisició:  Decret  núm.  1182/2014,  de 9 d'abril  de 2014,  de ratificació acta
avinença de 4 d'abril de 2014, per la qual Antoni i Ana Simarro Rius donen a este
Ajuntament el bé.
Observacions: forma part d'una col·lecció de programes de mà de teatre tipus targeta
de la col·lecció de Sra. Ana Simarro Melchor.

NÚM. 463
Categoria: 
Autor: 
Títol o descripció: 2 programes del Teatre Oberón de Borriana, en els quals figura el
text del programa en una cara i el cartell de la pel·lícula que es projecta en l'altra.
Materials: cartó fi.
Dimensions: lleugerament inferiors a una octaveta.
Situació:
Títol  d'adquisició:  Decret  núm.  1182/2014,  de 9 d'abril  de 2014,  de ratificació acta
avinença de 4 d'abril de 2014, per la qual Antoni i Ana Simarro Rius donen a este
Ajuntament el bé.
Observacions: forma part d'una col·lecció de programes de mà de teatre tipus targeta
de la col·lecció de Sra. Ana Simarro Melchor.

NÚM. 464
Categoria: 
Autor: 
Títol o descripció: 1 programa del Teatre Oberón de Borriana, en el qual figura el text
del programa en una cara i la fotografia de Diana Durbin en l'altra.
Materials: cartó fi.
Dimensions: lleugerament inferiors a una octaveta.
Situació:
Títol  d'adquisició:  Decret  núm.  1182/2014,  de 9 d'abril  de 2014,  de ratificació acta
avinença de 4 d'abril de 2014, per la qual Antoni i Ana Simarro Rius donen a este
Ajuntament el bé.
Observacions: forma part d'una col·lecció de programes de mà de teatre tipus targeta
de la col·lecció de Sra. Ana Simarro Melchor.

NÚM. 465
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Categoria: 
Autor: 
Títol  o  descripció:  2 programes sense imprimir,  en  els  quals  figura el  cartell  de la
pel·lícula que es projecta en una cara i l'altra està en blanc.
Materials: cartó fi.
Dimensions: lleugerament inferiors a una octaveta.
Situació:
Títol  d'adquisició:  Decret  núm.  1182/2014,  de 9 d'abril  de 2014,  de ratificació acta
avinença de 4 d'abril de 2014, per la qual Antoni i Ana Simarro Rius donen a este
Ajuntament el bé.
Observacions: forma part d'una col·lecció de programes de mà de teatre tipus targeta
de la col·lecció de Sra. Ana Simarro Melchor.

NÚM. 466
Categoria: 
Autor: 
Títol o descripció: 8 programes sense imprimir, en els quals figura la fotografia d'un
actor o actriu en una cara i l'altra està en blanc.
Materials: cartó fi.
Dimensions: lleugerament inferiors a una octaveta.
Situació:
Títol  d'adquisició:  Decret  núm.  1182/2014,  de 9 d'abril  de 2014,  de ratificació acta
avinença de 4 d'abril de 2014, per la qual Antoni i Ana Simarro Rius donen a este
Ajuntament el bé.
Observacions: forma part d'una col·lecció de programes de mà de teatre tipus targeta
de la col·lecció de Sra. Ana Simarro Melchor.

NÚM. 467
Categoria: estampa digital.
Autor: Pere Ribera Mena.
Títol o descripció: 12 estampes digitals de llocs emblemàtics de Borriana.
Materials: 
Dimensions: 30 cm. * 42 cm.
Situació:
Títol d'adquisició: Decret de 18 de gener de 2013, de ratificació acta avinença, de 15
d'octubre de 2012, per la qual el Sr. Pere Ribera Mena dóna a este Ajuntament.

NÚM. 468
Categoria: llibre.
Autor: Fuentes Monzonís-Villalonga, Jorge.
Títol  o  descripció:  La  seguridad  exterior  de  España:  ensayo.  Madrid:  Ministeri
d'Assumptes Exteriors, 1987.
Materials: 
Dimensions: 
Situació:
Títol d'adquisició: Decret de 18 de gener de 2013, de ratificació acta avinença, de 8
d'octubre de 2012, per la qual el Sr. Jorge Fuentes Monzonís-Villalonga dóna a este
Ajuntament. 
Observacions: forma part d'un lot de 7 llibres.
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NÚM. 469
Categoria: llibre.
Autor: Fuentes Monzonís-Villalonga, Jorge.
Títol o descripció: La línea de la distensión. Madrid: M. Huertas, 1980.
Materials: 
Dimensions: 
Situació:
Títol d'adquisició: Decret de 18 de gener de 2013, de ratificació acta avinença, de 8
d'octubre de 2012, per la qual el Sr. Jorge Fuentes Monzonís-Villalonga dóna a este
Ajuntament. 
Observacions: forma part d'un lot de 7 llibres.

NÚM. 470
Categoria: llibre.
Autor: Fuentes Monzonís-Villalonga, Jorge.
Títol o descripció: Lacumbre. Burgos: Dossoles, 2006.
Materials: 
Dimensions: 
Situació:
Títol d'adquisició: Decret de 18 de gener de 2013, de ratificació acta avinença, de 8
d'octubre de 2012, per la qual el Sr. Jorge Fuentes Monzonís-Villalonga dóna a este
Ajuntament. 
Observacions: forma part d'un lot de 7 llibres.

NÚM. 471
Categoria: llibre.
Autor: Fuentes Monzonís-Villalonga, Jorge.
Títol o descripció: La reconstrucción europea. Salamanca: J. Jorge, 2003 (Salamanca:
Kadmos).
Materials: 
Dimensions: 
Situació:
Títol d'adquisició: Decret de 18 de gener de 2013, de ratificació acta avinença, de 8
d'octubre de 2012, per la qual el Sr. Jorge Fuentes Monzonís-Villalonga dóna a este
Ajuntament. 
Observacions: forma part d'un lot de 7 llibres.

NÚM. 472
Categoria: llibre.
Autor: Fuentes Monzonís-Villalonga, Jorge. 
Títol o descripció: La ampliación de la Unión Europea y el futuro de Europa. Alacant:
Ajuntament d'Alacant, 2003.
Materials: 
Dimensions: 
Situació:
Títol d'adquisició: Decret de 18 de gener de 2013, de ratificació acta avinença, de 8
d'octubre de 2012, per la qual el Sr. Jorge Fuentes Monzonís-Villalonga dóna a este
Ajuntament. 
Observacions: forma part d'un lot de 7 llibres.
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NÚM. 473
Categoria: llibre.
Autor: Fuentes Monzonís-Villalonga, Jorge.
Títol o descripció: El círculo de Helsinki. Madrid: Secretaria General Tècnica, Ministeri
d'Assumptes Exteriors, 1989.
Materials: 
Dimensions: 
Situació:
Títol d'adquisició: Decret de 18 de gener de 2013, de ratificació acta avinença, de 8
d'octubre de 2012, per la qual el Sr. Jorge Fuentes Monzonís-Villalonga dóna a este
Ajuntament. 
Observacions: forma part d'un lot de 7 llibres.

NÚM. 474
Categoria: llibre.
Autor: Fuentes Monzonís-Villalonga, Jorge.
Títol o descripció: From Independence to Integration: An OSCE success story. Zagreb:
ITG (sa).
Materials: 
Dimensions: 
Situació:
Títol d'adquisició: Decret de 18 de gener de 2013, de ratificació acta avinença, de 8
d'octubre de 2012, per la qual el Sr. Jorge Fuentes Monzonís-Villalonga dóna a este
Ajuntament. 
Observacions: forma part d'un lot de 7 llibres.

NÚM. 475
Categoria: fotografia.
Autor: Ramón Usó Guerola.
Títol o descripció: Tornar a terra, impressió digital sobre canvas i muntada en bastidor
de fusta. Data presa fotografia 2008.
Tirada: 2 exemplars únics i idèntics: 

núm. 01 Donació al Magnífic.
núm. 02 Donació a la família Usó Guerola Ajuntament de Borriana.

Materials: la foto no està emmarcada. A sang.
Dimensions: 202,5 cm ample x 64 cm alt.
Situació:
Títol d'adquisició: Decret núm. 569, de 18 de juliol de 2013, de ratificació acta avinença
d'11 de juliol de 2013, per la qual el Sr. Ramón Usó Guerola dóna a este Ajuntament. 
Observacions: l'autor fa constar en esta donació les següents qüestions respecte a
l'arxiu digital de la seua obra: no es pot fer cap tipus d'ús de l'arxiu digital original
destinat a la reproducció en impremta o un altre mitjà d'impressió analògica o digital.
Únicament està permés l'ús de l'arxiu a resolució de 72 ppp per a premsa i xarxes
socials  o  promoció  d'esta donació  amb el  permís  de l'autor.  L'arxiu  de l'obra  serà
propietat de l'autor per a tota la vida i serà custodiat per este.

NÚM. 476
Categoria: pintura.
Autor: Luis Mora Zahonero.
Títol o descripció: Les Menines.
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Materials: tècnica de ceres sobre cartó.
Dimensions: 113*92 cm.
Situació: 
Títol d'adquisició: Decret núm. 570, de 18 de juliol de 2013, de ratificació acta avinença
d'11 de juliol de 2013, per la qual el Sr. Mora dóna a este Ajuntament. 

NÚM. 477
Categoria: cintes de cassets.
Autor: Glòria Olivares Muñoz.
Títol o descripció: arxiu d'història oral format per 43 cintes de casset que contenen
testimonis de veïns de Borriana entrevistats per la donant Glòria Olivares Muñoz.
Materials: 
Dimensions: 
Situació:
Títol d'adquisició: Decret de 18 de gener de 2013, de ratificació acta avinença de 27 de
juliol de 2012, per la qual la Sra. Glòria Olivares Muñoz dóna a este Ajuntament. 

RELACIÓ D'ALTES EN L'INVENTARI MUNICIPAL, DES DE L'1 DE GENER DE 2012
FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2014

EPÍGRAF 5. Vehicles

NÚM. 32
Descripció: CS- 3514-AF. Cotxe patrulla Escort Atlanta 1.6 90 CV, inclou la instal·lació
següent:
-1 emissora
-1 rotatiu extraïble imantat
-1 altaveu de 100 w
Destinació: Policia Municipal.
Cost d'adquisició: 1.825.281 ptes.
Data adquisició: 13.6.94
Òrgan:
Resolució Alcaldia Presidència efecte no utilitzable: 30 desembre de 2011.
Observacions: P9/11. Rectificació 2011.
Resolució  Alcaldia  núm.  448/2013  d'11  de  juliol  de  2013  que  revoca  la  resolució
anterior.

RELACIÓ DE BAIXES EN L'INVENTARI MUNICIPAL, DES DE L'1 DE GENER DE
2012 FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2014

EPÍGRAF 5. Vehicles

NÚM. 32
Descripció: CS- 3514-AF. Cotxe patrulla Escort Atlanta 1.6 90 CV, inclou la instal·lació
següent:
-1 emissora
-1 rotatiu extraïble imantat
-1 altaveu de 100 w
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Destinació: Policia Municipal.
Cost d'adquisició: 1.825.281 ptes.
Data adquisició: 13.6.94.
Òrgan: resolució Alcaldia Presidència efecte no utilitzable: 30 desembre de 2011.
Observacions: P9/11. Rectificació 2011.
Resolució  Alcaldia  núm.  448/2013  d'11  de  juliol  de  2013  que  revoca  la  resolució
anterior.
Resolució 1210/2014, de 14 d'abril de 2014, declaració d'efecte no utilitzable de nou.
Observacions P2/14.

