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Magnífic Ajuntament de Borriana
ESBORRANY EN EXTRACTE DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA
PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL 12 DE GENER DE 2017
A la ciutat de Borriana, el 12 de gener de 2017, es reuneixen a la sala de sessions de la
casa consistorial de l'Ajuntament de Borriana, assistits per la secretària, Sra. Iluminada
Blay Fornas, 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)
SR. JUAN FUSTER TORRES (PP)
SRA. ANA MONTAGUT BORILLO (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)
SRA. M. JESÚS SANCHIS GUAL (Ciudadanos)
ABSENTS
SR. ÍÑIGO LOSADA BREITLAUCH (PP)
SR. ANTONIO SÁNCHEZ AVILÉS (Cibur)
La Sra. presidenta declara oberta la sessió, quan són les 19 hores i 05 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 ORDINÀRIA REALITZADA EL DIA 9 DE JUNY DE 2016 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 9 de juny de 2016, en la seua redacció en ambdues llengües
oficials.
Sotmesa l'acta a la consideració de la corporació, els divuit membres presents del Ple de
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l'Ajuntament hi presten unànime aprovació, i així ho declara la Presidència.

2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA INICIACIÓ DE L'EXPEDIENT DE FELICITACIÓ
PÚBLICA A TÍTOL INDIVIDUAL PER A L'OFICIAL JAVIER FABREGAT (Àrea I. Neg.
RH) (exp. G-15558/2016)
La Secretaria dóna compte de dictamen de la Comissió Informativa Permanent d'Interior,
Recursos Humans i Benestar Social, del tenor següent:
“Vist l'informe proposta de l'intendent principal en cap de la Policia Local de Borriana, de
data 20 d'octubre de 2016, en el qual es detallen els fets ocorreguts el dia 5 d'agost de
2016 en els quals va intervenir l'oficial del cos de Policia Local d'aquest Ajuntament Sr.
Javier Fabregat Lázaro (TIP núm. 601), i tot això prenent com a base l'informe proposta
elevat a Prefectura per l'agent TIP núm. 637, que compta, al seu torn, amb el vistiplau tant
del Sr. inspector responsable dels serveis operatius amb TIP núm. 302 com del Sr.
intendent sotscap d'aquest cos amb TIP núm. 202.
Vist que la normativa d'aplicació és el Decret 124/2013, de 20 de setembre, del Consell,
pel qual es regulen les distincions i condecoracions que concedeix la Generalitat al
personal dels cossos de Policia Local de la Comunitat Valenciana.
Vist que la norma esmentada estableix en el seu art. 9 el procediment ordinari per a la
concessió de les esmentades distincions, i disposa que la iniciació s'ha d'efectuar per
acord plenari.
De conformitat amb la proposta del regidor delegat d'Interior i el dictamen favorable de la
Comissió Informativa d'Interior, Recursos Humans i Benestar Social, el Ple de l'Ajuntament,
fent ús de les atribucions que té conferides, resol:
Primer.- Aprovar la iniciació d'expedient de felicitació pública a títol individual per a
l'oficial Sr. Javier Fabregat Lázaro, per la seua actuació en els fets ocorreguts el dia 5
d'agost de 2016, que es detallen en l'informe de l'intendent principal de data 20 d'octubre
de 2016, per la realització d'un servei especialment meritori en el compliment de les seues
funcions i les tasques que li van ser assignades, en l'àmbit de la protecció de les persones,
decisió i determinació en el seu procediment que indubtablement van ser determinants en
l'evitació de lesions per esclafament, que en cas de no haver actuat l'oficial es podrien
haver produït, i tot això de conformitat amb l'article

7 del Decret 124/2013, de 20 de
setembre.
Segon.- Donar trasllat d'aquest acord a la Direcció General de l'Agència Valenciana de
Seguretat i Resposta a les Emergències de Presidència de la Generalitat, a l'efecte previst
en l'esmentat Decret.”
Sotmés l'assumpte a la consideració de la corporació, els divuit membres presents hi
presten unànime aprovació, i així ho fa constar l'Alcaldia Presidència.

