
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

ESBORRANY  EN  EXTRACTE  DE  L'ACTA DE  LA  SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA
REALITZADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 10 DE JUNY DE 2015 

A la ciutat de Borriana, el 10 de juny 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 
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 9
hores i 50 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 LES SESSIONS ORDINÀRIES REALITZADES EL DIA 5 DE
MARÇ DE 2015,  2  D'ABRIL DE 2015  I  7  DE MAIG DE 2015,  AIXÍ  COM DELS
ESBORRANYS  CORRESPONENTS  A  LES  SESSIONS  EXTRAORDINÀRIES
REALITZADES EL DIA 10 D'ABRIL DE 2015 I EL DIA 27 D'ABRIL DE 2015, EN LA
SEUA VERSIÓ EN AMBDUES LLENGÜES OFICIALS (Secretaria)
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La Secretaria dóna compte de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió plenària
ordinària  realitzada  el  dia  5  de  març  de  2015,  en  la  seua  redacció  en  ambdues
llengües oficials.

Sotmesa l'acta a la consideració de la corporació, els vint 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 2 d'abril de 2015, en la seua redacció en ambdues llengües
oficials.

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

La Secretaria dóna compte de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió plenària
extraordinària realitzada el dia 10 d'abril de 2015, en la seua redacció en ambdues
llengües oficials.

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

La Secretaria dóna compte de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió plenària
extraordinària realitzada el dia 27 d'abril de 2015, en la seua redacció en ambdues
llengües oficials.

Sotmesa l'acta a la consideració de la corporació, els vint 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  7  de  maig  de  2015,  en  la  seua  redacció  en  ambdues
llengües oficials.

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

A continuació, el Sr. alcalde dóna la paraula al Sr. Gual, el qual intervé del següent
tenor literal:

Sr. Gual: “Seré breu... Simplement volia manifestar que ha estat un honor i un privilegi
formar part d'esta corporació. Vull donar-los a tots les gràcies per estos quatre anys.
Als que continuen, els desitge que treballen molt per Borriana de totes les maneres; i
als que se'n van, que tinguen molta sort en la vida. Simplement era per a això.”

Sr. alcalde:  “Jo també després de 20 anys en esta sala plenària, i  ara en presidir
l'última sessió, doncs volia acomiadar-me. En primer lloc, volia donar les gràcies als
funcionaris  de  la  Casa,  representats  ací  per  dues  altes  funcionàries,  per  la  seua
col·laboració, per la seua capacitat professional, per la tranquil·litat que ens han donat
sempre, quan en molts casos les coses eren complicades. Demane que en la mesura
que no puga fer-ho amb tots els funcionaris de forma personal, que els ho traslladen a
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tots.
També vull donar les gràcies a tots els membres de la corporació, especialment

als meus companys, com és normal...  Però jo crec que en esta vida sempre hi ha
algun moment d'alguna tensió, d'algun inconvenient... Però crec que en general hem
mantingut un bon estil; que Borriana demostra que és un municipi que té polítics de
casta... O més aviat persones amb pasta de polítics. I això es nota molt en els debats,
en la preparació dels temes. I per tant, vull  agrair  a tots eixe treball.  I  els demane
disculpes si en algun moment no m'he portat correctament amb ells. Però entenguen
que  és  una  cosa  de l'ofici;  que  quede  a  la  disposició  de  tots  per  al  que  puguen
necessitar. Personalment els dic que per a mi també ha estat un honor participar amb
vostés. Per tant, vull que quede una relació d'amistat i afecte entre tots.

I dit tot açò, tal com va dir el Sr. Félix Pons al seu dia: ‘s'alça la sessió i alguna
cosa més’. Molta sort als que continuen.”

I sense més assumptes per tractar, la Presidència alça la sessió a les 10 hores i 00
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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