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ESBORRANY  EN  EXTRACTE  DE  L'ACTA  DE  LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA
REALITZADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL 23 DE JULIOL DE 2015

A la ciutat de Borriana, el 23 de juliol de 2015, es reuneixen a la sala de sessions de la
casa consistorial de l'Ajuntament de Borriana, assistits per la secretària general, Sra.
Iluminada  Blay  Fornás,  i  amb  la  presència  de  la  interventora,  Sra.  M.  Carmen
González Bellés, els senyors i senyores següents:

ALCALDESSA

Sra. MARIA JOSÉ SAFONT MELCHOR (PSOE)

TINENTS D'ALCALDE

1r. Sr. VICENT GRANEL CABEDO (Compromís)
2n. Sr. CRISTOFER DEL MORAL ESPINOSA (Se Puede Burriana)
3r. Sr. VICENTE APARISI JUAN (PSOE)
4t. Sr. SANTIAGO ZORÍO CLEMENTE (Compromís)
5a. Sra. M. CRISTINA RIUS CERVERA (PSOE)
6é. Sr. JAVIER GUAL ROSELL (PSOE)
7é. Sr. MANUEL NAVARRO RUIZ (Se Puede Burriana)

REGIDORS

Sr. BRUNO ARNANDIS VENTURA (PSOE)
Sra. M. LLUÏSA MONFERRER AGUILELLA (PSOE)
Sra. INMACULADA CARDA ISACH (Compromís) 
Sr. JUAN FUSTER TORRES (PP)
Sra. ANA MONTAGUT BORILLO (PP)
Sr. ÍÑIGO LOSADA BREITLAUCH (PP)
Sr. ENRIQUE SAFONT MELCHOR (PP)
Sra. VICTORIA MARÍA MARÍN FUENTES (PP)
Sr. CARLOS SOLÁ PERIS (PP)
Sra. M. CONSUELO SUAY MONER (PP)
Sra. MARIOLA AGUILERA SANCHIS (CIBUR)
Sr. ANTONIO SÁNCHEZ AVILÉS (CIBUR)
Sra. M. JESÚS SANCHIS GUAL (Ciudadanos)

La Sra. presidenta declara oberta la sessió, quan són les 19 hores i 2 minuts, i es
passa a continuació a llegir i resoldre els assumptes compresos en l'ordre del dia.

1.-  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DEL  PLA  D'IGUALTAT  DEL  PERSONAL  DE
L'AJUNTAMENT DE BORRIANA 2015-2019 (Àrea I. Neg. Recursos Humans) 
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La secretària  dóna compte de dictamen de la  Comissió  Informativa  Permanent  de
Règim Interior, del següent tenor literal:

“Vist que la Comissió d'Igualtat de l'Ajuntament de Borriana, constituïda en data 27 de
maig de 2014 i  renovada el 9 de juliol  del present exercici,  en sessió realitzada el
passat 16 de juliol, va aprovar, amb el vot favorable de tots els presents, l'esborrany
sobre el Pla d'igualtat del personal de l'Ajuntament de Borriana.

Vist que s'ha donat compte de la proposta d'aprovació del Pla a la Mesa Unitària de
Negociació. 

Vist l'Informe emés per la Secció I i el dictamen de la Comissió Informativa d'Interior,
Recursos Humans i Benestar Social, el Ple de l'Ajuntament ACORDA:

Primer.-  Aprovar  el  PLA  D'IGUALTAT  DEL  PERSONAL  DE  L'AJUNTAMENT  DE
BORRIANA 2015-2019, que figura en l'annex d'aquesta resolució. 

Segon.- Ordenar la publicació de l'esmentat Pla en el tauler de personal i en el portal
de l'empleat d'aquest Ajuntament, a l'efecte del seu coneixement per tota la plantilla de
l'Ajuntament.

Tercer.-  Ordenar  la  constitució  de  la  comissió  de  seguiment  del  Pla  d'igualtat,  de
conformitat amb el punt 4.1 del Pla.

Quart.-  Ordenar la constitució de l'equip d'atenció a l'assetjament sexual i per raó de
gènere, de conformitat amb el punt 5.4 del Pla.

Cinqué.- El present Pla d'igualtat del personal de l'Ajuntament de Borriana 2015-2019
ha d'entrar en vigor l'endemà de la seua aprovació pel Ple de l'Ajuntament.”

Sotmesa la ratificació de la inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia a la consideració
de  la  corporació,  els  vint-i-un  membres  presents  hi  presten  unànime  aprovació.
Consegüentment, es ratifica la inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia.

En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sra.
Carda (una), Sra. Suay (una).

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

2.-  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DEL  COMPTE  DE  LIQUIDACIÓ  DEFINITIVA  DE
MODIFICAT DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE LA UNITAT D'EXECUCIÓ
A-11 REDELIMITADA (Àrea II. Neg. Urbanisme) 

La  secretària  dóna  compte  de  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  Permanent
d'Urbanisme i Medi Ambient, del següent tenor literal:
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“EXAMINADES  les actuacions  que  consten  en  l'expedient  tramitat  en  aquest
Ajuntament  amb  vista  a  l'execució  del  Programa  d'actuació  integrada  per  al
desenvolupament de la unitat d'execució A-11 redelimitada del Pla general d'aquesta
ciutat.

Tenint en compte els següents ANTECEDENTS:

Primer.-  El  3  de  març  de  2005  el  Ple  de  l'Ajuntament  va  aprovar  el  Projecte  de
reparcel·lació del Programa d'actuació integrada per al desenvolupament de la unitat
d'execució A-11 del Pla general de Borriana, que va ser inscrit en el Registre de la
Propietat de Nules 1 el 6 de novembre de 2006.

Segon.- El 12 de setembre de 2008 es va subscriure l'Acta de recepció de les obres
d'urbanització de la unitat d'execució A-11 del Pla general de Borriana.

Tercer.- Després de la pertinent tramitació, el 3 de gener de 2013 (BOP núm. 13, de
29 de gener de 2013) el Ple de l'Ajuntament va aprovar un Modificat del Projecte de
reparcel·lació de la unitat d'execució A-11 redelimitada, en execució de les següents
resolucions judicials fermes: 

• La sentència 1012/2008, de 9 de juliol, dictada per la Secció Primera de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana,  que  estima  parcialment  el  recurs  d'apel·lació  interposat  per  Sr.
Vicente  Tomás  Aparici  Herrando  i  Sra.  María  Dolores  Mota  Ruiz  contra  la
sentència  núm.  47/2007,  de  20  de  febrer,  dictada  pel  Jutjat  Contenciós
Administratiu  núm.  2  de  Castelló  en  actuacions  del  recurs  contenciós
administratiu PO 251/2005.

• La sentència 1823/2008, de 28 de novembre, dictada per la Secció Primera de
la  Sala  Contenciosa  Administrativa  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  la
Comunitat Valenciana, que estima parcialment el recurs d'apel·lació interposat
per  Sra.  María  Carmen  Tellols  López,  Sra.  Paula  Tellols  Barrionuevo,  Sr.
Antonio Renau Traver, Sra. Dolores Tormos Mas, Sr. José Ventura Serra, Sr.
Vicente Gerona Peris i Sra. Dolores de la Fuente Mochales contra la sentència
núm. 80/2007, de 22 de març, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm.
2 de Castelló en actuacions del recurs contenciós administratiu PO 293/2005.

• La sentència 917/2009, de 30 de juny, dictada per la Secció Primera de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, que estima el recurs d'apel·lació interposat per Sr. Miguel Vicente
Francisco  Avivar,  Sr.  José  Centelles  Arnau,  Sr.  José  Gil  Vivas  i  Sra.  Sara
Blasco Torres contra la sentència núm. 260/2007, de 26 de juny, dictada pel
Jutjat  Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló en actuacions del recurs
contenciós administratiu PO 191/2005.
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L'esmentat Modificat del Projecte de reparcel·lació va ser inscrit en el Registre de la
Propietat de Nules 1 en data 12 de juny de 2014. 

Quart.- Per Decret núm. 1695, de 20 de maig de 2014, l'Alcaldia Presidència va requerir
a la mercantil URBANOVENES, SL, com a urbanitzador, la presentació del Compte de
liquidació definitiva del Modificat del Projecte de reparcel·lació de la unitat d'execució A-11
redelimitada,  de  manera  que,  una  vegada  tramitat  i ferm en  via  administrativa,  es
poguera considerar executat el Programa d'actuació integrada.

Cinqué.- Per Decret  núm. 2720,  de 5 d'agost  de 2014,  es va tenir  per presentat  el
Compte de liquidació definitiva del Modificat del Projecte de reparcel·lació de la UE A-11
aportat el 15 de juliol de 2014 (RE 10509), amb un informe previ tècnic favorable de 5
d'agost de 2014.

La informació pública per període d'un mes del Compte de liquidació definitiva es va
fer  efectiva  mitjançant  la  publicació  per  URBANOVENES,  SL,  d'un  anunci  en  el
periòdic  Mediterráneo del 31 d'octubre de 2014 i en el  Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana núm. 7396, de 5 de novembre de 2014; amb notificació als titulars de drets
afectats per l'actuació i  amb la publicació d'anunci a desconeguts en el  BOP núm.
7396,  de 5  de  novembre de  2014,  segons  consta  en les  actes  amb números de
protocol 1082/2014 i 1177/2014 del notari de Borriana Sr. Francisco José Mondaray
Pérez, presentades per URBANOVENES, SL, el 17 de desembre de 2014 (RE 17819).

En  el  període  concedit  a  aquest  efecte  van  ser  formulades  al·legacions  per  les
següents  persones  interessades,  que  van  ser  contestades  per  la  mercantil
URBANOVENES, SL, en dates 17 de desembre de 2014 (RE 17816) i 30 de gener de
2015 (RE 1378). 

Persona interessada Data Reg. d'entrada
Dolores de la Fuente Mochales 28.11.2014 16914
Cristina Carrasco Parra 01.12.2014 16970
Francisco  Saura  Delgado  i  María  Mercedes
Alcalde Arribas

01.12.2014 16971

Antonio  Renau  Traver  i  Asunción  Redondo
Marchante

01.12.2014 16990

Jose Ventura Serra i Josefina Chordá Safont 02.12.2014 17046
Dolores Tormos Mas i Vicente Ripoll Tormos 02.12.2014 17056
Eleuterio Sánchez Alba 02.12.2014 17059
José Ortiz Angullo i Juan Miguel Ortiz Angullo 02.12.2014 17061
Dolores Traver Planes 02.12.2014 17109
María Dolores i Agustín Peris Traver 02.12.2014 17110
Vicente Guerola Peris i Ana M. Garí Castrillo 03.12.2014 17164
María  Carmen  Tellols  López  i  Paola  Tellols
Barrionuevo

03.12.2014 17161

Eutimio Malo Herranz 03.12.2014 17159
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Jose Enrique i Tomás Gallén Sánchez 03.12.2014 17161BIS
Laura Llopis Rodríguez 04.12.2014 17244
Celedonio Martínez Peral 04.12.2014 17245
Mercedes Conde Chordá 04.12.2014 17210
María Jesús Malo Verdegal 05.12.2014 17346
Isidora Penalba Sánchez 09.12.2014 17387
Juan Fernando Conde Ventura 05.12.2014 17506
Josep Nos García 22.01.2015 904

Sisé.-  Per  Decret  de  l'Alcaldia  2015-0820,  d'1  d'abril  de  2015,  es  va  traslladar  a
URBANOVENES,  SL,  les  següents  consideracions  efectuades  al  document  del
Compte de liquidació definitiva sotmés a informació pública, per a la seua rectificació:

“Primera.  Respecte  de  l'apartat  1.2.1  de  la  Memòria,  relatiu  a  resolucions
fermes i definitives.

La  Memòria  assenyala  que  és  procedent  l'actualització  de  l'import  derivat  de
l'execució de la Sentència núm. 47/2007 del TSJCV, “amb el reconeixement de la
indemnització procedent a favor de l'Ajuntament pel que fa a l'excés derivat de la
resolució  judicial,  en  haver-se  assumit  el  desemborsament  per  aquesta
administració de 77.837,10 € (= 76.356,24€ + 1.480,86€).

En la liquidació provisional aprovada el 3 de gener de 2013, figura l'import inclòs en
les càrregues d'urbanització que s'ha de repercutir als propietaris, ja que el  3 de
març de 2005 es va compensar la indemnització de 23.856,24 € + 4.1470,85 €.

L'import restant pendent de girar als propietaris de la UE A-11 redelimitada,  que
ascendeix a 49.833,01 €, va ser abonat per l'Ajuntament a DOLORES MOTA RUIZ,
en  execució  de  sentència,  per  la  qual  cosa  haurà  de  compensar-se entre
l'Ajuntament de Borriana i URBANOVENES, SL.”

Respecte d'això s'informa que la Sentència executada per l'Ajuntament de Borriana
va ser la  núm. 1012/2008, de 9 de juliol de 2008, del TSJCV, dictada en el rotlle
d'apel·lació  01/1015/07,  que  va  estimar  parcialment  el  recurs  contenciós
administratiu interposat per Vicente Tomás Aparici Herrando i María Dolores Mota
Ruiz contra  la  Sentència  dictada  pel  Jutjat  Contenciós  Administratiu  núm.  2  de
Castelló  en  el  PO 251/05,  i  va  reconéixer  als  recurrents  una  indemnització  de
76.356  €,  dels  quals  52.500  €  corresponen  als  105  m2 de  sòl  i  23.856,24 €  a
l'edificació.

