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ESBORRANY  EN  EXTRACTE  DE  L'ACTA  DE  LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA
REALITZADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT L'11 DE GENER DE 2016

A la ciutat de Borriana, l'11 de gener de 2016, 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  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)
SRA. M. CONSUELO SUAY MONER (PP)
SR. CARLOS SOLÁ PERIS (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 5 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 28 DE SETEMBRE 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  28  de  setembre  de  2015,  en  la  seua  redacció  en
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ambdues llengües oficials.

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

2.-  ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE INTEGRAT EN
L'ÀREA  URBANA  DE  BORRIANA.  APROVACIÓ  I  SOL·LICITUD  DE  LA
SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA OPERATIU FEDER DE CREIXEMENT SOSTENIBLE
2014-2020 (Àrea II. Neg. Urbanisme) (G0094/2016)

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
d'Urbanisme i Medi Ambient, del següent tenor literal:

“Vista l'Ordre HAP/2427/2015, de 13 de novembre, per la qual s'aproven les bases i la
primera  convocatòria  per  a  la  selecció  d'estratègies  de  desenvolupament  urbà
sostenible  i  integrat  que han de ser  cofinançades mitjançant  el  programa operatiu
FEDER de creixement sostenible 2014-2020, publicada en el BOE núm. 275, de 17 de
novembre de 2015;  aquest  Ajuntament  ha procedit  a  contractar  amb la  consultora
AXIOMA Consulting e Ingeniería, SL, la redacció de l'Estratègia de Desenvolupament
Urbà Sostenible i Integrat en l'àrea de Borriana.

Atesa  la  importància  del  desenvolupament  urbà  sostenible  i  la  contribució  de  les
ciutats  als  objectius  de  l'Estratègia  Europa  2020  per  a  un  creixement  intel·ligent,
sostenible i integrador en la Unió Europea. I que en el període de programació 2014-
2020 els Fons Estructurals i d'Inversió Europeus (Fons EIE) han previst donar suport al
desenvolupament  d'estratègies  de  desenvolupament  urbà  sostenible  i  integrat  en
ciutats i àrees urbanes funcionals, això dins del marc definit en l'Acord d'Associació
d'Espanya 2014-2020,  aprovat  per la Comissió Europea amb data 30 d'octubre de
2014, per a la qual cosa, amb aquest fi, s'ha destinat més d'un 5% dels recursos del
Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) assignats a escala nacional en
l'objectiu inversió en creixement i ocupació, d'acord amb el que disposa l'article 7 del
Reglament (UE) núm. 1301/2013.

Per tal com és d'interés d'aquest Ajuntament aprovar l'Estratègia de Desenvolupament
Urbà  Sostenible  Integrat  en  l'àrea  urbana  de  Borriana  i  sol·licitar  les  ajudes
convocades, és procedent presentar l'Estratègia DUSI, que comprén l'anàlisi dels cinc
reptes següents: econòmics, ambientals, climàtics, demogràfics i socials, d'acord amb
el que disposa l'article 7.1 del Reglament FEDER, per a afavorir el desenvolupament
urbà sostenible de conformitat amb els principis i orientacions estratègiques dels Fons
EIE; i que constituirà el marc per a la posterior selecció per part de l'Ajuntament de
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Borriana de les operacions per desenvolupar a la ciutat, les quals seran cofinançades
mitjançant les ajudes concedides a través de la present convocatòria.

Vist el document Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat en l'àrea
urbana de Borriana, elaborat per la consultora AXIOMA Consulting e Ingeniería, SL, en
data 7 de gener de 2016.

Vist això, el Ple de l'Ajuntament, de conformitat amb la proposta de l'Alcaldia i amb el
dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, acorda: 

PRIMER.-  Aprovar  l'ESTRATÈGIA DE  DESENVOLUPAMENT URBÀ  SOSTENIBLE
INTEGRAT EN L'ÀREA URBANA DE BORRIANA,  segons  projecte  redactat  per  la
consultora AXIOMA, Consulting & Ingeniería, SL.

SEGON.-  Sol·licitar  a  la  DIRECCIÓ GENERAL DE FONS COMUNITARIS,  DE  LA
SECRETARIA  D'ESTAT  DE  PRESSUPOSTOS  I  DESPESES  DEL  MINISTERI
D'HISENDA  I  ADMINISTRACIONS  PÚBLIQUES  les  AJUDES  PER  A  LES
ESTRATÈGIES  DE  DESENVOLUPAMENT  URBÀ  SOSTENIBLE  INTEGRAT  DEL
PROGRAMA OPERATIU DE CREIXEMENT SOSTENIBLE FEDER 2014-2020, per la
quantia de 5.000.000 €, segons el que estableix el Pla d'implementació de l'Estratègia
de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI) en l'àrea urbana de Borriana.

TERCER.-  COMPROMETRE'S A TRAMITAR davant de les autoritats competents els
certificats del compliment dels requisits mediambientals requerits per a l'execució de
les operacions previstes en l'Estratègia DUSI de la ciutat de Borriana.

QUART.- Autoritzar l'alcaldessa presidenta per a subscriure tots els documents que
siguen  necessaris  per  a  portar  a  terme  els  anteriors  acords  adoptats  pel  Ple  de
l'Ajuntament de Borriana.”

En relació amb el fons de l'assumpte, intervé el Sr. Arnandis, que presenta esmena del
següent tenor literal:

“De  conformitat  amb  el  que  disposa  l'art.  50.f  del  ROM,  es  presenta  la  següent
esmena,  en  què  es  proposa  la  modificació  del  projecte  d'Estratègia  de
Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat, en la manera següent:

1.- S'ha maquetat el projecte i s'hi han introduït fotografies.

2.- Punt núm. 5 Pla d'implementació de l'estratègia. - Objectius estratègics.  S'afig un
número 11. Recuperació econòmica i social de barris desfavorits (pàgina 72).

3.- S'afig un pla geogràfic d'actuacions (pàgina 77).

4.-  Punt  núm.  5.-  Actuació  A.1,  Sistemes  Informàtics  de  Gestió,  en  descripció  de
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l'actuació.  Es canvia a present els dos primers paràgrafs que estaven redactats en
futur (pàgina 79).

5.- Corregir l'error en l'últim paràgraf de la pàgina 108, on diu ‘carretera del Grau’, ha
de dir ‘carretera del Port’.”

En  relació  amb  aquest  assumpte,  es  produeixen  les  intervencions  següents:  Sr.
Arnandis (tres), Sr. Fuster (dues), Sr. Sánchez (dues), Sra. Sanchis (dues).

Sotmesa l'esmena a la consideració de la corporació, dóna el resultat següent: vots a
favor, DINOU (6 de PSOE, 3 de Compromís, 2 de Se Puede Burriana, 7 de PP i 1 de
Ciudadanos).  Vots  en  contra,  CAP.  Abstencions,  DUES  (2  de  CIBUR).
Consegüentment,  es  declara  l'esmena  aprovada  en  l'assumpte  per  majoria  i,  en
conseqüència,  queda  modificat  el  projecte  d'Estratègia  de  Desenvolupament  Urbà
Sostenible i Integrat.

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

3.-  INADMISSIÓ,  SI  ESCAU,  DEL RECURS DE  REPOSICIÓ  INTERPOSAT  PER
SRA.  CRISTINA  SOLER  CERISUELO  I  SR.  JAVIER  PIÑEIRO  MEMBRADO
CONTRA L'ACORD DEL PLE D'AQUEST AJUNTAMENT DE 3 DE SETEMBRE DE
2015,  QUE VA DECLARAR  CADUCAT  EL PROCEDIMENT INICIAT  EN  DATA 3
D'ABRIL DE 2014 PER A LA RESOLUCIÓ CONTRACTUAL DE LA PROGRAMACIÓ
DE LA UNITAT D'EXECUCIÓ B-2, I VA INCOAR UN NOU PROCEDIMENT (Àrea II.
Neg. Urbanisme) (G8190/2015)

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

“Examinades les  actuacions  seguides  per  a  la  resolució  del  Programa d'actuació
integrada  per  al  desenvolupament  de  la  unitat  d'execució  B-2  del  Pla  general  de
Borriana, del qual va resultar adjudicatària la mercantil  URBASUR SIGLO XXI, SL,
amb CIF B-12520896, motivat per la demora i la inactivitat injustificada en la terminació
de les obres per part de l'esmentada mercantil.

