
                                                                                                          v01.10.2015

Magnífic Ajuntament de Borriana

ESBORRANY  EN  EXTRACTE  DE  L'ACTA  DE  LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA
REALITZADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT L'1 D'OCTUBRE DE 2015

A la ciutat de Borriana, l'1 d'octubre 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 Fornas, i  amb la presència de la Sra. 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, DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A
LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA REALITZADA EL DIA 29 DE JUNY DE 2015, EN LA
SEUA VERSIÓ EN AMBDUES LLENGÜES OFICIALS (Secretaria)

La Secretaria dóna compte de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió plenària
extraordinària realitzada el dia 29 de juny de 2015, en la seua redacció en ambdues
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llengües oficials.

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

2.-  CREACIÓ,  SI  ESCAU,  EN  LA PLANTILLA D'UNA PLAÇA DE  PERSONAL
EVENTUAL, DIRECTOR DE L'ORGANISME AUTÒNOM CENTRE MUNICIPAL DE
LES ARTS RAFEL MARTÍ DE VICIANA (Àrea I. Neg. RH) (exp. 5810/2015)

La  Secretaria  dóna  compte  de  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  Permanent
d'Interior, Recursos Humans i Benestar Social, del següent tenor literal:

“L'article 14 dels Estatuts de l'organisme autònom Centre Municipal de les Arts Rafel
Martí de Viciana regula el lloc de director en els termes següents:

El director ha de ser triat per decret d'Alcaldia, a proposta del regidor delegat de
Cultura, i nomenat per l'alcalde de Borriana, entre un funcionari de carrera o laboral
de les administracions públiques o un professional del sector privat, titulats superior
en tots dos casos, i amb més de cinc anys d'exercici professional en el segon, i que
compte amb dedicació i prestigi en la gestió de polítiques culturals en l'àmbit local.

 
Atés que la provisió del lloc és imprescindible per al funcionament normal del centre, el
regidor delegat de Cultura, en data 31 d'agost de 2015, ha proposat la creació en la
plantilla municipal de l'esmentat lloc com a personal eventual.

Vist l'informe emés en data 17 de setembre d'enguany per la Intervenció de Fons, en
el qual queda constància de l'existència de consignació pressupostària.

Vist l'informe emés per la cap de Secció 1a, en data 18 de setembre d'enguany, en el
qual es recull  la sentència dictada pel Jutjat  Contenciós Administratiu número 1 de
Castelló, de 31 de juliol de 2015, en el PO 108/2012, segons la qual el caràcter de
personal  eventual  del  lloc  no  implica  vulneració  normativa  per  adequar-se  el
procediment de designació al que preveuen els Estatuts de l'organisme autònom.

Vista la proposta de l'Alcaldia de 18 de setembre i de conformitat amb el dictamen
favorable  per  majoria  de  la  Comissió  Informativa  d'Interior,  Recursos  Humans  i
Benestar Social, el Ple de l'Ajuntament, fent ús de les atribucions que té conferides,
acorda:

Crear en la plantilla municipal el següent lloc de personal eventual:

Denominació: director de l'organisme autònom Centre Municipal de les Arts Rafel Martí
de Viciana
Dedicació: exclusiva
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Retribucions: 39.790,31 € bruts anuals en catorze pagues iguals de 2.842,16 € cada
una, amb el desglossament següent:
Sou base (grup A, subgrup A1)....... 1.109,05 €
Complement destinació 26 …....................... 698,20 €
Complement específic...........................1.034,91 €”

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

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

3.- DECLARACIÓ, SI ESCAU, DE LA TERMINACIÓ DEL PROCEDIMENT INCOAT
PER PROMCASTALIA, SL, PER A L'APROVACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ
AÏLLADA ÀREA LA PELADORA (Secció II. Urbanisme) (exp. 7217/2015)

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

“Examinades les actuacions que consten en l'expedient tramitat per a l'aprovació del
Programa  d'actuació  aïllada  àrea  la  Peladora,  delimitat  pel  c/  la  Marina,  c/  Juan
Baustista Rochera Mingarro, av. Cardenal Vicent Enrique i Tarancón i c/ Mare Teresa
de Calcuta del sòl urbà de Borriana, promogut per la mercantil PROMCASTALIA, SL,
amb CIF B-64003957.

Vist que mitjançant certificació de 14 de setembre de 2009 del Registre de la Propietat
de  Nules  1,  la  mercantil  PROMCASTALIA,  SL,  va  acreditar  ser  titular  de  la  finca
registral 35488, de 14.642,09 m2, inclosa en l'àmbit de l'actuació, i va manifestar estar
legitimada  per  a  la  formulació  de  l'esmentat  Programa d'actuació  aïllada per tenir
disponibilitat  civil  per  a  assegurar  que  edificaria  la  parcel·la  resultant  de  la
reparcel·lació de l'àmbit.

Vist que el  Programa d'actuació aïllada de referència,  l'alternativa tècnica del qual
comprenia  un  Pla  de  reforma  interior,  un  Projecte  d'urbanització,  un  Projecte  de
reparcel·lació i un avantprojecte d'edificació, va ser sotmés a informació pública per
anunci  publicat  en  el  Diari  Oficial  de  la  Comunitat  Valenciana núm.  6123,  de  15
d'octubre de 2009.