Que consta en l'expedient que en data 7 de juliol de 2005 URBANOVENES, SL, va
dipositar a la Caixa General de Dipòsits 28.667,75 € en concepte d'indemnitzacions
a Vicente Tomás Aparici  Herrando i  María Dolores Mota Ruiz i  que l'esmentada
quantitat va ser retirada pels interessats el 29 de setembre de 2008.
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I  que sent requerit  per a això per actuacions del Jutjat  Contenciós Administratiu
núm. 2  de Castelló,  de 26 de març de 2009 i  de 13 de juliol  de 2009,  aquest
Ajuntament va satisfer a Vicente Tomás Aparici Herrando i a María Dolores Mota
Ruiz les quantitats pendents de cobrament, amb l'abonament en data 17 d'abril de
2009 de 47.688,24 € en concepte d'indemnitzacions, i en data 12 d'agost de 2009
de 1.480,86 €, per interessos legals.

Així  les  coses,  l'import  restant  pendent  de  girar  als  propietaris  de  la  UE  A-11
redelimitada  per  a  compensar  l'Ajuntament  per  la  bestreta  de  l'execució  de
sentència  ascendeix  a 49.169,10  €  (=  47.688,24  €  +  1.480,86  €).  Així  es  va
assenyalar en la Memòria del Modificat del Projecte de reparcel·lació aprovat el 3
de gener  de 2013,  que no obstant  això va xifrar  i  va repartir  en el  Compte de
liquidació provisional de l'esmentat  projecte l'import de  53.980,86 € partint  de la
següent afirmació errònia:  “L'any 2005 es van entregar 23.856,24 euros, quedant
pendents d'equidistribució les quantitats entregades que ascendeixen a 52.500,00
euros en concepte d'indemnització i 1.480,86 euros en concepte d'interessos”.

D'altra banda, URBANOVENES, SL, insisteix en la compensació d'aquest concepte
entre  l'Ajuntament  i  l'urbanitzador,  sol·licitud  que  va  ser  rebutjada  pel  Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló en la Sentència 145/2014, dictada el
13 de juny en el  PO 464/2013,  que reafirma les dades respecte de la quantitat
deguda a l'Ajuntament i motiva:

“És pacífica la postura segons la qual l'Ajuntament de Borriana  és creditor del
PAI per import  de  49.169,10 €,  en haver anticipat  la indemnització de Dolores
Mota Ruiz que resulta de la sentència 1012/2008, i que l'urbanitzador de la UE A-
11,  Urbanovenes,  SL,  és  creditor  de  l'Ajuntament  de  Borriana  per  import  de
66.491,31 €, corresponent a les obres d'urbanització de les parcel·les número 71 i
75 excloses de la UE A-11 per Sentència número 260.

En conseqüència, d'acord amb allò que s'ha exposat, no concorren els requisits
exigits  pels  articles  1195  i  1196  del  Codi  Civil,  perquè,  com  va  al·legar
l'administració  demandada  en  l'acte  de  la  vista,  no  són  per  dret  propi
recíprocament creditores i deutores l'una de l'altra, perquè en un dels casos
l'Ajuntament és creditor dels propietaris inclosos en l'àmbit del PAI, mentre que en
l'altre  supòsit  ho  és  de  l'Ajuntament  de  Borriana,  havent  acudit  per  això  la
corporació demandada -entén aquest jutjador d'acord amb dret- a la tramitació del
Compte de liquidació definitiva a l'empara dels articles 127 i 128 del Reglament de
gestió urbanística”.

Atés que el Compte de liquidació definitiva tramitat recull els mateixos saldos que el
Compte de liquidació provisional aprovat en 2013 i constatat l'error anteriorment
assenyalat, és procedent la seua correcció. 
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Segona.  Respecte  de  l'apartat  1.4  de  la  Memòria,  relatiu  “als  efectes
econòmics  de  resolucions  judicials  pendents.  El  Compte  de  liquidació
definitiva  necessari  per  a  modificar  l'afecció  real  en  el  Registre  de  la
Propietat”

L'esmentat document indica:

“L'agent urbanitzador  sol·licita l'aprovació de la liquidació definitiva, s'emeta
certificat que permeta augmentar  o ajustar l'afecció real  de les finques de
resultat  en  el  Registre  de  la  Propietat,  posposant  fins  a  la  resolució  dels
procediments  contenciosos administratius,  existents  o  per  interposar,  un
nou compte de liquidació definitiva, sense que l'esmentada absència supose
cap renúncia  als  drets  que de les  referides  sentències  es  puguen derivar.  De
conformitat amb allò que disposa l'article 128 RGU, s'ha d'admetre l'execució de
noves quotes complementàries després d'haver aprovat la liquidació definitiva en
un expedient nou i distint,  sense que això constituïsca, pròpiament, un nou
compte de liquidació definitiva.”

Ambdues afirmacions resulten contradictòries. L'article 128 RGU assenyala que si,
després de la liquidació definitiva, es produïren noves resolucions administratives o
judicials,  amb  efecte  sobre  els  interessos  econòmics  dels  afectats,  l'execució
d'aquestes ha de produir-se en un expedient nou i distint. No ha de cabre, per
tant, tramitar un nou compte de liquidació definitiva.

Així mateix, la Memòria del Compte de liquidació definitiva continua assenyalant:

“No obstant la posposició de les circumstàncies econòmiques que es deriven de
les  eventuals  resolucions  judicials,  URBANOVENES,  SL,  ha  emés  un
CERTIFICAT integrat en el Projecte de reparcel·lació aprovat el 3-1-2013, en el
qual consten les quotes d'urbanització que han satisfet cada un dels afectats, per
la qual cosa l'afecció real que grava les finques de resultat ha de minorar-se
en els imports indicats i els imports satisfets per determinats propietaris,
quedant  els  imports  restants  a  resultes  del  que  derive  dels  eventuals  i
posteriors  comptes  de  liquidació  definitiva que  es  puguen  derivar  de  la
retaxació  de  càrregues  presentada  per  URBANOVENES,  SL,  en  aquest
Ajuntament.”

D'acord amb el que preveu l'article 19.3 del Reial decret 1093/1997, de 4 de juliol,
en el Modificat del Projecte de reparcel·lació, aprovat el 3 de gener de 2013 i inscrit
en el  Registre de la Propietat,  les càrregues de les “Finques resultants” es van
descriure minorant els imports ja satisfets a l'urbanitzador. A aquest efecte es va
incorporar al Projecte (document VII) un certificat d'URBANOVENES, SL, expressiu
dels  imports  ja  pagats  pels  distints  propietaris.  D'aquesta  manera,  resulta  així
mateix  improcedent  reiterar  aquesta  minoració  amb  motiu  de  l'aprovació  del
Compte de liquidació definitiva que, com ja s'ha argumentat més amunt, serà únic. 
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En  conseqüència,  el  document  de  Compte  de  liquidació  definitiva  ha  d'ometre
aquests paràgrafs en el sentit expressat.” 

Seté.- URBANOVENES, SL, va presentar el 10 d'abril de 2015 (RE 4711) un document
de Compte de liquidació definitiva que així mateix va rebre informe desfavorable, i es
va dictar  el  Decret  2015-1520,  de 2 de juny de 2015,  pel  qual  es reitera que era
procedent rectificar l'apartat 1.2.1 de la Memòria i recollir correctament les quantitats
de les columnes del Compte de liquidació provisional 2013 i el definitiu 2015.

URBANOVENES, SL, ha presentat el 16 de juliol de 2015 (RE 9360) la Memòria del
Compte de liquidació definitiva rectificat de conformitat amb els decrets núm. 2015-
0820,  d'1  d'abril  de  2015,  i  núm.  2015-1520,  de  2  de  juny  de  2015  anteriorment
esmentats, adjuntant així mateix el Compte de liquidació definitiva amb les correccions
requerides  i  un  quadre  justificatiu  de  la  modificació  de  la  quota  provisional  a  la
definitiva.

Tenint en compte les següents CONSIDERACIONS JURÍDIQUES:

PRIMERA. Respecte de les al·legacions formulades en el procediment:

I. Al·legacions formulades per DOLORES DE LA FUENTE MOCHALES, en data
28 de novembre de 2014 (RE 16914); per CRISTINA CARRASCO PARRA, en data 1
de desembre de 2014 (RE 16970);  per  FRANCISCO SAURA DELGADO i  MARÍA
MERCEDES ALCALDE ARRIBAS, en data 1 de desembre de 2014 (RE 16971); per
ANTONIO RENAU TRAVER i ASUNCIÓN REDONDO MARCHANTE, en data 1 de
desembre de 2014 (RE 16990); per JOSÉ VENTURA SERRA i JOSEFINA CHORDÁ
SAFONT, en data 2 de desembre de 2014 (RE 17046); per DOLORES TORMOS MAS
i VICENTE RIPOLL TORMOS,  en  data 2  de desembre de 2014 (RE 17056);  per
VICENTE  GUEROLA  PERIS i ANA  MARÍA  GARÍ  CASTRILLO,  en  data  3  de
desembre  de  2014  (RE  17164);  per  MARÍA DEL  CARMEN  TELLOLS  LÓPEZ i
PAOLA TELLOLS BARRIONUEVO, en data 3 de desembre de 2014 (RE 17161), i per
MERCEDES CONDE CHORDÁ,  en data 4 de desembre de 2014 (RE 17210);  de
contingut i  fonament substancialment semblant. Es procedeix a donar una resposta
raonada comuna per a totes, d'acord amb la possibilitat prevista en l'article 86.3 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Els al·legants qüestionen l'actuació municipal en l'execució de la sentència 260/2007,
de  26  de  juny  de  2007,  i  la  inscripció  registral  del  Modificat  del  Projecte  de
reparcel·lació de la unitat d'execució A-11 i defensen que no hi ha motiu o causa de
Compte de liquidació definitiva atés que ‘el Compte de liquidació definitiva no es pot
inscriure  en  la  finca  adjudicada  per  l'Acord  de  3  de  gener  de  2013,  una  finca
adjudicada, aquesta última, que ja porta inclòs un compte de liquidació provisional el
valor del qual és el mateix que el del compte definitiu. En el nostre cas, ambdós es
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refereixen a la quantitat de x € -doneu per reproduït l'import corresponent a cada un
dels al·legants-, per la qual cosa no hi ha efecte econòmic, la qual cosa implica que no
hi  ha motiu o causa de compte de liquidació definitiva’ i  arriben a les conclusions
següents:

1a.- No és cert que la legislació urbanística valenciana permeta una nova afecció

sobre les finques de resultat d'un mateix projecte de reparcel·lació.

2a.- La coordinació de l'art. 128 del RGU i l'art. 20.1 del RD 1093/1997 implica la

caducitat de tota afecció, siga provisional o definitiva, una vegada transcorreguts

set anys des de la inscripció del Projecte de reparcel·lació.

3a.- L'acord de 3 de gener de 2013 és un acte d'execució de sentència, no un acte

administratiu  nou,  sinó  jurisdiccional,  sent  la  seua  funció  la  de  rectificar  en  el

Projecte de reparcel·lació, contingut en l'acord plenari de 3 de març de 2005, les

il·legalitats previstes en les tres sentències que s'executen.

Contestació:

S'informa  la  procedència  de  desestimació  de  les al·legacions  atés  que  els
arguments  formulats  pels  al·legants  s'extralimiten  del  document  de  Compte  de
liquidació definitiva tramitat, plantejant qüestions que s'han dilucidat en via judicial, en
relació amb l'execució de la Sentència 260/2007, i d'índole registral, que s'hauran de
resoldre, si escau, davant de la instància pertinent.

Així,  s'ha d'assenyalar  que per  interlocutòria  del  Jutjat  Contenciós Administratiu  de
Castelló  de  7  d'octubre  de  2014  s'ha  tingut  per  executada  l'esmentada  sentència
260/2007, de 26 de juny, amb la inscripció en el Registre de la Propietat núm. 1 de
Nules  del  Modificat  del  Projecte  de  reparcel·lació  de  la  unitat  d'execució  A-11
redelimitada.

D'altra banda, el Compte de liquidació definitiva de l'esmentat Modificat del Projecte de
reparcel·lació es presenta per tal de complir el que preveu l'article 128 del Reglament
de gestió urbanística,  per la  qual  cosa cal  així  mateix desestimar l'argument de la
innecessarietat de tramitació del document.

II. Al·legacions formulades  per  ELEUTERIO  SÁNCHEZ  ALBA, en  data  2  de
desembre de 2014 (RE 17059);  JOSÉ ORTIZ ANGULLO i  JUAN MIGUEL ORTIZ
ANGULLO,  en  data  2  de  desembre  de  2014  (RE  17061);  DOLORES  TRAVER
PLANES, en data 2 de desembre de 2014 (RE 17109); DOLORES i AGUSTÍN PERIS
TRAVER, en data 2 de desembre de 2014 (RE 17110);  EUTIMIO MALO HERRANZ,
en data 3 de desembre de 2014 (RE 17159);  JOSÉ ENRIQUE GALLÉN SÁNCHEZ,
en data 3 de desembre de 2014 (RE 17161-BIS); LAURA LLOPIS CHORDÁ, en data
4 de desembre de 2014 (RE 17244); CELEDONIO MARTÍNEZ PERAL, en data 4 de
desembre de 2014 (RE 17245);  MARÍA JESÚS MALO VERDEGAL,  en data 5 de
desembre  de  2014  (RE  17346);  ISIDORA PENALBA  SÁNCHEZ,  en  data  9  de
desembre de 2014 (RE 17387); MARÍA DOLORES NOS TARANCÓN, INMACULADA
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GARCÍA LLORENS, JAUME NOS GARCÍA I JOSEP NOS GARCÍA, en data 22 de
gener  de  2015  (RE  904);  de  contingut  i  fonament  substancialment  semblant.  Es
procedeix  a  donar  una  resposta  raonada  comuna  per  a  totes,  d'acord  amb  la
possibilitat prevista en l'article 86.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre:

Els al·legants defensen que no és legalment possible aprovar el Compte de liquidació
definitiva del Projecte de reparcel·lació de la unitat d'execució A-11 redelimitada ja que
l'acord de 3 de gener de 2013, d'aprovació de l'esmentat Projecte, no és definitiu en no
haver-se resolt el recurs de reposició interposat pels al·legants contra aquest.