Vist que  en  data  3  de  setembre  de  2015  el  Ple  d'aquest  Ajuntament  va  acordar
declarar caducat el procediment iniciat en data 3 d'abril  de 2014 per a la resolució
contractual de la programació de la unitat d'execució B-2 del Pla general i la incoació
d'un  nou  procediment,  concedint  un  tràmit  d'audiència  a  l'urbanitzador,  a  l'entitat
avaladora i als propietaris de terrenys inclosos en l'àmbit de l'esmentada actuació, i
facultant l'Alcaldia Presidència per a l'adopció dels actes de tràmit del procediment.
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Vist l'escrit presentat  en data 18 de novembre de 2015 (RE 14860) per Sra. Cristina
Soler  Cerisuelo  i  Sr.  Javier  Piñeiro  Membrado, pel  qual  interposen  un  recurs  de
reposició contra l'esmentat acord plenari de 3 de setembre, en el qual identifiquen els
danys que la inexecució del Programa els ha causat, tant en despeses financeres del
manteniment  d'un  aval  bancari  prestat  en  garantia  de  pagament  en  metàl·lic  dels
costos  d'urbanització,  com per  la  pèrdua  d'oferta  de  mercat;  i  sol·liciten  que  siga
l'Ajuntament  qui  assumisca  la  gestió  directa  de  l'actuació  i  la  suspensió  de  l'acte
impugnat.

Atés  que,  respecte  de  l'acord  de  3  de  setembre  de  2015  objecte  de  recurs,  era
possible interposar recurs de reposició únicament contra el dispositiu primer, relatiu a
la declaració de caducitat  del  procediment anterior,  i  el  dispositiu  sisé,  que faculta
l'Alcaldia per a dictar actes de tràmit en el procediment, per tal com posen fi a la via
administrativa i eren, per tant, recurribles en reposició (art. 116.1 Llei 30/1992), tal com
es va fer constar en aquest i es va notificar als recurrents (art. 58.2 Llei 30/1992). 

Atés que el recurs presentat no impugna cap d'aquests dos dispositius de l'acord de 3
de setembre de 2015, sinó que reclama el reconeixement a favor dels recurrents de
compensacions  econòmiques  amb  motiu  de  l'incompliment  de  la  mercantil
urbanitzadora, per la qual cosa és procedent la seua inadmissió. 

Atés, d'altra banda, que l'acord impugnat de 3 de setembre de 2015 va concedir un
període d'audiència als propietaris, en el qual van poder presentar les al·legacions que
van estimar pertinents, i tenint en compte que l'esmentat  acord es va notificar a Sra.
Cristina Soler Cerisuelo i a Sr. Javier Piñeiro Membrado el 19 d'octubre de 2015, per la
qual cosa l'escrit d'interposició del recurs presentat el 18 de novembre de 2015 (RE
14860) és extemporani respecte de l'esmentat termini d'audiència, i és procedent, així
mateix per això, la seua inadmissió.

Atés que,  respecte  a  la  sol·licitud  de suspensió  de l'execució  de l'acord  de 3  de
setembre de 2015, Sra. Cristina Soler Cerisuelo i Sr. Javier Piñeiro Membrado no han
acreditat cap perjudici que els poguera causar l'eficàcia immediata de l'acte objecte de
recurs, havent de primar la continuïtat de la tramitació del procediment de resolució
contractual que vinga a determinar l'incompliment culpable d'URBASUR SIGLO XXI,
SL, de les seues obligacions com a urbanitzador,  i  consegüent rescabalament dels
danys i perjudicis causats als propietaris amb càrrec a la fiança dipositada.

Per tot allò que s'ha exposat, de conformitat amb l'informe jurídic proposta de la cap
de  la  Secció  II,  de  17  de  desembre  de  2015,  i  amb el  dictamen favorable  de  la
Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, el Ple d'aquest Ajuntament, com a
òrgan competent  en virtut  del  que disposa l'article  116 de la  Llei  30/92,  de 26 de
novembre, ACORDA:

Primer.- Inadmetre, per improcedent, el recurs de reposició interposat en data 18 de
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novembre de 2015 (RE 14860) per Sra. Cristina Soler Cerisuelo i Sr. Javier Piñeiro
Membrado contra l'acord del Ple d'aquest Ajuntament de 3 de setembre de 2015 que
va declarar caducat el procediment iniciat en data 3 d'abril de 2014 per a la resolució
contractual  de  la  programació  de  la  unitat  d'execució  B-2,  i  va  incoar  un  nou
procediment, concedint un tràmit d'audiència a l'urbanitzador, a l'entitat avaladora i als
propietaris  de terrenys  inclosos en l'àmbit  de la  unitat  d'execució B-2,  pels motius
exposats en els atesos del present acord. 

Segon.- Desestimar,  així  mateix,  la sol·licitud de suspensió de l'execució de l'acte
objecte de recurs, pels motius exposats en els atesos del present acord. 

Tercer.-  Notificar el  present  acord a les persones interessades,  significant-los que
contra  aquest  poden  interposar,  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 l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol.”

En  relació  amb  aquest  assumpte,  es  produeixen  les  intervencions  següents:  Sra.
Aguilera (dues), Sr. Arnandis (dues).

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

4.- APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DEL PROTOCOL GENERAL DE COL·LABORACIÓ
ENTRE  LA  GENERALITAT  VALENCIANA,  A  TRAVÉS  DE  LA  CONSELLERIA
D'HABITATGE,  OBRES  PÚBLIQUES  I  VERTEBRACIÓ  DEL  TERRITORI,  I
L'AJUNTAMENT DE BORRIANA,  PER A LA REALITZACIÓ  D'UNA CICLORUTA
AMB PASSEIG DE VIANANTS QUE CONNECTE BORRIANA AMB LES SEUES
INSTAL·LACIONS  PORTUÀRIES,  EN  PARAL·LEL A LA CV-1852  (Àrea  II.  Neg.
Urbanisme) (G13831/2015)

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

“Vist l'esborrany de protocol general de col·laboració que han de subscriure aquest
Ajuntament i la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d'Habitatge, Obres
Públiques i Vertebració del Territori, per a la realització d'una cicloruta amb passeig de
vianants que connecte Borriana amb les seues instal·lacions portuàries, en paral·lel a
la carretera CV-1852, les clàusules del qual són del següent tenor literal:

Primer.- Objecte
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L'objecte  del  protocol  general  és  la  concreció  dels  compromisos  que  han
d'assumir  les  administracions  firmants,  amb vista  a  la  realització  de  forma
coordinada i amb la major col·laboració i celeritat possible, de les actuacions
encaminades a la construcció d'una cicloruta que connecte Borriana amb les
seues instal·lacions portuàries, en paral·lel a la CV-1852.

Segon.- Compromisos de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i
Vertebració del Territori

Correspon  a  la  Conselleria  d'Habitatge,  Obres  Públiques  i  Vertebració  del
Territori l'execució del condicionament de la zona de la cicloruta i el passeig de
vianants, l'amplària total dels quals ha de ser aproximadament 6,30 ml, i que
ha de consistir  principalment  en l'aglomerat  de la  zona,  pintat  de marques
vials,  instal·lació  de  la  senyalització  i  una  línia  d'arbratge.  El  pressupost
estimat ascendeix a 480.000 euros.

Tercer.- Compromisos de l'Ajuntament de Borriana

Correspon a l'Ajuntament de Borriana:

• L'execució  del  condicionament  de  la  carretera,  col·locació  de  rastells  de
jardineria  amb  plantació  d'arbustos  per  a  protecció  de  la  cicloruta,  el
pressupost estimat de la qual cosa és de 480.000 euros.

• La posada a la disposició de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i
Vertebració  del  Territori  dels  terrenys  necessaris  per  a  l'execució  de  les
actuacions definides en el punt segon de l'acord.

• L'obtenció dels permisos necessaris.

• La reposició dels serveis afectats, del mobiliari urbà i enllumenat.

• La recepció i  conservació de la totalitat de les actuacions executades per
ambdues administracions.