NÚM. 61
Descripció:  antic  vehicle  camió  escala  de  bombers.  Marca  FORD  SON.  Model
THAMES. Matrícula Z 8959.
Destinació: Via Pública. Sense expectativa de destinació o utilitat.
Cost d'adquisició: €
Data adquisició: més de 50 anys.
Òrgan: 26/03/13 Decret de cessió al Consorci de Bombers (Diputació Provincial).
Acta d'entrega: 20/05/2013

NÚM.
Descripció: furgó FIAT DUCATO; 3429BNK.
Destinació: Policia Local.
Cost d'adquisició: ---
Data adquisició: ---
Resolució Alcaldia Presidència efecte no utilitzable: 30 de desembre de 2011.
Resolució Alcaldia Presidència que revoca decret de 30 de desembre de 2011 i de
conservar la qualificació d'este com a bé de servei públic assignat a l'Agrupació de
Voluntaris de Protecció Civil de Borriana.
Nova resolució Alcaldia Presidència efecte no utilitzable: núm. 1210, de 14 d'abril de
2014.
Observacions: P9/11 i P2/14.

Número ordre: 54
Descripció: vehicle matrícula 6916-BSX, Passat 2.8 Volkswagen.
Destinació: Policia Local.
Valor: 10.800 euros.
Data adquisició: 15 de maig de 2006.
Òrgan: Junta de Govern Local.
Resolució Alcaldia Presidència efecte no utilitzable: núm. 3836, de 19 de novembre de
2014.
Observacions: P6/14.

RELACIÓ D'ALTES EN L'INVENTARI MUNICIPAL, DES DE L'1 DE GENER DE 2012
FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2014

EPÍGRAF 7. Mobles

NÚM. 3046
Descripció: elements mobiliari urbà (jardineres, pilars, fites...)
Destinació: zona de vianants del Port
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Cost d'adquisició: 18.434,99 €
Data adquisició: 27/12/2011. Operació ADO 201100030727.
Observacions: UTE COLECTOR BURRIANA

NÚM. 3047
Descripció: mobiliari urbà (3 aparcabicicletes i senyalització vertical)
Destinació: Via Pública
Cost d'adquisició: 20.307,80 €
Data adquisició: 28/12/2011. Operació ADO 201100030878
Observacions: SEOFER, SL

NÚM. 3048
Descripció: circuit tancat televisió
Destinació: Cementeri Municipal
Cost d'adquisició: 4.274,97 €
Data adquisició: 27/12/2011. Operació ADO 201100030721
Observacions: SEGURIDAD Y COMUNICACIONES PEDRO RICO, SL

NÚM. 3049
Descripció: mobiliari
Destinació: Casal Jove
Cost d'adquisició: 11.173 €
Data adquisició: 30/12/2011. Operació ADO 201100031576
Observacions: KONTOR STIL, SL

NÚM. 3050
Descripció: material de so
Destinació: Casal Jove
Cost d'adquisició: 3.669,80 €
Data adquisició: 30/12/2011. Operació ADO 201100032000
Observacions: GAVARA VIÑALS, JOSÉ RAMÓN

NÚM. 3051
Descripció: difusors acústics tridimensionals, elements absorbents, trampes de greus
Destinació: annex Casal Jove
Cost d'adquisició: 15.018 €
Data adquisició: 30/12/2011. Operació ADO 201100032439
Observacions: ISOLTEC ACÚSTICA, SLU

NÚM. 3052
Descripció: circuit tancat televisió, sistema seguretat i serveis transmissió imatges
Destinació: poliesportiu Llombai
Cost d'adquisició: 1.604 €
Data adquisició: 26/09/2011. Operació ADO 201100020666
Observacions: SEGURIDAD Y COMUNICACIONES PEDRO RICO, SL

NÚM. 3053
Descripció: past-162 set peu altaveu, MR-710 rack i cablejat divers
Destinació: Casa Cultura
Cost d'adquisició: 678,50 €
Data adquisició: 22/09/2011. Operació ADO 201100020411
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Observacions: BURAUDIO, SL

NÚM. 3054
Descripció: material tècnic
Destinació: Casa Cultura
Cost d'adquisició: 1.497,13 €
Data adquisició: 11/10/2011. Operació ADO 201100022026
Observacions: BURAUDIO, SL

NÚM. 3055
Descripció: espill camerinos i lavabos 
Destinació: Teatre Payà
Cost d'adquisició: 2.058,45 €
Data adquisició: 30/12/2011. Operació ADO 201100031119
Observacions: ALEGRE SEGLAR, SL

NÚM. 3056
Descripció: taules, marcs il·luminació, banc fòrmica garita tècnic i mostrador
Destinació: Teatre Payà
Cost d'adquisició: 5.498,80 €
Data adquisició: 30/12/2011. Operació ADO 201100031185
Observacions: CARPINDEMA, SL

NÚM. 3057
Descripció: bancs, perxes, taquilles per a camerinos
Destinació: Teatre Payà
Cost d'adquisició: 3.388,49 €
Data adquisició: 30/12/2011. Operació ADO 201100031186
Observacions: F&H Fitness Equipments, SL

NÚM. 3058
Descripció: maquinària esportiva
Destinació: Piscina Municipal
Cost d'adquisició: 7.807,47 €
Data adquisició: 30/12/2011. Operació ADO 201100031177
Observacions: F&H Fitness Equipments, SL

NÚM. 3059
Descripció: llicència servei web que integra EUROCOP-EURO-OTD amb la Direcció
General de Trànsit 
Destinació: Informàtica
Cost d'adquisició: 2.419 €
Data adquisició: 29/07/2011. Operació ADO 201100017783
Observacions: PRIMERIA CONSULTING, SL

NÚM. 3060
Descripció: renovació llicència antivirus Eset Smart Security Business (125 usuaris) de
l'11/05/2011 al 10/05/2012
Destinació: Informàtica
Cost d'adquisició: 1.452,88 €
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Data adquisició: 20/09/2011. Operació ADO 201100020210
Observacions: DISPROIN LEVANTE, SL

NÚM. 3061
Descripció: actualització del programa de nòmina de GINPIX-CS a GINPIX 
Destinació: Informàtica
Cost d'adquisició: 3.933,36 €
Data adquisició: 30/12/2011. Operació ADO 201100031182
Observacions: SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMÁTICA APLICADA, SL

NÚM. 3062
Descripció: GINPIX7 HCM ESS&MSS- Portal de l'Empleat
Destinació: Informàtica
Cost d'adquisició: 9.241,42 €
Data adquisició: 30/12/2011. Operació ADO 201100031183
Observacions: SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMÁTICA APLICADA, SL

NÚM. 3063
Descripció: motius lluminosos LED
Destinació: Via Pública
Cost d'adquisició: 10.398,70 €
Data adquisició: 05/07/2012. Operació ADO 201200013482
Observacions: OFERTAS Y DEPÓSITOS, SL

NÚM. 3064
Descripció: màquina retroexcavadora
Destinació: taller ocupació
Cost d'adquisició: 3.770,28 €
Data adquisició: 05/07/2012. Operació ADO 201200014038
Observacions: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS CAESCA, SL

NÚM. 3065
Descripció: impressora OKI ES2632A4
Destinació: 
Cost d'adquisició: 290 €
Data adquisició: 05/07/2012. Operació ADO 201200014141
Observacions: DISPROIN LEVANTE, SL

NÚM. 3066
Descripció:  1  HP Scanjet  8300  professional  Image,  1  electronic  HP Care  Pack,  1
Samsung S2 portable HXMU032DA
Destinació: 
Cost d'adquisició: 815,65 €
Data adquisició: 05/07/2012. Operació ADO 201200014247
Observacions: DISPROIN LEVANTE, SL

NÚM. 3067
Descripció: mobiliari urbà 
Destinació: Via Pública
Cost d'adquisició: 2.706,15 €
Data adquisició: 11/07/2012. Operació ADO 201200017394
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Observacions: SEOFER, SL

NÚM. 3068
Descripció: descalcificador piscina IMESAPI PROP 848
Destinació: Piscina Municipal
Cost d'adquisició: 4.956 €
Data adquisició: 09/11/2012. Operació ADO 201200026445
Observacions: IMESAPI, SA

NÚM. 3069
Descripció: 2 equips OPTIPLEX 910 i 8 equips OPTIPLEX 3010 DT
Destinació: Informàtica
Cost d'adquisició: 8.773,35 €
Data adquisició: 24/10/2012. Operació ADO 201200025385
Observacions: DELL COMPUTER, SA

NÚM. 3070
Descripció: sistema de gestió d'esperes per a OAC
Destinació: casa consistorial
Cost d'adquisició: 6.987,00€
Data adquisició: 24/10/2012. Operació ADO 201200025387
Observacions: DISPROIN LEVANTE, SL

NÚM. 3071
Descripció: control presencial biomètric (2 terminals i 2 lectors bio mini)
Destinació: casa consistorial
Cost d'adquisició: 5.982,24 €
Data adquisició: 22/11/2012. Operació ADO 201200027792
Observacions: INFORMÁTICA DEL ESTE, SL

NÚM. 3072
Descripció: moble escriptori amb 4 calaixos de pi. Mides 110*50*80
Destinació: vivenda tutelada (Serveis Socials)
Cost d'adquisició: 280 €
Data adquisició: 2008
Observacions: contracte menor subministraments

NÚM. 3073
Descripció: llum de peu negre de 180 cm d'altura
Destinació: vivenda tutelada (Serveis Socials)
Cost d'adquisició: 
Data adquisició: 2008
Observacions: no es pot determinar l'import d'adquisició

NÚM. 3074
Descripció: sofà de 2 places blau
Destinació: vivenda tutelada (Serveis Socials)
Cost d'adquisició: 450 €
Data adquisició: 2008
Observacions: contracte menor subministraments
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NÚM. 3075
Descripció: sofà de 3 places blau
Destinació: vivenda tutelada (Serveis Socials)
Cost d'adquisició: 600 €
Data adquisició: 2008
Observacions: contracte menor subministraments

NÚM. 3076
Descripció: moble llibreria 4 portes de pi
Destinació: vivenda tutelada (Serveis Socials)
Cost d'adquisició: 800 €
Data adquisició: 2008
Observacions: contracte menor subministraments

NÚM. 3077
Descripció: televisor Toshiba gris
Destinació: vivenda tutelada (Serveis Socials)
Cost d'adquisició: 
Data adquisició: 2008
Observacions: no es pot determinar l'import d'adquisició

NÚM. 3078
Descripció: 5 capçals de llit de pi, de 80 cm
Destinació: vivenda tutelada (Serveis Socials)
Cost d'adquisició: 
Data adquisició: 2008
Observacions: no es pot determinar l'import d'adquisició

NÚM. 3079
Descripció: 2 armaris robers de pi, 2 portes i 2 calaixos de 200*80 cm
Destinació: vivenda tutelada (Serveis Socials)
Cost d'adquisició: 600 € cada un
Data adquisició: 2008
Observacions: contracte menor subministraments

NÚM. 3080
Descripció: 4 cadires amb seient de fusta amb potes de ferro (antigues escoles)
Destinació: vivenda tutelada (Serveis Socials)
Cost d'adquisició: 
Data adquisició: 2008
Observacions: no es pot determinar l'import d'adquisició

NÚM. 3081
Descripció: 5 tauletes amb 3 calaixos de pi, de 50 *30 cm
Destinació: vivenda tutelada (Serveis Socials)
Cost d'adquisició: 
Data adquisició: 2008
Observacions: no es pot determinar l'import d'adquisició