Vist que en data 27 de juliol de 2011 (RE 13494) PROMCASTALIA, SL, va presentar
en aquest Ajuntament un certificat de 13 de juliol de 2011 del Registre de la Propietat
de Nules Número 1, en el qual consta la pràctica d'una nota al marge en les finques
incloses  en l'àmbit  del  Programa,  d'inici  del  projecte  de reparcel·lació  de la  unitat
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d'execució la Peladora.

Vist que, en data 13 de maig de 2014 (RE 7031, de 14 de maig), l'entitat Banc de
Sabadell, SA, amb NIF A-08000143, ha presentat un escrit exposant que mitjançant un
decret del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 3 de Vila-real, de 13 de juny de
2013, dictat en el procediment d'execució hipotecària 535/2011-IS, se li ha adjudicat la
finca registral 35488, cadastral 0194901YK5109S0001TT, amb la descripció següent:
‘Urbana:  complex  industrial  situat  a  Borriana,  al  carrer  de  la  Marina,  amb  una
superfície del terreny de catorze mil sis-cents quaranta-dos metres i nou decímetres
quadrats.  LIMITA:  nord,  Blas  i  Ernesto  Cañada  Blanch;  sud,  avinguda  de  Vicent
Enrique i Tarancón; est, carrer de la Marina, i oest, Juan Bautista Rochera Mingarro’; i
assenyalen  que  l'esmentada  finca  està  inclosa  en  l'àmbit  de  la  projectada  unitat
d'execució la Peladora, promoguda per la mercantil PROMCASTALIA, SL.

Vist que per Decret 2015-2013, de 8 de juliol de 2015, s'ha concedit a la mercantil
PROMCASTALIA,  SL,  un  període  d'audiència  en  relació  amb l'esmentat  escrit  del
Banc Sabadell,  SA, i  la pèrdua de legitimitat  sobrevinguda per a continuar amb el
procediment, sense que haja formulat cap al·legació.

Atés que,  tal  com disposaven els  articles 146 i  148 de la  Llei  16/2005,  de 30 de
desembre, urbanística valenciana (d'ara endavant LUV), en relació amb l'article 250
del Decret 67/2006, de 19 de maig, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament
d'ordenació i gestió territorial i urbanística (ROGTU), i avui recull l'article 166.3 de la
Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge (LOTUP), el
promotor d'una iniciativa de Programa d'actuació aïllada ha d'acreditar la disponibilitat
civil,  mitjançant  certificació  registral,  sobre  terrenys  suficients  per  a  assegurar  que
edificarà la parcel·la objecte de l'actuació, i que ho farà en termini inferior a tres anys;
tenint en compte que té la disponibilitat civil que legitima la formulació d'un Programa
d'actuació aïllada qui tinga poder de disposició sobre propietats que, respecte de la
superfície  de  l'àrea  de  repartiment  uniparcel·lària,  siguen  suficients  per  a  ser
adjudicatari d'una finca resultant en la reparcel·lació.

Atés que,  a  la  vista  de  l'escrit  presentat  pel  Banc  de  Sabadell,  SA,  la  mercantil
PROMCASTALIA, SL, ha perdut la legitimitat per a promoure el Programa d'actuació
aïllada àrea la Peladora.

Atés que  la  impossibilitat  material  de  continuar  un  procediment  per  causes
sobrevingudes  en  produeix  la  terminació,  segons  disposa  l'article  87.2  de  la  Llei
30/1992,  de 26  de  novembre,  de règim jurídic  de  les  administracions  públiques  i
procediment administratiu comú.
 
Per tot allò que s'ha exposat, vist l'informe de la cap de la Secció II i de conformitat
amb  el  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  d'Urbanisme  i  Medi  Ambient,  el  Ple
d'aquest Ajuntament ACORDA:
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PRIMER.-  Declarar la terminació del procediment incoat per  PROMCASTALIA, SL,
amb NIF B-64 003 957,  per  a  l'aprovació  del  Programa d'actuació  aïllada àrea la
Peladora,  comprensiu  d'un Pla  de  reforma  interior,  un  Projecte  d'urbanització,  un
Projecte de reparcel·lació i  un avantprojecte d'edificació; i  delimitat pel carrer de la
Marina,  el  c/  Juan  Baustista  Rochera  Mingarro,  l'av.  Cardenal  Vicent  Enrique  i
Tarancón i el c/ Mare Teresa de Calcuta, del sòl urbà Borriana; per concórrer causes
sobrevingudes que impossibiliten la seua continuació, atés que ha quedat acreditat en
l'expedient que PROMCASTALIA, SL, ha perdut la disponibilitat civil dels terrenys que
el van legitimar com a promotor de l'esmentat Programa. 

SEGON.-  Una vegada siga ferm en via  administrativa el  present  acord,  remetre'n
certificat al Registre de la Propietat de Nules 1 i a la Conselleria competent en matèria
d'urbanisme, per a la seua constància.

TERCER.- Notificar  aquest  acord als  interessats en l'expedient,  significant-los que
contra  aquest  es  pot  interposar,  en  el  termini  d'un  mes  comptador  de  la  seua
notificació, recurs potestatiu de reposició davant del Ple d'aquest Ajuntament o, en el
termini  de  dos  mesos,  recurs  contenciós  administratiu  davant  del  jutjat  d'aquesta
jurisdicció de Castelló de la Plana, de conformitat amb allò que disposen l'article 116.1
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol.”