Quart.- Òrgan mixt de seguiment i control

Es pot crear un òrgan mixt de seguiment i control de les actuacions, format per
dos representants de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració
del Territori i dos de l'Ajuntament de Borriana, el qual ha de ser presidit pel
director  general  d'Obres  Públiques,  Transport  i  Mobilitat  o  persona  en  qui
delegue, que ha de realitzar les funcions següents:

• Supervisar l'execució del protocol, així com adoptar les decisions i dictar les
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instruccions  necessàries  a  fi  d'assegurar  la  correcta  realització  de  les
activitats, incloent-hi a aquest efecte la solució, en primera instància, de les
controvèrsies d'interpretació  i  compliment  que puguen plantejar-se respecte
del protocol subscrit.

• Informar les parts dels retards i incidències que es puguen presentar durant
l'execució del protocol.

• Emetre  un  informe  o  valoració  final  sobre  el  grau  de  compliment  dels
objectius consignats en el protocol subscrit.

L'òrgan mixt de seguiment i control ha de determinar en la seua constitució la
freqüència de les seues reunions, que s'han de realitzar, com a mínim, una
vegada a l'any o quan ho requerisquen els assumptes que calga tractar.

La Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat és l'òrgan a què
ha de remetre's còpia de les actes, acords o informes que aquest òrgan mixt
de seguiment i control emeta en el desplegament i execució de les funcions
que tinga assignades.

Cinqué.- Vigència

El present protocol produeix efecte a partir de la seua firma, i manté la vigència
fins a la completa execució de les actuacions previstes en aquest.

Sisé.- Extinció

És  causa  de  resolució  del  present  protocol  el  mutu  acord,  així  com
l'incompliment, per qualsevol de les parts que hi intervenen, dels compromisos
continguts en aquest document.

Seté.- Naturalesa del protocol

Aquest  protocol  té  naturalesa  administrativa,  i  se  subscriu  a  l'empara  de
l'article 6.4 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques
i procediment administratiu comú, i del Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del
Consell, que regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre.

Segons el que preveu l'article 4.1.c del text refós de la Llei de contractes del
sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, el
present  protocol  ha  de  quedar  fora  de  l'àmbit  d'aplicació  de  l'esmentada
disposició;  aplicant-se  els  principis  de  l'esmentada  llei  per  a  resoldre  els
dubtes que pogueren presentar-se.

Vuité.- Comunicació al Registre de Convenis
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Una vegada subscrit el protocol, s'ha de comunicar al Registre de Convenis
previst en el Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell,  que regula els
convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre.

Atés que, d'acord amb el que preveu l'article 3 del Decret 176/2014, de 10 d'octubre,
del Consell, que regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre, la
firma del present  protocol  general  de col·laboració no suposa la formalització de
compromisos  jurídics  concrets  i  exigibles,  sinó  la  mera  exposició  de  directrius  i
declaracions conjuntes d'intencions i propòsits per a actuar amb l'objectiu comú de
millorar la seguretat dels vianants i dels ciclistes en la carretera CV-1852, en el tram
de Borriana al Port de Borriana.

Vist l'informe emés per la cap de la Secció II, així com el dictamen de la Comissió
Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, i de conformitat amb la proposta formulada,
el Ple de l'Ajuntament ACORDA:

Primer.- Aprovar el protocol general de col·laboració entre la Generalitat Valenciana,
a través de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, i
l'Ajuntament de Borriana per a la realització d'una cicloruta amb passeig de vianants
que connecte Borriana amb les seues instal·lacions portuàries, en paral·lel a la CV-
1852, en la forma que ha sigut redactat i figura en la part expositiva d'aquest acord.

Segon.- Facultar l'Alcaldia Presidència per a la subscripció d'aquest.

Tercer.- Remetre  certificat  del  present  acord a  la  Conselleria  d'Habitatge,  Obres
Públiques i Vertebració del Territori.

Quart.- Contra el present acte, per posar fi a la via administrativa, es pot interposar,
en  el  termini  d'un  mes,  recurs  potestatiu  de  reposició  davant  del  Ple  d'aquest
Ajuntament, o, en el termini de dos mesos, recurs contenciós administratiu davant de
la  sala  d'aquesta  jurisdicció  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  la  Comunitat
Valenciana, 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.”

En  relació  amb  aquest  assumpte,  es  produeixen  les  intervencions  següents:  Sra.
alcaldessa (tres), Sr. Fuster (tres), Sra. Aguilera (dues), Sra. Sanchis (dues), Sr. Granel
(dues), Sr. Del Moral (dues).

Sotmés l'assumpte a la corresponent votació, dóna el resultat següent: vots a favor,
ONZE (6 de 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.
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5.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DELS REGLAMENTS:
REGLAMENT ORGÀNIC PROPI  I  REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
(Àrea IV. Neg. Participació Ciutadana) (G11654/2015)

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

“VISTA la proposta formulada pel regidor delegat de Participació Ciutadana, en relació
amb el projecte de Reglament de participació ciutadana,  d'obrir  un torn de precs i
preguntes en finalitzar el Ple ordinari, perquè la ciutadania puga intervenir davant de
l'òrgan que expressa la voluntat popular, que comporta la modificació del Reglament
orgànic municipal i del Reglament de participació ciutadana. 

VIST el que disposen els articles 4.1.a de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local; l'article 56 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel
qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local;
l'article 4.1.a i l'article 228.2 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
(ROF).

VIST l'informe proposta emés respecte d'això per la Secció IV, amb el vistiplau de la
secretària general de l'Ajuntament. 

I de conformitat amb el dictamen de la Comissió Municipal de Participació Ciutadana.

El Ple de l'Ajuntament, fent ús de les atribucions que li confereixen l'article 22.2.d de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril,  i  el 50.3 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
ACORDA:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament orgànic municipal, substituint
l'actual article 107 pel següent: 

Article 107 
1.- Tots els ciutadans i totes les ciutadanes poden assistir a les sessions dels
òrgans de govern municipals quan aquestes tinguen el caràcter de públiques.

2.- Acabada la sessió del Ple ordinari, es pot obrir un torn de precs i preguntes
amb l'objecte que la ciutadania puga intervenir davant de l'òrgan que expressa
la voluntat popular, plantejant temes concrets d'interés municipal, d'acord amb
les regles que es determinen en el Reglament de participació ciutadana. 

Segon  - Aprovar inicialment la modificació del Reglament de participació ciutadana,
substituint l'actual article 21 pel següent: 

Article 21
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1. Els ciutadans i  ciutadanes poden assistir  a les sessions dels  òrgans de
govern municipals quan aquestes tinguen el caràcter de públiques. 

2. Acabada la sessió del Ple ordinari, s'ha d'obrir un torn de precs i preguntes
amb l'objecte que la ciutadania puga intervenir davant de l'òrgan que expressa
la voluntat popular, plantejant temes concrets d'interés municipal, d'acord amb
les regles següents:

Primer.-  El  dret  a  intervenir  es  reconeix  a  totes  les  persones  que  estan
empadronades, desenvolupen la seua activitat professional o tenen interessos
al municipi de Borriana.

Segon.- Requisits de les intervencions.

2.1 El nombre d'intervencions per Ple ordinari no ha d'excedir de cinc.

2.2 Els precs i  preguntes han de ser breus i  concrets,  han de referir-se a
qüestions relatives a assumptes d'interés municipal i s'hi ha de fer constar el
regidor a qui s'adrecen.

2.3  Poden  rebutjar-se  els  precs  o  preguntes  que  no  es  referisquen  a
assumptes  d'interés  municipal,  els  que  per  motius  tècnics  hagen  de  ser
contestats per escrit i els indeterminats. 

Tercer.- Presentació de la sol·licitud d'intervenció en el Ple.

Les persones que desitgen intervenir en el torn públic de precs i preguntes
han de presentar una sol·licitud en què figuren: 

a) La identificació completa de la persona o entitat sol·licitant, amb indicació
d'una adreça de correu electrònic i expressa acceptació d'aquesta com a mitjà
de notificació, o, en qualsevol altre cas, amb indicació d'un domicili a l'efecte
de notificacions. En cas que la persona que presenta la sol·licitud siga diferent
de la  que ha de participar  en el  Ple,  ha d'identificar-se igualment  aquesta
segona persona.

b) El prec o pregunta que desitge formular.

c) La sol·licitud ha de presentar-se amb una antelació mínima de deu dies
hàbils a la realització de la sessió del Ple ordinari en què pretenga exposar-se
el prec o pregunta. 

d)  Només  s'admet  un  prec  o  pregunta  per  sol·licitant.  En  cas  que  es
formularen diversos precs o preguntes en una mateixa sol·licitud, cal ajustar-
se únicament al que s'ha formulat primer.
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Quart.- Ordenació i selecció dels precs o preguntes.