3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA INICIACIÓ DE L'EXPEDIENT DE FELICITACIÓ
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PÚBLICA A TÍTOL INDIVIDUAL PER A L'OFICIAL ANTONIO J. ZAMORA (Àrea I. Neg.
RH) (exp. G-15572/2016)
La Secretaria dóna compte de dictamen de la Comissió Informativa Permanent d'Interior,
Recursos Humans i Benestar Social, del tenor següent:
“Vist l'informe proposta de l'intendent principal en cap de la Policia Local de Borriana, de
data 20 d'octubre de 2016, en el qual es detallen els fets ocorreguts el dia 3 de setembre
de 2016 en els quals va intervenir l'agent del cos de Policia Local d'aquest Ajuntament Sr.
Antonio Jesús Zamora García (TIP núm. 664), i tot això prenent com a base l'informe
elevat a Prefectura per l'inspector responsable dels serveis operatius amb TIP núm. 302,
de data 15 de setembre de 2016.
Vist que la normativa d'aplicació és el Decret 124/2013, de 20 de setembre, del Consell,
pel qual es regulen les distincions i condecoracions que concedeix la Generalitat al
personal dels cossos de Policia Local de la Comunitat Valenciana.
Vist que la norma esmentada estableix en el seu art. 9 el procediment ordinari per a la
concessió de les esmentades distincions, i disposa que la iniciació s'ha d'efectuar per
acord plenari.
De conformitat amb la proposta del regidor delegat d'Interior i el dictamen favorable de la
Comissió Informativa d'Interior, Recursos Humans i Benestar Social, el Ple de l'Ajuntament,
fent ús de les atribucions que té conferides, resol:
Primer.- Aprovar la iniciació d'expedient de felicitació pública a títol individual per a
l'agent de la Policia Local Sr. Antonio Jesús Zamora García, per la seua actuació en els
fets ocorreguts el dia 3 de setembre de 2016, que es detallen en l'informe de l'intendent
principal de data 20 d'octubre de 2016, per la realització d'un servei especialment meritori
en el compliment de les seues funcions i les tasques que li van ser assignades, en l'àmbit
de la protecció de les persones, decisió i determinació en el seu procediment que
indubtablement van ser determinants per a mantenir les constants vitals de la persona
atesa i a la qual es van practicar primers auxilis i RCP d'una manera satisfactòria, i tot això
de conformitat amb l'article

7 del Decret 124/2013, de 20 de setembre.
Segon.- Donar trasllat d'aquest acord a la Direcció General de l'Agència Valenciana de
Seguretat i Resposta a les Emergències de Presidència de la Generalitat, a l'efecte previst
en l'esmentat Decret.”
Sotmés l'assumpte a la consideració de la corporació, els divuit membres presents hi
presten unànime aprovació, i així ho fa constar l'Alcaldia Presidència.

4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA INICIACIÓ DE L'EXPEDIENT DE FELICITACIÓ
PÚBLICA A TÍTOL COL·LECTIU PER AL COS DE POLICIA LOCAL DE BORRIANA,
AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL FESTIVAL ARENAL SOUND DE BORRIANA,
DURANT LES SET EDICIONS (Àrea I. Neg. RH) (exp. G-15593/2016)
La Secretaria dóna compte de dictamen de la Comissió Informativa Permanent d'Interior,
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Recursos Humans i Benestar Social, del tenor següent:
“Vist l'informe proposta de l'intendent principal en cap de la Policia Local de Borriana, de
data 25 d'octubre de 2016, en el qual es detalla la labor exercida per part del cos de la
Policia Local de Borriana durant la celebració des de l'any 2010, açò és, des de fa set
anys, de manera ininterrompuda, del macrofestival de música més gran, quant a nombre
d'assistents, dels que se celebren a l'Estat espanyol, denominat ‘Arenal Sound Festival’, i
sol·licita la incoació d'expedient per a la concessió de felicitació pública a títol col·lectiu de
l'esmentat cos.
Vist que la normativa d'aplicació és el Decret 124/2013, de 20 de setembre, del Consell,
pel qual es regulen les distincions i condecoracions que concedeix la Generalitat al
personal dels cossos de Policia Local de la Comunitat Valenciana.
Vist que la norma esmentada estableix en el seu art. 9 el procediment ordinari per a la
concessió de les esmentades distincions, i disposa que la iniciació s'ha d'efectuar per
acord plenari.
De conformitat amb la proposta del regidor delegat d'Interior i el dictamen favorable de la
Comissió Informativa d'Interior, Recursos Humans i Benestar Social, el Ple de l'Ajuntament,
fent ús de les atribucions que té conferides, resol:
Primer.- Aprovar la iniciació d'expedient de felicitació pública a títol col·lectiu per al cos
de Policia Local de Borriana, com a reconeixement a la labor destacada dels seus
integrants en l'operatiu establit per a la celebració del festival Arenal Sound de Borriana
durant les set edicions celebrades fins a la data, la qual cosa ha significat, de forma
continuada en el temps, una labor conjunta per un fet extraordinari en defensa, promoció i
protecció dels drets i llibertats públiques, significant-se, a més, de forma reiterada en el
temps, any rere any, en la dignificació i prestigi de la Policia Local de Borriana, i tot això de
conformitat amb l'article

7.5 del Decret 124/2013, de 20 de setembre.
Segon.- Donar trasllat d'aquest acord a la Direcció General de l'Agència Valenciana de
Seguretat i Resposta a les Emergències de Presidència de la Generalitat, a l'efecte previst
en l'esmentat Decret.”
Sotmés l'assumpte a la consideració de la corporació, els divuit membres presents hi
presten unànime aprovació, i així ho fa constar l'Alcaldia Presidència.