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  LA PROCLAMACIÓ  DE SRA.  LAURA CONDE
MANZANO COM A REINA FALLERA MAJOR DE LES FESTES DE SANT JOSEP
DE BORRIANA 2016 (Secció IV. Neg. Participació Ciutadana) (exp. 10050/2015)

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.

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

“VIST que el Consell Sectorial de la Junta Local Fallera, en data 27 de juny de 2015,
va acordar  triar  les reines falleres  de les  festes de Sant  Josep de Borriana per  a
l'exercici faller de l'any 2016; i que ha estat triada com a reina fallera major la Sra.
LAURA CONDE MANZANO.

VIST que per resolució de l'Alcaldia Presidència, de data 25 de setembre de 2015, es
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va nomenar com a reina major la Sra. Laura Conde Manzano, i tot això de conformitat
amb l'acord de l'esmentat Consell.

I d'acord amb la proposta de la Regidoria delegada de Festes.

El  Ple  de  l'Ajuntament,  de  conformitat  amb el  dictamen  de  la  Comissió  Municipal
Permanent de Participació Ciutadana, ACORDA:

Primer.- Proclamar la Sra. Laura Conde Manzano reina fallera de les festes de Sant
Josep de Borriana per a l'exercici faller de l'any 2016.

Segon.- Transmetre  a  la  designada  reina  la  felicitació  corporativa  municipal,  per
concórrer en ella meritòries circumstàncies de simpatia, bellesa, joventut i arrelament,
que la fan mereixedora de tan personal distinció.”

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.

5.- APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DE  LA  PROCLAMACIÓ  DE  SRA.  MARINA
MONFERRER VICENTE COM A REINA FALLERA INFANTIL DE LES FESTES DE
SANT JOSEP DE BORRIANA 2016 (Secció IV. Neg. Participació Ciutadana) (exp.
10050/2015)

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.

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

“VIST que el Consell Sectorial de la Junta Local Fallera, en data 27 de juny de 2015,
va acordar  triar  les reines falleres  de les  festes de Sant  Josep de Borriana per  a
l'exercici faller de l'any 2016; i que ha estat triada com a reina fallera infantil la Sra.
MARINA MONFERRER VICENTE.

VIST que per resolució de l'Alcaldia Presidència, de data 25 de setembre de 2015, es
va  nomenar  com  a  reina  infantil  la  Sra.  Marina  Monferrer  Vicente, i  tot  això  de
conformitat amb l'acord de l'esmentat Consell.

I d'acord amb la proposta de la Regidoria delegada de Festes.

El  Ple  de  l'Ajuntament,  de  conformitat  amb el  dictamen  de  la  Comissió  Municipal
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Permanent de Participació Ciutadana, ACORDA:

Primer.- Proclamar la Sra. Marina Monferrer Vicente reina fallera infantil de les festes
de Sant Josep de Borriana per a l'exercici faller de l'any 2016.

Segon.- Transmetre  a  la  designada  reina  la  felicitació  corporativa  municipal,  per
concórrer en ella meritòries circumstàncies de simpatia, bellesa, joventut i arrelament,
que la fan mereixedora de tan personal distinció.”

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.

6.-  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  D'EXPEDIENT  8/2015  DE  RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS (Àrea Econòmica. Intervenció) (exp. 6846/2015)

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

“Vista la proposta formulada per la regidora d'Hisenda, en relació amb les factures
corresponents a  serveis  o  subministraments  efectivament  realitzats  (reconeixement
extrajudicial de despeses núm. 8/2015, exp. 6846-2015), sense que s'haguera seguit
respecte a aquestes la tramitació ordinària de la despesa, havent-se d'imputar a les
aplicacions pressupostàries que es detallen en l'expedient.

No obstant l'informe emés per la Intervenció Municipal que consta en l'expedient, vist
el  dictamen favorable per majoria de la Comissió Municipal Permanent d'Hisenda i
Comptes, el Ple ACORDA:

PRIMER.-  Alçar l'inconvenient  interposat  a  la  despesa  en  els  termes  que preveu
l'article 217 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.

SEGON.- Aprovar  l'expedient  de  reconeixement  extrajudicial  de  crèdits  núm.
8/2015, per import total de 1.000,07 €.

TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa i reconéixer l'obligació dels imports que
es  detallen  a  continuació,  l'import  global  dels  quals  ascendeix  a  1.000,07  €,  amb
càrrec a les aplicacions pressupostàries procedents del vigent Pressupost municipal
de 2015.

PROVEÏDOR

NIF

NÚM. FACT.

DATA

PARTIDA

CODI FACT. 

IMPORT €

NÚM. RC

CONCEPTE
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PROVEÏDOR

NIF

NÚM. FACT.

DATA

PARTIDA

CODI FACT. 

IMPORT €

NÚM. RC

CONCEPTE

DOMINGO  BLESA
GUILLAMÓN

(18990265-Q)

A15000008

30-03-2015

326.22699024

Codi 71652

300,02 €

RC-9562

CLASSES  AULA  TALLER  IES
LLOMBAI (FEBRER I MARÇ)

FACT-2015-626

QUART.- Traslladar al Negociat de Despeses i a la Tresoreria Municipal als efectes
oportuns.”

En relació amb aquest assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sra. Rius
(una).

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

7.-  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DE  L'EXPEDIENT  4/2015  DE  MODIFICACIÓ  DE
CRÈDITS MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDIT
(Àrea Econòmica. Intervenció) (exp. 9331/2015)

La  Secretaria  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.  4-2015  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'un altre,  la
creació de noves aplicacions.