4.1 Les sol·licituds d'intervenció en el  Ple  s'han d'ordenar en la Secretaria
General per rigorós ordre d'entrada.

4.2 Quan el nombre de sol·licituds d'intervenció per al pròxim Ple ordinari siga
superior a cinc, les sol·licituds que no siguen seleccionades han d'entrar en el
llistat  de  les  següents  sessions  plenàries,  per  ordre  de  presentació  en  el
registre general.

Cinqué.- Intervenció en el torn de precs i preguntes per la ciutadania.

5.1 Finalitzada la sessió del Ple, la Presidència ha d'obrir el torn de precs i
preguntes.

5.2 Correspon a la Presidència ordenar i tancar aquest torn.

5.3 Cada prec o pregunta ha de ser presentat per una única persona. En el
cas  de  correspondre  a  un  col·lectiu,  ha  d'intervenir  en  el  seu  nom  i
representació un únic representant.

5.4 Cada intervenció ha de tenir una duració màxima de 5 minuts.

5.5 No es permeten expressions desqualificatòries, ofensives o injurioses cap
a persones o entitats, i correspon a la Presidència, si escau, la potestat de
retirar l'ús de la paraula.

5.6 Les intervencions s'han de fer des de l'escó ciutadà, que ha de ser posat a
la disposició del veïnat en la primera sessió plenària en què s'exercite el dret
d'intervenció.

5.7  La  Presidència  ha  d'ordenar,  si  escau,  les  intervencions  que  es
produïsquen entre les persones que formulen la pregunta i el  regidor a qui
s'adrecen, i que han de cenyir-se al prec o pregunta formulat.

Sisé.- Publicitat.

En  el  portal  de  participació  ciutadana,  del  web  municipal,  i  en  el  butlletí
d'informació  municipal  escrit,  mensualment,  s'han  de  publicar  els  precs  i
preguntes presentats  en el  torn de precs i  preguntes del  Ple,  així  com les
respostes rebudes.

Tercer.-  Sotmetre a informació pública i  audiència  a les  persones interessades pel
termini  mínim de  trenta  dies,  comptadors  de  l'endemà de  la  publicació  de  l'acord
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d'aprovació  inicial  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província,  per  a  la  presentació  de
reclamacions i suggeriments.

Quart.-  Ordenar  la  publicació  del  present  acord  en  el  tauler  d'anuncis  d'aquest
Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província.

Cinqué.-  Entendre  definitivament  aprovada  la  modificació  del  Reglament  orgànic
municipal  i  del  Reglament  de  participació  ciutadana,  en  cas  que  no  s'haguera
presentat cap reclamació o suggeriment.”

En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sr.
Del Moral (tres), Sr. Losada (dues), Sra. Aguilera (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.

6.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL REGLAMENT DEL PARC INFANTIL DE
TRÀNSIT  DE  LA  POLICIA  LOCAL  (Àrea  IV.  Neg.  Participació  Ciutadana)
(G11545/2015)

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

“VIST el  projecte del  Reglament  del  parc infantil  de trànsit,  formulat  i  elaborat  pel
Servei de la Policia Local.

VIST el que disposen els articles 4.1.a de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases  de  règim local,  i  l'Ordre  de  31  de  gener  de  1989  del  Ministeri  de  l'Interior
-modificada per la Resolució de 15 de setembre de 1992 (BOE núm. 271, de 12 de
novembre de 1994)-, per la qual es regula la creació, funcionament i reglamentació
dels parcs infantils de trànsit (BOE núm. 56, de 7 de març de 1989).

VIST l'informe emés respecte d'això pel Sr. intendent en cap de la Policia Local, de
data 6 d'octubre de 2015.

I de conformitat amb l'informe proposta emés respecte d'això per 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 22.2.d de la
Llei  7/1985,  de  2  d'abril,  i  50.3  del  Reial  decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,
ACORDA:

Primer.- Aprovar inicialment el Reglament regulador del parc infantil de trànsit, l'objecte
del qual és regular la instal·lació fixa constituïda per un circuit amb vials, reproducció
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de situacions de trànsit, contenint tots aquells elements propis de les vies públiques,
amb la seua corresponent senyalització, inclosos vehicles, que no poden ser altres que
bicicletes, ciclomotors i xicotets karts no concebuts per a competició esportiva, i amb
un exclusiu fi educatiu.
 
Segon.-  Sotmetre a informació pública i  audiència a les persones interessades pel
termini  mínim  de  trenta  dies,  comptadors  de  l'endemà  de  publicació  de  l'acord
d'aprovació  inicial  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província,  per  a  la  presentació  de
reclamacions i suggeriments.

Tercer.-  Ordenar  la  publicació  del  present  acord  en  el  tauler  d'anuncis  d'aquest
Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província.

Quart.-  Entendre  definitivament  aprovat  el  Reglament,  en  cas  que  no  s'haguera
presentat cap reclamació o suggeriment.”

En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sr.
Gual (una), Sr. Safont (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.

7.-  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DEL  CONVENI  DE  COMPENSACIÓ  FINANCERA
EXERCICI  2014  AMB  L'AGÈNCIA  VALENCIANA  DE  TURISME  (Àrea  IV.  Neg.
Participació Ciutadana) (G6399/2015)

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

“VISTA la providència de la Regidoria delegada de Turisme, de data 1 de desembre de
2015, per la qual ordena a la Secció IV que inicie els tràmits tendents a fi que l'òrgan
competent procedisca a l'aprovació del conveni entre l'Agència Valenciana del Turisme
i  aquest  Ajuntament,  l'objecte  del  qual  el constitueix  la  compensació  de  l'esforç
financer  addicional  realitzat  per  aquest  Ajuntament,  durant  l'exercici  2014,  en  les
partides relacionades en l'article 6 del Decret 71/2000, de 22 de maig, del Consell, pel
qual s'aprova el Reglament regulador dels convenis previstos en la Llei 3/1998, de 21
de maig, de turisme de la Comunitat Valenciana.

VIST el que disposen els articles 5 i següents del Decret 71/2000, de 22 de maig, del
Consell,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  regulador  dels  convenis  previstos  en
l'esmentada Llei 3/1998, de 21 de maig. 

I  de  conformitat  amb  l'informe proposta  de  la  Secció  IV  i  amb el  dictamen de  la
Comissió Municipal de Participació Ciutadana.
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El Ple de l'Ajuntament ACORDA:

Primer.-  Aprovar  l'esborrany  del  conveni  entre l'Agència  Valenciana  del  Turisme  i
aquest Ajuntament, l'objecte del qual el constitueix la compensació de l'esforç financer
addicional  realitzat  per  aquest  Ajuntament,  durant  l'exercici  2014,  en  les  partides
relacionades en l'article 6 del Decret 71/2000, de 22 de maig, del Consell, pel qual
s'aprova el Reglament regulador dels convenis previstos en la Llei 3/1998, de 21 de
maig, de turisme de la Comunitat Valenciana.

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

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 i a la
Intervenció de Fons, als efectes oportuns.

Cinqué.- Contra aquest acord, 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 el fons de l'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.

8.-  APROVACIÓ  INICIAL,  SI  ESCAU,  DE  LA  PROPOSTA  DE  CREACIÓ  DEL
CONSELL SECTORIAL DE LA JOVENTUT, LA SEUA COMPOSICIÓ I LES NORMES
D'ORGANITZACIÓ  I  FUNCIONAMENT  (Àrea  IV.  Neg.  Participació  Ciutadana)
(G11766/2015)

La Secretaria dóna compte de dictamen de la Comissió Permanent de Participació
Ciutadana, del següent tenor literal:
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“VIST el projecte de Reglament del Consell Sectorial de la Joventut, elaborat per la
Regidoria delegada de Joventut.