Assenyalen que el contingut del Compte de liquidació definitiva és el mateix que el del
Compte de liquidació provisional i que de l'apartat 1.4 de la Memòria del Compte es
dedueix que l'única finalitat pretesa per l'urbanitzador en tramitar-lo radica en el seu
interés a obtenir la certificació administrativa que permeta augmentar o ajustar l'afecció
real  de  les  finques  de resultat  en  el  Registre  de  la  Propietat,  objectiu  que  ha  de
rebutjar-se ja que el Projecte de reparcel·lació no ha pogut tenir accés al Registre per
no ser ferm en via administrativa i perquè s'ha produït la caducitat de l'afecció de les
finques  de  resultat  de  la  unitat  d'execució  A-11  al  compliment  de  l'obligació
d'urbanitzar.

Finalment al·leguen que el Compte de liquidació definitiva tramitat no és un compte
detallat i justificat ni expressa els saldos deutors o creditors dels propietaris.

Contestació:

Cal desestimar les al·legacions atés que:

L'acord de 3 de gener de 2013, d'aprovació del Modificat del Projecte de reparcel·lació
de la unitat d'execució A-11 redelimitada en execució de sentència, va esdevenir ferm
en via administrativa una vegada transcorreguts els terminis per a la seua impugnació
en via administrativa i, així mateix i respecte dels al·legants, una vegada transcorregut
el termini màxim per a resoldre els recursos de reposició que van interposar, produint
el silenci efectes desestimatoris. D'aquesta manera, els ara al·legants van interposar
un recurs contenciós administratiu contra l'esmentada desestimació presumpta, que va
obrir el procediment ordinari 145/2013 davant del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana i que, després de la interlocutòria de 14 de febrer de 2014 de la
Sala  Contenciosa  Administrativa  d'aquest  Tribunal,  se  substancia  davant  del  Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló, en el procediment ordinari 135/2014.

Així  les  coses,  havent-se  certificat  la  fermesa  en  via  administrativa  de  l'anomenat
acord de 3 de gener de 2013, el Modificat del Projecte de reparcel·lació de la unitat
d'execució A-11 redelimitada per sentència judicial es va inscriure en el Registre de la
Propietat de Nules el 12 de juny de 2014, i amb això es va complir la Sentència núm.
260, de 28 de juny de 2007, dictada en el procediment ordinari 191/2005, tal com s'ha
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pronunciat  el  Jutjat  Contenciós  Administratiu  núm.  2  de  Castelló  en  interlocutòria
dictada el 7 d'octubre de 2014.

D'altra  banda,  el  Compte  de  liquidació  definitiva  del  Modificat  del  Projecte  de
reparcel·lació de la unitat d'execució A-11 redelimitada es presenta previ requeriment
municipal  i  per  tal  de  complir  el  que preveu l'article  128 del  Reglament  de gestió
urbanística.

Respecte a les deficiències de forma del document exposat al públic, per falta de detall
i justificació, cal assenyalar que el document presentat com a Compte de liquidació
definitiva i  sotmés a informació pública es va limitar a reproduir la columna  ‘Quota
provisional any 2013’ del Compte de liquidació provisional del Modificat del Projecte de
reparcel·lació aprovat el 3 de gener de 2013, que al seu dia va ser així mateix sotmés
a  informació  pública  amb  notificació  als  al·legants,  i  que  va  preveure  de  forma
justificada i detallada per a cada propietari les rectificacions imposades per resolucions
judicials.  D'aquesta manera, és procedent  rebutjar el  desconeixement per part  dels
al·legants de la justificació de les quantitats recollides com a definitives.

És procedent matisar, no obstant això, que en el Compte de liquidació definitiva que
s'aprova  s'han  introduït  les  correccions  assenyalades  en  l'antecedent  sisé  de  la
present  resolució,  tenint  en  compte  els  errors  detectats  en  la  seua  Memòria  i  en
l'import  del  qual  és  creditor  aquest  Ajuntament  en  concepte  de  la  indemnització
satisfeta, en execució de sentència, a Dolores Mota Ruiz; i que suposa repercutir la
quantitat  de 49.169,10 € en compte de 53.980,86 € entre els propietaris,  és a dir,
4.811,76 € menys. Sent aquest l'únic canvi, el qual es trasllada als propietaris en el
present acord, i que suposa una disminució en les càrregues per satisfer, no s'està
produint indefensió, per la qual cosa és procedent així  mateix desestimar aquestes
al·legacions.

Finalment,  cal  significar  que no forma part  del contingut d'un Compte de liquidació
definitiva expressar  si  els  propietaris  estan o no al  corrent  dels  pagaments de les
quotes  d'urbanització  girades,  sinó  determinar  de  forma  definitiva  l'import  de  les
esmentades  càrregues;  això  sense  perjudici  del  dret  de  tot  propietari  a  obtenir  la
informació sobre els seus saldos deutors o creditors en l'actuació i que l'esmentada
informació haja de ser facilitada i certificada per la mercantil  urbanitzadora, tant als
propietaris que ho sol·liciten com a aquesta Administració, a fi de poder autoritzar, si
escau, l'alçament de les càrregues urbanístiques de les finques en el Registre de la
Propietat.

III. Al·legació formulada per  JUAN FERNANDO CONDE VENTURA, en data 10
de desembre de 2014 (RE 17506).

L'al·legant defensa la inadmissió del Compte de liquidació definitiva del Projecte de
reparcel·lació de la unitat d'execució A-11 redelimitada, atés que concorre el termini de
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prescripció de cinc anys previst en l'article 128 del Reglament de gestió urbanística,
tenint en compte que la recepció de l'obra urbanitzadora es va produir l'any 2008.

Entén el Sr. Conde que l'Ajuntament va haver de tramitar al setembre de 2008, una
vegada rebudes les obres, la liquidació definitiva de la reparcel·lació aprovada l'any
2005; i complir les distintes resolucions judicials posteriors mitjançant un expedient nou
i  distint  per  a  liquidar  les  noves  afeccions  sobre  els  interessos  econòmics  dels
propietaris afectats, si n'hi haguera.

Contestació:

S'informa la procedència de desestimació de les al·legacions formulades atés
que:

El  26  de juny  de  2007  es  va  dictar  la  Sentència  núm.  260  del  Jutjat  Contenciós
Administratiu 2 de Castelló en el  procediment ordinari  191/2005, que va estimar el
recurs interposat per Miguel Vicente Francisco Avivar, José Centelles Arnau, José Gil
Vivas i Sara Blasco Torres contra l'acord plenari de 3 de març de 2005 d'aprovació del
Projecte de reparcel·lació de la unitat d'execució A-11 ‘declarant la resolució objecte de
recurs  contrària  a  dret  en  l'extrem en  què  inclou  les  parcel·les  dels  demandants,
reconeixent  com  a  jurídica  individualitzada  per  a  cada  un  dels  actors  el  dret  al
reintegrament  de les quanties abonades en concepte de quotes d'urbanització així
com les quotes de manteniment dels avals subscrits per cada un d'ells per a atendre el
pagament de les quotes d'urbanització, i la cancel·lació de les càrregues o afeccions
que com a conseqüència de la inscripció del Projecte de reparcel·lació en el Registre
de la Propietat s'hagen practicat en les finques de titularitat dels actors’.
Aquesta sentència va ser confirmada en apel·lació per la Secció Primera de la Sala
Contenciosa  Administrativa  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  la  Comunitat
Valenciana, en sentència núm. 917, de 30 de juny de 2009 (AP/1/247/2008).

D'aquesta manera, quan es van rebre les obres d'urbanització l'any 2008 no podia
haver-se  tramitat  un  compte  de  liquidació  definitiva  del  Projecte  de  reparcel·lació
aprovat en 2005, ja que havia estat declarat contrari a dret en aspectes que excedien
del vessant merament econòmic. 

Les rectificacions en la reparcel·lació amb vista a l'execució de les resolucions judicials
fermes recaigudes contra el Projecte aprovat l'any 2005 han culminat amb l'aprovació,
el  3  de  gener  de  2013,  del  Modificat  del  Projecte  de  reparcel·lació  de  la  unitat
d'execució A-11 redelimitada, i la seua posterior inscripció registral el 12 de juny de
2014, i així s'ha pronunciat el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló en
interlocutòria de 7 d'octubre de 2014.

És  la  liquidació  provisional  del  Modificat  del  Projecte  de  reparcel·lació  tramitat  en
execució de sentències la que s'eleva, amb rectificacions, a definitiva.
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És procedent, per tant, la seua desestimació.

SEGONA. Respecte al Compte de liquidació definitiva tramitat:

Amb  l'aprovació  del  Compte  de  liquidació  definitiva  del  Modificat  Projecte  de
reparcel·lació de la unitat d'execució A-11 redelimitada, s'estan tenint en compte les
rectificacions imposades per  les  resolucions administratives  o judicials  posteriors  a
l'acord de la reparcel·lació; així com les càrregues i despeses prorratejables entre els
adjudicataris de finques resultants i els errors o omissions que s'han produït o advertit
després de l'esmentat acord, tal com disposa l'article 128 del Reial decret 3288/1978,
de 25 d'agost, d'aprovació del Reglament de gestió urbanística. 

El  Compte  de  liquidació  definitiva  que  s'aprova  introdueix  rectificacions  en  les
columnes:  ‘cobraments  indemnitzacions’,  ‘pagaments  indemnitzacions’ i  ‘saldo
indemnitzacions’ del  Compte de liquidació provisional  del  Modificat  del  Projecte de
reparcel·lació de la unitat d'execució A-11 redelimitada, amb la consegüent variació de
la ‘quota definitiva’ respecte de la provisional aprovada el 3 de gener de 2013, que era
coincident amb la sotmesa a informació pública, i que ha disminuït per a cada finca
resultant com a conseqüència de l'error detectat en l'import del qual és creditor aquest
Ajuntament per la indemnització satisfeta a Dolores Mota Ruiz, la qual cosa suposa
repercutir la quantitat de 49.169,10 € en compte de 53.980,86 € entre els propietaris,
és a dir, 4.811,76 € menys. 

Així es reflecteix en  la columna de  ‘quotes definitives’ que s'inclou en el quadre que
s'adjunta, en la qual així mateix consta una columna de ‘quotes provisionals’ anteriors,
per a més claredat.

D'altra banda, i per a atendre l'obligació contreta el 3 de gener de 2013 d'assumir les
obres executades per URBANOVENES, SL, al c/ Juan Lugo i un tram del c/ Viver, en
l'àmbit de les parcel·les excloses de la unitat d'execució A-11 per sentència judicial
ferma,  obres  sense  utilitat  urbanística  per  a  la  resta  de  la  unitat  d'execució  A-11,
valorades  en  66.491,27  €;  és  procedent  assumir el  compromís  de  consignar
l'esmentada quantitat en el Pressupost municipal.

TERCERA.-  S'ha complit  allò que  assenyalen l'article 129 del Reglament de gestió
urbanística  i  l'article  177  de  la  Llei  16/2005,  de  30  de  desembre,  urbanística
valenciana,  de  manera  que  el  Compte  de  liquidació  definitiva  s'ha  tramitat  de  la
mateixa manera que el  Projecte de reparcel·lació,  havent-se exposat  al  públic  per
període d'un mes, amb notificació als titulars de drets afectats per l'actuació.

A tenor de l'article 177.2 LUV, d'aplicació ratione temporis, l'aprovació d'un Projecte de
reparcel·lació  pot  produir-se  amb  rectificacions  que  s'expressen  inequívocament  i
queden incorporades definitivament al projecte. D'aquesta manera cal assenyalar que
com a conseqüència del Decret de l'Alcaldia  2015-0820, d'1 d'abril de 2015 i Decret
2015-1520,  de 2 de juny de 2015,  el Compte de liquidació definitiva que s'aprova
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introdueix, respecte del document sotmés a informació pública, les rectificacions més
amunt assenyalades, les quals es traslladaran als interessats junt amb la notificació
d'aquest acord.

QUARTA.- L'article 21.l.j de la Llei reguladora de les bases de règim local confereix a
l'Alcaldia  Presidència  la  competència  per  a  aprovar  els  instruments  de  gestió
urbanística. No obstant això, el Compte de liquidació definitiva que s'aprova reflecteix,
d'una banda, que aquest Ajuntament és creditor del Programa figurant un saldo a favor
seu de 49.169,10 €, en haver anticipat la indemnització de Dolores Mota Ruiz que
resulta de la sentència núm. 1012/2008; i, d'una altra, que l'urbanitzador de la UE A-11,
Urbanovenes, SL, és creditor de l'Ajuntament de Borriana per import de 66.491,31 €,
corresponent a les obres d'urbanització de les parcel·les número 71 i 75 excloses de la
UE A-11 per Sentència número 260; per la qual cosa de la seua aprovació s'han de
derivar conseqüències econòmiques que no estan reflectides en l'actual Pressupost
municipal, per la qual cosa competeix al Ple de l'Ajuntament la seua aprovació.

PER TOT EL QUE S'HA EXPOSAT ANTERIORMENT, aquest Ple de l'Ajuntament, de
conformitat amb l'informe emés per la cap de la Secció II, i amb el dictamen favorable
de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, ACORDA:

PRIMER. Desestimar les al·legacions formulades en el procediment basant-se en les
consideracions efectuades en la part expositiva del present acord.

SEGON.  Aprovar el  Compte  de  liquidació  definitiva  del  Modificat  del  Projecte  de
reparcel·lació de la unitat d'execució A-11 redelimitada del Pla general d'aquesta ciutat,
aprovat mitjançant un acord del Ple de l'Ajuntament de data 3 de gener de 2013 (BOP
núm. 13 de 29 de gener de 2013) i inscrit el 12 de juny de 2014 en el Registre de la
Propietat  de Nules 1;  que va ser presentat  en data 16 de juliol  de 2015 (Registre
entrada 9360), per la mercantil URBANOVENES, SL.