NÚM. 3082
Descripció: 4 edredons nòrdics de 90 cm
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Destinació: vivenda tutelada (Serveis Socials)
Cost d'adquisició: 128 € cada un
Data adquisició: 2008
Observacions: contracte menor subministraments

NÚM. 3083
Descripció: 2 jocs de llençols
Destinació: vivenda tutelada (Serveis Socials)
Cost d'adquisició: 70 € cada un
Data adquisició: 2008
Observacions: contracte menor subministraments

NÚM. 3084
Descripció: moble rebedor 100x30x80 cm, color noguera
Destinació: vivenda tutelada (Serveis Socials)
Cost d'adquisició: 425 €
Data adquisició: 2008
Observacions: contracte menor subministraments

NÚM. 3085
Descripció: espill entrada 80 x 80 cm, vores en cuiro marró
Destinació: vivenda tutelada (Serveis Socials)
Cost d'adquisició: 100 €
Data adquisició: 2008
Observacions: contracte menor subministraments

NÚM. 3086
Descripció: 4 somiers amb potes, de 80 cm
Destinació: vivenda tutelada (Serveis Socials)
Cost d'adquisició: 142 € cada un
Data adquisició: 2008
Observacions: contracte menor subministraments

NÚM. 3087
Descripció: 5 matalassos, de 80 cm
Destinació: vivenda tutelada (Serveis Socials)
Cost d'adquisició: 500 € cada un
Data adquisició: 2008
Observacions: contracte menor subministraments

NÚM. 3088
Descripció: 8 coixins de 80 cm
Destinació: vivenda tutelada (Serveis Socials)
Cost d'adquisició: 20 € cada un
Data adquisició: 2008
Observacions: contracte menor subministraments

NÚM. 3089
Descripció: forn Balay blanc
Destinació: vivenda tutelada (Serveis Socials)
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Cost d'adquisició: 240 €
Data adquisició: 2008
Observacions: contracte menor subministraments

NÚM. 3090
Descripció: vitroceràmica inducció Balay
Destinació: vivenda tutelada (Serveis Socials)
Cost d'adquisició: 595 €
Data adquisició: 2008
Observacions: contracte menor subministraments

NÚM. 3091
Descripció: llavadora blanca LYNX
Destinació: vivenda tutelada (Serveis Socials)
Cost d'adquisició: 325 €
Data adquisició: 2008
Observacions: contracte menor subministraments

NÚM. 3092
Descripció: eixugadora LYNX
Destinació: vivenda tutelada (Serveis Socials)
Cost d'adquisició: 325 €
Data adquisició: 2008
Observacions: contracte menor subministraments

NÚM. 3093
Descripció: aspiradora DAEWO
Destinació: vivenda tutelada (Serveis Socials)
Cost d'adquisició: 79 €
Data adquisició: 2008
Observacions: contracte menor subministraments

NÚM. 3094
Descripció: 6 cadires menjador de fusta de pi 
Destinació: vivenda tutelada (Serveis Socials)
Cost d'adquisició: 80 € cada una.
Data adquisició: 2008
Observacions: contracte menor subministraments

NÚM. 3095
Descripció: 1 taula menjador de fusta de pi 215/75/120
Destinació: vivenda tutelada (Serveis Socials)
Cost d'adquisició: 420 €
Data adquisició: 2008
Observacions: contracte menor subministraments

NÚM. 3096
Descripció: 1 microones LG
Destinació: vivenda tutelada (Serveis Socials)
Cost d'adquisició: 73 €
Data adquisició: 2008
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Observacions: 

NÚM. 3097
Descripció: 1 nevera LYNX
Destinació: vivenda tutelada (Serveis Socials)
Cost d'adquisició: 595 €
Data adquisició: 2008
Observacions: contracte menor subministraments

NÚM. 3098
Descripció: embarcació de 5,5 m d'eslora amb capacitat per a 9 persones
Destinació: Clot de la Mare de Déu
Cost d'adquisició: 4.800 €
Data adquisició: octubre 2005
Òrgan: resolució Alcaldia
Observacions:  factura  núm.  16/05,  de  17  d'octubre  de  2005,  d'Espai  Educació
Ambiental CB

NÚM. 3099
Descripció: motius lluminosos LED 
Destinació: 
Cost d'adquisició: 10.398,70 €
Data adquisició: 05/07/2012. Operació: ADO 201200013482 
Observacions: OFERTAS Y DEPÓSITOS, SL

NÚM. 3100
Descripció: màquina retroexcavadora i grava cudol 
Destinació: taller ocupació jardineria al col·legi Cardenal Tarancón
Cost d'adquisició: 3.770,28 €
Data adquisició: 05/07/2012. Operació: ADO 201200014038.
Observacions: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS CAESCA, SL

NÚM. 3101
Descripció: impressora OKI ES2632A4
Destinació: 
Cost d'adquisició: 290 €
Data adquisició: 05/07/2012. Operació: ADO 201200014141.
Observacions: DISPROIN LEVANTE, SL

NÚM. 3102
Descripció: 1  HP Scanjet  8300  professional  Image,  1  electronic  HP Care Pack,  1
Samsung S2 portable HXNU032DA
Destinació: 
Cost d'adquisició: 815,65 €
Data adquisició: 05/07/2012. Operació: ADO 201200014247 
Observacions: DISPROIN LEVANTE, SL

NÚM. 3103
Descripció: descalcificador piscina IMESAPI PROP 848
Destinació: 
Cost d'adquisició: 4.956 €
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Data adquisició: 09/11/2012. Operació: ADO 201200026445 
Observacions: IMESAPI, SA

NÚM. 3104
Descripció: 2 equips OPTIPLEX 910 i 8 equips OPTIPLEX 3010DT
Destinació: 
Cost d'adquisició: 8.773,35 €
Data adquisició: 24/10/2012. Operació: ADO 201200025385 
Observacions: DELL COMPUTER, SA

NÚM. 3105
Descripció: entarimat escenari
Destinació: 
Cost d'adquisició: 5.730,08 €
Data adquisició: 11/12/ 2012. Operació: ADO 201200028834 
Observacions: Ramón José Casanova Peixó

NÚM. 3106
Descripció: equip OKI ES8460CDTJ
Destinació: 
Cost d'adquisició: 2.722,50 €
Data adquisició: 28/12/2012. Operació: ADO 201200031064 (albarà 5863, de 20 de
desembre de 2012)
Observacions: DISPROIN LEVANTE, SL

NÚM. 3107
Descripció: Q-Voice
Destinació: OAC
Cost d'adquisició: 845,79 €
Data adquisició: 28/12/2012. Operació: ADO 201200032121 
Observacions: DISPROIN LEVANTE, SL

NÚM. 3108
Descripció: renovació antivirus Ese Nod32 Endpoint Security
Destinació: 
Cost d'adquisició: 551,76 €
Data adquisició: 24/06/2012. Operació: ADO 201400016471 
Observacions: DISPROIN LEVANTE, SL

NÚM. 3109
Descripció: control presencial biomètric (2 terminals i 2 lectors bio mini)
Destinació: 
Cost d'adquisició: 5.982,24 €
Data adquisició: 22/11/2012 Operació: ADO 201200027792 
Observacions: INFORMÁTICA DEL ESTE, SL

NÚM. 3110
Descripció: llicència connecta DGT-ATMV
Destinació: 
Cost d'adquisició: 9.209,66 €
Data adquisició: 28/12/2012. Operació: ADO 201200031518 
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Observacions: T-SYSTEMS ITC IBERIA, SAU

NÚM. 3111
Descripció:  prestatgeries mòbils,  prestatgeria  fixa  senzilla,  prestatgeries  senzilles,
prestatgeries mòbils i joc rails
Destinació: 
Cost d'adquisició: 10.016,55 €
Data adquisició: 16/09/2013. Operació: ADO 201300019797 
Observacions: DESLIBLOC, SL

NÚM. 3112
Descripció: 2 classificadors de DVD en faig model Malmöe (ref. 37380), prestatgeria
d'acer, 2 prestatgeries d'acer, 2 carros
Destinació: 
Cost d'adquisició: 6.599,78 €
Data adquisició: 30 de setembre de 2013
Operació: 201300022113 ADO
Observacions: HAFNIA DESIGN, SL

NÚM. 3113
Descripció: projector i pantalla (albarans V130790-V130803)
Destinació: Teatre Payà
Cost d'adquisició: 11.981 €
Data adquisició: 02/07/2013. Operació: ADO 201300014164 
Observacions: PROYECSON, SA

NÚM. 3114
Descripció: mobiliari en parcs 
Destinació: Via Pública: plaça del Nou d'Octubre, Jardí del Bes, plaça de les Eres i
plaça de Quarts de Calatrava
Cost d'adquisició: 21.117,65 €
Data adquisició: 16/09/2013. Operació: ADO 201300019800 
Observacions: MOBIPARK, SL

NÚM. 3115
Descripció: 250 m de barrera vertical per a correbou amb tancaments i ancoratges
Destinació: Via Pública
Cost d'adquisició: 2.072,13 €
Data adquisició: 30/12/2013. Operació: ADO 201300028824 
Observacions: ARTESANIA TAURINA ÓSCAR GARCÍA HIDALGO, SL

NÚM. 3116
Descripció: 12  routers  Linksys  Wireless-G  Broadband  router  WRT54GL,  1  càmera
Olympus VR-340 digital 3 D, Nilox cable.
Destinació: 
Cost d'adquisició: 1.073,56 €
Data adquisició: 16/05/2013. Operació: ADO 201300010680
Observacions: DISPROIN LEVANTE, SL

NÚM. 3117
Descripció: 1 càmera rèflex digital Nikon 
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Destinació: mitjans de comunicació
Cost d'adquisició: 623,15 €
Data adquisició: 31/05/2013. Operació: ADO 201300011765 
Observacions: DISPROIN LEVANTE, SL

NÚM. 3118
Descripció: cabina de discos VNXe3150 d'EMC2 (albarà 257)
Destinació: casa consistorial 
Cost d'adquisició: 15.263,18 €
Data adquisició: 27/05/ 2013. Operació: ADO 201300012050 
Observacions: BASE 10 INFORMÁTICA, SL

NÚM. 3119
Descripció: 1 Dell Vostro 3560, 5 Dell Vostro 270 SFF i 1 Dell Optiplex 3010 MT
Destinació: 
Cost d'adquisició: 4.440,26 €
Data adquisició: 15/07/2013. Operació: ADO 201300015250 
Observacions: INFORMÁTICA FAER, SL

NÚM. 3120
Descripció: 5 PC Dell Vostro 270 S, Intel Core 13-3240, Sdram de 4096 Mb a 1600
MHZL, disc dur Serial Ata III, targeta gràfica
Destinació: 
Cost d'adquisició: 3.018,95 €
Data adquisició: 30/12/2013. Operació: ADO 201300028611 
Observacions: INFORMÁTICA FAER, SL

NÚM. 3121
Descripció: 6 panells Jata Aluthermic 1500 w
Destinació: OAC
Cost d'adquisició: 576,01 €
Data adquisició: 22/03/2013. Operació: ADO 201300006631 
Observacions: Alfredo Saborit Gil

NÚM. 3122
Descripció: cadires oficina
Destinació: casa consistorial
Cost d'adquisició: 8.181,78 €
Data adquisició: 11/04/2013. Operació: ADO 2013000007634
Observacions: KONTOR STIL, SL