VIST el que disposen els articles 4.1.a de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local; l'article 56 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel
qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local,
i l'article 4.1.a 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 (ROF).

VIST l'informe proposta emés respecte d'això per la Secció IV.

I de conformitat amb el dictamen de la Comissió Municipal de Participació Ciutadana.

El Ple de l'Ajuntament, fent ús de les atribucions que li confereixen els articles 22.2.d
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i 50.3 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
ACORDA:

Primer.- Crear el Consell Sectorial de la Joventut.

Segon.- Establir la seua composició en els membres següents:

• L'alcalde president o alcaldessa presidenta, com a president del Consell.

• El regidor/a delegat de Joventut, com a vicepresident/a; actuant, a més, com a
enllaç entre la corporació i el Consell.

• Un representant de cada grup polític municipal amb representació en el Ple de
l'Ajuntament.

• El tècnic de promoció juvenil de l'Ajuntament de Borriana.

• Un  representant  de  cada  associació  juvenil  inscrita  en  el  Registre  Municipal
d'Associacions Veïnals.

• Un representant de cada sindicat d'estudiants amb seu al municipi de Borriana.

• Un representant de cada AMPA de la ciutat.

• Un representant dels alumnes de batxillerat del Consell Escolar dels IES Jaume I i
Llombai, i del col·legi dels salesians.

• Un representant  dels  alumnes  de  4t  d'ESO del  Consell  Escolar  dels  col·legis
Consolació, Vila Fàtima i Illes Columbretes..

• L'agent d'ocupació i desenvolupament local de l'Ajuntament de Borriana.

• El tècnic municipal de Cultura.

• El tècnic municipal d'Esports.

• Un treballador/a social o educador/a social de l'Ajuntament de Borriana.

• Un alumne/a dels cursos de formació bàsica en animació juvenil organitzats per
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aquest Ajuntament, que es trobe inscrit l'any immediatament anterior, resident a
Borriana i triat per sorteig.

• Un  representant  dels  grups  de  música  residents  als  locals  d'assaig  de
l'Ajuntament, resident a Borriana, menor de 30 anys. El grup de música ha de ser
triat per sorteig.

En funció dels assumptes que calga tractar, a les sessions plenàries poden assistir
puntualment,  a  proposta  dels  membres  del  Consell,  altres  persones  enteses  o
expertes en una matèria específica. Aquestes persones han de tenir veu però no vot.

Així  mateix,  a  proposta  dels  membres  del  Consell,  poden  assistir-hi  representants
d'altres associacions que no tinguen la condició d'associació juvenil i  que dediquen
una part fonamental de la seua activitat a la joventut. Aquestes entitats o associacions
han de tenir veu però no vot.

Tercer.- El Consell ha d'estar presidit per l'alcalde/essa o un membre de la corporació
nomenat, que ha d'actuar com a vicepresident/a i separat lliurement per l'alcalde/essa
que ha d'actuar com a enllaç entre la corporació i el Consell. 

Quart.- Quan els assumptes que calga debatre ho facen necessari o convenient, al
Consell  poden  assistir  persones  enteses  en  els  esmentats  assumptes  amb  fins
d'assessorament. Aquests assessors han de tenir veu però no vot.

Cinqué.- Quan el Consell tracte algun tema relacionat amb la competència d'alguna
determinada regidoria, el regidor/a corresponent pot assistir al Consell amb veu però
sense vot.

En el mateix sentit, pot assistir-hi un funcionari/ària de l'Ajuntament.

Sisé.- Determinar que el Consell Sectorial s'ha de reunir amb la periodicitat que en el
mateix Consell s'establisca per la majoria dels seus membres.

Seté.- Establir que l'organització i el funcionament d'aquest Consell Sectorial s'ha de
regir pel que disposa l'annex que acompanya el present acord.

Vuité.-  Sotmetre  a  informació  pública  i  audiència  a  les  persones  interessades  pel
termini  mínim  de  trenta  dies,  comptadors  de  l'endemà  de  publicació  de  l'acord
d'aprovació  inicial  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província,  per  a  la  presentació  de
reclamacions i suggeriments.

Nové.-  Ordenar  la  publicació  del  present  acord  en  el  tauler  d'anuncis  d'aquest
Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província.

Desé.- Entendre definitivament aprovades les normes d'organització i funcionament,
en cas que no s'haguera presentat cap reclamació o suggeriment.”

ANNEX

NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CONSELL SECTORIAL DE
LA JOVENTUT
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Les presents normes han estat elaborades a l'empara del que disposa l'article 139.2
del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual es va aprovar el Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i l'article 22.2 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.

CAPÍTOL I

DELS FINS I FUNCIONS DEL CONSELL

Article 1. Fins

El  Consell  Sectorial  denominat  de  la  Joventut  és  un  òrgan  assessor  i  consultiu
mitjançant el qual s'articula la representativitat de la ciutadania a fi de propiciar un lloc
de debat i comunicació, i crear un marc de participació per a la proposta i promoció
d'iniciatives en l'àmbit de les polítiques públiques de joventut del municipi segons les
competències que aquest té establides. En concret el Consell té com a fins: 

a. Assegurar la participació ciutadana, la solidaritat social i el progrés en l'àmbit de la
joventut vetlant pel compliment dels principis constitucionals i de les lleis i normatives
vigents.

b. Assessorar l'Ajuntament de Borriana, per mitjà de la seua Regidoria de Joventut, en
qüestions de la seua competència.

c.  Estudiar i  debatre les propostes que es plantegen al si del Consell dins del seu
àmbit i competències.

d. Presentar i formalitzar totes aquelles propostes que es consideren oportunes per a
la  millora  de  les  condicions  que  possibiliten  la  realització  d'activitats  i  projectes
adreçats a la joventut.

e. Coordinar tots els col·lectius vinculats amb la joventut i l'àmbit d'actuació dels quals
siga el del municipi.

Article 2. Funcions

L'esmentat Consell ha de desenvolupar exclusivament funcions d'informe i, si escau,
proposta en relació amb les iniciatives municipals relatives a:

- Estudiar les necessitats del municipi de Borriana en matèria de joventut en totes les
seues vessants (esportiva, recreativa, social, formativa, de salut, etc.)

- Suggerir  plans i proposar programes d'actuació a l'Ajuntament per al  seu estudi i
inclusió de propostes en el marc de la seua actuació general.

-  Recollir,  estudiar  i  proposar  qualsevol  classe  d'iniciatives  que  sorgisquen  de  la
ciutadania sobre l'àmbit de la política pública de joventut.

- Col·laborar amb els diferents departaments implicats en la gestió i desenvolupament
efectiu dels programes adreçats a la joventut de l'Ajuntament de Borriana.
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-  Fomentar  la  comunicació,  relació  i  intercanvi  amb  entitats  i  òrgans  d'altres
administracions que tinguen objectius semblants.

- Conéixer les resolucions que es prenguen respecte a la política municipal en relació
amb la joventut.

- Qualssevol altres funcions que estiguen directament relacionades amb el benestar i
amb el desenvolupament personal i col·lectiu de tots els joves del municipi.

CAPÍTOL II

DE L'ORGANITZACIÓ NECESSÀRIA

Article 3. Òrgans necessaris

Són òrgans necessaris del Consell Sectorial:

a) El president/a

b) El vicepresident/a

c) El Ple 

d) El secretari/ària

Article 4. President/a

a)  Exercir  la  representació  oficial  del  Consell  en  totes  les  actuacions  públiques  o
privades, davant de qualsevol organisme públic o autoritat.

b) Convocar, presidir, suspendre i alçar les reunions del Consell.

c)  Determinar  l'ordre  del  dia  de  les  sessions  tenint  en  compte  les  propostes  que
plantegen els distints membres per a la seua elaboració.

d) Presidir les reunions, dirigir i moderar els debats.

e Vetlar pel compliment dels acords del Consell.

f) Complir i fer complir el reglament, així com les altres normes concordants.

g)  Sol·licitar  l'assistència  de  les  persones  que  es  consideren  necessàries  per  al
desenvolupament del Consell, bé per iniciativa pròpia.

Article 5. Vicepresident/a

1. El vicepresident/a ha de ser el regidor/a delegat de Joventut.

2.  Correspon  al  vicepresident/a  substituir  el  president/a,  per  delegació  d'aquest,  i
assumir les seues atribucions en els casos de vacant, absència, urgència o malaltia,
exercint a més les funcions que li  delegue el president/a per escrit,  donant compte
d'això al Ple.