TERCER. Assumir el compromís de consignar en el Pressupost municipal la quantitat
de 66.491,27 €, en concepte de compensació a URBANOVENES, SL, amb CIF B-
12515417, per les obres d'urbanització executades al c/ Juan Lugo i un tram del c/
Viver,  excloses de  la  UE  A-11  per  sentència  núm.  260/2007,  de  26  de  juny  (PO
191/2005), segons figura en el Compte de liquidació definitiva que s'aprova.

QUART. Notificar el present acord als interessats junt amb el Compte de liquidació
definitiva  i  el  quadre  justificatiu  presentats  el  16  de  juliol  de  2015  (RE  9360),
significant-los  que contra  el  present  acte,  que és  definitiu  en la  via  administrativa,
poden  interposar,  en  el  termini  d'un  mes,  recurs  potestatiu  de  reposició  davant
d'aquest  Ple  de  l'Ajuntament  o,  en  el  termini  de  dos  mesos,  recurs  contenciós
administratiu davant del jutjat d'aquesta 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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Sotmesa la ratificació de la inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia a la consideració
de  la  corporació,  els  vint-i-un  membres  presents  hi  presten  unànime  aprovació.
Consegüentment, es ratifica la inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia.

En relació amb aquest assumpte, no es produeixen intervencions.

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

3.-  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DE  L'ACORD  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE
L'AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME I L'AJUNTAMENT DE BORRIANA (Àrea
IV. Neg. Participació Ciutadana)

La secretària  dóna compte de dictamen de la Comissió Permanent de Participació
Ciutadana, del següent tenor literal:

“VIST l'esborrany  de  l'Acord  entre  l'Agència  Valenciana  del  Turisme  i  aquest
Ajuntament,  l'objecte  del  qual  el  constitueix  l'encàrrec  de  gestió  del  manteniment,
reparació i conservació de la infraestructura turística del litoral instal·lada a les platges
d'aquest municipi, de la qual resulta titular l'Agència Valenciana del Turisme.

VIST el que disposen els articles 10 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases de règim local.

VIST el que disposa l'article 111 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de
règim local de la Comunitat Valenciana.

VIST el que disposa l'article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú

I  de  conformitat  amb l'informe proposta  de  la  Secció  IV  i  amb el  dictamen  de  la
Comissió Municipal de Participació Ciutadana.

El Ple de l'Ajuntament, fent ús de les atribucions que li confereix l'article 47.2.h de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, ACORDA:

Primer.- Aprovar l'esborrany de l'Acord de col·laboració entre l'Agència Valenciana del
Turisme i aquest Ajuntament, l'objecte del qual el constitueix l'encàrrec de gestió del
manteniment,  reparació i  conservació de la infraestructura turística del  litoral
instal·lada  a  les  platges  d'aquest  municipi,  de  la  qual  resulta  titular  l'Agència
Valenciana del Turisme, i tot això respecte del període comprés entre el dia 1 de març
de 2015 i el dia 15 d'octubre de 2015.

Segon.- Facultar l'Alcaldia Presidència, tan àmpliament com en dret siga exigible, per a
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la  firma del  present  Acord així  com per a tots aquells  actes de gestió  derivats  de
l'Acord subscrit.

Tercer.- Ordenar la publicació d'aquest acord en el tauler d'edictes municipal.

Quart.- Traslladar aquest acord a l'Agència Valenciana del Turisme, a la Secció IV, als
Serveis Tècnics Municipals i a la Intervenció de Fons, a l'efecte oportú.

Cinqué.- Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar-se
recurs  contenciós  administratiu,  en  el  termini  de  dos  mesos  comptadors  des  de
l'endemà de la  seua publicació en el  tauler  d'edictes municipal,  davant  de la  Sala
Contenciosa  Administrativa  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  la  Comunitat
Valenciana amb seu a la ciutat de València, d'acord amb el que disposa l'article 10 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Potestativament,  també  es  pot  interposar  recurs  de  reposició  davant  del  Ple  de
l'Ajuntament, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seua publicació,
d'acord amb el que estableix l'article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Igualment es pot interposar qualsevol altre recurs que es considere oportú.”

En relació amb aquest 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.- APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DE  L'EXPEDIENT  3/2015  DE  MODIFICACIÓ  DE
CRÈDITS  MITJANÇANT  CONCESSIÓ  DE  CRÈDITS  EXTRAORDINARIS  I
SUPLEMENTS DE CRÈDIT (Àrea Econòmica. Intervenció)

La  secretària  dóna  compte  de  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  Permanent
d'Hisenda i Comptes, del següent tenor literal:

“Vista  la  Memòria  d'Alcaldia  Presidència  sobre  la  necessitat de  tramitació  de
l'expedient  núm.  3-2015  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,  suplementar  aplicacions
pressupostàries per a atendre despeses que no es poden demorar i,  d'una altra, la
creació de noves aplicacions.

Quant  a  suplementar  aplicacions  de  despeses  per  entendre  insuficients  per  a
concloure  l'exercici,  tenim:  despeses  en  protecció  civil,  festes  Misericòrdia,  junta
fallera,  manteniment  via  pública,  cementeri,  activitats  culturals,  esportives,  festes
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poblats marítims, premsa i publicitat, assistència jurídica, serveis socials programes i
atencions protocol·làries. El finançament va a càrrec del romanent de tresoreria i de la
baixa d'aplicacions com ara interessos de préstecs i neteja immobles.

Pel que fa a la creació d'aplicacions pressupostàries noves (crèdits extraordinaris), es
tracta d'assistència de personal de suport a comissions informatives, complement de
malaltia en cada programa i, finalment, sou grup C1 de promoció cultural, i es finança
amb la baixa de productivitat i personal eventual.

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, el Ple de l'Ajuntament ACORDA:

PRIMER.- Aprovar l'expedient 3-2015 de modificació de crèdits mitjançant suplements
de crèdit i crèdits extraordinaris en el Pressupost municipal de l'exercici 2015, segons
el desglossament que es relaciona:
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135.22609001 1.500,00 €

338.22699002 28.153,46 €

338.22699028 113.134,00 €

1532.21000000 20.000,00 €

164.21200003 3.000,00 €

334.22609002 14.000,00 €

341.22609003 7.500,00 €

338.22699000 5.000,00 €

924.22602000 10.000,00 €

920.22604000 35.000,00 €

231.22699015 2.000,00 €

912.22601000 3.000,00 €

suma 242.287,46 €

920.22700000 30.000,00 €

011.31000000 66.000,00 €

870.0000 146.287,46 €

suma 242.287,46 €

codi aplicació pressupostària projecte m odificac(+) €

SUPLEMENT CRÈDITS

DESPESES PROTECCIÓ CIVIL

FESTES MISERICÒRDIA

DESPESES JUNTA LOCAL FALLERA

MANTENIMENT I CONSERVACIÓ VIA PÚBLICA

MANTENIMENT I CONSERVACIÓ CEMENTERI

DESPESES DIVERSES ACTIVITATS CULTURALS

DESPESES DIVERSES ACTIVITATS ESPORTIVES

FESTES POBLATS MARÍTIMS

PREMSA I PUBLICITAT

ASSISTÈNCIA JURÍDICA 

SERVEIS SOCIALS UP PROGRAMES

ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRES.

FINANÇAMENT DESPESES-disminució

NETEJA IMMOBLES SERVEIS GENERALS

INTERESSOS PRÉSTECS

FINANÇAMENT INGRESSOS-augment

ROM. TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
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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 aquest assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sra. Rius
(tres), Sr. Fuster (dues), Sr. Sánchez (dues).

Sotmés l'assumpte a la corresponent votació, dóna el resultat següent: vots a favor,
ONZE (6 del PSOE, 3 de Compromís i 2 de Se Puede Burriana). Vots en contra, DOS
(2 de CIBUR). Abstencions, VUIT (7 de PP i 1 de Ciudadanos). Consegüentment es
declara l'assumpte aprovat per majoria.

18

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

920.23300001  2.214,00 €

151.23300001 1.107,00 €

932.23300001 1.107,00 €

132.1210301 1,00 €

151.1210301 1,00 €

1532.1210301 1,00 €

164.1210301 1,00 €

165.1210301 1,00 €

170.1210301 1,00 €

231.1210301 1,00 €

241.1210301 1,00 €

326.1210301 1,00 €

3321.1210301 1,00 €

3322.1210301 1,00 €

334.1210301 1,00 €

336.1210301 1,00 €

341.1210301 1,00 €

493.1210301 1,00 €

912.1210301 1,00 €

920.1210301 1,00 €

9231.1210301 1,00 €

924.1210301 1,00 €

925.1210301 1,00 €

931.1210301 1,00 €

932.1210301 1,00 €

934.1210301 1,00 €

334.1200300 4.222,40 €

suma 8.673,40 €

920.1500000 4.451,00 €

326.1100000 4.222,40 €

suma 8.673,40 €

codi aplicació pressupostària projecte m odificac(+) €

CRÈDITS EXTRAORDINARIS

SUPORT ADMINISTRATIU COMISSIONS ASSISTÈNCIA 

SUPORT ADMINISTRATIU COMISSIONS ASSISTÈNCIA 

SUPORT ADMINISTRATIU COMISSIONS ASSISTÈNCIA 

COMPLEMENT MALALTIA P132

COMPLEMENT MALALTIA P151

COMPLEMENT MALALTIA P1532

COMPLEMENT MALALTIA P164

COMPLEMENT MALALTIA P165

COMPLEMENT MALALTIA P170

COMPLEMENT MALALTIA P231

COMPLEMENT MALALTIA P241

COMPLEMENT MALALTIA P326

COMPLEMENT MALALTIA P3321

COMPLEMENT MALALTIA P3322

COMPLEMENT MALALTIA P334

COMPLEMENT MALALTIA P336

COMPLEMENT MALALTIA P341

COMPLEMENT MALALTIA P493

COMPLEMENT MALALTIA P912

COMPLEMENT MALALTIA P920

COMPLEMENT MALALTIA P9231

COMPLEMENT MALALTIA P924

COMPLEMENT MALALTIA P925

COMPLEMENT MALALTIA P931

COMPLEMENT MALALTIA P932

COMPLEMENT MALALTIA P934

SOU GRUP C1 P334 PROMOCIÓ CULTURAL

codi aplicació pressupostària projecte m odificac(-) €

DESPESES-dism inució

PRODUCTIVITAT SERVEIS GENERALS

PERSONAL EVENTUAL BÀSIQUES P326 SERV. EDUCACIÓ
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5.-  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DEL  COMPTE  GENERAL  CORRESPONENT  A
L'EXERCICI 2014 (Àrea Econòmica. Intervenció)

La  secretària  dóna  compte  de  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  Permanent
d'Hisenda i Comptes, del següent tenor literal:

Donat compte de l'expedient tramitat amb vista a l'aprovació del Compte general de
l'exercici 2014, examinat l'informe emés per la Intervenció Municipal i vist el dictamen
favorable de la Comissió Especial de Comptes de data 14 d'abril de 2015, havent-se
exposat  al  públic  d'acord  amb  el  que  preveu  la  normativa  d'aplicació  sense  que
s'hagueren formulat reclamacions, inconvenients o observacions, i vist el nou dictamen
emés per l'esmentada Comissió, aquest Ple de l'Ajuntament ACORDA:

PRIMER.- Aprovar el Compte general de l'exercici 2014, referit al Pressupost municipal
i integrat pel de la mateixa entitat i el relatiu a l'organisme autònom Centre de les Arts
Rafel Martí de Viciana. 

SEGON.-  Contra el  present  acord pot  interposar-se recurs contenciós administratiu
davant del Tribunal Contenciós Administratiu de Castelló, en el termini de dos mesos
comptadors des de l'endemà al de l'aprovació del present acord o qualsevol altre que
s'estime procedent.

TERCER.- Traslladar a la Intervenció Municipal a l'efecte oportú.”

En relació amb aquest assumpte, es produeixen les intervencions següents: 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 declara l'Alcaldia Presidència.

6.-  DACIÓ  DE  COMPTE  AL  PLE  DE  LES  RESOLUCIONS  DE  L'ALCALDIA
PRESIDÈNCIA SOBRE NOMENAMENTS I DELEGACIONS (Secretaria)

La secretària  dóna compte de les resolucions adoptades per l'Alcaldia Presidència
relatives a nomenaments i delegacions, del següent tenor literal:

“DELEGACIONS EN DIVERSOS REGIDORS

Constituïda la nova corporació en data 13 de juny, i de conformitat amb l'art. 23.4 de la
Llei reguladora de les bases de règim local, que estableix que l'Alcaldia Presidència
pot  atorgar  delegacions  especials  a  favor  de  qualsevol  regidor  per  a  comeses
específiques,  i  d'acord amb el  que disposa l'art.  21 de la  mencionada LBRL, i  els
articles 43 a 45 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aquesta
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Alcaldia Presidència, fent ús de les atribucions que té conferides, RESOL:

PRIMER.-  Concedir als  regidors  i  regidores  que  s'expressen  a  continuació  les
següents delegacions especials:

Serveis Públics, Via Pública, Cementeri, Pesca, Zona Marítima i Santa Bàrbara:
Vicente Aparisi Juan
Hisenda: Maria Cristina Rius Cervera
Interior, Personal i Seguretat: Javier Gual Rosell
Joventut, Festes i Falles: Maria Lluïsa Monferrer Aguilella
Urbanisme, Activitats i Medi Ambient: Bruno Arnandis Ventura
Cultura, Patrimoni, Esports i Mitjans de Comunicació: Vicent Granel Cabedo
Turisme, Agricultura i Normalització Lingüística: Santiago Zorío Clemente
Polítiques Actives d'Ocupació,  Comerç,  Consum, Mercat i  Igualtat:  Inmaculada
Carda Isach
Participació Ciutadana i Regeneració Democràtica, Transparència, Comunicació
Ciutadana i Noves Tecnologies: Cristofer del Moral Espinosa
Serveis Socials, Gent Gran, Integració i Sanitat: Manuel Navarro Ruiz

SEGON.- En tots ells, indistintament, la facultat de presidir meses de contractació.