NÚM. 3123
Descripció: 2 cadires model Slat 16 amb braços (albarà 13-90)
Destinació: casa consistorial
Cost d'adquisició: 950,58 €
Data adquisició: 13/06/2013. Operació: ADO 201300012496 
Observacions: KONTOR STIL, SL

NÚM. 3124
Descripció: cortina  enrotllable  Screen  2,  perfil  inferior  ocult,  accionament  cadena
alumini 
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Destinació: casa consistorial (planta 2a)
Cost d'adquisició: 349,99 €
Data adquisició: 27/06/2013. Operació: ADO 201300013912 
Observacions: KONTOR STIL, SL

NÚM. 3125
Descripció: 7 portes dobles melamina gris clar i pany clavó, 3 portes corredisses
Destinació: 
Cost d'adquisició: 2.490,85 €
Data adquisició: 24/07/2013. Operació: ADO 201300015373
Observacions: KONTOR STIL, SL

NÚM. 3126
Descripció: 11 suports CPU amb rodes, mod. 505 amplària regulable de 130 a 230 mm
Destinació: 
Cost d'adquisició: 718,74
Data adquisició: 02 /09/2013. Operació: ADO 201300016915 
Observacions: KONTOR STIL, SL

NÚM. 3127
Descripció: Frigo Nortline F2P-330 A+ Miro Daewoo Kor-6L35 i cafetera Krups KP-
5006 PK 
Destinació: associació pensionistes
Cost d'adquisició: 624 €
Data adquisició: 15/10/2013. Operació: ADO 201300021895 
Observacions: Electrodomésticos Comercial Eumar, SL

NÚM. 3128
Descripció: 1 taula plegable grisa 200*91*74
Destinació: associació pensionistes
Cost d'adquisició: 96,80 €
Data adquisició: 15/10/ 2013. Operació: ADO 201300021896 
Observacions: Pepe García Plàstics i Papers, SL

NÚM. 3129
Descripció: cadira amb braços Zas Evo. Mod. Zas211/311B
Destinació: casa consistorial (Serveis Tècnics)
Cost d'adquisició: 417,40 €
Data adquisició: 22/11/2013. Operació: ADO 201300025073 
Observacions: KONTOR STIL, SL

NÚM. 3130
Descripció: porta de xapa Pegaso de 2 fulles 2085*2650 mm
Destinació: 
Cost d'adquisició: 786,50 €
Data adquisició: 11/12/ 2013. Operació: ADO 201300026888 
Observacions: Industrias Metal Collado Andreu, SL

NÚM. 3131
Descripció: antivirus, ESET Nod32
Destinació: 
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Cost d'adquisició: 551,76 €
Data adquisició: 13/06/2013. Operació: ADO 201300012436 
Observacions: DISPROIN LEVANTE, SL

NÚM. 3132
Descripció: adaptació nous certificats ACCV
Destinació: 
Cost d'adquisició: 605 €
Data adquisició: 30/12/ 2013. Operació: ADO 201300028769
Observacions: INDENOVA, SL

NÚM. 3133
Descripció: sistema integrat de gestió de la biblioteca (SIGB) Biblio 3000 A Odilogb
(actualització)
Destinació: 
Cost d'adquisició: 8.796,70 €
Data adquisició: 30/12/2013. Operació: ADO 201300028919 
Observacions: ODILO TID, SL

NÚM. 3134
Descripció: placa carrer d'alumini. Mod AG3
Destinació: Via Pública
Cost d'adquisició: 1.179 €
Data adquisició: 28/03/2014. Operació: ADO 201400011566 
Observacions: SEOFER, SL

NÚM. 3135
Descripció: 220 cartells de nom de camí i senyals complementaris per a renovació de
camins rurals 
Destinació: Via Pública
Cost d'adquisició: 10.726,65 €
Data adquisició: 14/05/2014. Operació: ADO 201400011566 
Observacions: SEÑALIZACIONES TRILLO, SL

NÚM. 3136
Descripció: 2 mòduls de neteja per a platges
Destinació: Via Pública
Cost d'adquisició: 11.999,99 €
Data adquisició: 04/08/2014. Operació: ADO 201400020122 
Observacions: TRANS-TOMACO, SL

NÚM. 3137
Descripció: material informàtic Optiplex 3020 Minitowe BTX
Destinació: 
Cost d'adquisició: 3.669,69 €
Data adquisició: 28/11/2014. Operació: ADO 201400029199 
Observacions: DELL COMPUTER, SA

NÚM. 3138
Descripció: material informàtic Dell Latitudes E7240
Destinació: 
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Cost d'adquisició: 1.125,54 €
Data adquisició: 28/11/2014. Operació: ADO 201400029200 
Observacions: DELL COMPUTER, SA

NÚM. 3139
Descripció: 10 equips Optiples 3020 MT i un equip precisió T1700MT
Destinació: 
Cost d'adquisició: 5.227,20 €
Data adquisició: 30/12/2014. Operació: ADO 201400031613 
Observacions: DELL COMPUTER, SA

NÚM. 3140
Descripció: Dell Ultrasharp Led Monitor i 3Y Premium Panel Exchange Service i Base
Waranty Ultrasharp
Destinació: 
Cost d'adquisició: 503,97 €
Data adquisició: 30/12/2014. Operació: ADO 201400032210 
Observacions: DELL COMPUTER, SA

NÚM. 3141
Descripció: material informàtica núm. oferta 16629765
Destinació: 
Cost d'adquisició: 1.093,80 €
Data adquisició: 30/12/2014. Operació: ADO 201400032210 
Observacions: DELL COMPUTER, SA

NÚM. 3142
Descripció: 4 enrotllables Poyscreen
Destinació: casa consistorial (sala de juntes i alcaldia)
Cost d'adquisició: 2.192 €
Data adquisició: 17/03/2014. Operació: ADO 201400006518 
Observacions: MUSOMON, SL

NÚM. 3143
Descripció: 2 enrotllables Poyscreen
Destinació: casa consistorial (secretaria)
Cost d'adquisició: 686 €
Data adquisició: 17/03/2014. Operació: ADO 201400006519 
Observacions: MUSOMON, SL

NÚM. 3144
Descripció: 1 armari A153 alum.-roure i 1 armari A164 wengué
Destinació: Casa Cultura
Cost d'adquisició: 560,73 €
Data adquisició: 17/03/2014. Operació: ADO 201400006521 
Observacions: Llibreria Martí Vilar, SL

NÚM. 3145
Descripció: penja-robes de 6 penjadors plàstic color negre-gris 
Destinació: casa consistorial (Informàtica)
Cost d'adquisició: 57,05 €
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Data adquisició: 20/03/2014. Operació: ADO 201400006554 
Observacions: KONTOR STIL, SL

NÚM. 3146
Descripció: split bomba de calor 
Destinació: 
Cost d'adquisició: 1.966,25 €
Data adquisició: 24/04/2014. Operació: ADO 201400009417 
Observacions: IMESAPI, SA

NÚM. 3147
Descripció: armari 195*91*4 portes batents c/4 estants R7035 
Destinació: centre Antonio Pastor
Cost d'adquisició: 1.089 €
Data adquisició: 08/05/2014. Operació: ADO 201400011327
Observacions: Llibreria Martí Vilar, SL

NÚM. 3148
Descripció: 1  Dell  Optiplex  9020  MT,  processador  Intel  Core,  disc  dur,  teclat  Dell
KB212-B, ratolí òptic. Targeta gràfica, 3 anys de garantia
Destinació: 
Cost d'adquisició: 1.569,37 €
Data adquisició: 09/07/2014. Operació: ADO 201400017491 
Observacions: INFORMÁTICA FAER, SL

NÚM. 3149
Descripció: perxa fusta 4 pom. Nog 134
Destinació: 
Cost d'adquisició: 47,82 €
Data adquisició: 15/07/2014. Operació: ADO 201400017646 
Observacions: Rafael Sandalines Escrig

NÚM. 3150
Descripció: 1 TVC Led  Philips  42 PF,  2  suport  Gisan  AXZ,  1  TVC LG 42 LB i  2
ventiladors Cata LD 
Destinació: club persones majors
Cost d'adquisició: 1.193,99 €
Data adquisició: 15/07/2014. Operació: ADO 201400017647 
Observacions: Electrodomésticos Comercial Eumar, SL

NÚM. 3151
Descripció: 48 cadires plegables Sam negres, 3 taules plegables. Mod. 312
Destinació: club persones majors
Cost d'adquisició: 1.054,91 €
Data adquisició: 15/07/2014. Operació: ADO 201400017648 
Observacions: La Room Seventeen, SL

NÚM. 3152
Descripció: cortines d'aire. 2 u. cortina d'aire fred/calor SYP
Destinació: casa consistorial
Cost d'adquisició: 2.650 €
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Data adquisició: 27/08/2014. Operació: ADO 201400020475 
Observacions: IMESAPI, SA

NÚM. 3153
Descripció: cadira amb braços Zas Evolution respatler malla negra i seient
Destinació: casa consistorial
Cost d'adquisició: 417,40 €
Data adquisició: 11/12/2014. Operació: ADO 201400030260 
Observacions: KONTOR STIL, SL

RELACIÓ DE BAIXES EN L'INVENTARI MUNICIPAL, DES DE L'1 DE GENER DE
2012 FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2014

EPÍGRAF 7. Mobles

Descripció:  15  revòlvers  marca  Llama,  calibre  38  amb  els  següents  números
d'identificació:  928504-2,  928505-1,  928506-2,  928510-1,  928512-1,  928513-2,
928514-2, 928515-2, 928516-1, 928517-1, 928518-1, 928521-1, 928523-2, 928525-2,
928527-1.
Resolució  núm.  985/2013,  de  20  de  setembre  de  2013,  declaració  d'efecte  no
utilitzable.
Observacions: P 7/13.”

SEGON.- Remetre certificat del present acord a l'òrgan competent de l'Administració
autonòmica i a l'òrgan competent de l'Administració de l'Estat, de conformitat amb el
que disposa l'article 31 del Reglament de béns de les entitats locals.”

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 fa constar la Presidència.

3.- DESESTIMACIÓ, SI ESCAU, DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER
URBANIZADORA VISTAMAR SA, CONTRA L'ACORD DE 26 DE GENER DE 2015,
PEL QUAL ES DESESTIMA LA SUSPENSIÓ DE L'EXECUCIÓ DEL PROGRAMA
D'ACTUACIÓ INTEGRADA DEL SECTOR SUR-T-1 (Secció II. Neg. Urbanisme)

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

“Vist l'escrit  presentat en data 2 d'abril de 2015 (RE 4651, de 8 d'abril) per Miguel
Ángel Bodí Monsonís, en representació de la mercantil URBANIZADORA VISTAMAR,
SA, pel qual interposa recurs de reposició contra el Decret núm. 400, de 16 de febrer
de 2015, que diu que va desestimar la sol·licitud de suspensió del Programa d'actuació
integrada per al desenvolupament del sector de sòl urbanitzable turístic SUR-T-1 Sant
Gregori formulada per la mercantil Manufactura Industrial Azulejera, SL, per Sr. Ramiro
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Flor Garcés i per Sr. Juan Flor Garcés el 30 de gener de 2013 (RE 1448) i, en dates 27
de març i 6 de juny de 2014 (RE núm. 4402 i núm. 8520), per Encina Los Monteros,
SLU, en nom i representació d'URBANIZACIÓN GOLF SANT GREGORI, SA.