3. El vicepresident/a ha d'actuar com a enllaç entre la corporació i el Consell.
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Article 6. El Ple

1. El Ple està integrat per tots els membres del Consell i és presidit pel president/a.

2. Corresponen als membres del Ple les atribucions següents:

a)  Rebre,  amb una  antelació  mínima  de  quaranta-vuit  hores,  la  convocatòria  que
continga l'ordre del dia de les reunions. La informació sobre els temes que figuren en
l'ordre del dia ha d'estar a la disposició dels membres en el mateix termini.

b) Participar en els debats de les sessions.

c) Exercir el seu dret al vot i formular el seu vot particular, així com expressar el sentit
del seu vot i els motius que el justifiquen.

d) Formular precs i preguntes.

e) Obtenir la informació necessària per a complir les funcions assignades.

f) Totes aquelles funcions que siguen inherents a la seua condició. 

Article 7. Secretari/ària

1.  L'elecció  i  el  cessament,  així  com  la  substitució  temporal  del  secretari/ària  en
supòsits de vacant, absència o malaltia, s'ha de realitzar per acord i entre els membres
del Consell, adoptat per majoria simple dels membres presents.

2. Correspon al secretari/ària:

a) Assistir a les reunions amb veu i vot.

b) Efectuar la convocatòria de les sessions de l'òrgan per ordre del seu president, així
com les citacions als membres d'aquest.

c)  Rebre  els  actes  de  comunicació  dels  membres  amb el  Consell  i,  per  tant,  les
notificacions, peticions de dades, rectificacions o qualsevol altra classe d'escrits dels
quals ha de tenir coneixement.

d) Preparar el despatx dels assumptes, redactar i autoritzar les actes de les sessions.

e) Expedir certificacions de les consultes, dictàmens i acords aprovats.

f) Totes les altres funcions que siguen inherents a la seua condició de secretari/ària.

CAPÍTOL II

DEL FUNCIONAMENT DEL PLE DEL CONSELL SECTORIAL

SECCIÓ 1a. DELS REQUISITS DE REALITZACIÓ DE LES SESSIONS

Article 8 
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El Ple del Consell funciona en règim de sessions ordinàries de periodicitat preestablida
i extraordinàries, que poden ser, a més, urgents.

Article 9

El  Ple  ha  de  realitzar  sessió  ordinària  com  a  mínim  dues  vegades  a  l'any.  La
periodicitat de les sessions del Ple ha de ser fixada per acord del mateix Ple adoptat
en sessió extraordinària.

Article 10

1. El Ple ha de realitzar sessió extraordinària quan així ho decidisca el president/a o ho
sol·licite  un  terç,  almenys,  dels  membres  del  Ple,  sense  que  cap  membre  puga
sol·licitar-ne més de tres anualment.  Aquesta sol·licitud ha de fer-se mitjançant  un
escrit en el qual es raone l'assumpte o assumptes que la motiven, firmat personalment
per tots els que la subscriuen. La relació d'assumptes inclosos en l'escrit no invalida la
facultat del president/a per a determinar els punts de l'ordre del dia, si bé l'exclusió
d'aquest d'algun dels assumptes proposats ha de ser motivada.

2. La realització de la sessió extraordinària a instància de membres del Ple no pot
demorar-se per més de quinze dies hàbils des que fóra sol·licitada, i no pot incorporar-
se l'assumpte a l'ordre del dia d'un Ple ordinari o d'un altre d'extraordinari amb més
assumptes si no ho autoritzen expressament els sol·licitants de la convocatòria.

3.  Si  el  president/a  no  convocara  el  Ple  extraordinari  sol·licitat  dins  del  termini
assenyalat, queda automàticament convocat per al desé dia següent al de finalització
de  l'esmentat  termini,  a  les  dinou  hores,  la  qual  cosa  ha  de  ser  notificada  pel
secretari/ària del Consell a tots  els membres d'aquest l'endemà de la finalització del
termini esmentat anteriorment.

Article 11

1.  Són  sessions  extraordinàries  urgents  les  convocades  pel  president/a  quan  la
urgència  de  l'assumpte  o  assumptes  per  tractar  no  permet  convocar  la  sessió
extraordinària amb l'antelació mínima de quaranta-vuit hores.

2. En aquest cas ha d'incloure's com a primer punt de l'ordre del dia el pronunciament
del Ple sobre la urgència.  Si aquesta no resulta apreciada pel Ple, s'ha d'alçar tot
seguit la sessió.

Article 12 

1. Correspon al president/a convocar totes les sessions del Ple.

2. A la convocatòria de les sessions s'ha d'acompanyar l'ordre del dia comprensiu dels
assumptes que cal tractar amb el suficient detall, i els esborranys d'actes de sessions
anteriors que hagen de ser aprovats en la sessió.

3. La convocatòria, ordre del dia i esborranys d'actes han de notificar-se als membres
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del  Ple  en  el  lloc  que  prèviament  hagen  indicat  els  membres  a  la  Secretaria  del
Consell.  La convocatòria,  acompanyada de l'ordre del dia i  esborranys d'actes, pot
notificar-se, així mateix, per correu electrònic.

4. Entre la convocatòria i la realització de la sessió no poden transcórrer menys de
quaranta-vuit hores, excepte en el cas de les sessions extraordinàries urgents.

Article 13 

És preceptiva la notificació als membres del Ple dels corresponents ordres del dia, en
la Secretaria del Consell ha de quedar degudament acreditat el compliment d'aquest
requisit.

Article 14

1. L'ordre del dia de les sessions ha de ser fixat pel president/a assistit de la Secretaria
del Consell. 

2. En l'ordre del dia de les sessions ordinàries s'ha d'incloure sempre el punt de precs i
preguntes

Article 15

No  poden  adoptar-se  acords  en  sessions  extraordinàries  sobre  assumptes  no
compresos en la seua convocatòria, així com els que s'adopten en sessions ordinàries
sobre matèries no incloses en el  respectiu ordre del dia, excepte prèvia declaració
d'urgència feta pel Ple del Consell,  amb el vot  favorable de la majoria simple dels
membres presents.

Article 16

1. Tota la documentació dels assumptes inclosos en l'ordre del dia que ha de servir de
base al debat i, si escau, votació ha d'estar a la disposició dels membres del Ple del
Consell des del mateix dia de la convocatòria en la Secretaria.

2.  Qualsevol  membre del Ple pot,  en conseqüència,  examinar-la i  fins i  tot  obtenir
còpies de documents concrets que la integren, però els originals no poden eixir del lloc
en què es troben posats de manifest.

Article 17

1.  El  Ple  ha  de  realitzar  normalment  les  seues  sessions  a  la  sala  de  plens  de
l'Ajuntament, llevat que a través de la convocatòria s'habilite un altre edifici o local a
aquest efecte.

2. Tota la documentació del Consell ha de ser custodiada i arxivada en el departament
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de l'Ajuntament que tinga atribuïdes les competències en matèria de Joventut.

Article 18

1. Tota sessió, siga ordinària o extraordinària, ha de respectar el principi d'unitat d'acte
i s'ha de procurar que acabe el mateix dia del seu començament. Si aquest acabara
sense que s'hagueren debatut i resolt tots els assumptes inclosos en l'ordre del dia, el
president/a  pot  alçar  la  sessió.  En  aquest  cas  els  assumptes  no  debatuts  han
d'incloure's en l'ordre del dia de la sessió següent.

2.  Durant  el  transcurs  de la  sessió  el  president/a pot  acordar  interrupcions al  seu
prudent arbitri per a descans en els debats.

Article 19

1. Per a la vàlida constitució del Ple es requereix la presència del president/a, del
regidor/a delegat de Joventut i del secretari/ària o, si escau, d'aquelles persones que
legalment els substituïsquen, i, a més:

- un representant d'un grup polític,

- el tècnic de promoció juvenil,

- un representant d'una associació juvenil,

- un representant dels alumnes de batxillerat o ESO.

Aquest quòrum ha de mantenir-se durant tota la sessió.