Quant  a  suplementar  aplicacions  de  despeses  per  entendre  insuficients  per  a
concloure l'exercici, tenim: despeses en subministrament elèctric i en serveis esportius.
El finançament va a càrrec de la baixa d'aplicacions com ara fons d'imprevistos, neteja
d'immobles i obres d'execució subsidiària, igual que romanent de tresoreria.

Pel que fa a la creació d'aplicacions pressupostàries noves (crèdits extraordinaris), es
tracta  d'atendre  la  part  de  devolució  de  la  paga extra  suprimida  a  funcionaris,  de
conformitat  amb  el  Reial  decret  llei  10/2015,  d'11  de  setembre,  pel  qual  es
concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l'Estat i
s'adopten altres mesures en matèria d'ocupació pública i d'estímul a l'economia. Es
finança amb romanent de tresoreria.
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No  obstant  l'informe  emés  per  la  Intervenció  Municipal,  i  d'acord amb  el  que
estableixen l'art. 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l'art. 37 del RD 500/1990,
vist el dictamen favorable per majoria de la Comissió Municipal Permanent d'Hisenda i
Comptes, el Ple de l'Ajuntament ACORDA:

PRIMER.- Aprovar l'expedient 4-2015 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:

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
(dues), Sr. Fuster (dues), Sr. Sánchez (una), Sra. Sanchis (una).

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

8.- DACIÓ DE COMPTE AL PLE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL ENTRE ELS DIES 27.08.2015 I 17.09.2015, 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
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221-1210302   140.000,00 €

341-22799027  9.000,00 €

920-22100000   88.500,00 €

suma 237.500,00 €

929-22699043 16.650,00 €

920.22700000 9.000,00 €

151-22699021 9.000,00 €

870.0000   202.850,00 €

suma 237.500,00 €

codi Aplicació pressupostària  projecte  m odificac(+) €  

CRÈDITS EXTRAORDINARIS

COMPLEMENT COMPENSATORI  

SUPLEMENT CRÈDITS

CONTRACTE SERVEIS ESPORTIUS 

ELECTRICITAT SERVEIS GENERALS  

codi Aplicació pressupostària  projecte  m odificac(-) €  

FINANÇAMENT: DESPESES-dism inució

FONS IMPREVISTOS

NETEJA IMMOBLES SERVEIS GENERALS

OBRES EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA

INGRESSOS-augm ent

ROM. TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS  
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per la Junta de Govern Local en les sessions realitzades entre els dies 27.08.2015 i
17.09.2015, ambdós inclosos.

La corporació en queda assabentada.

9.-  DACIÓ  DE  COMPTE  AL  PLE  DE  LES  RESOLUCIONS  DICTADES  PER
L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA QUE  CONSTEN  EN  LA SECRETARIA MUNICIPAL,
CORRESPONENTS  AL  PERÍODE  DEL  24.08.2015  AL  20.09.2015,  AMBDÓS
INCLOSOS

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 de les resolucions
adoptades  per  l'Alcaldia  Presidència  que  consten  en  la  Secretaria  Municipal,
corresponents al període del 24.08.2015 al 20.09.2015.

La corporació en queda assabentada.

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 la consideració dels membres de la corporació.

DESPATX EXTRAORDINARI 

9.BIS.1-  MOCIÓ  CONJUNTA  PSOE-COMPROMÍS-SE  PUEDE  BURRIANA,
RELATIVA A LA DECLARACIÓ DE SUPORT DE L'AJUNTAMENT DE BORRIANA
ALS AFECTATS PER LA TALIDOMIDA

El Sr. Manel Navarro Ruiz, regidor de Se Puede Burriana, llig moció del següent tenor
literal:

“Els partits integrants del govern municipal de l'Ajuntament de Borriana sotmeten a la
consideració  del  Ple,  per  a  la  seua  deliberació  i  aprovació,  si  escau,  la  proposta
remesa per  AVITE (Associació de Víctimes de la Talidomida d'Espanya),  d'àmbit
nacional i  d'utilitat  pública, a fi  que, si  s'estima pertinent,  s'acorde l'aprovació de la
següent

MOCIÓ

1r.- La talidomida es patenta a Espanya al març de 1954, es tractava d'un meravellós
sedant  sense  efectes  secundaris  i,  a  més,  pal·liava  les  nàusees  i  vòmits  en  les
embarassades. Van començar a nàixer un nombre desproporcionat de xiquets amb
greus  malformacions  en  braços  i/o  cames,  fins  i  tot  mancats  d'extremitats,  i  al
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novembre  de 1961  els  doctors  Widuzin  Lenz  (alemany)  i  Claus  Knapp  (espanyol)
descobreixen la relació entre la talidomida i  les malformacions. Entre novembre de
1961 i maig de 1962 és retirada al món sencer, excepte a Espanya, on es continua
venent tot i  conéixer les seues conseqüències, almenys fins 1975. La farmacèutica
alemanya Grünenthal va fer a Espanya el seu negoci.

La catàstrofe de la talidomida va servir per a canviar tota la legislació en matèria de
control sanitari de medicaments, aliments, begudes i articles de consum humà; per la
qual cosa podem dir que gràcies a la talidomida la humanitat pot estar tranquil·la amb
les coses que es porta a la boca, sobretot els medicaments. Escàs ha sigut l'agraïment
amb les seues víctimes; a Espanya, absolutament nul.