5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA INICIACIÓ DE L'EXPEDIENT PER A LA
CONCESSIÓ DE LA CREU AL MÈRIT POLICIAL, AMB DISTINTIU BLAU, A
L'INTENDENT DE LA POLICIA LOCAL DE BORRIANA RAÚL AMAT (Àrea I. Neg. RH)
(exp. G-15594/2016)
La Secretaria dóna compte de dictamen de la Comissió Informativa Permanent d'Interior,
Recursos Humans i Benestar Social, del tenor següent:
“Vist l'informe proposta de l'intendent principal en cap de la Policia Local de Borriana, de
data 7 de novembre de 2016, en el qual es detalla la labor exercida per part de l'intendent
del cos de la Policia Local de Borriana, Sr. Raúl Amat Archela (TIP núm. 202), cap dels
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Serveis Operatius, durant la celebració, des de l'any 2011 i fins a la data, del macrofestival
de música Arenal Sound Festival, elaborant, dirigint i supervisant el dispositiu especial
mitjançant el qual la Policia Local de Borriana garanteix el dret a la mobilitat de visitants i
veïnat i manté una situació d'ordre que, durant set dies amb les seues nits, fa possible que
en cas d'emergència els múltiples serveis implicats en l'esdeveniment puguen accedir allí
on se'ls necessita.
Vist que la normativa d'aplicació és el Decret 124/2013, de 20 de setembre, del Consell,
pel qual es regulen les distincions i condecoracions que concedeix la Generalitat al
personal dels cossos de Policia Local de la Comunitat Valenciana.
Vist que la norma esmentada estableix en el seu art. 9 el procediment ordinari per a la
concessió de les esmentades distincions, i disposa que la iniciació s'ha d'efectuar per
acord plenari.
De conformitat amb la proposta del regidor delegat d'Interior i el dictamen favorable de la
Comissió Informativa d'Interior, Recursos Humans i Benestar Social, el Ple de l'Ajuntament,
fent ús de les atribucions que té conferides, resol:
Primer.- Aprovar la iniciació d'expedient per a la concessió de la creu al mèrit policial,
amb distintiu blau, a l'intendent del cos de la Policia Local de Borriana, Sr. Raúl Amat
Archela, com a reconeixement a la labor destacada en l'elaboració, direcció i execució de
l'operatiu establit per a la celebració del festival Arenal Sound de Borriana durant les
edicions celebrades de 2011 a 2016, la qual cosa ha significat, de forma continuada en el
temps, una labor extraordinària que ha evidenciat en ell rellevants qualitats professionals
per a prestigi de la Policia Local de Borriana, i tot això de conformitat amb l'article

4 del
Decret 124/2013, de 20 de setembre.
Segon.- Donar trasllat d'aquest acord a la Direcció General de l'Agència Valenciana de
Seguretat i Resposta a les Emergències de Presidència de la Generalitat, a l'efecte previst
en l'esmentat Decret.”
Sotmés l'assumpte a la consideració de la corporació, els divuit membres presents hi
presten unànime aprovació, i així ho fa constar l'Alcaldia Presidència.

6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA INICIACIÓ DE L'EXPEDIENT DE LA CREU AL
MÈRIT POLICIAL AMB DISTINTIU BLANC PER HAVER COMPLIT 25 ANYS DE SERVEI
PRESTAT EN COSSOS DE POLICIA LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA A DOS
OFICIALS I CINC AGENTS (Àrea I. Neg. RH) (exp. G-15595/2016)
La Secretaria dóna compte de dictamen de la Comissió Informativa Permanent d'Interior,
Recursos Humans i Benestar Social, del tenor següent:
“Vist l'escrit del Sr. intendent principal en cap de la Policia Local de Borriana, de data 7 de
novembre de 2016, en el qual es proposa que s'inicie l'oportú procediment per a la
concessió de la creu al mèrit policial amb distintiu blanc per haver complit 25 anys de
servei prestat en cossos de Policia Local de la Comunitat Valenciana, amb una trajectòria
professional excepcional, als agents i oficials del cos de Policia Local de Borriana que
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s'indiquen a continuació:
Sra. Paloma Pilar Goterris Bonet

Oficial

Sr. Laurentino González Navarro

Oficial

Sr. Alfonso Albalate Ibáñez

Agent

Sr. José Miguel Selma Alcácer

Agent

Sr. José Antonio Andreu Amat

Agent

Sr. Ramón Javier Pérez García

Agent

Sr. Benjamín Llorens Rubert

Agent

Vist l'informe emés respecte d'això per part de la Secció I.
Vist que el Decret 124/2013, de 20 de setembre, del Consell, pel qual es regulen les
distincions i condecoracions que concedeix la Generalitat al personal dels cossos de
Policia Local de la Comunitat Valenciana, estableix en l'article 9 el procediment ordinari per
a la concessió de les esmentades distincions, i disposa que la iniciació s'ha d'efectuar per
acord plenari de l'Ajuntament corresponent.
Per tot allò que s'ha exposat, i de conformitat amb la proposta del regidor delegat de
Personal i Seguretat, i el dictamen de la Comissió Informativa d'Interior, Recursos Humans
i Benestar Social, el Ple de l'Ajuntament, fent ús de les atribucions que té conferides,
acorda:
Primer.- Aprovar la iniciació de l'expedient de concessió de la creu al mèrit policial amb
distintiu blanc per haver complit 25 anys de servei prestat en cossos de Policia Local de la
Comunitat Valenciana, amb una trajectòria professional excepcional, als agents i oficials
del cos de Policia Local de Borriana que s'indiquen a continuació:
Sra. Paloma Pilar Goterris Bonet

