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ESBORRANY EN EXTRACTE DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA
PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL 7 D'ABRIL DE 2016

A la ciutat de Borriana, el 7 d'abril 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 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)
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 1 minut, 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 ORDINÀRIA REALITZADA EL DIA 5 DE NOVEMBRE 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
ordinària  realitzada  el  dia  5  de  novembre  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.-  COMPROMÍS  D'AFECTACIÓ,  SI  ESCAU,  DELS  RECURSOS  PERCEBUTS  DE
L'ESTAT EN RELACIÓ AMB L'EXEMPCIÓ EN L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE
L'EXERCICI 2015, A L'EMPARA DE L'ARTICLE 10 DEL REIAL DECRET LLEI 2/2015
(PLUGES  MARÇ  2015),  A  LA DEVOLUCIÓ  DE  LES  QUOTES  SATISFETES  (Àrea
Econòmica. Intervenció) (G1416/2016)

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

“Atés que els dies 21 i 22 de març de 2015 el municipi de Borriana es va veure afectat per
un episodi de fortes pluges.

Vist que el Reial decret llei 2/2015, de 6 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a
reparar els danys causats per les inundacions i altres efectes dels temporals de pluja, neu i
vent succeïts als mesos de gener, febrer i març de 2015, defineix en l'article primer el seu
àmbit d'aplicació:

1.  Les  mesures  establides  en  aquest  reial  decret  llei  s'han  d'aplicar  a  les

persones i béns afectats pels danys causats pels temporals de pluja i neu i els

fenòmens costaners i inundacions succeïts al gener, febrer i març de 2015, a les

comunitats autònomes que n'hagen resultat afectades.

2.  Els termes municipals i  nuclis  de població afectats als quals concretament

s'apliquen les mesures al·ludides han de ser determinats per ordre del ministre de

l'Interior. A aquest efecte, es poden entendre també inclosos aquells altres termes

municipals o nuclis de població en què, per a la correcta execució de les obres

necessàries, siguen imprescindibles les actuacions dels departaments ministerials

competents.

3.  El  Govern,  mitjançant  un  reial  decret,  pot  declarar,  amb  delimitació  dels

municipis  i  nuclis  de població  afectats,  l'aplicació  de les mesures previstes en

aquest  Reial  decret  llei  a  altres  successos  de  característiques  semblants  que

puguen succeir en qualsevol comunitat autònoma, fins al 31 de maig de 2015.

Vist que l'article 10 de l'esmentat Reial decret llei 2/2015 estableix, per als afectats per les
circumstàncies definides en aquest, una sèrie de beneficis fiscals en els termes següents:

1.  Es  concedeix  l'exempció de  les  quotes  de  l'impost  sobre  béns  immobles

corresponents a l'exercici de 2015 que afecten habitatges, establiments industrials,

turístics,  mercantils,  maritimopesquers  i  professionals,  explotacions  agràries  i

forestals, locals de treball i semblants, danyats com a conseqüència directa dels
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sinistres a què es refereix l'article 1 d'aquest Reial decret llei, quan s'acredite que

tant les persones com els béns en aquest ubicats hagen hagut de ser objecte de

reallotjament  total  o  parcial  en  altres  habitatges  o  locals  diferents  fins  a  la

reparació dels danys patits, o les destrosses en collites constituïsquen sinistres no

coberts per cap fórmula d'assegurament públic o privat.

2.  Es  concedeix  una  reducció  en  l'impost  sobre  activitats  econòmiques

corresponent  a  l'exercici  de  2015  a  les  indústries  de  qualsevol  naturalesa,

establiments mercantils,  maritimopesquers, turístics i  professionals els locals de

negoci o béns dels quals afectes a aquesta activitat hagen estat danyats com a

conseqüència directa dels sinistres, sempre que hagueren hagut de ser objecte de

reallotjament  o  s'hagen  produït  danys  que  obliguen  al  tancament  temporal  de

l'activitat. La indicada reducció ha de ser proporcional al temps transcorregut des

del  dia  en  què  s'haja  produït  el  cessament  de  l'activitat  fins  al  seu  reinici  en

condicions de normalitat, ja siga als mateixos locals, ja siga en altres habilitats a

aquest efecte, sense perjudici de considerar, quan la gravetat dels danys produïts

done origen a això, el supòsit de cessament en l'exercici d'aquella, que produirà

efecte des del dia 31 de desembre de 2014.

3.  Les  exempcions  i  reduccions  de  quotes  en  els  tributs  assenyalats  en  els

apartats  anteriors  han  de  comprendre  les  dels  recàrrecs  legalment  autoritzats

sobre aquests.