Tenint en compte que:

I. L'acord que desestima la suspensió de l'execució del Programa d'actuació integrada
del sector SUR-T-1 va ser adoptat pel  Ple de l'Ajuntament de Borriana, en sessió
realitzada el 26 de gener de 2015, i no pel Decret de l'Alcaldia Presidència de 16 de
febrer  que  s'impugna,  de  manera  que,  de  conformitat  amb l'article  116  de  la  Llei
30/1992,  de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i
procediment administratiu comú (LRJPAC), el recurs de reposició havia d'interposar-se
davant  de  l'esmentat  òrgan  col·legiat,  i  no  davant  del  ‘secretari  general  de  la
Conselleria d'Educació i Cultura del Govern d'Extremadura’ com s'indica en la pàgina
17 in fine de l'esmentat recurs.

No obstant això, del tenor literal del recurs es dedueix l'acte administratiu objecte de
recurs -acord plenari de 26 de gener de 2015- i les raons de la seua impugnació, per la
qual cosa és procedent la seua tramitació d'acord amb el que preveu l'article 110 de
l'esmentada Llei 30/1992.

II. El recurs de reposició presentat es motiva en la nul·litat de ple dret de l'acte
administratiu impugnat d'acord amb l'article 62.1 a) i e) de la LRJPAC i l'article 24 de la
Constitució  Espanyola,  per  vulneració  de  drets  fonamentals,  en  haver-se  dictat
prescindint  totalment  i  absolutament  del  procediment  legalment  establit  i  sense
motivació,  vulnerant  els drets bàsics de defensa i  generant indefensió als afectats,
amb una greu dilació indeguda, i d'infracció del principi de congruència de l'article 89
LRJPAC. 

Així mateix, el recurs conté una exposició de fets i acusacions a esta Administració en
relació amb els actes administratius dictats en el procediment tramitat per a l'execució
de  l'esmentat  Programa,  qüestionant  les  clàusules  relatives  a  les  garanties  del
Programa recollides en el  Conveni  urbanístic subscrit  amb l'agent  urbanitzador  i  la
seua exigència per este Ajuntament, al qual acusa de vulnerar els principis de bona fe i
confiança legítima amb la mercantil Urbanización Golf Sant Gregori, SA, previstos en
l'article 3.1 II LRJPAC.

Finalment  el  recurrent  sol·licita  la  declaració  de  nul·litat  de  l'acord  d'incoació  de
l'expedient  de  resolució  contractual  a  la  mercantil  URBANIZACIÓN  GOLF  SANT
GREGORI, SA, i la suspensió íntegra de la resolució impugnada, ja que la nul·litat de
la desestimació de la suspensió comporta la tramitació d'esta amb caràcter preferent a
la incoació del procediment de resolució.

Atés que l'acord de 26 de gener de 2015 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, atés que ni s'ha dictat prescindint del procediment
legalment establit, ni és mancat de motivació, ni produeix indefensió, ni és incongruent,
sense  que  en  el  recurs  de  reposició  interposat  s'hagen  oposat  arguments  que
acrediten el contrari, tenint en compte que:

Les  sol·licituds  de  suspensió  temporal  de  l'execució  del  Programa  per  al

40

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

v07.05.2015



 
Magnífic Ajuntament de Borriana

desenvolupament  del  sector  SUR-T-1  formulades  per  la  mercantil  Manufactura
Industrial Azulejera, SL, per Sr. Ramiro Flor Garcés i per Sr. Juan Flor Garcés el 30 de
gener de 2013 (RE 1448) i, en dates 27 de març i 6 de juny de 2014 (RE núm. 4402 i
núm. 8520), per Encina Los Monteros, SLU, en nom i representació d'URBANIZACIÓN
GOLF SANT GREGORI, SA, com a agent urbanitzador, es van acollir a la possibilitat
prevista en la disposició transitòria primera de la Llei 1/2012, de 10 de maig, de la
Generalitat,  de  mesures  urgents  d'impuls  a  la  implantació  d'actuacions  territorials
estratègiques, el paràgraf primer de la qual disposava:

En els programes que es troben en execució a l'entrada en vigor de la present llei,
quan causes justificades d'interés públic o la viabilitat econòmica de l'actuació així
ho aconsellen, l'administració actuant, d'ofici o a instància dels propietaris o de
l'urbanitzador, pot acordar la suspensió temporal, total o parcial, de l'execució del
programa per un termini  de dos anys,  prorrogables per altres dos més com a
màxim.

L'esmentada disposició transitòria  regulava així  mateix el  procediment administratiu
que calia seguir amb caràcter previ a l'adopció de l'acord de suspensió del Programa i
a la previsió dels seus efectes.

Si bé esta normativa ha quedat derogada amb l'aprovació de la Llei 5/2014, de 25 de
juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, la possibilitat legal de suspensió
dels programes que es trobaren en execució a l'entrada en vigor de la Llei 1/2012
segueix preveient-se, d'acord amb el que preveu la disposició transitòria vuitena.

Doncs bé, la Llei atribueix a este Ajuntament, com a administració actuant, la potestat
de suspendre un programa prèvia ponderació de si concorren o no les circumstàncies
‘causes  justificades  d'interés  públic’ o  ‘la  viabilitat  econòmica  de  l'actuació’,  que
‘aconsellen’ iniciar un procediment que concloga suspenent l'instrument de gestió.

I esta potestat i capacitat de ponderació és municipal perquè l'activitat urbanística és
una funció pública i perquè és l'Ajuntament el que té la responsabilitat de vetlar per
l'execució del planejament urbanístic al seu municipi, de manera que no hi ha un dret
preexistent d'un propietari perquè es tramite i s'acorde la suspensió d'un Programa.

En  el  supòsit  en  què  ens  trobem,  relatiu  a  la  suspensió  del  Programa d'actuació
integrada  per  al  desenvolupament  del  sector  SUR-T-1,  cal  assenyalar  que  les
actuacions  administratives  que  es  troben  en  l'expedient  tendents  a  exigir  a
URBANIZACIÓN GOLF SANT GREGORI, SA, com a urbanitzador, el compliment de
les seues obligacions contractuals contretes amb el Programa amb caràcter previ a
adoptar una determinació respecte de la suspensió d'este -que el recurrent qüestiona i
qualifica  com  que  ‘excedeixen  de  l'esfera  administrativa  en  què  ens  trobem  i
adquireixen  rellevància  penal  sent  mereixedores  del  corresponent  retret  en  eixa
jurisdicció  davant  de  la  gravetat  dels  fets  i  la  indefensió  generada’-  no  són  sinó
precisament una manifestació de l'exercici de la funció pública que ha d'exercir este
Ajuntament en el desenvolupament de les seues responsabilitats.

Així,  és  procedent  rebutjar  de  ple  els  arguments  sobre  la  vulneració  per  este
Ajuntament  dels  principis  de  bona  fe  i  confiança  legítima  en  la  seua  relació  amb
URBANIZACIÓN  GOLF  SANT  GREGORI,  SA,  que  Urbanizadora  Vistamar,  SA,
concreta en el requeriment efectuat per l'Alcaldia Presidència el 3 de novembre de
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2014 (RS 8522), atés que ha sigut l'incompliment per part d'URBANIZACIÓN GOLF
SANT GREGORI, SA, com a agent urbanitzador de les seues obligacions en l'execució
del Programa, detallades en la part  expositiva de l'acord de 26 de gener de 2015
objecte  de  recurs,  el  que  motiva  que  precisament  siga  improcedent  tramitar  un
procediment tendent a dilucidar i justificar la necessitat de la suspensió del Programa,
quan  hi  ha  causes  prèvies  que  motiven  la  seua  resolució.  Així  s'assenyala  en  el
fonament de dret quart de l'esmentat acord, del tenor següent:

Formulant-se proposta de remoció d'Urbanización Golf Sant Gregori, SA, en
les seues funcions com a urbanitzador, per incompliment culpable, motivada
en les causes previstes en el Conveni urbanístic del Programa i en l'article
111.d), e) i g) del text refós de la Llei de contractes de les administracions
públiques,  és  procedent  desestimar  la  sol·licitud  de  suspensió  del  Programa
d'actuació integrada per al desenvolupament del sector de sòl urbanitzable turístic
SUR-T-1 Sant Gregori formulada per la mercantil Manufactura Industrial Azulejera,
SL, per Sr. Ramiro Flor Garcés i per Sr. Juan Flor Garcés el 30 de gener de 2013
(RE 1448) i, en dates 27 de març i 6 de juny de 2014 (RE núm. 4402 i núm. 8520),
per Encina Los Monteros, SLU, en nom i representació d'Urbanización Golf Sant
Gregori, SA.

Per la qual cosa és procedent desestimar el recurs en la seua integritat.

Atés, respecte a la sol·licitud de suspensió de l'acord de 26 de gener de 2015, que
URBANIZADORA VISTAMAR, SA, no ha acreditat cap perjudici que li poguera causar
l'eficàcia  immediata  de l'acte objecte  de recurs,  havent  de primar  la  continuïtat  de
tramitació del procediment de resolució contractual que vinga a determinar els danys i
perjudicis causats als propietaris per l'incompliment culpable d'URBANIZACIÓN GOLF
SANT GREGORI,  SA,  de les  seues  obligacions com a urbanitzador,  i  conseqüent
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 d'Urbanisme i Medi
Ambient, el Ple d'este Ajuntament, com a òrgan competent, ACORDA:

Primer.- Desestimar  el recurs de reposició interposat en data 2 d'abril de 2015 (RE
4651, de 8 d'abril) per Miguel Ángel Bodí Monsonís, en representació de la mercantil
URBANIZADORA VISTAMAR, SA, contra l'acord del Ple d'este Ajuntament de 26 de
gener de 2015, que va desestimar la sol·licitud de suspensió del Programa d'actuació
integrada per al desenvolupament del sector de sòl urbanitzable turístic SUR-T-1 Sant
Gregori formulada per la mercantil Manufactura Industrial Azulejera, SL, per Sr. Ramiro
Flor Garcés i per Sr. Juan Flor Garcés el 30 de gener de 2013 (RE 1448) i, en dates 27
de març i 6 de juny de 2014 (RE núm. 4402 i núm. 8520), per Encina Los Monteros,
SLU,  en  nom  i  representació  d'URBANIZACIÓN  GOLF  SANT  GREGORI,  SA;
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 de Castelló de la Plana, de conformitat amb allò que disposen l'article
116.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol.” 

42

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

v07.05.2015



 
Magnífic Ajuntament de Borriana

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.

4.-  MODIFICACIÓ,  SI  ESCAU,  DE  L'ORDENANÇA FISCAL  REGULADORA DE
L'IMPOST  SOBRE  BÉNS  IMMOBLES  (IBI),  IMPOST  SOBRE  ACTIVITATS
ECONÒMIQUES  (IAE)  I  IMPOST  SOBRE  L'INCREMENT  DEL  VALOR  DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA (IIVTNU) (Àrea Econòmica. Intervenció)

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

“Examinada la memòria del regidor delegat d'Hisenda amb vista a la conveniència de
l'aprovació d'una modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns
immobles,  impost  sobre activitats econòmiques i  impost  sobre l'increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana.

Vista la proposta formulada,  així  com el preceptiu  informe emés per la  Intervenció
Municipal.

Dictaminada  la  proposta  favorablement  per  majoria,  per  la  Comissió  Municipal
Permanent d'Hisenda i Interior.

En virtut de tot això, i de conformitat amb el que disposen els art. 22.2.e, 47.2.h, 49 i
106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i art. 15 a
19 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, el Ple de l'Ajuntament ACORDA:

PRIMER.- Modificar l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles,
l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques i l'Ordenança
fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana, segons la proposta que s'adjunta al present acord com a annex.