2n.- Onze han estat els anys de lluita en recerca d'una equiparació amb les víctimes
de talidomida de la resta d'Europa, i en aquest llarg camí només hem aconseguit un
Reial decret (1006/2010) que reconeixia 24 persones, i els concedia el que el mateix
text denomina ‘ajuda solidària’ o, dit d'una altra manera, més col·loquial, una almoina
perquè estiguem callats.

Hem aconseguit també que la talidomida siga inclosa en el Reial decret 1851/2009
entre les causes que justifiquen una jubilació anticipada amb 56 anys a les persones
que superen el  45% de discapacitat.  Paradoxalment,  no  hi  ha  organisme oficial  (i
gratuït) que reconega qui és afectat de talidomida i qui no, per la qual cosa ens trobem
amb un Reial decret a què les víctimes de talidomida no tenen possibilitat d'acollir-se
per no tenir reconeixement ‘oficial’.

I com a colofó vam demandar per la via civil el laboratori alemany Grünenthal, i vam
guanyar el judici completament en primera instància, el qual va ser anul·lat només per
prescripció per l'Audiència Provincial de Madrid, i en l'actualitat estem a l'espera de la
resolució del Tribunal Suprem que deliberarà la sentència el pròxim 23 de setembre
d'enguany  (sense  ajudes  de  ningú  ni  subvencions  de  cap  empresa,  ni  pública  ni
privada, només subsistint amb les quotes mensuals dels socis).

3r.-  La situació actual respecte de les víctimes d'altres països es resumeix en dos
punts:

a) Totes les víctimes dels països europeus han percebut:
1.- Una indemnització.
2.-  Pensions vitalícies  per  a  les  víctimes  que els  garantisquen  una  

supervivència digna i sobretot independència.
3.- Unitats mèdiques especialitzades.
4.- Unitats psicològiques especialitzades.
5.- Gratuïtat en medicaments, pròtesis i ortopròtesis.

b)  A Espanya  cap  d'aquestes  mesures,  indemnitzacions,  pensions  i  altres
ajudes s'han pogut obtenir.
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De les víctimes de talidomida que queden a Espanya, la gran majoria sobreviu de les
ajudes familiars, la caritat, l'Església, les institucions d'ajuda social i fins i tot exercint la
mendicitat per terra als carrers de les grans ciutats; situació sense cap dubte injusta i
insolidària.

De conformitat amb l'exposició realitzada, l'equip de govern municipal adopta l'acord
següent:

PRIMER.- Declarar el suport UNÀNIME I SOLIDARI de l'Ajuntament de Borriana, amb
les víctimes de la talidomida a Espanya, i  en particular a l'associació AVITE, per la
seua lluita incansable i sense quarter, en pro i favor de les víctimes d'aquest fàrmac a
Espanya, pel deute històric que el nostre país té amb els afectats i els seus familiars,
des de fa 60 anys.

SEGON.-  Instar  la  farmacèutica  alemanya  Grünenthal  i  establida  a  Espanya,
responsable  d'aquesta  situació,  perquè  sense  més  dilació,  indemnitze  els  afectats
espanyols.

TERCER.-  Amb independència del que s'ha exposat anteriorment, instar el president
del Govern perquè, mitjançant la seua regulació normativa, es definisca qui és afectat
per la  talidomida a Espanya,  i  s'articulen les pensions vitalícies a aquests,  amb la
finalitat  que els  ciutadans afectats  tinguen els  mateixos drets que ja  els  han estat
reconeguts i meritats a les víctimes de la talidomida d'altres estats.

QUART.-  Enviar  l'acta i  l'acord adoptat  per aquest  Ajuntament,  respecte a aquesta
MOCIÓ, tant a l'associació  AVITE, c/ Comadrona Carmita, núm. 1 2n H – 30820
ALCANTARILLA (Múrcia),  com al laboratori alemany Grünenthal establit a Espanya,
com a multinacional, i també al Govern d'Espanya, representat pel seu president del
Govern.

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. Sanchis (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.

9.BIS.2.-  MOCIÓ PRESENTADA  PEL  GRUP  MUNICIPAL  DE  CIUDADANOS,
RELATIVA A LA SOL·LICITUD A ADIF PER A LA REPARACIÓ DE LA SÉQUIA FILA
DIEGO AL SEU PAS PER L'ESTACIÓ DE RENFE BORRIANA-LES ALQUERIES

La secretària de l'Ajuntament llig moció del següent tenor literal:

12

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



                                                                                                          v01.10.2015

Magnífic Ajuntament de Borriana

“Hem tingut coneixement a través del president de l'associació de veïns AZIBA, el Sr.
José Monteagut Hofer, de l'obstrucció de la séquia FILA DIEGO al seu pas per la platja
de  càrrega  de  ferrocarrils  a  l'estació  de  Borriana-les  Alqueries,  per  haver  cedit  el
terreny al pas d'algun vehicle pesant per les obres que s'han realitzat a la via.

Com que els esmentats veïns ja han sol·licitat a aquest Ajuntament que es prenguen
les mesures necessàries per a la seua reparació a fi d'evitar les inundacions al carrer
de Sant Roc de Borriana i  Basero de les Alqueries, i encara no s'han reparat, insten
aquest Grup Municipal per a portar al Ple el següent

ACORD

1.- Basant-se en els informes tècnics ja emesos per aquest Ajuntament, instar ADIF a
la reparació de les séquies d'acord amb l'informe d'aquests.”