4.  Els  contribuents  que,  tenint  dret  als  beneficis  establits  en  els  apartats

anteriors, hagueren satisfet els rebuts corresponents a l'esmentat exercici fiscal,

poden demanar la devolució de les quantitats ingressades.

5.  Estan exemptes de les taxes de l'organisme autònom Direcció  Central  de

Trànsit establides per la Llei 16/1979, de 2 d'octubre, la tramitació de les baixes de

vehicles  sol·licitades  com a conseqüència  dels  danys  produïts  pels  sinistres,  i

l'expedició  de  duplicats  de  permisos  de  circulació  o  de  conducció  destruïts  o

extraviats per les esmentades causes.

6. La disminució d'ingressos en tributs locals que els anteriors apartats d'aquest

article produïsquen en els ajuntaments i diputacions provincials s'ha de compensar

amb càrrec  als  Pressupostos  Generals  de  l'Estat,  de  conformitat  amb  el  que

estableix l'article  9  del  text  refós de la  Llei  reguladora de les hisendes locals,

aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

7. Estan exemptes de l'impost sobre la renda de les persones físiques les ajudes

excepcionals per danys personals a què es refereix l'article 2.

 
Vist que l'Ordre INT/673/2015, de 17 d'abril, per la qual es determinen els municipis a què
s'apliquen les mesures previstes en el Reial decret llei  2/2015, de 6 de març, pel qual
s'adopten mesures urgents per a reparar els danys causats per les inundacions i altres
efectes dels temporals de pluja, neu i vent succeïts als mesos de gener, febrer i març de
2015,  delimita  en  el  seu  annex  els  termes  municipals  a  què  resulten  d'aplicació  les
mesures previstes en l'esmentada norma, i hi apareix el municipi de Borriana. 

Atés el que assenyala la nota informativa remesa pel Ministeri d'Economia i Hisenda sobre
qüestions procedimentals derivades de l'aplicació del que disposa la normativa esmentada.
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Vistes les sol·licituds d'exempció en l'impost sobre béns immobles formulades, així com
l'informe emés per la Intervenció Municipal sobre aquestes. 

En virtut de tot això, el Ple de l'Ajuntament, vist el dictamen de la Comissió Informativa
d'Hisenda, ACORDA:

PRIMER.- Assumir el compromís d'afectar expressament els recursos que es perceben de
l'Estat per via de la compensació prevista en l'art.  10 del Reial decret llei  2/2015, a la
devolució de les quotes de l'impost sobre béns immobles de l'exercici 2015 que hagen
estat satisfetes o a la compensació de les que figuren com a pendents i siguen donades de
baixa en comptabilitat, sempre respecte a les que s'haja reconegut l'exempció prevista en
la indicada norma.

 
SEGON.-  Traslladar  al  Ministeri  d'Hisenda  i  Administracions  Públiques  als  efectes
oportuns.”

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

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

3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'EXPEDIENT 2/2016 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
MITJANÇANT  CONCESSIÓ  DE  CRÈDITS  EXTRAORDINARIS  I  SUPLEMENTS  DE
CRÈDIT (Àrea Econòmica. Intervenció) (G4035/2016)

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 del dictamen de la Comissió Permanent d'Hisenda i Comptes,
del següent tenor literal:

“Vista la Memòria d'Alcaldia Presidència sobre la necessitat de tramitació de l'expedient
núm. 2-2016 de suplements de crèdit i crèdits extraordinaris en el Pressupost municipal de
l'exercici 2016 vigent.

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

En el  seu annex I,  pel  que fa a la  creació d'aplicacions pressupostàries noves
(crèdits extraordinaris), l'objectiu és dotar de crèdit per a conveni Creu Roja, climatització
de  la  piscina  municipal,  recuperar  la  partida  pressupostària  del  condicionament  refugi
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subterrani de la guerra civil i suport administratiu a comissions, entre les més importants.

La despesa es finança amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals.

Quant als suplements de crèdit,  cal  assenyalar  que en gran part  es tracta de realitzar
inversions,  pagar  sentències  i  reposar  el  crèdit  disminuït  amb motiu  de  l'aplicació  de
despeses realitzades en l'exercici anterior però facturades enguany.
Les partides del pressupost de despeses que cal suplementar de més importància són:
assistència jurídica, despeses administració general, subministrament elèctric, junta fallera,
premsa  i  publicitat  (es  tracta  de  reposar  crèdit  disminuït  amb  motiu  de  despeses
realitzades en l'exercici anterior però imputades enguany), manteniment edificis generals,
despeses  diverses  policia,  material  biblioteca  (per  a  atendre  despeses  no  previstes
inicialment),  interessos  de  demora  (per  a  fer  front  a  l'execució  de  sentència),
indemnitzacions a tercers (igualment per a fer front a execució de sentència),  consorci
provincial de bombers (a la vista de la quota definitiva resultant per a 2016) i les obres
d'inversió de la carretera del Port (a la vista de les estimacions de cost).