SEGON.- Sotmetre el  present  acord  de  modificació  d'ordenances  reguladores  de
tributs a exposició pública durant el termini de 30 dies, per mitjà d'anunci en el tauler
d'edictes d'este Ajuntament, i publicar l'anunci d'exposició en el  Butlletí Oficial de la
Província, així com en un dels diaris de major difusió de la província. Durant l'esmentat
termini els interessats poden examinar l'expedient i  presentar les reclamacions que
estimen oportunes, d'acord amb l'article 17 de l'esmentat Reial decret legislatiu 2/2004.

TERCER.- Entendre's definitivament adoptat el present acord sense necessitat de nou
acord plenari de conformitat amb el que estableix l'article 17 de l'esmentat text legal,
en  cas  que  no  es  presentara  cap  reclamació  durant  l'exposició  pública  d'este,  i
publicar-se en este cas en el Butlletí Oficial de la Província el text del present acord, en
compliment  del  que  preveu  l'article  assenyalat,  amb  l'entrada  en  vigor  de  les
modificacions operades des de l'endemà de l'esmentada publicació en el BOP.

QUART.-  Contra  l'acord  definitiu  de  modificació  de  les  ordenances  fiscals  pot
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interposar-se, de conformitat amb el que disposa l'art. 19.1 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, recurs contenciós administratiu davant de la sala
d'esta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el
termini de dos mesos comptadors des de l'endemà al de la publicació en el  Butlletí
Oficial de la Província, sense perjudici que puga interposar-se'n qualsevol altre que
s'estime procedent.

ANNEX 1

MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE
BÉNS IMMOBLES

ARTICLE 9

1. Tenen dret a una bonificació del 90 per 100 en la quota íntegra de l'impost
els immobles que constituïsquen l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització,
construcció i promoció immobiliària tant d'obra nova com de rehabilitació equiparable a
esta, i no figuren entre els béns del seu immobilitzat.

El  termini  d'aplicació  d'esta  bonificació  comprén des  del  període  impositiu
següent a aquell en què s'inicien les obres fins al posterior al de la terminació d'estes,
sempre que durant este temps es realitzen obres d'urbanització o construcció efectiva,
i sense que, en cap cas, puga excedir tres períodes impositius.

Els  interessats  que  sol·liciten  l'aplicació  de  la  present  bonificació  han
d'acreditar junt amb la sol·licitud:

a) Que l'empresa es dedica a l'activitat d'urbanització, construcció
o promoció immobiliària, la qual cosa s'ha de fer per mitjà de presentació dels estatuts
de la societat.

b)  Que l'immoble respecte al  qual se sol·licita la bonificació no
forma  part  de  l'immobilitzat  de  l'empresa,  la  qual  cosa  s'ha  de  fer  per  mitjà  de
certificació de l'administrador de la societat o presentació de l'últim balanç presentat
davant de l'Agència Tributària a l'efecte de l'impost sobre societats.

c) Que la sol·licitud s'efectua abans de l'inici de les obres.

2. Els habitatges de protecció oficial gaudeixen d'una bonificació del 50 per
100 durant el termini de tres anys, comptadors des de l'any següent al de l'atorgament
de la qualificació definitiva.

La bonificació es concedeix a sol·licitud de l'interessat, la qual pot efectuar-se
en qualsevol moment anterior a la terminació dels tres períodes impositius de duració
d'esta i produeix efecte, si escau, des del període impositiu següent a aquell en què se
sol·licite.

3. S'estableix una bonificació de la quota íntegra de l'impost a favor d'aquells
subjectes passius  que tenen la  condició  de titulars  de família  nombrosa,  aplicable
únicament sobre l'immoble en què consten empadronats tots els membres d'esta, i
d'acord amb els percentatges següents:

-Famílies nombroses de categoria general: 50%
-Famílies nombroses de categoria especial: 75%

Esta bonificació ha d'instar-se cada any dins del termini comprés
entre l'1 de gener i el 31 de març, i produeix efecte exclusivament per a l'impost sobre
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béns  immobles  de  l'exercici  en  què  se  sol·licita,  sempre  que  es  reunisquen  les
condicions de família nombrosa en la data de meritació de l'impost anual i que la unitat
familiar  no obtinga rendes de qualsevol  naturalesa superiors a l'import  obtingut  de
multiplicar l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) anual vigent en el
moment de la meritació per 1,2 i pel nombre de membres que integren l'esmentada
unitat. En cas que qualsevol dels membres de la unitat fóra discapacitat o estiguera
incapacitat  per  a  treballar  d'acord  amb  la  normativa  reguladora  del  règim  de  les
famílies nombroses, s'ha de computar respecte a este, a l'efecte de determinació del
límit de rendes, el doble de l'IPREM. Per al cas de liquidacions d'alta en l'impost pot
sol·licitar-se l'aplicació de la bonificació definida anteriorment dins del termini per a
formular el recurs de reposició.

4. Tenen dret a una bonificació del 95 per 100 de la quota íntegra els béns
rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra, en els termes
establits en la normativa reguladora del règim fiscal de les cooperatives.

5. Pot concedir-se una bonificació de fins al 95 per cent de la quota íntegra de
l'impost a favor d'immobles en què s'exercisquen activitats econòmiques que siguen
declarades d'especial interés o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials,
culturals, historicoartístiques o de foment de l'ocupació que justifiquen tal declaració.
L'esmentada declaració  correspon al  Ple  de la  corporació  i  s'ha  d'acordar,  amb la
sol·licitud prèvia del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus
membres. 

6.  Quan  en  una  mateixa  liquidació  concórrega  l'aplicació  de  dos  o  més
bonificacions, s'han d'aplicar totes estes de forma successiva i de major a menor. Si
com a resultat de l'anterior la quota líquida obtinguda fóra inferior a 6 euros, no s'ha
d'exigir deute tributari.

MODIFICACIÓ DE  L'ORDENANÇA FISCAL  REGULADORA DE  L'IMPOST
SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

ARTICLE 7

1.  Sobre la  quota  de l'impost  s'han d'aplicar,  en  tot  cas,  les  bonificacions
següents: 
a) Les cooperatives, així  com les unions, federacions i confederacions d'estes i les
societats agràries de transformació, tenen la bonificació prevista en la Llei 20/1990, de
19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives.

b)  Una  bonificació  del  50  per  100  de  la  quota  corresponent,  per  als  que  inicien
l'exercici de qualsevol activitat professional, durant els cinc anys d'activitat següents a
la  conclusió  del  segon  període  impositiu  de  desenvolupament  d'esta.  El  període
d'aplicació de la bonificació caduca transcorreguts cinc anys des de la finalització de
l'exempció prevista en la lletra b de l'apartat 1 de l'article 83 d'esta Llei.

2. Així mateix, s'aplica una bonificació per creació d'ocupació del 50 per 100
de la quota corresponent, per als subjectes passius que tributen per quota municipal i
que hagen incrementat en 10 o més treballadors amb contracte indefinit la mitjana de
la seua plantilla durant el període impositiu immediat anterior al de l'aplicació de la
bonificació, en relació amb el període impositiu anterior a aquell. La bonificació s'aplica
a la quota resultant d'aplicar, si escau, les bonificacions a què es refereix l'apartat 1
d'este article. Esta bonificació ha de sol·licitar-se expressament abans de l'1 de maig
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del període impositiu per al qual es pretenga la seua aplicació, i estén el seu efecte, en
cas de concessió, al període impositiu per al qual se sol·licita.

3.  Pot  concedir-se  una  bonificació  de  fins  al  95  per  cent  de  la  quota
corresponent  per  als  subjectes  passius  que  tributen  per  quota  municipal  i  que
exercisquen activitats econòmiques que siguen declarades d'especial interés o utilitat
municipal  per  concórrer  circumstàncies  socials,  culturals,  historicoartístiques  o  de
foment de l'ocupació que justifiquen tal declaració. L'esmentada declaració correspon
al Ple de la corporació i s'ha d'acordar, amb la sol·licitud prèvia del subjecte passiu, per
vot favorable de la majoria simple dels seus membres.

La bonificació s'aplica a la quota resultant d'aplicar, si escau, les bonificacions a
què es refereixen els paràgrafs anteriors d'este article.

MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST
SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

ARTICLE 8. Bonificacions

1.- En les transmissions de terrenys realitzades a títol lucratiu per causa de
mort, s'apliquen les bonificacions següents:

El 95% de la quota quan siguen realitzades en favor del cònjuge sobrevivent.

b) El 40% de la quota quan siguen realitzades en favor de descendents o
ascendents de primer grau en línia recta, o en favor d'adoptants o adoptats.

2.-  Pot  concedir-se  una  bonificació  de  fins  al  95  per  cent  de  la  quota  íntegra  de
l'impost, en les transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets
reals  de  gaudi  limitadors  del  domini  de  terrenys,  sobre  els  quals  s'exercisquen
activitats econòmiques que siguen declarades d'especial interés o utilitat municipal per
concórrer  circumstàncies  socials,  culturals,  historicoartístiques  o  de  foment  de
l'ocupació que justifiquen tal declaració. L'esmentada declaració correspon al Ple de la
corporació  i  s'ha  d'acordar,  amb  la  sol·licitud  prèvia  del  subjecte  passiu,  per  vot
favorable de la majoria simple dels seus membres.” 

En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sra.
Rius (una), Sra. Aguilera (una), Sr. Fuster (una).

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

5.-  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DE  L'EXPEDIENT  2/2015  DE  MODIFICACIÓ  DE
CRÈDITS  PER  MITJÀ  DE  CONCESSIÓ  DE  CRÈDITS  EXTRAORDINARIS  I
SUPLEMENTS DE CRÈDIT (Àrea Econòmica. Intervenció)
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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.  2-2015  de  suplements  de  crèdit  i  crèdits  extraordinaris  en  el
Pressupost municipal de l'exercici 2015 vigent.

L'objecte  de  la  present  modificació  és,  d'una  banda,  la  creació  d'aplicacions
pressupostàries noves per tal d'atendre despeses que no es poden demorar, i d'una
altra, suplementar-ne altres d'existents.

Pel que fa a la  creació d'aplicacions pressupostàries noves (crèdits extraordinaris),
l'objectiu  majoritari  és  la  contractació  de  personal  desocupat  agrícola,  per  a
manteniment de camins rurals del terme municipal de Borriana, i sent que es finança
amb  ingressos  afectats  amb  motiu  de  les  subvencions  atorgades  pel  Ministeri
d'Ocupació i  Seguretat  Social  (SEPE -  Servei  Públic  d'Ocupació Estatal,  Convenis
Corporacions Locals, Règim Agrari, exercici 2015). 

Es  crea també una  aplicació  pressupostària  concreta  per  a  despeses diverses  de
protecció civil,  inexistent  fins a la  data,  i  es finança amb la baixa de l'aplicació de
despesa de vestuari.

Es creen diverses aplicacions noves d'inversió amb motiu de l'adquisició de terrenys a
la  zona del  Clot  de Borriana,  una altra de projecte tècnic  per  a l'adequació  refugi
(guerra civil) i l'adquisició d'una cadira amfíbia per a la platja; totes estes es financen
amb càrrec del romanent de tresoreria per a despeses generals.

Finalment, se suplementa l'aplicació de despeses diverses d'agricultura per a atendre
entre altres les plagues d'insectes. El finançament va a càrrec de la baixa de l'aplicació
pressupostària del fons per a imprevistos.