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), Sr. Arnandis (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.

9.BIS.3.-  MOCIÓ  CONJUNTA  PSOE-COMPROMÍS-SE  PUEDE  BURRIANA,
RELATIVA A LA PROHIBICIÓ DELS ESPECTACLES CIRCENSES QUE UTILITZEN
ANIMALS AL TERME MUNICIPAL DE BORRIANA

El Sr.  Cristofer  del  Moral,  portaveu del  Grup Municipal  de Se Puede Burriana,  llig
moció del següent tenor literal:

“La nostra localitat no és aliena als circuits que estableixen regularment alguns circs i
altres espectacles que encara utilitzen animals salvatges en captivitat. Aquests animals
pateixen un continu maltractament: extirpació d'urpes i dents. Són sotmesos a cruels
entrenaments basats en el maltractament físic, que inclou restricció d'aigua i menjar,
garrots,  palisses, etc.,  per a aconseguir que un animal realitze o adopte una figura
antinatural. Passen la major part de la seua vida lligats o tancats en gàbies, en les
quals a penes poden girar-se; quan la majoria d'aquests animals en llibertat poden
recórrer habitualment desenes de quilòmetres al dia. Així mateix, molts d'ells han estat
capturats del medi natural, substituint la seua forma de vida en llibertat i d'acord amb la
seua espècie, per la captivitat i una forma antinatural de vida.

El públic d'aquests espectacles, en la seua gran majoria, són xiquets i xiquetes que
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desconeixen els maltractaments que hi ha darrere d'aquests tipus de circs. Si bé se
senten atrets per poder observar en viu aquests animals, l'adult ha de ser conscient
del patiment que aquests espectacles impliquen. I en tot cas és responsabilitat de les
administracions públiques vetlar perquè certs espectacles no existisquen.

Hi ha importants indicadors que avalen el canvi demandat per una societat que desitja
continuar avançant cap al respecte i  la convivència, desenterrant les pràctiques de
maltractament animal.  El  nombre cada vegada és més gran,  tant  de localitats que
prohibeixen l'exhibició d'animals salvatges en espectacles, com el de circs que deixen
d'utilitzar-ne. Açò també s'observa en les estadístiques d'alguns ajuntaments com el de
Barcelona, que indiquen que, des que no es permeten circs amb animals en aquesta
ciutat, ha augmentat l'afluència als circs en un 20%. Sense oblidar l'èxit comercial i
d'imatge d'experiències internacionals i estatals, que basen els seus espectacles en
plantejaments teatrals i en la destresa dels seus artistes.

Amb  l'ànim  que  Borriana  s'unisca  a  la  llista  de  localitats  que  han  prohibit  els
espectacles que utilitzen o exhibeixen animals, es presenta la següent MOCIÓ perquè
siga incorporada a les seues ordenances municipals:

Acords

En tot el terme municipal de Borriana prohibeix:

1.- La instal·lació de circs que utilitzen animals en els seus espectacles.

2.- L'exhibició d'animals salvatges en captivitat, ja siga en instal·lacions itinerants, en la
via i altres espais públics o en centres comercials.

Igualment,  l'Ajuntament  de  Borriana  insta  el  Govern  autonòmic  de  la  Comunitat
Valenciana  perquè,  basant-se  en  les  seues  competències,  estenga  aquestes
prohibicions a tot el territori autonòmic.”

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.
Del Moral (quatre), Sra. Suay (tres), Sra. Aguilera (dues), Sra. Sanchis (una).

Sotmés l'assumpte a la corresponent votació, dóna el resultat següent: vots a favor,
ONZE (6 de PSOE, 3 de Compromís, 2 de Se Puede Burriana i 1 de Ciudadanos).
Vots en contra, DEU (7 del PP, 2 de CIBUR i 1 de Ciudadanos). Abstencions, CAP.
Consegüentment es declara l'assumpte aprovat per majoria.
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9.BIS.4.-  MOCIÓ  CONJUNTA  PSOE-COMPROMÍS-SE  PUEDE  BURRIANA-PP-
CIBUR-CIUDADANOS,  RELATIVA  A  L'ADHESIÓ  DE  L'AJUNTAMENT  DE
BORRIANA A LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA FEDERACIÓ ESPANYOLA
DE  MUNICIPIS  I  PROVÍNCIES  (FEMP)  EN  RELACIÓ  AMB  LA COORDINACIÓ
MUNICIPAL DE L'AJUDA AL REFUGIAT

El  Sr.  Cristofer  del  Moral  Espinosa,  portaveu  del  Grup  Municipal  de  Se  Puede
Burriana, llig moció del següent tenor literal:

“La ciutadania, a través dels diferents mitjans de comunicació, té ampli coneixement
de l'estat de necessitat i total falta de mitjans en què es troben els més de 340.000
refugiats que, provinents de països i zones en conflicte, fugen de la guerra, l'opressió,
la fam i la misèria.

L'Ajuntament de Borriana, institució representativa de la seua ciutadania, no pot ni vol
eludir la seua participació, en les mesures de suport i acollida als refugiats esmentats.
En aquest sentit,  la Federació Espanyola de Municipis i  Províncies (d'ara endavant
FEMP) ha procedit a articular un conjunt de mesures tendents a fer que puga posar-se
en marxa la  xarxa d'ajuntaments que busquen donar  una resposta a  aquest  estat
d'emergència en què, cada vegada més, es troben els refugiats que accedeixen al
territori de la Unió Europea.