La despesa es finança amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals.

En el seu annex II, se suplementa l'aplicació de despeses existent en el Pressupost inicial
d'aquest exercici, unitat d'execució D 3.3, per l'import a què ascendeix el pressupost per a
la seua finalització, segons informe tècnic emés a aquest efecte.

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 2-2016 de modificació de crèdits mitjançant suplements de
crèdit  i  crèdits  extraordinaris  en  el  Pressupost  municipal  de  l'exercici  2016,  segons el
desglossament que es relaciona: 
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SEGON.- Procedir a la seua publicació, en els termes assenyalats en l'art. 169 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l'art. 20 del RD 500/1990.”
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ANNEX I 

SUPLEMENT CRÈDITS 

920.23300001 SUPORT ADMINISTRATIU COMISSIONS ASSISTÈNCIA 750,00 €

932.23300001 SUPORT ADMINISTRATIU COMISSIONS ASSISTÈNCIA 225,00 €

132.22699008 DESPESES DIVERSES POLICIA 5.111,25 €

920.22604000 ASSISTÈNCIA JURÍDICA  30.000,00 €

920.22699007 DESPESES DIVERSES ADMINISTRACIÓ GENERAL 32.000,00 €

3321.22001001 MATERIAL BIBLIOTECA 5.000,00 €

920.22100000 ELECTRICITAT SERVEIS GENERALS 250.000,00 €

924.22602000 PREMSA I PUBLICITAT 6.654,75 €

136.46700000 CONSORCI PROVINCIAL BOMBERS 1.108,30 €

1531.60900006 CONNEXIÓ CTRA. BORRIANA PORT 2016-015 480.000,00 €

338.22699028 DESPESES DIVERSES JUNTA  FALLERA 2.432,50 €

920.21200000 MANTENIMENT I CONS. EDIFICIS GENERALS 15.000,00 €

931.35200000 INTERESSOS DE DEMORA 13.874,06 €

920.22699019 INDEMNITZACIONS A TERCERS 49.624,21 €

CRÈDITS EXTRAORDINARIS 

132.23300001 SUPORT ADMINISTRATIU COMISSIONS ASSISTÈNCIA 225,00 €

231.48900028 CONVENI CREU ROJA 12.000,00 €

334.61900003 CONDICIONAMENT REFUGI SUBTERRANI GUERRA CIVIL 2015-017 10.000,00 €

342.61900008 CLIMATITZADOR PISCINA MUNICIPAL 2016-023 60.000,00 €

920.22102000 SUBMINISTRAMENT GAS 1,00 €

suma 974.006,07 €

870.0000 ROM. TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 974.006,07 €

suma 974.006,07 €

sí

ANNEX II 

SUPLEMENTS CRÈDITS

151.60900007 UNITAT EXECUCIÓ D 3.3 2016-016 368.155,72 €

suma 368.155,72 €

FINANÇAMENT: INGRESSOS 

38000000 INGRESSOS PER EXECUCIÓ DE GARANTIES 106.493,88 €

39610002 QUOTES URBANITZACIÓ D 3.3 2016-016 261.661,84 €

suma 368.155,72 €

Codi aplicació pressupostària projecte m odificac(+) €

codi aplicació pressupostària projecte m odificac(-) € 

FINANÇAMENT INGRESSOS – augm ent

equilibri

codi aplicació pressupostària projecte m odificac(+) € 

codi aplicació pressupostària projecte m odificac(-) € 
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En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sra. Rius
(tres), Sr. Fuster (quatre), Sr. Sánchez (dues), Sra. Sanchis (dues), Sra. alcaldessa (tres).

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, DEU (7 de PP, 2
de Cibur i 1 de Ciudadanos). Abstencions, CAP. Consegüentment es declara l'assumpte
aprovat per majoria.

4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'EXPEDIENT 1/2016 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
DEL PRESSUPOST DE L'ORGANISME AUTÒNOM CENTRE DE LES ARTS RAFEL
MARTÍ DE VICIANA (Àrea Econòmica. Intervenció) (G4224/2016)

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 del dictamen de la Comissió Permanent d'Hisenda i Comptes,
del següent tenor literal:

“Vista la Memòria d'Alcaldia Presidència sobre la necessitat de tramitació de l'expedient
núm. 1-2016 de suplements de crèdit i crèdits extraordinaris en el Pressupost municipal de
l'exercici 2016 del Centre de les Arts Rafel Martí de Viciana vigent.