Oficial

Sr. Laurentino González Navarro

Oficial

Sr. Alfonso Albalate Ibáñez

Agent

Sr. José Miguel Selma Alcácer

Agent

Sr. José Antonio Andreu Amat

Agent

Sr. Ramón Javier Pérez García

Agent

Sr. Benjamín Llorens Rubert

Agent

Segon.- Donar trasllat d'aquest acord a la Direcció General de l'Agència Valenciana de
Seguretat i Resposta a les Emergències de Presidència de la Generalitat, a l'efecte previst
en l'esmentat Decret.”
Sotmés l'assumpte a la consideració de la corporació, els divuit membres presents hi
presten unànime aprovació, i així ho fa constar l'Alcaldia Presidència.
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7.- CREACIÓ, SI ESCAU, DE LA COMISSIÓ D'AVALUACIÓ AMBIENTAL DE
L'AJUNTAMENT DE BORRIANA, I APROVACIÓ INICIAL DEL SEU REGLAMENT
D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT (Àrea II. Neg. Urbanisme) (exp. G15552/2016)
La Secretaria dóna compte de dictamen de la Comissió Informativa Permanent
d'Urbanisme i Medi Ambient, del tenor següent:
“Examinades les actuacions que consten en l'expedient

incoat amb vista a la creació i
regulació de la Comissió d'Avaluació Ambiental de l'Ajuntament de Borriana.
Tenint en compte que la Llei 10/2015, de 29 de desembre, de mesures fiscals de gestió
administrativa i financera i d'organització de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de
la Generalitat Valenciana núm. 7689, de 31 de desembre de 2015, i que va entrar en vigor
el passat 1 de gener de 2016, va modificar l'apartat c de l'article 48 de la Llei 5/2014, de 25
de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge (LOTUP),
precisant els supòsits en què és l'ajuntament l'òrgan ambiental i territorial que participa en
l'avaluació ambiental i territorial estratègica d'instruments de planejament urbanístic del
seu terme municipal.
Tenint en compte que, com a conseqüència d'aquesta atribució de competències en els
ajuntaments, i concretament en l'alcaldia basant-se en la competència residual legalment
atorgada, l'Alcaldia Presidència ha dictat providència en data 12 de desembre de 2016 per
a la creació d'un òrgan col·legiat de caràcter tècnic, amb la denominació de Comissió
d'Avaluació Ambiental de l'Ajuntament de Borriana, que assistisca l'òrgan ambiental i
territorial municipal.
Vista la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), en els
seus articles 4.1.a (potestat reglamentària i d'autoorganització), 20 (organització
municipal), 22 (competències del Ple), 47 (règim de majories), 49 (tramitació d'ordenances
locals), 70 (publicació i notificació), dels quals es desprén el següent procediment per a
l'aprovació del Reglament: (i) aprovació inicial pel Ple, mitjançant un acord adoptat per
majoria simple; (ii) un tràmit d'informació pública i audiència a les persones interessades,
pel termini mínim de trenta dies, per a la presentació de reclamacions i suggeriments; (iii)
resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentats dins de termini i aprovació
definitiva pel Ple, entenent-se, en cas que no s'haguera presentat cap reclamació o
suggeriment, que l'acord fins llavors provisional queda automàticament elevat a definitiu, i
(iv) publicació del text íntegre del reglament.
Vistes les consideracions que consten en l'informe jurídic proposta de la cap de la Secció
II, i amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, el
Ple d'aquest Ajuntament, fent ús de les atribucions que li confereix l'article 22.2.d de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, ACORDA:
PRIMER.- Crear la Comissió d'Avaluació Ambiental de l'Ajuntament de Borriana com a
òrgan col·legiat que ha de formular i elevar a l'òrgan ambiental i territorial municipal les
propostes sobre el contingut dels corresponents informes ambientals estratègics dels
instruments de planejament urbanístic respecte dels quals té conferida la competència
ambiental.
SEGON.- Aprovar inicialment el Reglament de la Comissió d'Avaluació Ambiental de
l'Ajuntament de Borriana, que s'incorpora com a annex al present acord i que regula la
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seua composició i funcionament.
TERCER.- Sotmetre l'expedient a informació pública i audiència a les persones
interessades, pel termini de trenta dies hàbils comptadors de l'endemà de la publicació del
present acord 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.- Resoltes les reclamacions i suggeriments que es presenten dins de l'esmentat
termini, se sotmetrà l'expedient a aprovació definitiva pel Ple municipal. En cas que no es
presente cap reclamació o suggeriment, s'entendrà definitivament aprovat el Reglament
d'organització i funcionament de la Comissió d'Avaluació Ambiental municipal, quedant
facultada expressament l'alcaldessa per a la seua publicació i execució.
SISÉ.- Una vegada aprovat de forma definitiva, remetre còpia del text definitiu del
Reglament a les administracions de l'Estat i la comunitat autònoma, així com al Servei
Territorial d'Urbanisme de Castelló.
SETÉ.- Transcorregut el termini de quinze dies hàbils des de la recepció per part de les
esmentades administracions sense que s’haja formulat cap requeriment, publicar el text
íntegre del Reglament en el BOP de Castelló per a la seua entrada en vigor.
VUITÉ.- Facultar l'Alcaldia Presidència per a totes les actuacions que siguen necessàries
per a l'execució de l'expedient.”
En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sra.
Sanchis (una), Sra. Aguilera (dues), Sra. Sanchis (una) i Sr. Arnandis (una).
Sotmés l'assumpte a la corresponent votació, dóna el resultat següent: vots a favor, DEU
(6 de PSOE, 2 de Compromís, 2 de Se Puede Burriana). Vots en contra, CAP.
Abstencions, VUIT (6 de PP, 1 de Cibur i 1 de Ciudadanos). Consegüentment es declara
l'assumpte aprovat per majoria.