TERCER.- Les facultats que es deleguen comprenen la direcció interna i la gestió dels
serveis  delegats,  però  no  comprenen  la  facultat  de  resoldre  mitjançant  actes
administratius ni les establides en l'art. 21.3 de la Llei de bases de règim local.

QUART.-  Les condicions específiques per a l'exercici d'aquestes atribucions són les
establides per aquesta Alcaldia Presidència per a cada cas en concret, i es pot revocar
en qualsevol moment les delegacions especials concedides.

CINQUÉ.- El present decret ha de tenir efecte des de l'endemà de la data, havent de
procedir a la publicació d'aquest en el  Butlletí Oficial de la Província i  en el butlletí
d'informació municipal, sense perjudici de donar-ne compte al Ple en la primera sessió
que es realitze.

DELEGACIONS CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS CIVILS

De conformitat  amb l'art.  23.4  de  la  Llei  reguladora  de  les  bases  de  règim local,
l'Alcaldia Presidència pot atorgar delegacions especials a favor de qualsevol regidor
per a comeses específiques, i en consonància amb el que disposa l'art. 51.1 de la Llei
35/1994, de 23 de desembre, de la modificació del Codi Civil en matèria d'autorització
del  matrimoni  civil  pels  alcaldes,  aquesta  Alcaldia  Presidència,  fent  ús  de  les
atribucions que té conferides, resol:
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PRIMER.-  Concedir  delegació  especial  per  a  l'autorització  de  matrimoni  civils  als
regidors següents:

VICENTE APARISI JUAN
MARIA CRISTINA RIUS CERVERA
JAVIER GUAL ROSELL
MARIA LLUÏSA MONFERRER AGUILELLA
BRUNO ARNANDIS VENTURA
VICENT GRANEL CABEDO
SANTIAGO ZORÍO CLEMENTE
INMACULADA CARDA ISACH
CRISTOFER DEL MORAL ESPINOSA
MANUEL NAVARRO RUIZ
JUAN FUSTER TORRES
ANA MONTAGUT BORILLO
ÍÑIGO LOSADA BREITLAUCH
ENRIQUE SAFONT MELCHOR
VICTORIA MARIA MARÍN FUENTES
CARLOS SOLÁ PERIS
MARIA CONSUELO SUAY MONER
MARIOLA AGUILERA SANCHIS
ANTONIO SÁNCHEZ AVILÉS
MARIA JESÚS SANCHIS GUAL

SEGON.- Aquesta Alcaldia Presidència pot en qualsevol moment revocar per a si la
present delegació.

TERCER.- El present decret produeix efecte des de l'endemà de la data, havent de
procedir-se a la publicació d'aquest en el Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici
de donar-ne compte al Ple en la primera sessió que realitze.

CELEBRACIÓ DE SESSIONS JUNTA DE GOVERN LOCAL

Fent  ús de les atribucions que em confereix  el  Reial  decret  2568/1986,  de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, aquesta Alcaldia Presidència RESOL:

Fixar la periodicitat setmanal de la celebració de les sessions ordinàries de la Junta de
Govern Local i el seu horari els dimarts les 8.30 hores.

En cas que el dimarts fóra festiu, se celebraria el dia hàbil immediat següent.
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MODIFICACIÓ PERIODICITAT DE SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Fent  ús de les atribucions que em confereix  el  Reial  decret  2568/1986,  de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, aquesta Alcaldia Presidència RESOL:

Primer.- Deixar sense efecte el decret de l'Alcaldia núm. 2015-1725 de data 16 de
juny de 2015.

Segon.- Fixar la periodicitat setmanal de la celebració de les sessions ordinàries de la
Junta de Govern Local i el seu horari els dijous a les 8.30 hores.

En cas que el dijous fóra festiu, se celebraria el dia hàbil immediat següent.

MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

De conformitat  amb el que disposen els articles 23 de la Llei  7/1985,  de 2 d'abril,
reguladora  de  les  bases  de  règim  local,  i  52  del  Reglament  d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de
novembre, aquesta Alcaldia Presidència, fent ús de les facultats que li confereix la Llei,
RESOL:

Primer.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local els regidors següents:

VICENT GRANEL CABEDO

CRISTOFER DEL MORAL ESPINOSA

VICENTE APARISI JUAN 

SANTIAGO ZORÍO CLEMENTE

MARIA CRISTINA RIUS CERVERA

JAVIER GUAL ROSELL

MANUEL NAVARRO RUIZ 

Segon.- Donar compte de la present Resolució al Ple de l'Ajuntament en la primera
sessió que es realitze.

Tercer.- Notificar-ho a les persones interessades i publicar-ho en el Butlletí Oficial de
la Província, sense perjudici de la seua efectivitat des de l'endemà de la data de la
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resolució.

DESIGNACIÓ DE TINENTS D'ALCALDIA

De conformitat amb els articles 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local, i 46 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, segons el qual
correspon a aquesta Alcaldia Presidència el nomenament dels tinents d'alcalde entre
els membres de la Junta de Govern Local, el nombre dels quals no pot excedir el de
membres de la mencionada Junta de Govern Local, aquesta Alcaldia Presidència, fent
ús de les facultats que li confereix la Llei, RESOL:

Primer.- Nomenar tinents d'alcalde els membres següents de la Comissió de Govern
per l'ordre que s'indica:

1r tinent d'alcalde: VICENT GRANEL CABEDO

2n tinent d'alcalde: CRISTOFER DEL MORAL ESPINOSA

3r tinent d'alcalde: VICENTE APARISI JUAN 

4t tinent d'alcalde: SANTIAGO ZORÍO CLEMENTE

5a tinenta d'alcalde: MARIA CRISTINA RIUS CERVERA

6é tinent d'alcalde: JAVIER GUAL ROSELL

7é tinent d'alcalde: MANUEL NAVARRO RUIZ 

Segon.- Donar compte de la present resolució al Ple de l'Ajuntament en la primera
sessió que es realitze.

Tercer.- Notificar-ho a les persones interessades i publicar-ho en el Butlletí Oficial de la
Província,  sense perjudici  de la  seua efectivitat  des de l'endemà de la  data  de la
resolució.

DELEGACIONS EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

De conformitat amb les facultats conferides per l'article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, i la resta de normes d'aplicació, aquesta Alcaldia Presidència RESOL:

“Primer.- Delegar en la Junta de Govern Local l'exercici de les atribucions de l'Alcaldia
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en les matèries següents:

1.-  Aprovació  dels  projectes  d'urbanització  que  no  formen  part  d'un  programa
d'actuació (article 175 LOTUP).

2.- Autorització d'ocupació directa de terrenys subjectes a reparcel·lació necessaris per
a desenvolupar infraestructures d'urbanització (article 93.2 LOTUP).

3.- Transmissions directes i en metàl·lic d'excedents d'aprofitament (article 77 LOTUP).

4.- Transferències d'aprofitament (article 78 LOTUP).

5.-  Autorització  de  reserva  d'aprofitament  subjectiu  en  les  transmissions  al  domini
públic  de terrenys amb destinació dotacional,  per  a la  seua posterior  transferència
(article 79 LOTUP).

6.-  Denegació  de  reserves  d'aprofitament  adequades  per  al  desenvolupament  del
planejament (article 79.2 LOTUP).

7.- Expedició de cèdules de garantia urbanística per a parcel·les edificables que no
tinguen pendent  el  compliment  de deures  de cessió,  equidistribució  o  urbanització
(article 227 LOTUP).

8.-  Les  contractacions  de  totes  les  classes,  en  els  supòsits  en  què  l'esmentada
competència corresponga a l'Alcaldia de conformitat amb la normativa vigent, excepte
aquelles que tinguen la consideració de contractacions menors (D. A. 2a TRLCSP).

9.- L'adquisició de béns i drets, així com l'alienació del patrimoni, en els supòsits en
què  la  mencionada  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 (D. A. 2a TRLCSP).

10.- Dictat d'ordres individualitzades d'execució d'edificació (article 182 LOTUP).

11.- Exigència de certificacions actualitzades d'inspecció periòdica de construccions i
realització d'ofici a costa dels obligats si escau (article 180 LOTUP).

12.- Declaració de situació legal de ruïna (article 188 i article 189 LOTUP).

13.- Llicències i autoritzacions dels actes a què es refereix l'article 213 LOTUP.

14.- Declaració de caducitat de llicència (article 225 LOTUP).

15.- Expedients per a la restauració de la legalitat urbanística, per la realització d'obres
d'edificació  sense llicència  o  sense ajustar-se a les  seues determinacions en curs
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d'execució, als quals es refereixen els articles 233 i 235 de la LOTUP.

16.-  Execució  forçosa de l'ordre  de  suspensió  immediata  de les  obres  d'edificació
sense  llicència  o  sense  ajustar-se  a  les  seues  determinacions  en curs  d'execució
(article 241 LOTUP).

17.- Expedients per a la restauració de la legalitat urbanística, per la realització d'obres
d'edificació acabades sense llicència o sense ajustar-se a les seues determinacions a
què es refereix l'article 236 LOTUP.

18.-  Incoació i  resolució d'expedients sancionadors per  infracció urbanística (article
266 LOTUP).

19.- La resolució que posa fi als expedients de restauració de la legalitat urbanística
infringida, mitjançant l'adopció de les mesures previstes en l'article 240 de la LOTUP. 

20.- Concedir les llicències ambientals a què es refereix la Llei 6/2014, de 25 de juliol,
de la Generalitat Valenciana, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la
Comunitat Valenciana.

21.-  Ordenar  el  tancament  i  cessament  en  el  funcionament  d'activitats,  quan  no
disposen  del  corresponent  instrument  d'intervenció  ambiental,  d'acord  amb  el  que
estableix la Llei 6/2014 mencionada.

22.- Ordenar el tancament, clausura i cessament en el funcionament de locals en els
supòsits a què es refereixen els articles 44 i 59 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre,
de la Generalitat Valenciana, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments
públics, i 354 i següents del Decret 52/2010, de 26 de març, del Consell, reglament
que la desplega. 

23.- Resoldre les convocatòries i concursos per a la provisió dels llocs de treball de
lliure designació (art. 41.14b ROF).

24.- Declarar situacions administratives i jubilació del personal (art. 41.14g ROF).

Segon.-  Les  delegacions  expressades  s'estenen  a  totes  aquelles  actuacions
incidentals  que  es  produïsquen  o  dimanen  d'aquelles,  fins  a  la  resolució  de  les
reclamacions  o  recursos  que  s'articularen  contra  els  actes  dictats  fent  ús  de  tals
delegacions.

Tercer.- L'Alcaldia pot, en qualsevol moment, demanar per a si l'exercici de qualssevol
de les atribucions delegades quan, per raons d'urgència o una altra causa justificada,
ho estime convenient.

Quart.- Donar compte al Ple de la present resolució en la primera sessió que aquest
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òrgan realitze; així mateix ha de notificar-se personalment a l'òrgan delegat i publicar-
se en el  Butlletí Oficial de la Província  sense perjudici de la seua efectivitat des de
l'endemà de la data d'aquesta.”

DELEGACIÓ PRESIDÈNCIES DE COMISSIONS MUNICIPALS PERMANENTS

Davant de la pròxima constitució de las comissions municipals permanents, segons
l'acord adoptat en sessió plenària realitzada el dia 29 de juny en curs, i de conformitat
amb  el  que  estableix  l'art.  94  del  Reglament  orgànic  municipal,  aquesta  Alcaldia
Presidència RESOL:

Primer.- Delegar la presidència efectiva de las comissions municipals permanents en
els regidors següents, membres d'aquestes. 

 Comissió Municipal Permanent d'Urbanisme i Medi Ambient: 

JAVIER GUAL ROSELL 

 Comissió Municipal  Permanent d'Interior,  Recursos Humans i  Benestar
Social: 

INMACULADA CARDA ISACH

 Comissió Municipal Permanent d'Hisenda i Comptes:

MARIA LLUÏSA MONFERRER AGUILELLA

 Comissió Municipal Permanent de Participació Ciutadana:

CRISTOFER DEL MORAL ESPINOSA

Segon.- Notificar-ho a les persones interessades per a degut coneixement, i donar-ne
compte a les comissions municipals permanents.

En relació amb l'assumpte es produeixen les intervencions següents: Sra. Montagut
(una), Sra. alcaldessa (dues), Sr. Sánchez (dues), Sr. Del Moral (una).

La corporació en queda assabentada.