L'objecte de la present modificació és la creació d'aplicacions pressupostàries noves per a
atendre despeses que no es poden demorar fins a l'exercici següent, ja que afectarà la
matriculació de l'alumnat per al curs 2016-2017, així com l'adquisició de material informàtic
per a aquest.

Es  refereix  a  la  creació  d'aplicacions  pressupostàries  noves  (crèdits  extraordinaris),
l'objectiu és dotar de crèdit per a la realització de les despeses expressades en l'escrit
d'incoació  de  l'expedient  rebut  en  aquest  Ajuntament  per  a  la  seua  tramitació.  Les
despeses  es  financen  amb  el  superàvit  procedent  del  romanent  de  tresoreria  per  a
despeses generals deduït de la liquidació del Pressupost 2015 de l'organisme autònom.

Vist 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  vot favorable per
majoria de la Comissió Municipal Permanent d'Hisenda i Comptes, el Ple de l'Ajuntament
ACORDA:

PRIMER.- Aprovar l'expedient 1-2016 de modificació de crèdits mitjançant suplements de
crèdit i crèdits extraordinaris en el Pressupost de l'organisme autònom Centre de les Arts
Rafel Martí de Viciana de l'exercici 2016, segons el desglossament que es relaciona: 
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Codi Aplicació pressupostària modificac(+) € 
 CRÈDITS EXTRAORDINARIS  
326-
22602000 Campanya publicitària matrícules 10.000,00 €
326-
62600001 Adquisició equip informàtic 3.000,00 €

suma 13.000,00 €

 FINANÇAMENT INGRESSOS - augment  

8700000- 
ROM. TRESORERIA PER A DESPESES GE-
NERALS 13.000,00 €
suma 13.000,00 €

SEGON.- Procedir a la seua publicació, en els termes assenyalats en l'art. 169 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l'art. 20 del RD 500/1990.”

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

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

5.-  DACIÓ  DE  COMPTE  AL  PLE  DELS  ACORDS  ADOPTATS  PER  LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL ENTRE ELS DIES 25.02.2016  I  23.03.2016,  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  25.02.2016  i
23.03.2016, ambdós inclosos.

La corporació en queda assabentada.

6.- DACIÓ DE COMPTE AL PLE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA
PRESIDÈNCIA QUE CONSTEN A LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONENTS
AL PERÍODE DEL 22.02.2016 AL 27.03.2016, AMBDÓS INCLOSOS

Sotmés  per  la  Presidència  l'assumpte  a  consideració  de  la  corporació,  els  vint-i-un
membres  presents  del  Ple  de  l'Ajuntament  es  donen  per  entesos  de  les  resolucions
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adoptades per l'Alcaldia Presidència que consten a la Secretaria Municipal, corresponents
al període del 22.02.2016 al 27.03.2016, 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 

6.BIS.1.- MOCIÓ CONJUNTA PSOE-COMPROMÍS-SE PUEDE BURRIANA-PP–CIBUR–
CIUDADANOS, CONTRA LA CORRUPCIÓ

El Sr. Vicent Granel Cabedo, portaveu del Grup Compromís, llig moció del següent tenor
literal:

“La  Federació  Valenciana  de  Municipis  i  Províncies,  institució  municipalista  del  País
Valencià, davant dels casos de corrupció política que estan colpejant la vida pública i la
imatge  dels  càrrecs  electes  que representem,  demanda la  unitat  del  municipalisme
valencià en contra de la corrupció.

La corrupció suposa una amenaça per a l'estabilitat i seguretat de la societat valenciana,
perjudica  les  institucions  i  els  valors  de  la  democràcia,  l'ètica  i  compromet  el
desenvolupament dels nostres pobles. És un alifac que afecta molt negativament davant
de la incomprensible realitat que roben els diners de tots, enfront dels que estan patint els
efectes d'una crisi devastadora.

Les  institucions  hem  de  promoure  i  fomentar  el  rebuig  de  la  corrupció,  és  la  nostra
obligació, som servidors públics que hem de vetlar per una gestió pública responsable i
d'equitat sotmesa a la Llei.  També, és la nostra responsabilitat fomentar la cultura dels
valors  socials,  ètics  i  democràtics,  apartant  el  model  de  societat  que  ha  alimentat  el
mètode del «pelotazo» econòmic i, en conseqüència, potenciar els sistemes de control de
mitjans policials, judicials, així com dels organismes encarregats de la vigilància i inspecció
de la gestió pública.