8.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2017 (Àrea IV.
Neg. Participació Ciutadana) (exp. G 15921/2016)
La Secretaria dóna compte de dictamen de la Comissió Municipal Permanent de
Participació Ciutadana, del següent tenor literal:
“VIST el Pla estratègic de subvencions per a l'exercici 2017, formulat per l'Alcaldia
Presidència, l'objecte del qual el constitueix millorar l'eficàcia en l'atorgament de
subvencions i eliminar les distorsions i interferències que pogueren afectar les diferents
actuacions municipals, a més de facilitar la complementarietat i coherència de les
actuacions de les distintes administracions públiques evitant qualsevol tipus de
solapament.
VIST que el Pla estratègic de subvencions es configura com un instrument idoni de
planificació de les polítiques públiques que tinguen per objecte el foment d'una activitat
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d'utilitat pública o interés social o de promoció d'una finalitat pública, així com una valuosa i
imprescindible eina al servei de la ciutadania a fi de facilitar el control de la política
subvencional.
VIST el que disposen els articles 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions (LGS), i 4 de l'Ordenança general de subvencions d'aquest AjuntamentI de conformitat amb l'informe proposta emés respecte d'això per la Secció IV.
El Ple d'aquest Ajuntament, d'acord amb el dictamen de la Comissió Municipal Permanent
de Participació Ciutadana, ACORDA:
Primer.- Aprovar el Pla estratègic de subvencions, formulat per l'Alcaldia Presidència, així
com la Memòria explicativa dels objectius, els costos de realització i les fonts de
finançament de les subvencions que pretenga atorgar aquest Ajuntament durant l'exercici
2017 i que, com a annex, s'acompanya a l’esmentat Pla.
Segon.- Ordenar la publicació del Pla estratègic de subvencions, així com la Memòria
explicativa en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'edictes municipal i en el web.
Tercer.- Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, és procedent interposar
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de la ciutat de
Castelló de la Plana, en el termini de dos mesos, comptadors de l'endemà de la publicació
del present acord.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del Ple
de l'Ajuntament, en el termini d'un mes, comptador de l'endemà de l'esmentada publicació”
En relació amb el fons de l'assumpte no es produeixen intervencions.
Sotmés l'assumpte a la consideració de la corporació, els divuit membres presents hi
presten unànime aprovació, i així ho fa constar l'Alcaldia Presidència.

9.- PRESA DE CONEIXEMENT, SI ESCAU, DE LA RENÚNCIA DE LA REGIDORA SRA.
INMACULADA CARDA ISACH (Secretaria) (exp. G 5810/2015)
La Secretaria dóna compte de proposta del següent tenor literal:
“Tenint en compte l'escrit de renúncia al càrrec de regidora, presentat per la regidora
d'aquesta corporació, Sra. Inmaculada Carda Isach, triada per la candidatura presentada
pel partit Compromís per Borriana (Compromís) i devent, en conseqüència, prendre’n
coneixement i procedir-se a la seua corresponent substitució.
Atés, així mateix, l'escrit presentat per Sr. Baltasar Alagarda Villar, persona a qui
correspondria cobrir la vacant, que renuncia al seu torn a ser proclamat regidor electe.
A la vista de la normativa aplicable i de conformitat amb el que estableix la Instrucció de la
Junta Electoral Central de 10 de juliol de 2003, el Ple de l'Ajuntament ACORDA:
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PRIMER.- Prendre coneixement de la renúncia de la regidora d'aquesta corporació Sra.
Inmaculada Carda Isach, que va ser triada per la candidatura presentada pel partit
Compromís per Borriana (Compromís), que es fa efectiva en aquest acte.
SEGON.- Quedar assabentats de la renúncia presentada per Sr. Baltasar Alagarda Villar,
persona a qui correspondria cobrir la vacant, a ser proclamat regidor electe d'aquest
Ajuntament.
TERCER.- Remetre certificació del present acord a la Junta Electoral Central, juntament
amb l'escrit de renúncia a ser proclamat regidor electe de Sr. Baltasar Alagarda Villar, a
l'efecte que es procedisca a la corresponent substitució, d'acord amb el que disposa la Llei
orgànica de règim electoral general, a través de l'expedició i posterior remissió a aquesta
corporació de la credencial acreditativa de la condició d'electe en favor del candidat a qui
correspon cobrir la vacant produïda, que, segons el parer d'aquest Ajuntament és Sra.
María Romero Cano, que ocupa el següent lloc en la llista de la candidatura presentada
pel partit Compromís per Borriana: Compromís, en les eleccions locals realitzades el dia 24
de maig de 2015.”
En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sr. Fuster
(una), Sr. Granel (una) i Sra. Sanchis (una).
La corporació en queda assabentada.