7.-  DACIÓ  DE  COMPTE  AL  PLE  DE  LA CONSTITUCIÓ  I  COMPOSICIÓ  DELS
GRUPS  POLÍTICS,  AIXÍ  COM  DE  LA DESIGNACIÓ  DELS  SEUS  PORTAVEUS
(Secretaria)
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La  secretària  dóna compte dels  escrits  presentats  pels  distints  grups polítics  amb
representació municipal, de constitució dels esmentats grups polítics i de la designació
dels portaveus d'aquests, del següent tenor literal:

“GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL (PSOE)

PORTAVEU DEL GRUP: Sr. JAVIER GUAL ROSELL, i com a portaveus suplents els
següents:

Sra. CRISTINA RIUS CERVERA
Sr. VICENTE APARISI JUAN
Sra. M. LLUÏSA MONFERRER AGUILELLA
Sr. BRUNO ARNANDIS VENTURA
Sra. M. JOSEP SAFONT MELCHOR

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT COALICIÓ COMPROMÍS PER BORRIANA

PORTAVEU DEL GRUP: VICENT GRANEL CABEDO, i com a portaveus suplents els
següents:
Sr. SANTIAGO ZORÍO CLEMENTE
Sra. INMACULADA CARDA ISACH

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT SE PUEDE BURRIANA

PORTAVEU DEL GRUP: Sr. CRISTOFER DEL MORAL ESPINOSA i com a portaveu
suplent el següent:

Sr. MANUEL NAVARRO RUIZ

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR (PP)

PORTAVEU DEL GRUP: Sr. JUAN FUSTER TORRES, i com a portaveus suplents els
següents:
Sra. ANA MONTAGUT BORILLO 
Sr. CARLOS SOLÁ PERIS
Sr. ENRIQUE SAFONT MELCHOR
Sra. CONSUELO SUAY MONER
Sr. ÍÑIGO LOSADA BREITLAUCH
Sra. VICTORIA MARÍN FUENTES

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT CIUTADANS INDEPENDENTS PER BURRIANA

PORTAVEU  DEL GRUP:  Sra.  MARIOLA AGUILERA SANCHIS,  i  com  a  portaveu
suplent Sr. ANTONIO SÁNCHEZ AVILÉS.
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GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT CIUDADANOS- PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
PORTAVEU DEL GRUP: Sra. MARIA JESÚS SANCHIS GUAL.”

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

La corporació en queda assabentada.

8.-  DACIÓ DE COMPTE AL PLE D'ASSIGNACIÓ DE REGIDORS PELS GRUPS
POLÍTICS A LES COMISSIONS MUNICIPALS PERMANENTS (Secretaria)

La Secretaria, d'acord amb el que preveuen l'art. 135 de la Llei 8/2010, de 23 de juny,
de règim local de la Comunitat Valenciana, i article 125.c del RD 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, dóna compte de les propostes dels diferents grups polítics amb
representació  municipal,  dels  membres  de  cada  un  i  dels  seus  substituts  en  les
comissions municipals permanents, segons s'expressa a continuació: 
 
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT SOCIALISTA: PSPV-PSOE
 
COMISSIÓ D'HISENDA I COMPTES
TITULARS: Sra. MARIA LLUÏSA MONFERRER AGUILELLA

Sr. BRUNO ARNANDIS VENTURA
Sr. JAVIER GUAL ROSELL

SUPLENTS: RESTA GRUP MUNICIPAL
 
COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

TITULARS: Sra. MARIA LLUÏSA MONFERRER AGUILELLA
Sr. BRUNO ARNANDIS VENTURA
Sr. VICENTE APARISI JUAN
Sr. JAVIER GUAL ROSELL

SUPLENTS: RESTA GRUP MUNICIPAL
 
COMISSIÓ D'INTERIOR, RECURSOS HUMANS I BENESTAR SOCIAL
TITULARS: Sra. MARIA LLUÏSA MONFERRER AGUILELLA

Sr. BRUNO ARNANDIS VENTURA
Sr. VICENTE APARISI JUAN
Sr. JAVIER GUAL ROSELL

SUPLENTS: RESTA GRUP MUNICIPAL

COMISSIÓ D'URBANISME I MEDI AMBIENT
TITULARS: Sra. MARIA LLUÏSA MONFERRER AGUILELLA

Sr. JAVIER GUAL ROSELL
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Sr. BRUNO ARNANDIS VENTURA
SUPLENTS: RESTA GRUP MUNICIPAL
 

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT COALICIÓ COMPROMÍS PER BORRIANA

COMISSIÓ D'HISENDA I COMPTES
TITULARS: Sra. INMACULADA CARDA ISACH

Sr. SANTIAGO ZORÍO CLEMENTE

SUPLENT: Sr. VICENT GRANEL CABEDO
 
COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
TITULAR: Sr. SANTIAGO ZORÍO CLEMENTE
SUPLENTS: Sra. INMACULADA CARDA ISACH

Sr. VICENT GRANEL CABEDO
 
COMISSIÓ D'INTERIOR, RECURSOS HUMANS I BENESTAR SOCIAL
TITULARS: Sra. INMACULADA CARDA ISACH

Sr. SANTIAGO ZORÍO CLEMENTE
SUPLENT: Sr. VICENT GRANEL CABEDO

COMISSIÓ D'URBANISME I MEDI AMBIENT
TITULARS: Sr. VICENT GRANEL CABEDO

Sr. SANTIAGO ZORÍO CLEMENTE
SUPLENT: Sra. INMACULADA CARDA ISACH

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT SE PUEDE BURRIANA

COMISSIÓ D'HISENDA I COMPTES
TITULAR: Sr. MANUEL NAVARRO RUIZ
SUPLENT: Sr. CRISTOFER DEL MORAL ESPINOSA
 
COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
TITULAR: Sr. CRISTOFER DEL MORAL ESPINOSA
SUPLENT: Sr. MANUEL NAVARRO RUIZ
 
COMISSIÓ D'INTERIOR, RECURSOS HUMANS I BENESTAR SOCIAL
TITULAR: Sr. CRISTOFER DEL MORAL ESPINOSA
SUPLENT: Sr. MANUEL NAVARRO RUIZ

COMISSIÓ D'URBANISME I MEDI AMBIENT
TITULAR: Sr. MANUEL NAVARRO RUIZ
SUPLENT: Sr. CRISTOFER DEL MORAL ESPINOSA
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GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR 
 
COMISSIÓ D'HISENDA I COMPTES
TITULARS: Sr. JUAN FUSTER TORRES

Sra. ANA MONTAGUT BORILLO
Sra. VICKY MARÍN FUENTES
Sr. CARLOS SOLÁ PERIS

SUPLENTS: Sr. ÍÑIGO LOSADA BREITLAUCH
Sra. CONSUELO SUAY MONER
Sr. ENRIQUE SAFONT MELCHOR

 
COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
TITULARS: Sr. ÍÑIGO LOSADA BREITLAUCH

Sr. ENRIQUE SAFONT MELCHOR
Sra. VICKY MARÍN FUENTES
Sr. CARLOS SOLÁ PERIS

SUPLENTS: Sr. JUAN FUSTER TORRES
Sra. ANA MONTAGUT BORILLO
Sra. CONSUELO SUAY MONER

COMISSIÓ D'INTERIOR, RECURSOS HUMANS I BENESTAR SOCIAL
TITULARS: Sr. ENRIQUE SAFONT MELCHOR

Sra. ANA MONTAGUT BORILLO
Sr. ÍÑIGO LOSADA BREITLAUCH
Sra. CONSUELO SUAY MONER

SUPLENTS: Sr. JUAN FUSTER TORRES
Sra. VICKY MARÍN FUENTES
Sr. CARLOS SOLÁ PERIS

COMISSIÓ D'URBANISME I MEDI AMBIENT
TITULARS: Sr. JUAN FUSTER TORRES

Sra. ANA MONTAGUT BORILLO
Sr. CARLOS SOLÁ PERIS
Sra. CONSUELO SUAY MONER

SUPLENTS: Sr. ENRIQUE SAFONT MELCHOR
Sr. ÍÑIGO LOSADA BREITLAUCH
Sra. VICKY MARÍN FUENTES

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT CIUTADANS INDEPENDENTS PER BURRIANA
 
COMISSIÓ D'HISENDA I COMPTES
TITULAR: Sra. MARIOLA AGUILERA SANCHIS
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SUPLENT: NO N'HI HA.
 
COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
TITULAR: Sra. MARIOLA AGUILERA SANCHIS 
SUPLENT: NO N'HI HA.
 
COMISSIÓ D'INTERIOR, RECURSOS HUMANS I BENESTAR SOCIAL
TITULAR: Sr. ANTONIO SÁNCHEZ AVILÉS

Sra. MARIOLA AGUILERA SANCHIS
SUPLENT: NO N'HI HA.
COMISSIÓ D'URBANISME I MEDI AMBIENT
TITULAR: Sra. MARIOLA AGUILERA SANCHIS
SUPLENT: NO N'HI HA.
 
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT CIUDADANOS- PARTIDO DE LA CIUDADANÍA

COMISSIÓ D'HISENDA I COMPTES
TITULAR: Sra. M. JESÚS SANCHIS GUAL
SUPLENT: NO N'HI HA.
 
COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

TITULAR: Sra. M. JESÚS SANCHIS GUAL
SUPLENT: NO N'HI HA.
 
COMISSIÓ D'INTERIOR, RECURSOS HUMANS I BENESTAR SOCIAL
TITULAR: Sra. M. JESÚS SANCHIS GUAL
SUPLENT: NO N'HI HA.

COMISSIÓ D'URBANISME I MEDI AMBIENT
TITULAR: Sra. M. JESÚS SANCHIS GUAL
SUPLENT: NO N'HI HA.

9.-  DACIÓ  DE  COMPTE  AL  PLE  D'INFORMACIÓ  ECONÒMICA RELATIVA AL
SEGON TRIMESTRE DE 2015 (Àrea Econòmica. Intervenció)

La  secretària  dóna  compte  de  dictamen  de  la  Comissió  Permanent  d'Hisenda  i
Comptes, 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  SEGON  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, i igualment el que
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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,  el  Ple  d'aquest
Ajuntament acorda:

PRIMER.- Quedar assabentat de la següent informació econòmica subministrada per
la Intervenció i Tresoreria municipals, corresponent al segon 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.”

La corporació en queda assabentada.

10.- DACIÓ DE COMPTE AL PLE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL ENTRE ELS DIES 27.04.2015 I 09.07.2015, AMBDÓS INCLOSOS
(Secretaria)

Sotmés per la Presidència l'assumpte a la consideració de la corporació, els vint-i-un
membres presents del Ple de l'Ajuntament es donen per entesos dels acords adoptats
per la Junta de Govern Local en les sessions realitzades entre els dies 27.04.2015 i
09.07.2015, ambdós inclosos.

La corporació en queda assabentada.

11.-  DACIÓ  DE  COMPTE  AL  PLE  DE  LES  RESOLUCIONS  DICTADES  PER
L'ALCALDIA  PRESIDÈNCIA  QUE  CONSTEN  A  LA  SECRETARIA  MUNICIPAL,
CORRESPONENTS AL PERÍODE DEL 20.04.2015 AL 19.07.2015

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 20.04.2015 al 19.07.2015.

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

DESPATX EXTRAORDINARI 

11.BIS.1-  PROPOSTA  DE  L'ALCALDIA  SOBRE  DESIGNACIÓ,  SI  ESCAU,  DE
REPRESENTANTS MUNICIPALS EN ÒRGANS COL·LEGIATS

La secretària dóna compte de proposta de l'Alcaldia del següent tenor literal:

“Després  de  la  renovació  de  la  corporació,  després  de  les  passades  eleccions
municipals,  és  procedent,  d'acord  amb  el  que  disposa  l'art.  38.c  del  Reial  decret
2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  d'organització,
funcionament  i  règim  jurídic  de  les  entitats  locals,  procedir  al  nomenament  de
representants de la corporació en òrgans col·legiats, que siguen competència del Ple.

A la vista de tot això, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord:

“VISTA la proposta formulada per l'Alcaldia Presidència per la qual proposa al Ple de
l'Ajuntament la designació de representants de la corporació en òrgans col·legiats.

VIST el que disposa l'article 16.1 dels Estatuts de l'organisme autònom Centre de les
Arts Rafel Martí de Viciana.

VIST el que disposa l'article 7 dels Estatuts del Consell Agrari Municipal, aprovats pel
Ple de l'Ajuntament en sessió realitzada el dia 7 de desembre de 1995.

VIST el que disposa l'article 8.1 dels Estatuts del Consorci Gestor del Paisatge Protegit
de la Desembocadura del Millars (BOP núm. 69, de 10 de juny de 2006).

VIST el que disposa l'article 6 de l'Acord de 8 de febrer de 2002, del Govern Valencià,
pel qual es declara paratge natural municipal l'enclavament denominat Clot de la Mare
de Déu, al terme municipal de Borriana (DOCV núm. 4191, de 15 de febrer de 2002).

VIST el que disposa l'article 9.3 dels Estatuts del Consorci Gestor del Pacte Territorial
per l'Ocupació dels Municipis Ceràmics i la seua Àrea d'Influència de la Província de
Castelló.

VIST el  que  disposa  l'article  10  dels  Estatuts  del  Consorci  per  a  la  gestió  de
l'Escorxador comarcal de la Plana (BOP núm. 23, de 22.02.1997).

VIST el  que  disposa  l'article  5  dels  Estatuts  del  Consorci  Concessionari  d'Aigües
(xarxa d'abastiment de la Plana) (BOP núm. 30 de 9.03.2002).

VIST el que disposa l'article 10 dels Estatuts del Consorci per al Servei de Prevenció i
Extinció  d'Incendis  i  de  Salvament  de la  província  de Castelló  (BOP núm.  23,  de
21.02.2002).

VIST el que disposa l'article 9.1 del Decret 111/1989, de 17 de juliol, del Consell, pel
qual es regulen els consells territorials i municipals.
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VIST el que disposa l'article 30.1 del Decret 233/1997, de 2 de setembre, del Govern
Valencià, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de les escoles d'educació
infantil i dels col·legis d'educació primària.

VIST el que disposa l'article 33.1 del Decret 234/1997, de 2 de setembre, del Govern
Valencià, pel qual s'aprova el reglament orgànic i funcional dels instituts d'educació
secundària.

VIST el que disposa l'article 1.1.c de l'Ordre de 10 d'octubre de 1997, de la Conselleria
de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s'adopten les normes contingudes en els
decrets  233/1997  i  234/1997,  referits  a  la  composició  dels  consells  escolars  dels
centres d'educació de persones adultes de la Comunitat Valenciana.