L’FVMP representa 542 alcaldes i 5.782 regidors,  càrrecs electes locals, que treballen i
presten els seus serveis amb dedicació i honestedat, en el seu compromís per millorar la
vida dels seus veïns i veïnes des d'una vocació de servidors públics. Una gran majoria són
de xicotets municipis, sense retribució econòmica, però amb moltes ganes de treballar pel
seu poble. No obstant això, la conducta delictiva d'uns, suposa un atropellament al bon fer
públic dels altres, la immensa majoria.
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Les últimes notícies de corrupció afecten d'una manera molt negativa la legitimitat de les
nostres institucions, perquè, a més del desvergonyiment, es demostra que han fallat els
mecanismes de control dels partits i de les institucions. És el moment, no podem esperar,
hem d'actuar, els ajuntaments som responsables de configurar una Administració íntegra,
impecable i honrada.

Per tot això, presentem per a la seua aprovació la següent proposta d'acord:

I. Exigir l'obligació de reposar els diners públics dels ciutadans, per aquells que han comés
el delicte. 

II.  Exigir  l'actuació immediata i  pública,  per  part  de les formacions polítiques,  per  a  la
separació de responsabilitats i/o representació dels corruptes.

III. Exigir el compliment rigorós de la Llei en els mecanismes de control en la gestió de les
Administracions Públiques.

IV. Rebutjar la corrupció en totes les seues formes i lluitar contra aquesta en tots els àmbits
de la vida pública, promovent la qualitat de la democràcia, presidida per l'ètica i la dignitat.

V.  Defendre  el  nom  de  la  societat  valenciana,  treballadora,  honesta,  i  lamentar
profundament l'estafa econòmica i moral a què els corruptes ens han sotmés.”

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. Granel
(una), Sr. Fuster (una) i Sra. Sanchis (una).

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

6.BIS.2.- MOCIÓ PSOE-COMPROMÍS-SE PUEDE BURRIANA, RELATIVA A ADHESIÓ
DE L'AJUNTAMENT DE BORRIANA A LA XARXA DE MUNICIPIS PER LA POSADA EN
VALOR DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA

El Sr. Vicent Granel Cabedo, portaveu del Grup Compromís, llig moció del següent tenor
literal:

“Aquesta moció que avui es presenta al Ple de l'Ajuntament de Borriana és una declaració
d'intencions en una setmana en la  qual  el  nostre poble està fent  memòria  de la  gent
oblidada durant molts anys. Una setmana d'actes per a recordar el que va passar, i que tot
el món ha de conéixer. A l'igual que Borriana, al nostre país comptem amb més de 150.000
desapareguts,  2.300  fosses  comunes  sense  exhumar,  més  de  30.000  xiquets  robats,
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milers de ciutadans executats en judicis sumaríssims, exiliats forçosos o enviats deportats
a camps de concentració, víctimes vives maltractades o torturades amb les consegüents
seqüeles físiques i psíquiques que en ells perviu. Tot conseqüència de la brutal dictadura
franquista que manté la impunitat dels delictes de lesa humanitat denunciats des de les
Nacions Unides i per les associacions de memòria històrica.

I per això, no volem anar sols, sinó que manifestem la conveniència i la necessitat que, en
qüestions de memòria històrica, es compte amb la col·laboració de l’estament acadèmic i
universitari, al costat d’altres entitats preocupades pels drets humans i la cultura, com ja
s'ha fet, amb el Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló amb les primeres
jornades del Memorial Democràtic.

Les víctimes, familiars, entitats de memòria històrica i la societat en general considerem
que és hora d’acabar amb l’oblit al qual han sigut sotmesos els que es van oposar al colp
d’estat i la dictadura franquista. Tenim un deute impagable amb els milers de borrianencs i
borrianenques  assassinats,  torturats,  empresonats,  exiliats,  deportats  o  represaliats  en
múltiples formes, per defensar la democràcia i els drets civils i socials o simplement per ser
víctimes d’una dictadura. L’homenatge a alguns i algunes d’elles, en representació de la
resta, impedint que els seus noms, les seues morts i  les seues vides s’esborren de la
nostra memòria i de la història, no constitueix més que una forma modesta de reparar el
deute que tenim contret amb elles i amb ells; constructors autèntics d’un futur millor.