Com expressament recull la declaració institucional de la FEMP, és fonamental enfocar
la  resposta  a  aquest  drama  a  través  de  l'estudi  de  solucions  estables,  no
improvisades,  que  impliquen  l'anàlisi  dels  problemes  socials  als  països  receptors,
principalment en matèria d'habitatge, salut, educació, ocupació i seguretat, tractant de
garantir  els recursos per a donar cobertura a les necessitats bàsiques i facilitar-los
unes condicions dignes de vida.

Per a això, la mateixa Federació ha procedit a remetre als ajuntaments, províncies i
cabildos la proposta d'adhesió a la seua Declaració Institucional, dirigida a coordinar
l'ajuda  del  conjunt  dels  ens  locals  i  provincials,  la  lectura  de  la  qual  realitzem  a
continuació:

Declaració institucional de la FEMP en relació amb la coordinació municipal de
l'ajuda al refugiat

Les crisis migratòries obliguen les persones a fugir dels seus països devastats per
conflictes, com a única eixida per a escapar de la guerra, l'opressió, la fam i la misèria.
Aquesta  situació,  que  avui  és  la  prioritat  dels  dirigents  de  la  UE  i  de  la  resta
d'administracions  a escala  estatal,  autonòmica i  local,  no  és nova,  però ha assolit
xifres històriques i toca a la porta de cada un dels països membres d'Europa.
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Segons  dades  de  l'Agència  Europea  de  Fronteres  (Frontex),  entre  gener  i  juliol
d'enguany,  han  entrat  a  la  Unió  Europea  340.000  persones,  de  manera  que  s'ha
triplicat la xifra registrada en aquest mateix període de 2014.

Els sol·licitants d'asil durant 2014 i 2015, atenent a les dades publicades per Eurostat,
han  sigut:  els  procedents  de  Síria,  199.960  persones;  de  Kosovo,  101.350;
d'Afganistan,  80.350;  d'Eritrea,  63.445;  i  de  Sèrbia,  48.435.  ACNUR  (Agència  de
Refugiats de Nacions Unides) xifra el nombre en més de 2.500 persones.

Davant  d'aquest  drama humanitari,  les autoritats  europees s'enfronten a la  que ha
estat qualificada com la pitjor crisi de refugiats a Europa des de la Segona Guerra
Mundial i, en conseqüència, davant del major repte per a trobar solucions urgents que
impliquen una política comuna d'asil i de cooperació internacional.

El Govern central ha de continuar instant la UE a dur a terme aquesta política comuna
per damunt de la situació econòmica dels països membres, que definisca la quota del
nombre de refugiats per al territori, sempre en pro de la defensa dels drets humans, la
llibertat i l'acollida de les persones, i encaixant aquesta mesura en el marc dels acords
i accions que determine la UE.

En aquesta línia de treball, s'ha creat la Comissió Interministerial i s'ha citat des del
Govern central  les  comunitats  autònomes i  la  Federació  Espanyola  de Municipis  i
Províncies, a fi d'ordenar el procés i articular l'acollida de refugiats.

És fonamental enfocar la resposta a aquest drama a través de l'estudi de solucions
estables, no improvisades, que impliquen l'anàlisi dels problemes socials als països
receptors, principalment en matèria d'habitatge, salut, educació, ocupació i seguretat,
tractant de garantir els recursos per a donar cobertura a les necessitats bàsiques i
facilitar-los unes condicions dignes de vida. 

El Govern central ha de començar un diàleg amb la Comissió Europea, la FEMP, els
governs  autonòmics  i  les  organitzacions  especialitzades  en  la  protecció  i  ajuda  a
refugiats per tal de dissenyar amb urgència un pla estatal d'atenció i ajuda humanitària
a refugiats. El pla ha d'assegurar mitjans i recursos econòmics als governs locals per a
la recepció, acollida i integració social dels refugiats.

En  atenció  al  que  s'ha  exposat,  l'Ajuntament  de  Borriana  acorda  adherir-se  a  les
declaracions següents:

1.- Que correspon a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies la interlocució
amb el Govern d'Espanya de l'ajuda municipal als refugiats. A través de la seua Oficina
de Coordinació Municipal d'Ajuda al Refugiat, els ajuntaments, diputacions, cabildos i
consells insulars podran accedir a la informació actualitzada que es genere en aquest
procés i podran plantejar el seu oferiment de recursos.
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2.- Que la Federació Espanyola de Municipis i Províncies realitzarà un únic inventari
de tots els recursos que els governs locals estiguen en disposició de proporcionar.
L'esmentat inventari serà proporcionat al Govern d'Espanya a fi d'oferir una resposta
coordinada i eficaç a la crisi humanitària plantejada.

3.- Que aquest inventari de recursos, que es canalitzarà a través de la FEMP, serà
posat a la disposició del Govern perquè, en col·laboració amb les entitats del tercer
sector, s'organitze adequadament l'ajuda al refugiat.

4.- Que la Federació Espanyola de Municipis i  Províncies participe en l'elaboració i
execució d'un pla estatal d'atenció i ajuda humanitària a refugiats, en l'àmbit de les
competències a escala local, que permeta desenvolupar aquesta política comunitària a
Espanya a llarg termini.

