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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 2 DE FEBRER DE 2017
A la ciutat de Borriana, el 2 de febrer 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)
SRA. MARIA ROMERO CANO (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 10 hores i 5 minuts, i es passa a
continuació a llegir i resoldre els assumptes compresos en l'ordre del dia.

1.- PRESA DE POSSESSIÓ DE SRA. MARIA ROMERO CANO, COM A REGIDORA
D'AQUEST AJUNTAMENT PEL PARTIT COMPROMÍS PER BORRIANA - COMPROMÍS
(Secretaria)
La Secretaria dóna compte d'informe proposta de la Secretaria, del tenor següent:
“Donat compte a la corporació que s'ha presentat en aquest Ajuntament credencial emesa
per la Junta Electoral Central, en data 19 de gener de 2017, per la qual es designa la SRA.
MARÍA ROMERO CANO, pel partit Compromís per Borriana (COMPROMÍS), regidora
d'aquest Ajuntament, per renúncia de Sra. Inmaculada Carda Isach i prèvia renúncia
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anticipada de Sr. Baltasar Alagarda Villar, i que aquesta ha complit l'obligació que preveu
l'art. 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, de formular
declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que li
proporcione o puga proporcionar ingressos econòmics, així com declaració dels seus béns
patrimonials, és procedent que prenga possessió del seu càrrec, per a la qual cosa se li ha
cursat la corresponent citació.
L'Alcaldia procedeix a cridar la SRA. MARIA ROMERO CANO, la qual presta jurament o
promesa que ve establida en el RD 707/1979, de 5 d'abril, atenint-se a la fórmula “ promet
per la meua consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de
regidora amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l'Estat”, i en conseqüència la Presidència la declara possessionada en el
seu càrrec, i ocupa el seu lloc corresponent.”
La corporació es dóna per entesa.

2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL DIA 6 DE JULIOL DE 2016, EN LA SEUA
VERSIÓ EN AMBDUES LLENGÜES OFICIALS
La Secretaria dóna compte de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió plenària
ordinària realitzada el dia 6 de juliol de 2016, en la seua redacció en 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.

3.- MODIFICACIÓ, SI ESCAU, DE LA RELACIÓ DE CÀRRECS DE LA CORPORACIÓ
QUE S'EXERCIRÀ EN RÈGIM DE DEDICACIÓ PARCIAL O EXCLUSIVA (exp. G5810/2015)
La Secretaria dóna compte de dictamen de la Comissió Informativa Permanent
d'Interior, Recursos Humans i Benestar Social, del tenor següent:
“Havent-se fet efectiva la renúncia presentada per la regidora d'aquest Ajuntament Sra.
Inmaculada Carda Isach, amb la presa de coneixement d’aquesta pel Ple de l'Ajuntament
en sessió realitzada el dia 12 de gener de 2017, aquesta Alcaldia estima procedent
modificar la relació de membres de l'Ajuntament que presten les seues funcions de forma
continuada, i a l’efecte proposa al Ple de l'Ajuntament l'acord següent:
PRIMER.- Modificar la relació de càrrecs de la corporació que s'exerceixen en règim de
dedicació parcial o exclusiva, que va aprovar el Ple de l'Ajuntament en sessió realitzada el
dia 29 de juny de 2015, quant al càrrec núm. 6 de la manera següent:
a) Se suprimeix la dedicació parcial del càrrec de regidora de Polítiques Actives
d'Ocupació, Comerç, Mercat i Igualtat.
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b) S'aprova que el següent càrrec de la corporació s'exercirà en règim de dedicació
parcial:
6.Càrrec: regidor de Turisme, Agricultura i Normalització Lingüística
Titular: Santiago Zorío Clemente
Dedicació: parcial 50%
Quantia: 14 pagues anuals de 1.341,28 euros bruts cada una
SEGON.- Notificar a les persones interessades el present acord, a l'efecte de la seua
acceptació expressa i posterior comunicació al Ple en la següent sessió ordinària que es
realitze, d'acord amb el que disposa l'art. 13.4 del ROF.
TERCER.- El present acord ha de ser efectiu des de la data en què es produïsca
l'acceptació expressa de les persones interessades.
Totes aquestes quanties s'han de revisar anualment en el mateix percentatge en què es
revisen les retribucions del personal de la corporació.”
En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sr. Safont
(tres), Sra. alcaldessa (tres), Sra. Sanchis (una) i Sr. Del Moral (una).
Sotmés l'assumpte a la corresponent votació, dóna el resultat següent: vots a favor,
DIVUIT (6 del PSOE, 3 de Compromís, 2 de Se Puede Burriana i 7 del PP). Vots en contra,
TRES (2 de Cibur, 1 de Ciudadanos). Abstencions, CAP. Consegüentment es declara
l'assumpte aprovat per majoria.