Finalment reiterem la nostra exigència a totes les institucions al fet que establisquen una
vertadera política integral d’Estat, basant-se en l’aplicació i desenvolupament de la Llei de
memòria  històrica,  els  informes  i  les  recomanacions  de  les  Nacions  Unides,  així  com
l’estudi de les experiències realitzades en l’àmbit  internacional sobre societats que han
patit un passat traumàtic semblant al nostre. En conseqüència exigim de les institucions de
l’Estat espanyol (on s’inclouen els ajuntaments) la condemna del franquisme com a règim
criminal en els termes declarats per l’ONU, i assumint conseqüentment el reconeixement
polític i jurídic de les víctimes.

Entenem que cada administració ha d’assumir  la part de responsabilitat que les seues
competències li permeten, deixant clar que és hora d’exercir el compromís amb els drets a
la veritat, a la justícia i la reparació de les víctimes del franquisme; i en el cas de la ciutat
de  Borriana  mitjançant  la  recuperació  de  la  memòria  històrica  de  les  borrianenques  i
borrianencs  que  van  ser  víctimes  de  la  dictadura  franquista,  al  mateix  temps  que  es
disposa  dels  espais  públics  per  a  realitzar  una  pedagogia  ciutadana  basada  en  la
centralitat  de  la  defensa  dels  drets  i  les  llibertats  com  a  identitat  d’una  societat
democràtica.

Amb aquest objectiu la Federació Valenciana de Municipis i Províncies ha creat la Xarxa
de Municipis per la posada en valor de la Memòria Històrica, amb voluntat de crear un
espai  de  debat,  anàlisi,  intercanvi  d’experiències  i  un  fòrum  per  compartir  totes  les
iniciatives que depenen de l’administració local i es fan per tal de recuperar la memòria
històrica,  en referència  a  les  accions  bèl·liques  i  la  repressió  feixista  posterior  al  colp
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d’estat de 1936 i durant la dictadura franquista.

Per tot això presentem la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

1.- Que l’Ajuntament de Borriana declare aquesta ciutat una ciutat per la memòria històrica,
i que assumisca els reptes d’ajudar a recuperar la historia.

2.- Que l’Ajuntament de Borriana s’adherisca a la Xarxa de Municipis per la posada en
valor de la Memòria Històrica, donada la importància estratègica que la nostra ciutat va
tenir en el conflicte bèl·lic dels anys trenta.”

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. Granel
(tres), Sr. Safont (dues), Sr. Sánchez (una), Sra. Sanchis (dues).

[En aquest moment abandona la sala de sessions el Sr. Losada.]

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

[En aquest moment s'incorpora a la sala de sessions el Sr. Losada.]

6.BIS.3.- MOCIÓ PSOE-COMPROMÍS-SE PUEDE BURRIANA, RELATIVA A L'ADHESIÓ
DE  L'AJUNTAMENT  DE  BORRIANA A LA INICIATIVA DE  SUPORT  A LA LLEI  25
D'EMERGÈNCIA SOCIAL

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

“L'article 25.1 de la Declaració Universal dels Drets Humans estableix:  ‘Tota persona té
dret a un nivell de vida adequat que li assegure, així com a la seua família, la salut i el
benestar, i en especial l'alimentació, el vestit, l'habitatge, l'assistència mèdica i els serveis
socials necessaris; té dret així mateix a la seguretat en cas d'atur, malaltia, incapacitat,
viduïtat,  vellesa  o  altres  en  cas  de  pèrdua  dels  seus  mitjans  de  subsistència  per
circumstàncies independents a la seua voluntat’.

A Espanya, a hores d'ara, hi ha una gran part d'aquestes persones que no gaudeixen de
l'esmentat nivell de vida adequat. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, el percentatge de
la  població  en  risc  de  pobresa  ha  augmentat  fins  al  22,2%,  segons  l'Enquesta  de
Condicions de Vida de 2014, i la taxa per a menors de 16 anys és d'un 30,1%. A més, el
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10,1% de les llars es retarda en el pagament de les despeses relacionades amb l'habitatge
principal (hipoteca, lloguer, rebuts de llum, aigua, gas, comunitat...).

La gestió i les polítiques dels últims governs municipals, autonòmics, i nacionals ens han
deixat una dramàtica i vergonyosa herència (factures, sentències, pagaments per serveis
públics privatitzats, etc.) i ens impedeixen fer front a l'emergència social tal com totes les
persones decents volguérem.