VIST el  dictamen  de  la  Comissió  Municipal  de  Participació  Ciutadana  i  Benestar
Social.

El Ple de l'Ajuntament, fent ús de les atribucions que li confereix l'article 38.c del Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, ACORDA:

PRIMER.- Designar els següents membres de la corporació en els òrgans col·legiats
que, així mateix, es relacionen:

CONSELL  RECTOR  DEL  CENTRE  MUNICIPAL  D'ESTUDIS  RAFEL  MARTÍ  DE
VICIANA: 6 regidors, un de cada grup polític que compon la corporació, a designar per
aquests:

JAVIER GUAL ROSELL (PSPV)

VICENT GRANEL CABEDO (Compromís)

CRISTOFER DEL MORAL ESPINOSA ((Se Puede Burriana)

ENRIQUE SAFONT MELCHOR (PP)

ANTONIO SÁNCHEZ AVILÉS (CIBUR)

MARIA JESÚS SANCHIS GUAL (C's)

PLE DEL CONSELL AGRARI LOCAL: 6 regidors, un de cada grup polític que integren
la corporació, a designar per aquests:

VICENTE APARISI JUAN (PSPV)

SANTIAGO ZORÍO CLEMENTE (Compromís)

MANUEL NAVARRO RUIZ (Se Puede Burriana)

CARLOS SOLÁ PERIS (PP)

MARIOLA AGUILERA SANCHIS (CIBUR)
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MARIA JESÚS SANCHIS GUAL (C's)

JUNTA DE GOVERN DEL CONSORCI GESTOR DEL PAISATGE PROTEGIT DE LA
DESEMBOCADURA DEL MILLARS: 1 regidor titular i un altre de suplent:

Titular: BRUNO ARNANDIS VENTURA

Suplent: VICENT GRANEL CABEDO

 

JUNTA DE PROTECCIÓ DEL PARATGE NATURAL MUNICIPAL CLOT DE LA MARE
DE DÉU: 3 representants

BRUNO ARNANDIS VENTURA

SANTIAGO ZORÍO CLEMENTE

CRISTOFER DEL MORAL ESPINOSA 

CONSELL RECTOR DEL CONSORCI GESTOR DEL PACTE TERRITORIAL PER
L'OCUPACIÓ DELS MUNICIPIS CERÀMICS I LA SEUA ÀREA D'INFLUÈNCIA DE
LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ: 1 representant i 2 suplents

Titular: MARIA JOSÉ SAFONT MELCHOR

Suplent: INMACULADA CARDA ISACH

Suplent: JAVIER GUAL ROSELL

JUNTA DE GOVERN DEL CONSORCI PER A L'EXECUCIÓ DE LES PREVISIONS
DEL PLA ZONAL DE RESIDUS DE LES ZONES II, IV i V: 1 regidor i 2 suplents

Titular: VICENTE APARISI JUAN 

Suplent: MANUEL NAVARRO RUIZ

Suplent: VICENT GRANEL CABEDO

CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE L'ESCORXADOR COMARCAL DE LA PLANA: 1
representant 

MANUEL NAVARRO RUIZ

CONSORCI CONCESSIONARI D'AIGÜES (XARXA D'ABASTIMENT DE LA PLANA):
2 regidors amb els seus corresponents suplents

Titular: VICENTE APARISI JUAN 

Titular: INMACULADA CARDA ISACH
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Suplent: CRISTOFER DEL MORAL ESPINOSA

Suplent: BRUNO ARNANDIS VENTURA

CONSORCI  PER  AL  SERVEI  DE  PREVENCIÓ  I  EXTINCIÓ  D'INCENDIS  I  DE
SALVAMENT DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ: 1 representant

INMACULADA CARDA ISACH

CONSELL MUNICIPAL ESCOLAR: 1 regidor

MARIA JOSÉ SAFONT MELCHOR

CONSELL  ESCOLAR  DEL  COL·LEGI  PÚBLIC  D'EDUCACIÓ  ESPECIAL  PLA
D'HORTOLANS: 1 regidor

MARIA JESÚS SANCHIS GUAL

CONSELL ESCOLAR  DE  L'INSTITUT  D'EDUCACIÓ  SECUNDÀRIA LLOMBAI:  1
regidor

CRISTOFER DEL MORAL ESPINOSA

CONSELL  ESCOLAR  DE  L'INSTITUT  D'EDUCACIÓ  SECUNDÀRIA JAUME  I:  1
regidor

SANTIAGO ZORÍO CLEMENTE

CONSELL ESCOLAR DEL COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA PARE
VILALLONGA: 1 regidor

INMACULADA CARDA ISACH

CONSELL ESCOLAR DEL COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA JOSEP
ITURBI: 1 regidor

VICTORIA MARIA MARÍN FUENTES

CONSELL  ESCOLAR  DEL  COL·LEGI  D'EDUCACIÓ  INFANTIL  I  PRIMÀRIA
FRANCESC ROCA I ALCAIDE: 1 regidor

MARIA CRISTINA RIUS CERVERA 
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CONSELL  ESCOLAR  DEL  COL·LEGI  D'EDUCACIÓ  INFANTIL  I  PRIMÀRIA
PENYAGOLOSA: 1 regidor

VICENT GRANEL CABEDO

CONSELL  ESCOLAR  DEL  COL·LEGI  D'EDUCACIÓ  INFANTIL  I  PRIMÀRIA
CARDENAL TARANCÓN: 1 regidor

ANA MONTAGUT BORILLO

CONSELL  ESCOLAR  DEL  COL·LEGI  D'EDUCACIÓ  INFANTIL  I  PRIMÀRIA
NOVENES DE CALATRAVA: 1 regidor

MARIA JOSÉ SAFONT MELCHOR 

CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE D'EPA HISTORIADOR VICIANA: 1 regidor

ENRIQUE SAFONT MELCHOR

MUSEU DE LA TARONJA: 1 regidor

VICENT GRANEL CABEDO

CREU ROJA: 1 regidor

MANUEL NAVARRO RUIZ

SEGON.- Traslladar  el  present  acord  a  les  persones  designades  i  a  les  entitats
anteriorment indicades, a l'efecte oportú.

TERCER.-  Contra  aquest  acord,  que  posa  fi  a  la  via  administrativa,  les  persones
interessades poden interposar recurs contenciós administratiu,  en el  termini de dos
mesos comptadors des de l'endemà a la seua notificació, davant del Jutjat Contenciós
Administratiu amb seu a la ciutat de Castelló de la Plana, d'acord amb el que disposa
l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa. Potestativament, també es pot interposar recurs de reposició davant del
Ple de l'Ajuntament, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seua
notificació,  d'acord amb el  que estableix  l'article  117 de la  Llei  30/1992,  de 26 de
novembre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del  procediment
administratiu  comú.  Igualment  es  pot  interposar  qualsevol  altre  recurs  que  es
considere oportú.”

Sotmesa la urgència a la corresponent votació, els vint-i-un membres presents del Ple
de l'Ajuntament hi presten unànime aprovació, i així ho declara la Presidència.
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En relació amb el fons de l'assumpte, no es produeixen intervencions.

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

11.BIS.2.-  MOCIÓ  PRESENTADA  PEL  GRUP  MUNICIPAL  CIUDADANOS,
RELATIVA A LA PROMOCIÓ D'UN PACTE AUTONÒMIC PER L'EDUCACIÓ AMB
L'OBJECTIU DE FOMENTAR LA SEUA MILLORA I LA INTRODUCCIÓ DEL MODEL
PLURILINGÜE ALS COL·LEGIS PÚBLICS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

La  Sra.  María  Jesús  Sanchis  Gual,  portaveu  del  Grup  Municipal  de  Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, llig moció del següent tenor literal:

“Durant els últims 30 anys, han estat posades en marxa per part dels dos grans partits
fins a set reformes educatives. L'educació s'ha convertit en arma llancívola dels partits
polítics  que han sigut  incapaços de consensuar  un model  perdurable  en el  temps
perquè han pensat més en la pròxima legislatura que en les següents generacions.

No obstant  això,  a pesar  de la  seua politització,  l'educació és  una qüestió  d'Estat
perquè  un  país  sense  educació  és  un  país  sense  futur.  En  estar  cedides  les
competències d'educació a les comunitats autònomes, és més necessari que mai, no
sols un pacte estatal, sinó sobretot, un pacte autonòmic per l'educació.

El debat no pot estar centrat, únicament, en qüestions d'ordre simbòlic o accessori,
com l'assignatura de Religió o Educació per a la Ciutadania, sinó que ha de centrar-se
a saber com podem millorar el sistema educatiu a la Comunitat Valenciana. El més
important és tractar d'arribar a consensos en relació amb qüestions de fons com són,
per  exemple,  el  sistema de formació,  avaluació  i  selecció  del  professorat;  millorar
l'autonomia  dels  centres;  potenciar  el  plurilingüisme;  fomentar  la  intel·ligència
emocional per a combatre la violència escolar; insistir en la formació dual, etc.

En el context de la nostra Comunitat,  pareix fonamental abordar el problema de la
llengua. Cal diferenciar el sistema d'immersió lingüística del plurilingüisme. El sistema
d'immersió lingüística és un sistema monolingüe perquè les assignatures s'imparteixen
en una sola llengua vehicular (la d'immersió), i les matèries de Llengua Castellana i
Anglés tenen tan sols un nombre d'hores assignades a la setmana i s'ensenyen com a
idioma extern a la d'immersió. Açò vulnera el principi d'igualtat perquè els pares es
veuen obligats a reforçar l'aprenentatge d'idiomes estrangers costejant cursos d'anglés
a l'estranger, la qual cosa resulta injusta perquè la major part no s'ho poden permetre.
En  canvi,  en  el  sistema plurilingüe,  les  assignatures  s'imparteixen  en  les  distintes
llengües vehiculars (en el nostre cas, proposem valencià, espanyol i anglés).
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En aquesta última proposta de sistema educatiu plurilingüe, no es fa dependre de la
capacitat econòmica de les famílies que els alumnes puguen aprendre anglés a un
nivell superior. I a més, no s'imposa a les famílies que els seus fills estudien en un sol
idioma que no pot correspondre al de la seua llengua materna.

ACORDS

1.-  Instem la  Conselleria  d'Educació,  Investigació,  Cultura i  Esport  a convocar
totes les forces polítiques parlamentàries de les Corts i  tots els  sectors afectats  a
firmar un pacte autonòmic per a la millora de l'educació a la Comunitat Valenciana.

2.- El Ple de l'Ajuntament de Borriana acorda presentar aquesta moció per tal d'instar
la Conselleria a transitar des de l'actual sistema d'immersió lingüística (en valencià) o
bilingüe (espanyol/valencià) cap a un sistema plurilingüe que garantisca l'ensenyament
en tres llengües vehiculars (valencià, espanyol, anglés).

A aquest efecte, aquest Ajuntament acorda traslladar la present moció a la Conselleria
d'Educació, ja que té les competències en aquesta matèria.”

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

En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sra.
Sanchis  (dues),  Sra.  Montagut  (una),  Sra.  Aguilera  (una),  Sr.  Granel  (una),  Sra.
alcaldessa (una).

Sotmés l'assumpte a la corresponent votació, dóna el resultat següent: vots a favor,
UN (1 de Ciudadanos). Vots en contra, ONZE (6 del PSOE, 3 de Compromís i 2 de Se
Puede Burriana).  Abstencions,  NOU (7 de PP i  2 de CIBUR).  Consegüentment es
declara l'assumpte rebutjat per majoria.

11.BIS.3.-  MOCIÓ  CONJUNTA  PSOE-COMPROMÍS-SE  PUEDE  BURRIANA,
RELATIVA A LA PLAGA DE MOSQUITS A LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ

El Sr. Manuel Navarro Ruiz, regidor del Grup Municipal Se Puede Burriana, llig moció
del següent tenor literal:

“La província de Castelló té una superfície de 6.632 km2 i més de 100 km de costa, de
marjal,  llit  de  rius  i  barrancs  i  zones  susceptibles,  com ara  desaigües  d'estacions
depuradores i altres infraestructures, que són focus importants per a la proliferació de
plagues de mosquits que estan afectant tot el seu territori.

Segons tots els experts enguany s'han disparat les poblacions de mosquit comú i de
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mosquit tigre en tot l'àmbit provincial, cosa que fa ineficaços els tractaments municipals
i que aconsellen una actuació supramunicipal coordinada en el temps i en el territori.
Estem d'acord amb les paraules publicades fa ara un any del diputat provincial Mario
García:  ‘els insectes no entenen de fronteres’ i  ‘els insectes no esperen a decisions
polítiques’. Per això els ajuntaments i veïns de Castelló necessiten que les entrevistes i
les bones paraules siguen transformades en fets de manera urgent  per  part  de la
institució  que  té  la  competència  en  la  matèria,  que  és  la  Diputació  Provincial  de
Castelló.

Després  de  l'aprovació  de  la  Llei  27/2013,  de  racionalització  i  sostenibilitat  de
l'administració local, les diputacions provincials han de coordinar els serveis municipals
per tal d'assegurar una prestació integral del servei en la totalitat del territori provincial.
Així  mateix,  i  segons  l'article  36  de  la  LRBRL,  són  competències  pròpies  de  la
Diputació la prestació dels serveis de caràcter supramunicipal i la coordinació unificada
d'aquests serveis.

L'impacte  en  la  salut  dels  veïns  de  Castelló  és  indiscutible:  les  atencions  en  els
diferents centres de salut de la província han augmentat un 62,6% respecte del mateix
període de l'any passat,  i  a més no podem obviar  l'impacte econòmic en el sector
turístic, que és una de les fonts principals d'ingressos de molts municipis (tant de costa
com d'interior). Tots els plans d'estímul al sector turístic posats en marxa per aquesta
institució i pels ajuntaments no serviran de res si no donem una solució conjunta a
aquest problema.