10.- DACIÓ DE COMPTE AL PLE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL ENTRE ELS DIES 24/11/2016 i 29/12/2016, AMBDÓS INCLOSOS
(Secretaria)
Sotmés per la Presidència l'assumpte a la consideració de la corporació, els divuit
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 24/11/2016 i
29/12/2016, ambdós inclosos.
La corporació en queda assabentada.

11 - DACIÓ DE COMPTE AL PLE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER
L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA QUE CONSTEN A LA SECRETARIA MUNICIPAL,
CORRESPONENTS AL PERÍODE DEL 21/11/2016 A L’01/01/2017, AMBDÓS INCLOSOS
Sotmés per la Presidència l'assumpte a consideració de la corporació, els divuit 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
21/11/2016 a l’01/01/2017, ambdós inclosos.
La corporació en queda assabentada.
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Conclòs l'examen dels assumptes inclosos en l'ordre del dia, la Sra. alcaldessa presidenta
informa de l'existència d'assumptes que, per raons d'urgència, no hi estan compresos, i els
sotmet a consideració dels membres de la corporació.

DESPATX EXTRAORDINARI
11.BIS.1.- MOCIÓ CONJUNTA GRUPS PSOE - COMPROMÍS- SE PUEDE BURRIANA,
RELATIVA A LA NO-RATIFICACIÓ DEL TRACTAT CETA
El Sr. Manel Navarro Ruiz, regidor del grup Se Puede Burriana, llig moció del següent
tenor literal:
“El 26 de setembre de 2014, el Canadà i la Unió Europea (UE) van anunciar la conclusió
d'un ambiciós acord d'integració econòmica, l'Acord Econòmic i Comercial Global (CETA,
en anglés), que incloïa un mecanisme de solució de controvèrsies entre inversors
estrangers i estats (ISDS, en anglés) que podria desencadenar un auge de litigis de les
empreses transnacionals contra el Canadà, la UE i els seus estats membres, la qual cosa
podria constituir una greu amenaça a les iniciatives dels governs per a protegir la
ciutadania i el medi ambient.
El mecanisme de solució de controvèrsies entre inversors estrangers i estats concedeix a
les multinacionals la potestat de demandar directament els països davant d'àrbitres
internacionals privats i exigir-los una indemnització per a adoptar salvaguardes en matèria
de salut, medi ambient, finances o altres mesures internes que, segons l'opinió d'aquestes
empreses, soscaven els seus drets. La resolució d'aquests litigis inversor-estat dependran
d'àrbitres comercials privats als quals es paga per cada cas que examinen, i que mostren
una clara tendència a interpretar la llei en favor dels inversors estrangers.
El mecanisme de solució de controvèrsies pot impedir que els governs actuen en interés
públic, tant de forma directa, quan una multinacional demanda un estat, com indirecta, en
desincentivar que s'adopten determinades lleis per por de provocar una demanda. A tot el
món, els inversors han impugnat lleis que protegeixen la salut pública, com les lleis
antitabac, prohibicions sobre l'ús de productes tòxics o de l'explotació minera, normes que
requereixen que es realitzen avaluacions d'impacte ambiental, i altres lleis relacionades
amb residus perillosos, mesures tributàries i polítiques fiscals.
Entre les principals usuàries de l'arbitratge d'inversions es troben les multinacionals
europees, canadenques, i nord-americanes, per la qual cosa existeixen motius de sobres
per a esperar que utilitzen el CETA amb la finalitat de limitar les mesures governamentals
al Canadà i Europa. A més, les filials canadenques de multinacionals amb seu als Estats
Units que invertisquen en la UE podran utilitzar el CETA per a demandar governs europeus
i impugnar les seues regulacions.
El CETA protegeix 145 denominacions d'origen europees, de les quals 26 són espanyoles,
15 d'olis d'oliva, safrà de la Manxa, formatge manxec, torrons de Xixona i Alacant, embotit
de Guijuelo, pernil de Huelva i Terol, salsitxó i llonganissa de Vic. Reconeix com a marca
els ‘Cítrics Valencians’, però seran canadenques les marques ‘Orange València’ o ‘València
Orange’, perjudicant el mercat citrícola valencià.
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Aquest tractat suposaria la mercantilització absoluta de les nostres vides i la submissió
total de la sobirania dels estats als interessos de les grans corporacions. El CETA, en
perseguir la liberalització dels serveis públics, de les compres i licitacions de béns i serveis
de les administracions públiques, no solament els posa en perill, sinó que també
compromet la facultat dels representants triats per a administrar lliurement les seues