5.- Iniciar l'expedient i les actuacions necessàries dirigides a fer que la cessió per a l'ús
d'habitatges al municipi de Borriana, a favor dels refugiats, puga ser, com més prompte
millor, una realitat.”

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.
Del Moral (dues), Sr. Sánchez (dues).

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.

10. PRECS I PREGUNTES

1.-  El  Sr. Fuster  pregunta a la Sra. alcaldessa si li  pot anticipar quins actes hi ha
programats per a la celebració del Nou d'Octubre. Respon la Sra. alcaldessa. 

2.-  La  Sra.  Montagut  prega  al  Sr.  Zorío  (com a  regidor  delegat  de Normalització
Lingüística)  que  en  els  documents  oficials  de  l'Ajuntament  es  revise  la  traducció
automàtica i que la versió en ambdues llengües oficials siga correcta. Respon el Sr.
Granel.
 
3.-  El  Sr.  Solá  pregunta  al  Sr.  Del  Moral  si  s'ha  evolucionat  en  l'ús  d'eines  de
participació ciutadana. Respon el Sr. Del Moral.

4.-  El Sr. Safont  pregunta al Sr. Granel si es reafirma en les seues declaracions del
passat Ple ordinari de 3 de setembre de 2015, quan va dir que no tenia notícies de
canvis en el procés de liquidació del Museu de la Taronja. Respon el Sr. Granel.
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5.-  El  Sr. Sánchez  pregunta a la Sra. Rius si ja ha calculat quin serà el nou tipus
impositiu  que s'aplicarà al  valor  cadastral,  després  de l'actualització  que acaba de
publicar el Cadastre, perquè es mantinga el valor del rebut. Mitjançant quina reducció
o  bonificació  del  valor  cadastral  impedirà  que  això  afecte  un  altre  impost  (el
d'increment  sobre el  valor  dels  terrenys)? La repercussió del  valor  cadastral  sobre
l'impost sobre transmissions patrimonials, com la pensa evitar? Respon la Sra. Rius.

6.-  El  Sr. Sánchez  pregunta al Sr. Granel si ha pensat a municipalitzar els serveis
esportius i desenvolupar-los per gestió directa. Respon el Sr. Granel.

7.-  La  Sra. Aguilera  pregunta a la Sra. Carda quantes ocupacions dignes ha creat
amb la seua gestió aquest mes. Respon la Sra. Carda.

8.-  La  Sra.  Aguilera  pregunta  a  la  Sra.  Carda si  té  previst  realitzar  una consulta
ciutadana  abans  de  prendre  decisions  relatives  a  la  celebració  del  festival  Arenal
Sound. Respon la Sra. Carda.

9.- La Sra. Aguilera pregunta a la Sra. Carda si té clara la gestió directa d'algun tipus
de mercat  a la  platja;  si  realment  en aquest  Acord  per  Borriana que té l'equip de
govern té clar que el mercat a la platja no s'ha de realitzar, i si tenen alguna cosa clara
del tal Acord per Borriana. Respon la Sra. Carda.

10.- La Sra. Aguilera pregunta als portaveus dels grups polítics de l'equip de govern si
pensen complir la llei i traure a subhasta els terrenys de l'Arenal en cas que se celebre
algun festival aquest estiu a Borriana, o si per contra volen prorrogar amb la mateixa
empresa que el gestiona. Responen el Sr. Granel, el Sr. Del Moral i la Sra. alcaldessa.

11.-  La Sra. Aguilera  pregunta al Sr. Arnandis si realment ha declarat que el Pla de
minimització que va aprovar el Ple i en el qual s'ha seguit tota la tramitació legal no és
viable. Respon el Sr. Arnandis.

12.-  La  Sra. Aguilera pregunta al Sr. Arnandis si sap en quina data enderrocarà la
Paperera; si coneix que hi ha un procediment judicial  obert  per un possible delicte
mediambiental, i si té controlat com es retirarà el tema de la uralita (tant del sostre com
del sòl). Respon la Sra. Aguilera. 

13.-  La  Sra. Sanchis  aclareix que no hi ha cap tripartit  entre els grups polítics de
l'oposició; que Ciudadanos no es posiciona a la dreta, i que manté el mateix tarannà i
té punts de vista semblants als diferents grups amb representació a l'Ajuntament de
Borriana.

14.-  La  Sra.  Sanchis  pregunta  a  la  Sra.  Carda  com  està  canviant  les  polítiques
d'ocupació,  segons  havia  promés  anteriorment.  Quines  noves  línies  d'actuació  ha
implementat? Respon la Sra. Carda. 
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15.- La Sra. Sanchis pregunta al Sr. Gual si es reben subvencions de la Conselleria o
de Diputació per a la Protecció Civil. Respon el Sr. Gual.

16.-  La  Sra.  Sanchis  pregunta  al  Sr.  Gual  si  ja  estan canviant  els  Estatuts  de la
guarderia Príncep Felip, ja que fins a la data no s'estan complint. Respon el Sr. Gual. 

17.-  La  Sra. Sanchis  pregunta a la Sra. Rius de quina aplicació pressupostària es
pagaran  els  120.932  €  que  segons  consta  en premsa ha  costat  la  celebració  del
festival Arenal Sound a l'Ajuntament de Borriana. Respon la Sra. Rius.

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
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