A pesar de l'evidència que aquesta plaga està resultant  especialment virulenta als
municipis costaners, tot el territori de la província, sobretot a les zones de marjal, de
pantans,  rius,  etc.  de  la  província  de Castelló  està patint  les  conseqüències de la
inacció de la institució que té la competència per a actuar.

Per tot el que s'ha exposat anteriorment, sotmetem a l'aprovació del Ple els següents:

ACORDS

1.-  Instar  la  Diputació  de  Castelló  que  assumisquen  les  seues  competències,  per
tractar-se d'una plaga que supera l'àmbit municipal, impossible de tractar i eradicar de
manera aïllada sense una actuació conjunta en tot el territori de la província.

(Llei  27/2013,  de  racionalització  i  sostenibilitat  de  l'administració  local,  article  36,
apartat 1.c: ‘les diputacions provincials han de coordinar els serveis municipals entre si
per  tal  d'assegurar  una  prestació  integral  del  servei  en  la  totalitat  del  territori
provincial’.)

Així mateix, i segons el mateix article:  ‘són competències pròpies de la Diputació la
prestació dels serveis de caràcter supramunicipal i la coordinació unificada d'aquests
serveis’.
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2.-  Instar  la  Diputació de Castelló  que pose en funcionament de manera urgent  el
programa de prevenció de plagues per a l'any 2015.

3.-  Instar  la  Diputació  de Castelló  que constituïsca una comissió  de gestió  de les
plagues en què s'incorporen tècnics municipals, provincials i de la Conselleria de Medi
Ambient de la Generalitat Valenciana. De la mateixa manera, la comissió ha d'incloure
experts i investigadors de diferents universitats.

4.- Enviar el resultat de l'acord obtingut per la corporació municipal a la Diputació de
Castelló.”

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

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

RECÉS.  Arribat  aquest  moment,  quan  són  les  20.25  hores,  la  Sra.  alcaldessa
interromp la sessió, que es  reprén a les 20.33 hores.

Intervé la Sra. alcaldessa, la qual manifesta que l'esmena de substitució que se sotmet
a aprovació tindrà el següent tenor literal:

“ACORDS

1.-  Instar  totes  les  administracions  implicades  que  assumisquen  les  seues
competències, per tractar-se d'una plaga que supera l'àmbit municipal, impossible de
tractar i eradicar de manera aïllada sense una actuació conjunta en tot el territori de la
província.

2.- Instar l'administració que corresponga a posar en funcionament de manera urgent
el programa de prevenció de plagues per a l'any 2015.

3.-  Instar  la  Diputació  de  Castelló  que  constituïsca una comissió  de gestió  de les
plagues, en la qual s'incorporen tècnics municipals, provincials i de la Conselleria de
Medi  Ambient  de la  Generalitat  Valenciana.  De la  mateixa  manera,  la  comissió ha
d'incloure experts i investigadors de diferents universitats.

4.-  Enviar  el  resultat  de  l'acord  obtingut  per  la  corporació  municipal  a  totes  les
administracions competents.”
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Sotmés l'assumpte a la consideració de la corporació, els vint-i-un membres presents
hi presten unànime aprovació, i així ho declara l'Alcaldia Presidència.

11.BIS.4.-  MOCIÓ  CONJUNTA  PSOE-COMPROMÍS-SE  PUEDE  BURRIANA,
RELATIVA A SOL·LICITUD DE LA RETIRADA DE PLAQUES COMMEMORATIVES
EN LES QUALS S'ANOMENE PERSONES CONDEMNADES PER LA JUSTÍCIA

El Sr. Javier Gual Fuster, portaveu del Grup Municipal Socialista, llig moció del següent
tenor literal:

“I.-  En democràcia,  el  compromís  de les  institucions  amb l'exemplaritat  en  la  vida
pública exigeix que els valors de l'ètica i rectitud en política siguen reconeguts a totes
les persones que hi participen, independentment de la seua adscripció política. És molt
positiu honrar el record de les persones que han fet coses bones per a una societat i
han mantingut una recta conducta en la seua carrera.

II.- Aquest no és el cas de les persones que, a pesar del seu pas per la política, han
pogut ser condemnades amb penes i sancions que es deriven del propi exercici i mal
ús dels seus càrrecs, en contra dels principis que regeixen la nostra democràcia, i que,
en els temps que corren, la societat no està disposada a fer memòria ni honor a tot
aquell del qual s'ha acreditat la seua mala conducta i falta d'honorabilitat, respecte al
fet d'haver ocupat un càrrec polític.

III.-  És per això que s'entén contrari a tot  principi ètic i  democràtic que als nostres
municipis es mantinguen places, escultures o altres elements commemoratius en què
figure el nom i cognoms de persones que no són dignes del record honorable de la
ciutadania, i així es trasllada a la societat amb la seua presència el greuge i càrrega
del record infaust de les seues reprovables accions.

IV.- El millor símbol d'una societat reconciliada amb les bones conductes ètiques dels
governants i resta de polítics són unes institucions i edificis on no apareguen els noms
d'aquelles persones que suposen una vergonya per a la nostra ciutadania i sistema
democràtic.

V.-  Les administracions públiques, en salvaguarda dels principis més elementals del
nostre estat social i  democràtic de dret,  no poden mantenir als seus edificis noms,
cognoms, ni altres elements identificatius que puguen suposar un record o honor de
persones que han estat efectivament condemnades pel seu deshonest comportament
en el seu pas per la vida pública.

Per tot això, el Ple de la corporació adopta els següents

ACORDS
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PRIMER.-  La  corporació  municipal  retirarà  de  forma  immediata  totes  les  plaques,
cartells,  títols,  carrers,  places,  escultures  o  altres  elements  commemoratius  del
municipi en què figuren els noms i cognoms de persones condemnades per la justícia,
i així reconéixer l'honorabilitat de tots aquells que han passat sense màcula per la vida
pública, de manera que s'evite el trasllat a la societat del greuge i càrrega del record
infaust de les indecoroses accions dels condemnats.

SEGON.- La corporació municipal no col·locarà plaques ni cartells nominatius de cap
càrrec als edificis municipals de nova construcció, i  així  demostrarà que l'obra s'ha
realitzat gràcies i per als veïns i veïnes de Borriana, i, si és el cas, faran referència
únicament a l'administració que hi haja intervingut.

TERCER.-  S'insta  l'Administració  Central  de  l'Estat,  el  Consell  de  la  Generalitat
Valenciana i la Diputació Provincial de Castelló que facen el mateix als elements que
siguen de la seua titularitat.

QUART.- Traslladar als grups polítics de les Corts Generals, de les Corts Valencianes i
de la Diputació Provincial de Castelló, perquè actuen en conseqüència.”

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

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

En relació amb el fons de l'assumpte, intervé el Sr. Fuster, el qual presenta esmena
d'addició: 

“Quart.  Tornar  a  instar  la  Federació  Espanyola  de  Municipis  i  Províncies,  perquè
establisca els criteris en la matèria.”

El Sr. Gual accepta l'esmena d'addició.

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

12. PRECS I PREGUNTES

1.- El Sr. Fuster pregunta a la Sra. alcaldessa si l'equip de govern ha pres la decisió
de retirar la condició d'agent urbanitzador de Sant Gregori, o si ha pensat consensuar-
ho  amb la  resta  de grups  abans de prendre  la  mesura oportuna.  Respon  la  Sra.
alcaldessa. 

2.-  El  Sr.  Fuster  pregunta  a  la  Sra.  alcaldessa  si  es  realitzaran  les  actes  de
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comprovació diàries del recinte del festival de l'Arenal Sound 2015. Respon la Sra.
alcaldessa.

3.- El Sr. Fuster pregunta al Sr. Gual si ja tenen perfilat el quadrant de la Policia Local
per a cobrir les necessitats com a conseqüència de la celebració del festival Arenal
Sound 2015. Respon el Sr. Gual.

4.-  El  Sr.  Fuster  pregunta a la Sra.  alcaldessa si  ja s'ha reunit  amb l'empresa del
Mercaplaya. Responen la Sra. alcaldessa i la Sra. Carda.

5.- La Sra. Montagut pregunta al Sr. Arnandis si es té constància de l'autorització per
a l'enderrocament i retirada de l'amiant de la Paperera. Respon el Sr. Arnandis.

6.-  La  Sra.  Montagut  prega  a  la  Sra.  Carda  que  mantinga  reunions  o  mantinga
informats  els  grups  de  l'oposició  sobre  les  novetats  en  el  tema del  Pla  municipal
d'ocupació. Respon la Sra. Carda.

7.-  El  Sr. Safont  prega que, tal com es va quedar en reunions diverses amb el Sr.
Gual,  no  entren  en  el  Ple  assumptes  que  s'hagen  dictaminat  el  mateix  dia  de
realització de la sessió plenària.

8.- El Sr. Safont pregunta al Sr. Granel, com a regidor de Cultura, per què no s'ha fet
ja el nomenament del personal eventual director del Centre de les Arts Rafel Martí de
Viciana,  tenint  en  compte  el  problema  que  suposa  que  s'òbriga  el  termini  per  a
matrícules per al curs posterior sense que s'haja designat el responsable del centre.
Qui exerceix les funcions del director? Respon el Sr. Granel.

9.-  La  Sra. Suay  pregunta al Sr. Navarro les següents qüestions en relació amb el
tema del contracte realitzat amb dues empreses per a la gestió de les plagues de
mosquits:

- Estan treballant coordinadament les dues empreses, de manera que no coincidisca el
tractament a les mateixes zones per part de les dues empreses?

- Si ha finalitzat la funció de monitoratge, i quins en són els resultats.

- L'últim contracte que es va ampliar incloïa l'ítem del possible accés als domicilis.
S'han presentat 347 instàncies a les quals no s'ha donat resposta. Per què?

Respon el Sr. Navarro.

10.-  El  Sr.  Sánchez  pregunta al  Sr.  Arnandis si  considera que no s'ha comés cap
irregularitat  en  incloure  els  criteris  d'homogeneïtzació  realitzats  per  l'arquitecte
municipal sense haver estat prèviament recollits en el concurs per a l'adjudicació de
l'enderrocament de la Paperera. Respon el Sr. Arnandis.
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11.-  La Sra. Aguilera pregunta al Sr. Arnandis quina llicència d'obres té i per què es
permet a una empresa de telefonia que pose cablejat per totes les façanes del nucli
històric (fins i tot les protegides). Respon el Sr. Arnandis.

12.- La Sra. Aguilera pregunta al Sr. Arnandis si pensa reunir-se amb la resta de grups
polítics per tal de comentar-los quines actuacions pensa adoptar per a desbloquejar el
Pla especial de la Marjaleria i el Pla de minimització d'impacte ambiental a la zona
humida. Respon el Sr. Arnandis.

13.- La Sra. Aguilera pregunta al Sr. Arnandis quins tràmits ha iniciat per a la gestió
directa de les unitats d'execució A-30, A-31, B-2 i D-3. Responen el Sr. Arnandis, el Sr.
Aparisi i la Sra. alcaldessa.

14.- La Sra. Aguilera pregunta a la Sra. Monferrer quants bous pagarà l'Ajuntament de
Borriana, i si al final hi haurà o no correbou de bous salvatges, en les festes de la
Misericòrdia. Respon la Sra. Monferrer.

15.-  La  Sra.  Aguilera  pregunta  a  la  Sra.  alcaldessa si  l'Ajuntament  demanarà les
responsabilitats que corresponen en judici relatiu a la condonació de multes de trànsit
pel Sr. Isach, o si continuarà participant en el procés com a mer espectador. Respon la
Sra. alcaldessa.

16.- La Sra. Aguilera pregunta a la Sra. alcaldessa si s'incoarà expedient sancionador
per la realització d'obres sense prèvia llicència a l'empresa responsable de l'Arenal
Sound als Jardins de la Malva-rosa. Respon la Sra. alcaldessa.

17.- La Sra. Aguilera pregunta a la Sra. alcaldessa si s'exigirà la prestació de la fiança
requerida pels tècnics a l'empresa organitzadora del festival Arenal Sound 2015, o si
es condonarà. Respon la Sra. alcaldessa.

18.- La Sra. Aguilera pregunta a la Sra. alcaldessa si l'equip de govern permetrà que
l'empresa  organitzadora  de  l'Arenal  Sound  subarrende  els  terrenys  ocupats  per
l'Arenal Sound a altres empreses. Respon la Sra. alcaldessa.

19.- La Sra. Aguilera pregunta a la Sra. alcaldessa si firmarà el decret per a permetre
la celebració de l'edició 2015 del festival Arenal Sound, a pesar que no es complisquen
tots els condicionants imposats en la llicència. Respon la Sra. alcaldessa.

20.- La Sra. Aguilera prega que des d'Alcaldia se'ls remeta escrit en el qual conste el
nombre d'entrades repartides gratuïtament per part de l'empresa i des de l'Alcaldia, i a
quines persones (polítics i funcionaris) se'ls ha repartit i quantes a cada un. Respon la
Sra. alcaldessa.

21.- La Sra. Sanchis demana al Sr. Gual que concrete en què consisteix la millora del
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conveni amb l'Ajuntament de Vila-real per a la cessió de policies durant la celebració
de l'Arenal Sound; i  si en el conveni subscrit es tindrà en compte les reclamacions
judicials interposades actualment pel col·lectiu de Policia Local contra l'Ajuntament de
Borriana. Respon el Sr. Gual.

I sense més assumptes per tractar, la Presidència alça la sessió a les 21 hores i 45
minuts, de la qual cosa, com a secretària, done fe, i perquè conste estenc la present
acta que firme juntament amb la Sra. alcaldessa.

L'ALCALDESSA LA SECRETÀRIA

Document signat electrònicament al marge

46

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