No  obstant  l'informe  emés  per  la  Intervenció  Municipal,  i  d'acord amb  el  que
estableixen l'art. 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l'art. 37 del RD 500/1990,
vist el dictamen favorable per majoria de la Comissió Municipal Permanent d'Hisenda,
Comptes i Interior, el Ple de l'Ajuntament ACORDA:

PRIMER.-  Aprovar  l'expedient  2-2015  de  modificació  de  crèdits  per  mitjà  de
suplements de crèdit i crèdits extraordinaris en el Pressupost municipal de l'exercici
2015, segons el desglossament que es relaciona:
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SEGON.- Procedir a la seua publicació, en els termes assenyalats en l'art. 169 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l'art. 20 del RD 500/1990.”

En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sra.
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,  CAP.  Abstencions,  TRES (3  de
CIBUR). Conseqüentment es declara l'assumpte aprovat per majoria.
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241-1430014 2015-011  31.862,82 €

241-1430015 2015-012  28.812,75 €

241-1430016 2015-013  31.862,82 €

241-1430017 2015-014  31.862,82 €

241-1430018 2015-015  31.862,82 €

241-1600012 2015-011  11.056,24 €

241-1600013 2015-012  9.997,88 €

241-1600014 2015-013  11.056,24 €

241-1600015 2015-014  11.056,24 €

241-1600016 2015-015  11.056,24 €

210.486,87 €

42100001 2015-011  42.919,06 €

42100002 2015-012  38.810,63 €

42100003 2015-013  42.919,06 €

42100004 2015-014  42.919,06 €

42100005 2015-015  42.919,06 €

suma 210.486,87 €

SEPE-DESOCUPACIÓ AGRÍCOLA
codi aplicació pressupostària projecte m odificac(-) € 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS 

SALARIS SEPE 1203215BD01

SALARIS SEPE 1203215BD02

SALARIS SEPE 1203215BD03

SALARIS SEPE 1203215BD04

SALARIS SEPE 1203215BD05

S. SOCIAL SEPE 1203215BD01

S. SOCIAL SEPE 1203215BD02

S. SOCIAL SEPE 1203215BD03

S. SOCIAL SEPE 1203215BD04

S. SOCIAL SEPE 1203215BD05

codi aplicació pressupostària projecte m odificac(-) € 

FINANÇAMENT: MAJORS INGRESSOS 

SUBV. DESOCUPACIÓ SEPE 1203215BD01

SUBV. DESOCUPACIÓ SEPE 1203215BD02

SUBV. DESOCUPACIÓ SEPE 1203215BD03

SUBV. DESOCUPACIÓ SEPE 1203215BD04

SUBV. DESOCUPACIÓ SEPE 1203215BD05

135.22609001  1.200,00 €

151.60000007  2015-016  3.000,00 €

334.61900003  2015-017  10.000,00 €

432.62300001  2015-018  1.400,00 €

419.22699010  9.075,00 €

suma 24.675,00 €

135.22104000 1.200,00 €

929-22699043 9.075,00 €

87000000-  14.400,00 €

suma 24.675,00 €

ALTRES
codi aplicació pressupostària projecte m odificac(+) € 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS

DESPESES DIVERSES PROTECCIÓ CIVIL 

ADQUISICIÓ TERRENYS EN EL CLOT 

PROJECTE CONDICIONAMENT REFUGI ANTIAERI 

ADQUISICIÓ CADIRA AMFÍBIA  

SUPLEMENT CRÈDITS

DESPESES DIVERSES AGRICULTURA 

codi aplicació pressupostària projecte m odificac(-) € 

FINANÇAMENT: DESPESES-dism inució

VESTUARI PROTECCIÓ CIVIL

FONS IMPREVISTOS

INGRESSOS-augment

ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS 
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6.- DACIÓ DE COMPTE AL PLE DEL DECRET 927/2015, DE DATA 14 D'ABRIL DE
2015,  RELATIU  A  L'ADJUDICACIÓ  D'OBRES  D'EMERGÈNCIA  DE  NETEJA  I
CONDICIONAMENT DEL CLOT DE LA MARE DE DÉU A BURJARDÍ, SL (Secció II.
Neg. Urbanisme)

La Secretaria dóna compte de Decret 927/2015, de 14 d'abril, del següent tenor literal:

“DECRET DE L'ALCALDIA 2015-0927/17.04.2015

Vistes les actuacions que consten en l'expedient tramitat per a la contractació de les
obres de neteja i condicionament Clot de la Mare de Déu, i

Tenint en compte que:

1.- En data 1 d'abril de 2015, l'enginyer de camins municipal ha realitzat una valoració
estimativa de danys haguts en infraestructures i/o instal·lacions municipals amb motiu
del temporal de pluges de març de 2015, en què es descriuen els danys produïts al
paratge del Clot de la Mare de Déu d'este municipi de Borriana.

2.- El 2 d'abril de 2015 es van publicar en BOP núm. 40 els criteris per a la concessió
directa  d'ajudes  com  a  conseqüència  de  la  realització  d'accions  immediates
provocades per les pluges torrencials produïdes entre els dies 19 i 25 de març de 2015
a municipis de la província de Castelló, aprovats en sessió plenària d'eixa Diputació
Provincial de data 31 de març de 2015.

3.- En data 9 d'abril l'enginyer de camins municipal proposa l'adjudicació dels treballs a
la mercantil BURJARDÍ, SL, per import de 4.447 € (IVA inclòs).

Atés que:

I.-  La  tramitació  d'emergència  dels  expedients  de  contractació  d'obres  ve
especialment  regulada en l'article  113 del  Reial  decret  legislatiu  3/2011,  de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

II.-  L'esmentat  precepte  legal  estableix  que  quan  l'Administració  haja  d'actuar  de
manera immediata a causa d'esdeveniments catastròfics, de situacions que suposen
greu perill o de necessitats que afecten la defensa nacional; l'òrgan de contractació,
sense obligació de tramitar expedient administratiu, pot ordenar l'execució del que és
necessari per a remeiar l'esdeveniment produït, satisfer la necessitat sobrevinguda o
contractar  lliurement  el  seu objecte,  en tot  o  part,  sense subjectar-se als  requisits
formals establits en el TRLCSP, fins i tot el de l'existència de crèdit suficient.
L'acord  corresponent  s'ha  d'acompanyar  de  l'oportuna  retenció  de  crèdit  o
documentació que justifique la iniciació de l'expedient de modificació de crèdit.

III.-  Executades les actuacions objecte d'este règim excepcional, s'ha de procedir a
complir els tràmits necessaris per a la intervenció i aprovació del compte justificatiu.

IV.- L'òrgan competent per a resoldre és l'alcalde, per aplicació de l'article 21.1.m) i ñ)
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, que permet a
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l'alcalde adoptar personalment i sota la seua responsabilitat, en cas de catàstrofe o
d'infortunis públics o greu risc d'estos, les mesures necessàries i adequades, donant-
ne compte immediat al Ple.

V.- Per Decret d'esta Alcaldia Presidència, de data 13 de juny de 2011, es delega en la
Junta  de  Govern  Local  les  contractacions  i  concessions  de  totes  classes,  en  els
supòsits en què l'esmentada competència corresponga a l'Alcaldia, de conformitat amb
la normativa vigent,  excepte aquelles la quantia de les quals no supere la xifra de
3.000 euros.

No obstant això, l'Alcaldia pot, en qualsevol moment, demanar per a si l'exercici de
qualssevol de les atribucions delegades.

Vist l'informe favorable de la cap de Secció II, esta Alcaldia Presidència, fent ús de les
competències que legalment té conferides, RESOL:

PRIMER.- Avocar per a si i per a este acte les competències delegades en la Junta de
Govern Local per Decret de 13 de juny de 2011, en el seu dispositiu primer 28).

SEGON.- Declarar el caràcter d'emergència de les obres de neteja i condicionament
del Clot de la Mare de Déu, dutes a terme per tal de reparar els danys causats pel
temporal de pluges de març de 2015.

TERCER.-  Adjudicar les obres a la mercantil BURJARDÍ, SL, amb CIF B-12844346,
per import de 4.447 € (IVA inclòs).

QUART.- La despesa s'ha d'abonar amb càrrec a la partida del Pressupost municipal
que  corresponga,  encomanant  a  la  Intervenció  Municipal  que  duga  a  terme  la
preparació dels expedients que es necessiten amb este fi.

CINQUÉ.- Publicar anunci en el tauler municipal i en el Butlletí Oficial de la Província
per tal de donar adequada publicitat a esta resolució.

SISÉ.- Donar compte  de la present resolució al Ple de l'Ajuntament, en la primera
sessió que es realitze, remetent a este efecte l'expedient a la Secretaria General, a fi
de fer complir l'article 21.1m de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local.

SETÉ.- Comunicar  la present resolució als Serveis Tècnics Municipals, Intervenció i
Tresoreria.

VUITÉ.-  Notificar  als  interessats,  significant  que,  contra  el  present  acte,  que  és
definitiu  en  la  via  administrativa,  es  pot  interposar  en  el  termini  d'un  mes  recurs
potestatiu de reposició davant de l'Alcaldia Presidència, o, en el termini de dos mesos,
recurs  contenciós  administratiu  davant  del  jutjat  d'esta  jurisdicció  de  la  ciutat  de
Castelló de la Plana, de conformitat amb allò que disposen l'article 116.1 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, i l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol. Això sense
perjudici que puguen utilitzar-se altres recursos si s'estimara oportú.”

La corporació en queda assabentada.
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7.- DACIÓ DE COMPTE AL PLE DEL DECRET 984/2015, DE DATA 17 D'ABRIL DE
2015,  RELATIU  A  L'ADJUDICACIÓ  D'OBRES  D'EMERGÈNCIA  DE
CONDICIONAMENT I REPOSICIÓ DE PASSAREL·LES DEL RIU SEC I DEL CAMÍ
VORA MAR AFECTATS PEL TEMPORAL DE MARÇ DE 2015 A CONTEBUR, SL
(Secció II. Neg. Urbanisme)

La Secretaria dóna compte de Decret 984/2015, de 14 d'abril, del següent tenor literal:

“DECRET DE L'ALCALDIA 2015-0984/17.04.2015

Vistes les actuacions que consten en l'expedient tramitat per a la contractació de les
obres de condicionament i reposició de passarel·les del riu Sec i del camí de Vora Mar
afectats pel temporal de març de 2015, i

Tenint en compte que:

1.- En data 13 d'abril de 2015, l'enginyer de camins municipal ha realitzat una valoració
estimativa de danys haguts en infraestructures i/o instal·lacions municipals amb motiu
del temporal de pluges de març de 2015, en què es descriuen els danys produïts a les
passarel·les i marges del riu Sec i en camins rurals d'este municipi de Borriana.

2.-  Es  tracta  de  despeses  derivades  de  situacions  de  greu  risc  o  de  naturalesa
catastròfica emparades pel Reial decret 307/2005, de 18 de març, pel qual es regulen
les  subvencions  en  atenció  a  determinades  necessitats  derivades  de  situacions
d'emergència o de naturalesa catastròfica.

3.- En data 13 d'abril l'enginyer de camins municipal proposa l'adjudicació dels treballs
a la mercantil CONTEBUR, SL, per import de 19.248,68 € (IVA inclòs).