2.  Si  en  primera  convocatòria  no  hi  haguera  el  quòrum necessari  segons  el  que
disposa l'apartat  anterior,  s'ha d'entendre convocada la sessió automàticament una
hora després. Si tampoc llavors s'aconseguira el quòrum necessari, la Presidència ha
de deixar sense efecte la convocatòria i posposar l'estudi dels assumptes inclosos en
l'ordre del dia per a la primera sessió que es realitze amb posterioritat, siga ordinària o
extraordinària.

SECCIÓ 2a. DELS DEBATS

Article 20 

1. Les sessions han de començar preguntant la Presidència si algun membre del Ple
ha de formular alguna observació a l'acta de la sessió anterior que s'haguera distribuït
amb la convocatòria. Si no hi haguera observacions, s'ha de considerar aprovada. Si
n'hi haguera, s'han de debatre i decidir les rectificacions que siguen procedents.

En cap cas pot modificar-se el fons dels acords adoptats i només és possible esmenar
els mers errors materials o de fet.

En ressenyar, en cada acta, la lectura i aprovació de l'anterior, s'han de consignar les
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observacions i rectificacions practicades.

2. Tots els assumptes s'han de debatre i votar per l'ordre en què estiguen relacionats
en l'ordre del dia.

3. En les sessions ordinàries, conclòs l'examen dels assumptes inclosos en l'ordre del
dia i abans de passar al torn de precs i preguntes, la Presidència ha de preguntar si
algun membre desitja sotmetre a la consideració del Ple, per raons d'urgència, algun
assumpte no comprés en l'ordre del dia que acompanyava la convocatòria i que no
tinga cabuda en el punt de precs i preguntes

Si així fóra, el membre proponent ha de justificar la urgència de la moció i el Ple ha de
votar, tot seguit, sobre la procedència del seu debat.

Article 21

Qualsevol membre del Ple pot demanar, durant el debat, la retirada d'algun expedient
inclòs en l'ordre del dia, a l'efecte que s'incorporen a l'esmentat expedient documents o
informes, i també que l'expedient quede sobre la taula, amb l'ajornament de la seua
discussió per a la  següent  sessió.  En tots dos casos,  la petició  ha de ser votada,
després d'acabar el debat i abans de procedir a la votació sobre el fons de l'assumpte.

SECCIÓ 3a. DE LA VOTACIONS

Article 22

1. Finalitzat el debat d'un assumpte s'ha de procedir a la seua votació.

2.  El  Ple  del  Consell  Sectorial  adopta  els  seus  acords  per  majoria  simple  dels
membres presents.

Hi ha majoria simple quan els vots afirmatius són més que els negatius.

3. El vot dels membres del Consell és personal i indelegable.

Article 23

1.  El  vot  pot  emetre's  en  sentit  afirmatiu  o  negatiu,  i  els  membres  del  Ple  poden
abstenir-se de votar.

L'absència d'un o més membres, una vegada iniciada la votació, equival a l'abstenció.

2. En el cas de votacions amb resultat d'empat s'ha d'efectuar una nova votació i, si
persistira l'empat, decideix el vot de qualitat del president/a.
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3. Les votacions poden ser ordinàries i secretes.

Són  ordinàries  les  que  es  manifesten  per  signes  convencionals  d'assentiment,
dissentiment o abstenció.

Són secretes les que es realitzen per papereta que cada membre de la corporació vaja
dipositant en una urna o bossa.

Article 24

1. El sistema normal de votació ha de ser la votació ordinària.

2. La votació secreta només pot utilitzar-se per a l'elecció o destitució de persones.

SECCIÓ 4a. DE LES ACTES

Article 25

1.  De cada sessió que realitze el  Ple la  Secretaria  ha d'estendre acta,  la  qual  ha
d'especificar  necessàriament  els  assistents,  l'ordre  del  dia  de  la  reunió,  les
circumstàncies  del  lloc  i  temps  en  què  s'ha  realitzat,  els  punts  principals  de  les
deliberacions, així com el contingut dels acords adoptats.

2. En l'acta ha de figurar, a sol·licitud dels respectius membres del Ple, el vot contrari a
l'acord adoptat, la seua abstenció i els motius que la justifiquen o el sentit del seu vot
favorable. Així mateix, qualsevol membre té dret a sol·licitar la transcripció íntegra de
la  seua  intervenció  o  proposta,  sempre  que  aporte  en  l'acte,  o  en  el  termini  que
assenyale el president/a, el text que es corresponga fidelment amb la seua intervenció,
fent-se així constar en l'acta o unint-se còpia a aquesta.

3. Els membres que discrepen de l'acord majoritari poden formular vot particular per
escrit en el termini de quaranta-vuit hores, que s'ha d'incorporar al text aprovat.

4. Les actes s'han d'aprovar en la sessió següent; no obstant això, la Secretaria pot
emetre certificació sobre els acords específics que s'hagen adoptat, sense perjudici de
la ulterior aprovació.

En les certificacions d'acords adoptats emeses amb anterioritat a l'aprovació de l'acta,
s'ha de fer constar expressament aquesta circumstància.

CAPÍTOL III

DE L'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS COMPLEMENTARIS

Article 26

Són òrgans complementaris les comissions de treball.
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Article 27. Les comissions de treball

1. El Ple del Consell pot acordar l'establiment de comissions de treball, que han de
desenvolupar  exclusivament  funcions  d'informe  i,  si  escau,  proposta,  relatives  a
assumptes concrets competència del Ple del Consell.

2. La composició, organització i àmbit d'actuació de les comissions han de ser establits
en el corresponent acord del Ple del Consell. A aquestes s'ha d'incorporar un tècnic de
promoció juvenil.

3. En tot cas la composició concreta de les comissions de treball s'ha d'acomodar a la
proporcionalitat existent entre els distints sectors representats en el Consell.

4.  El funcionament de les comissions de treball s'ha de regir pel que disposen els
acords  del  Ple  del  Consell  que  les  establisquen,  i  s'ha  d'inspirar  en  les  normes
reguladores del funcionament d'aquest òrgan, que han de regir en tot cas de forma
supletòria.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA

En tot allò no previst en les present normes cal ajustar-se al que disposa el capítol II
del  títol  II  de  la  Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

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

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,  CAP.  Abstencions,  DUES  (2  de  CIBUR).
Consegüentment es declara l'assumpte aprovat per majoria.

9.- DACIÓ DE COMPTE AL PLE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL ENTRE ELS DIES 26.11.2015 i 28.12.2015, 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 26.11.2015 i
28.12.2015, ambdós inclosos.

La corporació en queda assabentada.
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10.-  DACIÓ  DE  COMPTE  AL  PLE  DE  LES  RESOLUCIONS  DICTADES  PER
L'ALCALDIA  PRESIDÈNCIA  QUE  CONSTEN  A  LA  SECRETARIA  MUNICIPAL,
CORRESPONENTS  AL  PERÍODE  DEL  23.11.2015  AL  20.12.2015,  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  a  la  Secretaria  Municipal,
corresponents al període del 23.11.2015 al 20.12.2015, ambdós inclosos.

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 

10.BIS.1.- MANTENIR PER A L'EXERCICI 2016, SI ESCAU, ELS MATEIXOS PREUS
I TARIFES DE L'EXERCICI 2015 EN EL CONTRACTE DE GESTIÓ DELS SERVEIS
PÚBLICS D'ABASTIMENT D'AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM

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.

Vist  que el  contracte subscrit  en  data  29 de desembre de 2014 amb la  mercantil
Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, SA, per a la gestió dels serveis públics
d'abastiment d'aigua potable i clavegueram, preveia, en la clàusula XXXII del Plec de
clàusules economicoadministratives, la revisió de preus en els termes següents:

Les tarifes i la resta de valors monetaris del contracte han de ser revisables en
cada anualitat.  A aquest  efecte,  durant  el  primer  any de la  concessió s'ha
d'establir  el  sistema de revisió  segons  determine  la  normativa  que  resulte
aplicable.