comunitats locals i promocionar l'activitat econòmica local, l'ocupació i la protecció del medi
ambient.
Si finalment es ratificara i implantara el CETA, la lògica imposada per aquest tractat podria
ocasionar el desmantellament dels serveis públics, així com la pèrdua de llibertat dels
poders locals per a subministrar els serveis necessaris que permeten cobrir les necessitats
socials de les seues poblacions i la promoció de polítiques de foment de l'activitat industrial
i de l'ocupació local. I també redundaria en una menor protecció al consumidor, als
treballadors i al medi ambient.
La ratificació del CETA contribuiria al desmantellament dels municipis, que, davall el nom
de Llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, pretén tres objectius
bàsics:
- Restringir la democràcia i l'autonomia local.
- La supressió de competències i serveis públics locals.
- La total privatització dels serveis municipals.
Reconeixem la importància del comerç de mercaderies i de serveis per al benestar de la
ciutadania. No obstant això, la competitivitat i el desenvolupament econòmic no haurien de
ser els únics criteris per a determinar els acords comercials com el CETA i semblants
(TTIP, TISA). Així mateix, els aspectes ecològics i socials han de tenir-se en compte en
qualsevol negociació comercial bilateral o multilateral. També és important que es realitze
una anàlisi comparativa sobre els costos que es generarien en aquests àmbits amb
l'aplicació del tractat respecte als suposats avantatges que reportaria aquest. Aquesta
anàlisi no solament ha d'abastar els seus efectes econòmics potencials, sinó també els
impactes que el CETA podria tenir en àmbits com el social, l’econòmic, el sanitari i el
mediambiental, tant a la UE com al Canadà.
Els governs regionals de la UE, així com les corporacions locals i comunitats autònomes
del territori espanyol, tenen dret a ser informats sobre la legislació que serà acordada a
escala europea que els puga afectar, perquè d'aquesta manera puguen expressar les
seues opinions. Aquest dret no s'ha facilitat fins ara a les diferents regions i corporacions
locals europees respecte al contingut i les disposicions del CETA.
Açò significa que la Comissió Europea hauria de realitzar una anàlisi completa del text del
CETA, incloses les repercussions sobre els drets humans, la salut, l'ocupació, el medi
ambient i l'espai democràtic perquè els càrrecs electes protegisquen els béns públics. La
Comissió i les autoritats electes han de respondre a la creixent preocupació de la
ciutadania.
Cal exigir als membres del Parlament Europeu que no ratifiquen el CETA, i és necessari
que els governs dels estats membres de la UE es comprometen a sotmetre el CETA a
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referèndum, per part dels òrgans legislatius de cada un dels 28 estats europeus i del
Parlament Europeu.
Per tot això, es proposa al Ple l'adopció dels acords següents:
ACORDS
1.- L'Ajuntament de Borriana insta el Govern central a fer el següent:
•
Que done el seu suport a totes les iniciatives adreçades a mantenir el caràcter
públic dels denominats serveis socialment útils.
•
La derogació immediata amb caràcter retroactiu de la Llei de racionalització i
sostenibilitat de l'administració local per a legislar en el seu lloc una nova normativa
enfocada al desenvolupament de l'economia local.
•
Es comprometa a la no-ratificació del CETA i la suspensió de les negociacions del
TTIP i la TISA (Acord Multilateral per a la Liberalització i Privatització de Serveis Públics), i
que no procedisca a l'aplicació provisional de cap d'aquests.
•
Que disposicions del tipus ISDS o ICS no siguen incloses en cap futur tractat de
comerç o inversions, i siguen eliminades dels tractats actualment en vigor.
•
Que el text ja consolidat i firmat del CETA se sotmeta a un procés de ratificació, en
coherència amb la legalitat europea, i amb els precedents d'anteriors tractats de caràcter
mixt, havent de passar, a més de pel Consell i el Parlament Europeu, pels parlaments dels
28 països membres de la UE i per referèndums vinculants, ja que el contingut del CETA
desborda les competències exclusives de la Comissió Europea i ha de ser, per tant,
considerat com un acord mixt. La mateixa exigència és aplicable a la ratificació del TTIP i
de la TISA.”
Sotmés l'assumpte a la corresponent votació, dóna el resultat següent: vots a favor, DEU
(6 de PSOE, 2 de Compromís i 2 de Se Puede Burriana). Vots en contra, SET (6 de PP i 1
de Ciudadanos). Abstencions, UNA (1 de Cibur). Consegüentment es declara l'assumpte
aprovat per majoria.