Atés que:

I.-  La  tramitació  d'emergència  dels  expedients  de  contractació  d'obres  ve
especialment  regulada en l'article  113 del  Reial  decret  legislatiu  3/2011,  de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

II.-  L'esmentat  precepte  legal  estableix  que  quan  l'Administració  haja  d'actuar  de
manera immediata a causa d'esdeveniments catastròfics, de situacions que suposen
greu perill o de necessitats que afecten la defensa nacional; l'òrgan de contractació,
sense obligació de tramitar expedient administratiu, pot ordenar l'execució del que és
necessari per a remeiar l'esdeveniment produït, satisfer la necessitat sobrevinguda o
contractar  lliurement  el  seu objecte,  en tot  o  part,  sense subjectar-se als  requisits
formals establits en el TRLCSP, fins i tot el de l'existència de crèdit suficient.
L'acord  corresponent  s'ha  d'acompanyar  de  l'oportuna  retenció  de  crèdit  o
documentació que justifique la iniciació de l'expedient de modificació de crèdit.

III.-  Executades les actuacions objecte d'este règim excepcional, s'ha de procedir a
complir els tràmits necessaris per a la intervenció i aprovació del compte justificatiu.
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IV.- L'òrgan competent per a resoldre és l'alcalde, per aplicació de l'article 21.1.m) i ñ)
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, que permet a
l'alcalde adoptar personalment i sota la seua responsabilitat, en cas de catàstrofe o
d'infortunis públics o greu risc d'estos, les mesures necessàries i adequades, donant-
ne compte immediat al Ple.

V.- Per Decret d'esta Alcaldia Presidència, de data 13 de juny de 2011, es delega en la
Junta  de  Govern  Local  les  contractacions  i  concessions  de  totes  classes,  en  els
supòsits en què l'esmentada competència corresponga a l'Alcaldia, de conformitat amb
la normativa vigent,  excepte aquelles la quantia de les quals no supere la xifra de
3.000 euros.
No obstant això, l'Alcaldia pot, en qualsevol moment, demanar per a si l'exercici de
qualssevol de les atribucions delegades.

Vist l'informe favorable de la cap de Secció II, esta Alcaldia Presidència, fent ús de les
competències que legalment té conferides, RESOL:

PRIMER.- Avocar per a si i per a este acte les competències delegades en la Junta de
Govern Local per Decret de 13 de juny de 2011, en el seu dispositiu primer 28).

SEGON.-  Declarar  el  caràcter  d'emergència  de  les  obres  de  condicionament  i
reposició de passarel·les del riu Sec i del camí de Vora Mar afectats pel temporal de
març de 2015.

TERCER.- Adjudicar les obres a la mercantil CONTEBUR, SL, amb CIF B-12297412,
per import de 19.248,68 € (IVA inclòs).

QUART.- La despesa s'ha d'abonar amb càrrec a la partida del Pressupost municipal
que  corresponga,  encomanant  a  la  Intervenció  Municipal  que  duga  a  terme  la
preparació dels expedients que es necessiten amb este fi.

CINQUÉ.- Publicar anunci en el tauler municipal i en el Butlletí Oficial de la Província
per tal de donar adequada publicitat a esta resolució.

SISÉ.- Donar compte  de la present resolució al Ple de l'Ajuntament, en la primera
sessió que es realitze, remetent a este efecte l'expedient a la Secretaria General, a fi
de fer complir l'article 21.1m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local.

SETÉ.- Comunicar  la present resolució als Serveis Tècnics Municipals, Intervenció i
Tresoreria.

VUITÉ.-  Notificar  als  interessats,  significant  que,  contra  el  present  acte,  que  és
definitiu  en  la  via  administrativa,  es  pot  interposar  en  el  termini  d'un  mes  recurs
potestatiu de reposició davant de l'Alcaldia Presidència, o, en el termini de dos mesos,
recurs  contenciós  administratiu  davant  del  jutjat  d'esta  jurisdicció  de  la  ciutat  de
Castelló de la Plana, de conformitat amb allò que disposen l'article 116.1 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, i l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol. Això sense
perjudici que es puguen utilitzar altres recursos si s'estimara oportú.”
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La corporació en queda assabentada.

8.-  DACIÓ  DE  COMPTE  AL  PLE  D'INFORMACIÓ  ECONÒMICA REFERIDA AL
PRIMER TRIMESTRE DE 2015 (Àrea Econòmica. Intervenció) 

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

“Vist el resum trimestral de l'estat d'execució del Pressupost d'ingressos i de despeses
així com del moviment i la situació de la tresoreria de l'entitat format per la Intervenció i
Tresoreria  municipals,  corresponent  al  PRIMER  TRIMESTRE  DEL  2015, en
compliment del que disposen els articles 207 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals i  art.  5 de les bases d'execució del Pressupost en relació amb les
regles  105  i  106  de  la  vigent  instrucció  de  comptabilitat  aprovada  per  Ordre  del
Ministeri d'Economia i Hisenda de 23 de novembre de 2004, i igualment el que preveu
l'art.  218 de l'esmentat text refós sobre dació de compte de resolucions aprovades
contràries a inconvenients, i allò que s'ha establit en art. 4 de la Llei 15/2010, de 5 de
juliol, i Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, vist el dictamen favorable per majoria de
la  Comissió  Municipal  Permanent  d'Hisenda,  Comptes  i  Interior,  el  Ple  d'este
Ajuntament acorda:

PRIMER.- Quedar assabentat de la següent informació econòmica subministrada per
la Intervenció i Tresoreria municipals, corresponent al primer trimestre de 2015:
Informació establida en l'art. 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, sobre morositat i del

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

Estat d'execució del pressupost i tresoreria.
Resolucions contràries a inconvenients de la Intervenció i Tresoreria municipals art.

218 del TRLHL.

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

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

La corporació en queda assabentada.

9.- DACIÓ DE COMPTE AL PLE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN  LOCAL,  EN  LES  SESSIONS  REALITZADES  ENTRE  ELS  DIES
23.03.2015 I 20.04.2015, 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 23.03.2015 i
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20.04.2015, ambdós inclosos.

La corporació en queda assabentada.

10.-  DACIÓ  DE  COMPTE  AL  PLE  DE  LES  RESOLUCIONS  DICTADES  PER
L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA QUE  CONSTEN  EN  LA SECRETARIA MUNICIPAL
CORRESPONENTS AL PERÍODE DEL 12.03.2015 AL 19.04.2015 (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 12.03.2015 al 19.04.2015.

La corporació en queda assabentada.

11.- PRECS I PREGUNTES

1.-  El  Sr. Gual  pregunta al Sr. alcalde per què no han complit la seua promesa de
col·locar màquines per al pagament en metàl·lic o amb targeta a les dependències
municipals de l'Ajuntament. Respon el Sr. alcalde.

2.-  El  Sr.  Gual  pregunta  al  Sr.  alcalde  per  què  no  han  complit  la  promesa  de
desenvolupar un Portal de Transparència per a donar accés permanent als ciutadans
(tots els procediments i informació de l'Ajuntament, programa de govern, avaluacions
periòdiques de la seua execució, identificació i remuneració de tots els càrrecs polítics,
llocs de confiança, expedients de contractació i subvencions municipals, etc.). Respon
el Sr. alcalde.

3.- El Sr. Gual pregunta al Sr. alcalde per què no han complit la promesa electoral de
creació dels diversos consells que figuraven en el programa electoral de 2011, per a
fomentar la participació ciutadana. Respon el Sr. alcalde.

4.-  El  Sr. Gual  pregunta al Sr. alcalde per què no s'ha creat el viver d'empreses i el
foment  de  polítiques  actives  d'ocupació,  que  va  prometre  en  l'anterior  programa
electoral. Respon el Sr. alcalde.

5.- El Sr. Gual pregunta al Sr. alcalde per què no han complit la promesa d'impuls del
comerç  electrònic,  celebració  de  fires  i  conversió  en  zona  de  vianants  d'espais
comercials. Respon el Sr. alcalde.

6.- El Sr. Gual pregunta al Sr. alcalde si considera que s'han impulsat suficients plans
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d'ocupació, si s'ha fomentat programes de formació i reciclatge professional durant la
legislatura 2011-2015. Respon el Sr. alcalde.

7.- El Sr. Gual pregunta al Sr. alcalde on està l'Ordenança de trànsit i mobilitat urbana
que havien promés en el programa electoral de 2011. Respon el Sr. alcalde.

8.- El Sr. Gual pregunta al Sr. alcalde per què no s'ha fet el parc infantil de trànsit que
havia promés l'equip de govern. Respon el Sr. alcalde.

9.-  El  Sr. Gual  pregunta al Sr. alcalde per què no s'ha celebrat la Gala de l'Esport
anual a què es van comprometre. Respon el Sr. alcalde.

10.- El Sr. Gual pregunta al Sr. alcalde per què no s'ha construït el centre polifuncional
amb ús per a actes de festes i entitats socioculturals. Respon el Sr. alcalde.

11.- El Sr. Gual pregunta al Sr. alcalde per què no s'ha millorat més l'accessibilitat de
discapacitats  i  per  què  no  s'han  complit  les  promeses  realitzades  en  matèria
d'urbanisme. Respon el Sr. alcalde.

12.-  El  Sr.  Gual  pregunta  al  Sr.  alcalde com queda el  model  turístic  proposat  per
l'equip de govern (segons programa electoral de 2011) i quin és el model turístic actual
de Borriana. Respon el Sr. alcalde.

13.- El Sr. Gual prega al Sr. alcalde que demane disculpes als ciutadans de Borriana
pels  continus  incompliments  de  les  seues  promeses,  per  haver-los  creat  falses
expectatives, per haver dit que era possible realitzar unes coses que després no s'han
dut a terme; per la seua mala gestió. Respon el Sr. alcalde. 

14.- El Sr. Gual pregunta al Sr. alcalde quines mesures ha desenvolupat per a millorar
el  problema  de  l'aparcament  a  Borriana,  tenint  en  compte  que  no  s'ha  licitat  la
construcció  de l'aparcament  públic  a la  Terrassa Payà,  com era la  seua promesa.
Respon el Sr. alcalde.

15.- El Sr. Gual pregunta al Sr. Safont com porta el tema de la reobertura del Museu
de la Taronja i l'obertura del Museu Cardenal Tarancón; i concretament si ha realitzat
accions reivindicatives respecte d'això. Respon el Sr. Safont.

16.-  El Sr. Gual  pregunta a la Sra. Pallardó per què hi ha hagut tant de retard en el
pagament de les dietes als voluntaris de Protecció Civil. Respon la Sra. Pallardó.
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17.-  El  Sr. Gual  pregunta a la Sra. Suay com està el Pla d'igualtat. Respon la Sra.
Suay.

18.-  El  Sr. Gual  pregunta al Sr.  alcalde si ja s'ha nomenat un nou responsable de
l'empresa que organitza el festival Arenal Sound que substituïsca el que ha cessat,
amb  el  qual  l'Ajuntament  haja  d'establir  els  contactes  pertinents.  Així  mateix,  li
pregunta quin és l'estat de tramitació de l'edició d'Arenal Sound 2015. Respon el Sr.
alcalde.

19.- La Sra. Aguilera manifesta el seu suport personal i els seus bons desitjos per a
tots els regidors que no renoven les seues candidatures en les eleccions locals que se
celebraran el dia 24 de maig de 2015. Respon el Sr. alcalde.

20.-  El  Sr.  alcalde  proposa al  Ple que traslladen el  seu condol a la família de Sr.
Vicente Piqueres Monsonís, per la seua recent defunció.

I sense més assumptes per tractar, la Presidència alça la sessió a les 19 hores i 50
minuts, de la qual cosa, com a secretària, done fe, i perquè conste estenc la present
acta que firme junt amb el Sr. alcalde.

L'ALCALDE LA SECRETÀRIA

Document firmat electrònicament al marge
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