Els ajuntaments són l'administració que millor coneix les necessitats, les urgències dels
seus  veïns,  i  som  els  que  millor  podem  rescatar  la  nostra  gent,  per  això  la  Llei  de
racionalització  de  l'administració  local  de  2013,  que  lleva  competència  i  margina
ajuntaments, és tan incomprensible i injusta, no podem deixar d'exigir-ne la derogació, i al
mateix  temps,  hem  d'acompanyar  i  fer  costat  decididament  a  totes  les  iniciatives
legislatives que es proposen amb la finalitat de rescatar les persones i atacar l'emergència
social que vivim. 

Constituïdes les noves Corts Generals, ja no hi ha excuses, no tenim temps per perdre, cal
començar a legislar per afrontar la situació d'emergència social que vivim a Espanya. 

És per tot el que antecedeix que es presenta, per a la seua consideració i aprovació pel
Ple de l'Ajuntament de Borriana, el següent 

ACORD

PRIMER.- Donar suport a la Llei 25 d'emergència social presentada en el Congrés dels
Diputats el passat 13 de gener de 2016, que diu:

Contingut de la Llei

Aquesta  Llei  es dicta  a  l'empara  de  la  competència  exclusiva  de  l'Estat  per  a

regular les condicions bàsiques que garantisquen la igualtat de tots els espanyols

en l'exercici dels drets i el compliment dels deures constitucionals, i per a establir

les bases del règim energètic, d'acord amb els articles 149.1.1 i 149.1.25 de la

Constitució espanyola. 

La present Llei pretén actuar davant de les emergències socials per tal de complir

l'obligació establida en l'article 10 de la Constitució espanyola.

Es pretén, en primer lloc, que les mesures posades en marxa servisquen per a

rescatar aquelles persones que no veuen satisfets uns mínims vitals per a viure en

condicions adequades; així mateix s'espera que els efectes d'aquestes mesures

suposen una primera ruptura en el cercle viciós de la pobresa de molts ciutadans. 
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Aquesta primera mesura de rescat ciutadà es basa en tres pilars fonamentals: la

universalitat  de  la  sanitat  i  l'accés  als  medicaments,  l'habitatge  i  el

subministrament energètic. 

El títol primer d'aquesta Llei està dirigit a garantir una sanitat universal i l'accés als

medicaments, i deroga aquells articles del Reial decret llei 16/2012, de 20 d'abril,

que hi dificulten l'accés. 

El  títol  segon preveu una sèrie  de mesures destinades a garantir  el  dret  a un

habitatge digne i que impedeixen els desnonaments sense alternativa habitacional,

al mateix temps que regulen el dret a una alternativa habitacional per a dones

víctimes de les violències masclistes. 

El títol tercer estableix les mesures necessàries per a pal·liar i reduir la pobresa

energètica a les llars vulnerables, amb la intenció d'impedir que es produïsquen

talls de subministrament en famílies que no tinguen recursos per a pagar i  de

redissenyar les condicions d'accés dels més desfavorits a les ajudes públiques

destinades a pagar l'electricitat i el gas.

SEGON.- Fer memòria a les parlamentàries i parlamentaris que formen part de les Corts
Generals, triats en les circumscripcions de la Comunitat Valenciana, perquè no deixen de
treballar en favor del rescat de les persones i defenguen les mesures justes per a eixir de
l'emergència social.

TERCER.-  Traslladar al president de les Corts Generals o als presidents/es dels grups
parlamentaris el present acord.”

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 (tres), Sra. Suay (dues), Sr. Sánchez (dues), Sra. Sanchis (dues).

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

7. PRECS I PREGUNTES

1.-  El  Sr.  Fuster  pregunta  a  la  Sra.  alcaldessa pel  Decret  núm.  0954/2016,  relatiu  a
l'abonament d'ajuda Xarxa Llibres; si tots els beneficiaris que van sol·licitar l'ajuda cobraran
100 €. L'Ajuntament iniciarà el procediment de revisió d'aquells que hagen manifestat que
estan al corrent de pagament de les seues obligacions amb les administracions públiques?
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Respon la Sra. alcaldessa.

[En aquest moment abandona la sala de sessions la Sra. Aguilera.]

2.- El Sr. Losada pregunta a la Sra. alcaldessa si té més informació sobre la celebració del
festival Arenal Sound 2016. Respon la Sra. alcaldessa.

3.-  El  Sr. Losada  pregunta a la Sra. alcaldessa si s'han marcat alguna data límit per a
decidir si se celebra o no el festival Arenal Sound 2016. Respon la Sra. alcaldessa.

4.-  El  Sr. Losada  pregunta al Sr. Del Moral per què han anunciat recentment la partida
pressupostària que volien destinar a pressupostos participatius per a 2017; i si hi ha alguna
explicació  per  la  qual  s'ha  produït  una  reducció  significativa  entre  l'assignació
pressupostària per a 2016 i per a 2017. Respon el Sr. Del Moral. 