12.- PRECS I PREGUNTES
1.- El Sr. Fuster pregunta al Sr. Arnandis sobre la moció presentada en el Ple ordinari de 6
d'octubre de 2016, per la qual s’havia de formular sol·licitud al Ministeri de Medi Ambient
per a dotar de més seguretat jurídica els xiringuitos, concretament sobre la superfície
màxima. S'ha fet alguna cosa respecte d'això? Respon el Sr. Arnandis.
2.- La Sra. Montagut pregunta al Sr. Navarro sobre la convocatòria de subvencions per a
2017 a les corporacions locals, per a projectes d'inserció sociolaboral, en què l'Ajuntament
de Borriana podria optar a una subvenció de 150.000 €. Ja s'ha produït la reunió de què
estava pendent per a saber si l'Ajuntament podia optar a aquesta subvenció? Què s'ha
decidit respecte d'això? Respon el Sr. Navarro.
3.- La Sra. Montagut pregunta a la Sra. alcaldessa si té alguna informació o si pot avançar
alguna cosa en relació amb l'extensió a Borriana de l'Escola Oficial d'Idiomes. Respon la
Sra. alcaldessa.
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4.- El Sr. Safont pregunta al Sr. Navarro si ja hi ha notícies respecte del nomenament del
director/a del Centre d'Atenció Especialitzada al Major (CEAM) per part de Conselleria.
Respon el Sr. Navarro.
5.- La Sra. Aguilera pregunta al Sr. Arnandis per les declaracions publicades en premsa
de 30 de desembre de 2016, en les quals diu: ‘El projecte no té programa, com exigeix
aquest pla, però té aspectes molt avançats, com la reparcel·lació’..., en relació amb el PAI
Sant Gregori i la seua afecció amb el Pla d'acció territorial de la infraestructura verda del
litoral (PATIVEL). Així mateix manifestava que les úniques al·legacions que presentaria
l'Ajuntament de Borriana al PATIVEL són sobre el tema de Sant Gregori.
Tenen ja l'escrit d'al·legacions? Passaran l'escrit d'al·legacions? Vosté ha pensat
dimitir del seu lloc? Què és el que es farà? Respon el Sr. Arnandis.
6.- La Sra. Aguilera pregunta a la Sra. alcaldessa sobre el sòl de l'IES Llombai, que
originàriament pertanyia a la Cooperativa de la Caixa Rural, la qual el va cedir a
l'Ajuntament per a ús dotacional educatiu. Ara que ha canviat l'ús del sòl, han parlat amb la
Caixa Rural? Continua sent i continuarà sent per a ús municipal? En canviar d'ús, la
cooperativa revertirà el terreny a la seua propietat, etc. Quines gestions s'ha realitzat
respecte d'aquest tema? Respon la Sra. alcaldessa.
7.- La Sra. Aguilera pregunta al Sr. Arnandis si es compliran els terminis en les obres de la
carretera del Port, quin termini de finalització de les obres està marcat realment i si es
compliran aquests terminis marcats. Respon el Sr. Arnandis.
8.- La Sra. Aguilera pregunta al Sr. Arnandis a qui se li acut autoritzar l'activitat de Fira de
Nadal sense posar banys públics, especialment si tenim en compte l'edat de la gent que hi
havia d’acudir, la quantitat de públic i el període de dies de duració. Respon el Sr.
Arnandis.
9.- La Sra. Aguilera pregunta al Sr. Arnandis per quin motiu en una altra activitat
suposadament municipal (la de la pista de patinatge) es permetia a l'empresa cobrar
entrada a qui la utilitzava. A més li sol·licita que juntament amb la contestació aporte
l'expedient complet de la contractació de la pista de patinatge. Respon el Sr. Arnandis.
10.- La Sra. Aguilera pregunta al Sr. Gual el cost de tots els canvis que ha comportat la
unificació d'escuts en l'anagrama de l'Ajuntament de Borriana, així com el canvi en la
denominació Burriana per Borriana en tots els segells i resta de material. Responen el Sr.
Gual i el Sr. Granel.
11.- La Sra. Aguilera pregunta al Sr. Zorío en què consisteix la marca turística Castelló
Sud, en què suposadament ha de participar l'Ajuntament de Borriana; què suposarà per a
l'Ajuntament de Borriana, què oferirà aquest Ajuntament i què oferiran ells. Respon el Sr.
Zorío.
12.- La Sra. Sanchis pregunta al Sr. Arnandis, en relació amb el PATIVEL. Manifesta el
seu disgust per la passivitat del consistori en la defensa dels interessos dels veïns. Què ha
fet l'Ajuntament de Borriana per informar els veïns del PATIVEL? Respon el Sr. Arnandis.
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13.- La Sra. Sanchis pregunta a la Sra. alcaldessa, en relació amb el Mercat de la Mar. On
està la base reguladora d'aquest mercat? Perquè l'actual ordenança de 2004 no s'ajusta al
Decret 65/2012, del Consell; per exemple, a l'hora de valorar les sol·licituds presentades
pels interessats, s'ha tingut en compte el seu empadronament a Borriana, quan en el
Decret 65/2012 es diu que no es pot tenir en compte l'empadronament en el procediment
de selecció. Com és possible crear un nou mercat sense ni tan sols mirar si la legislació
que tenim està actualitzada? Respon la Sra. alcaldessa.
14.- La Sra. Sanchis pregunta al Sr. Aparisi si passeja per Borriana, i més concretament
pel c/ Colom. Sap quan es neteja? [A continuació li’n mostra unes fotografies.] Què pensa
fer per tal de millorar la netedat dels carrers? Responen el Sr. Aparisi i el Sr. Fuster.
15.- La Sra. Sanchis pregunta al Sr. Aparisi si revisa les reparacions una vegada
realitzades. Considera que la reparació que s'ha fet al c/ Jardí és un empastre i li mostra
fotos de l’esmentada ubicació. Respon el Sr. Aparisi.

I sense més assumptes per tractar, la Presidència alça la sessió a les 20 hores i 45 minuts,
de la qual, 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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