Vist que la Mesa Tècnica de seguiment del contracte, en sessió realitzada el passat 29
de desembre,  va  considerar: ‘Tenint  en compte  que  no  hi  ha  hagut  cap regulació
posterior a la firma del contracte pel que fa a revisió de preus i,  d'altra banda, que
tampoc hi ha hagut una variació significativa dels preus que afecten el contracte durant
l'última anualitat, la Mesa Tècnica proposa mantenir per a l'exercici 2016 els mateixos
preus i tarifes de 2015. A aquest efecte i amb caràcter previ a l'acord plenari que calga
adoptar en aquest sentit, s'ha de demanar la conformitat del concessionari’.
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Vist que consta en l'expedient la conformitat de FACSA.

De conformitat amb la proposta del regidor delegat de Via Pública i el dictamen de la
Comissió  Informativa  d'Interior,  Recursos  Humans  i  Benestar  Social,  el  Ple  de
l'Ajuntament ACORDA:

Primer.- Mantenir per a l'exercici 2016 els mateixos preus i tarifes de l'exercici 2015 en
el contracte de gestió dels serveis públics d'abastiment d'aigua potable i clavegueram.

Segon.- Establir que durant el segon any de la concessió s'ha d'establir el sistema de
revisió segons determine la normativa que resulte aplicable.”

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

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

11. PRECS I PREGUNTES

1.-  El  Sr.  Fuster  sol·licita  a  la  Sra.  alcaldessa  que  li  aclarisca  i  garantisca  que
efectivament la Conselleria a hores d'ara té garantida una dotació pressupostària per a
la reparació de la carretera del Port, tal com ha afirmat anteriorment en el punt de
l'ordre del dia. Respon la Sra. alcaldessa. 

2.-  El Sr. Fuster  pregunta a la Sra. alcaldessa si pot garantir que els 500.000 € que
s'invertiran  en  la  xarxa  d'abastiment  d'aigua  referida  en  el  despatx  extraordinari
d'aquest Ple no seran uns diners tirats al fem, ja que ell considera que s'hauria de
renovar la xarxa i no sols mantenir l'actual. Respon la Sra. alcaldessa.
 
3.- El  Sr. Fuster  pregunta a la Sra. alcaldessa si hi ha algun informe tècnic o nova
informació sobre la nova ubicació per a la celebració del festival Arenal Sound. Respon
la Sra. alcaldessa.

4.-  El Sr. Fuster  pregunta a la Sra. alcaldessa sobre la reunió que el Sr. Aparisi ha
manifestat que s'ha de realitzar amb els veïns de Sant Gregori. Se'ls donarà la mateixa
informació que s'ha comunicat a l'oposició en relació amb aquest tema? Respon la
Sra. alcaldessa.

5.- El Sr. Fuster pregunta al Sr. Del Moral si no considera que l'equip de govern actual
pateix dels mateixos defectes pels quals es criticava l'anterior, de “passar el corró”.
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Quina diferència hi ha entre la “nova” i la “vella” política segons ell? Respon el Sr. Del
Moral.

6.- El Sr. Safont manifesta les seues discrepàncies amb el Sr. Del Moral respecte de
la seua afirmació de no haver canviat significativament el  Portal  de Transparència,
tenint en compte que ara en la informació relativa a la corporació s'obvia radicalment
els membres que no participen en els òrgans de govern. S'ha eliminat la informació
professional que abans sí que apareixia. Li prega que per favor tinga en compte que
l'Ajuntament és un organisme seriós i que el Ple no és una associació assembleària,
sinó que representa una democràcia representativa. Respon el Sr. Del Moral.

7.-  El  Sr.  Safont  pregunta  al  Sr.  Granel  si  hi  ha  seguiment  de  l'estat  del  fons
documental  i  arxivístic  del  Museu  de la  Taronja.  Si  s'ha  netejat,  perquè la  façana
segueix molt bruta. Respon el Sr. Granel.

8.- El Sr. Safont pregunta al Sr. Granel si ja tenen data per a la realització de la reunió
per a la creació de nou patronat per a la gestió del Museu de la Taronja. Respon el Sr.
Granel. 

9.- La Sra. Marín pregunta al Sr. Zorío si la pot informar sobre el que vol portar a la fira
de Fitur, si hi ha alguna novetat respecte de l'any anterior, etc. Respon el Sr. Zorío.

10.-  El  Sr. Sánchez  pregunta a la Sra. Rius quantes sol·licituds de rebaixa d'IBI de
propietaris de la zona de Sant Gregori han entrat per Registre d'entrada. Respon la
Sra. Rius.

11.-  El  Sr.  Sánchez  prega al  Sr.  Del  Moral  que,  com a regidor  de Transparència,
treballe perquè no es tornen a veure irregularitats en el tema de contractació, tal com
ha quedat plasmat en aquesta sessió plenària. Respon el Sr. Del Moral. 

12.-  La  Sra. Aguilera  pregunta al Sr. Arnandis si ja s'ha retirat el fibrociment de la
Paperera. Si és així, on s'ha transportat. Respon el Sr. Arnandis.

13.- La Sra. Aguilera prega al Sr. Arnandis que es facen prospeccions a la zona de la
Paperera, per tal de comprovar la inexistència d'amiant en el perímetre.

14.- La Sra. Aguilera pregunta al Sr. Granel si ja ha fet les indagacions pertinents amb
la Conselleria de Cultura a fi de saber els usos compatibles del solar de la Paperera,
així  com  quines  mesures  de  protecció  i  perímetre  s'ha  d'observar.  Respon  el  Sr.
Granel.

15.-  La  Sra. Aguilera  recrimina a la Sra. Carda que no defén el comerç local de la
ciutat de Borriana,  quan per una diferència de 17 €/mes adjudica la publicació del
butlletí d'informació municipal a una empresa de Lleó. Li pregunta si té previst per a
contractacions posteriors beneficiar les empreses que siguen de la localitat. Respon la
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Sra. Carda. 

16.-  La  Sra. Aguilera  pregunta a la Sra. Carda els dubtes que té sobre les bases
aprovades relatives al mercat de la platja. Quina persona s'ocuparà de la distribució,
gestió  i  cobrament  de  les  parades?  Quines  mesures  extraordinàries  s'adoptaran
perquè  no  queden  bosses  de  plàstic  tirades  que  acaben  arribant  al  mar?  Quines
mesures s'adoptaran per a controlar la venda d'imitacions? Respon la Sra. Carda.

17.-  La  Sra.  Aguilera  pregunta  a  la  Sra.  alcaldessa  què  exposen  els  tècnics  en
l'informe relatiu a la nova ubicació del festival Arenal Sound; per quin motiu el té la Sra.
alcaldessa sobre la taula sense firmar, i per què no s'ha remés als grups de l'oposició.
Respon la Sra. alcaldessa.

18.- La Sra. Sanchis pregunta al Sr. Arnandis per què no s'ha pagat la requalificació
de la unitat d'execució A-11, si es va aprovar en el Ple ordinari de 23 de juliol de 2015 i
hi ha diners consignats a aquest efecte. Respon el Sr. Arnandis.

19.- La Sra. Sanchis pregunta al Sr. Del Moral com funciona la pàgina de Facebook
de l'Ajuntament de Borriana: quina persona la gestiona i per què no es contesten els
comentaris escrits pels veïns de Borriana. Respon el Sr. Del Moral.

20.-  La  Sra.  Sanchis  pregunta  al  Sr.  Del  Moral  com  està  la  tramitació  de  la
contractació a través del Portal de Transparència. Respon el Sr. Del Moral.

21.-  La  Sra. Sanchis  pregunta al Sr.  Granel què ha ocorregut amb el refugi de la
Guerra  Civil  del  camí  d'Onda.  Per  a  quan  es  preveu  la  seua  obertura  al  públic?
Respon el Sr. Granel.

22.- La Sra. Sanchis pregunta al Sr. Granel quines accions s'està realitzant per tal de
protegir  el  patrimoni  històric  de  Borriana;  quin  pressupost  es  destina  a  l'esmentat
manteniment o recuperació. Respon el Sr. Granel. 

23.- El Sr. Safont proposa al Ple la felicitació pública a Sr. Juan Antonio Cinto Umbría,
que ha desenvolupat durant molts anys la seua funció a l'Escola de la Mar de Borriana,
president de la Federació valenciana de Piragüisme, que ha rebut el 26 de novembre
passat la insígnia olímpica per part del Comité Olímpic Espanyol.

I sense més assumptes per tractar, la Presidència alça la sessió a les 23 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 firmat electrònicament al marge
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