5.- El Sr. Safont pregunta al Sr. Gual quan convocarà les places vacants de Policia Local.
Respon el Sr. Gual.

6.-  El Sr. Safont pregunta al Sr. Gual si no considera que hauria sigut millor realitzar els
tràmits per a cobrir la vacant de l'oficial que està en comissió de serveis a l'Ajuntament
d'Almenara abans que aquest se n'anara, de tal manera que després de la seua recent
absència s'haguera cobert de forma automàtica. Respon el Sr. Gual.

7.- El Sr. Safont pregunta al Sr. Gual quines gestions s'ha fet en relació amb la cobertura
de la plaça de director del centre d'atenció a majors (CEAM). Responen el Sr. Gual i la Sra.
alcaldessa. 

8.-  El Sr. Safont pregunta al Sr. Gual si s'ha dotat de contingut (s'ha realitzat el protocol
pertinent) les dues places de Via Pública la comesa de les quals és controlar els contractes
públics municipals. Respon el Sr. Gual.

9.-  El  Sr.  Safont  prega al  Sr.  Granel  que  en  el  futur,  quan  haguera  de  portar  una
modificació de crèdits relativa al Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana, es
passara anteriorment pel Consell Rector. Respon el Sr. Granel.

10.- La Sra. Suay pregunta al Sr. Navarro si coneix quants punts en l'Acord per Borriana
tracten sobre la sanitat pública. Respon el Sr. Navarro.

11.- La Sra. Suay pregunta al Sr. Navarro quantes dotacions sanitàries hi ha a Borriana i
en quins anys s'han construït. Respon el Sr. Navarro.

12.- La Sra. Suay pregunta al Sr. Navarro quants del tripartit de govern portaven en el seu
programa electoral l'ampliació, modificació del consultori del Port de Borriana, i la sol·licitud
a la Conselleria d'una plaça de pediatre en aquest. Respon el Sr. Navarro.
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13.-  La  Sra. Suay  pregunta al Sr. Navarro si va mantenir una reunió sanitària el 10 de
febrer de 2016, relativa a la modificació del consultori del Port. Responen el Sr. Navarro i la
Sra. alcaldessa.

14.-  La  Sra. Suay  pregunta al Sr. Navarro si sap si es posarà consulta de pediatria al
consultori del Grau. Respon la Sra. alcaldessa.

15.-  El  Sr. Sánchez pregunta a la Sra. alcaldessa si en la reunió a què ha al·ludit en la
resposta  a  la  pregunta  del  Sr.  Losada,  relativa  al  festival  Arenal  Sound  2016,  es  va
proposar alguna modificació sobre la ubicació del festival Arenal Sound 2016. Respon la
Sra. alcaldessa.

16.-  La  Sra.  Sanchis  aclareix  al  Sr.  Navarro  que ella  no  ha  manifestat  que fóra  una
“bestiesa” el que ell ha proposat en la moció del punt 6.bis.3; sinó la utilització que fa el
seu partit polític sobre aquest tipus de temes, presentant mocions on no correspon. 

17.-  La Sra. Sanchis pregunta al Sr. Del Moral com van publicitar la conferència que va
haver-hi  el  Dia de la Dona; perquè va haver-hi  molta gent que no se'n va assabentar.
Responen el Sr. Del Moral i la Sra. Carda.

18.- La Sra. Sanchis pregunta al Sr. Granel en què s'ha beneficiat els xiquets usuaris de la
guarderia  municipal,  si  resulta  que  la  taxa  que  paguen  és  superior  a  la  mitjana  de
guarderies infantils privades. Respon el Sr. Granel.

19.-  La  Sra. Sanchis  pregunta al Sr. Gual quins beneficis suposarà per a la guarderia
municipal  aquesta  gestió  privada  o  indirecta  que  pretenen  fer;  si  això  suposarà  una
despesa d'altres 40.000 €. Respon el Sr. Gual.

20.- La Sra. Sanchis pregunta al Sr. Zorío si Borriana acudirà a les ajudes de Conselleria
per a dinamitzar el turisme local. Respon el Sr. Zorío.

21.- La Sra. Sanchis pregunta al Sr. Zorío quin pla s'ha dissenyat a Borriana per a atraure
turisme a l'estiu; quines novetats es presentaran. Respon el Sr. Zorío.

I sense més assumptes per tractar, la Presidència alça la sessió a les 22 hores i 00 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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