4.- DACIÓ DE COMPTE AL PLE D'INFORMACIÓ ECONÒMICA RELATIVA AL QUART
TRIMESTRE DE 2016 (Àrea Econòmica. Intervenció) (exp. G 194/2017)
L'Alcaldia dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa Permanent d'Hisenda i
Comptes, del següent tenor literal:
“Vist el resum trimestral de l'estat d'execució del Pressupost d'ingressos i de despeses així
com del moviment i la situació de la Tresoreria de l'entitat format per la Intervenció i
Tresoreria municipals, corresponent al QUART TRIMESTRE DE 2016, en compliment del
que disposen els articles 207 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i
art. 5 de les bases d'execució del Pressupost, i igualment el que preveu l'art. 218 de
l’esmentat text refós sobre dació de compte de resolucions aprovades contràries a
objeccions, i allò que s'ha establit en l’art. 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, i Reial decret
635/2014, de 25 de juliol, vist el dictamen favorable per unanimitat de la Comissió
Municipal Permanent d'Hisenda i Comptes, el Ple d'aquest Ajuntament acorda:
PRIMER.- Quedar assabentat de la següent informació econòmica subministrada per la
Intervenció i Tresoreria municipals, corresponent al quart trimestre de 2016:
Informació establida en l'art. 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, sobre morositat i del
període de pagament mitjà a proveïdors segons el Reial decret 635/2014, de 25 de
juliol
Estat d'execució del Pressupost i Tresoreria
3
www.burriana.es · Plaça Major, 1 · Telèfon 964 510 062 · Fax 964 510 955 · NIF P-1203200I · 12530 BORRIANA · a/e: info@burriana.es

v02.02.2017

Magnífic Ajuntament de Borriana
Resolucions contràries a objeccions de la Intervenció i Tresoreria municipals art. 218 del
TRLHL
SEGON.- Respecte al pagament mitjà a proveïdors i morositat, de conformitat amb l'art. 6
del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, la informació s’ha de publicar en el portal del
web de la corporació local a l'efecte de garantir l'accessibilitat i transparència
corresponents.”
En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sr. Fuster
(dues) i Sra. Rius (dues).
La corporació en queda assabentada.

5.- DACIÓ DE COMPTE AL PLE DE L'INFORME ANUAL D'INTERVENCIÓ SOBRE
SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST EXERCICI 2016 (Àrea Econòmica. Intervenció) (exp.
G 302/2017)
L'Alcaldia dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa Permanent d'Hisenda i
Comptes, del següent tenor literal:
“Vist que la Intervenció Municipal emet informe de data 19 de gener de 2017, de seguiment
del Pla d'ajust (exercici 2016), de conformitat amb l'article 7 del Reial decret llei 4/2012, de
24 de febrer, pel qual es determinen obligacions d'informació i procediments necessaris
per a establir un mecanisme de finançament per al pagament de proveïdors per part de les
entitats locals.
Atés que l'article 10 del Reial decret llei 7/2012, de març, estableix textualment: ‘Amb
caràcter general, les entitats locals que concerten les operacions d'endeutament previstes
en aquest Reial decret llei, han de presentar anualment al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques un informe de l'interventor sobre l'execució dels plans d'ajust
previstos en l'article 7 del Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer. (...)
De l'informe de l'interventor cal donar compte al Ple de la corporació local.”
A la vista de tot això, vist el dictamen favorable per unanimitat de la Comissió Municipal
Permanent d'Hisenda i Comptes, es proposa al Ple de l'Ajuntament la següent PROPOSTA
D'ACORD:
Tenir per efectuada la dació de compte de l'informe anual emés per la Intervenció
Municipal, de data 19 de gener de 2017, de seguiment del Pla d'ajust (exercici 2016), de
conformitat amb l'article 7 del Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, i article 10 del Reial
decret llei 7/2012, de març.”
La corporació en queda assabentada.

6.- DACIÓ DE COMPTE AL PLE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL ENTRE ELS DIES 05/01/2017 I 18/01/2017, AMBDÓS INCLOSOS
(Secretaria)
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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 05/01/2017 i
18/01/2017, ambdós inclosos.
La corporació en queda assabentada.

7 - DACIÓ DE COMPTE AL PLE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA
PRESIDÈNCIA QUE CONSTEN A LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONENTS
AL PERÍODE DEL 02/01/2017 AL 22/01/2017, 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 02/01/2017 al 22/01/2017, 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 consideració dels membres de la corporació.

DESPATX EXTRAORDINARI
8.BIS.1.- MOCIÓ CONJUNTA GRUPS PSOE - COMPROMÍS- SE PUEDE BURRIANA PARTIT POPULAR – CIBUR - CIUDADANOS, RELATIVA A LA DEFENSA DEL SUD DE
LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ
La Sra. Maria Josep Safont Melchor, alcaldessa de l'Ajuntament de Borriana, llig moció del
següent tenor literal:
“El sud de la província de Castelló va estar durant anys pendents de la redacció d'una
actuació integrada de defensa del seu litoral. Des de la presentació de l'estudi de
Cantàbria l'any 2011, amb posterioritat, en 2015, de l'‘Estratègia d'actuació del tram de
costa comprés entre el port de Castelló i el port de Sagunt (Castelló Sud)’, el mar ha
continuat guanyant terreny i provocant danys de forma continuada a un motor fonamental
de les nostres economies: el turisme.
Les poblacions del sud de Castelló tenen un puntal econòmic en el turisme i els retards en
una solució afecten el desenvolupament de la nostra província. El turisme és una peça
fonamental en el desenvolupament social i econòmic de la nostra província, per la qual
cosa cal tenir especial atenció a la millora contínua d’aquest a fi de poder oferir un turisme
de qualitat, estable i desestacionalitzat.
Per un altre costat, les actuacions puntuals, com s'ha demostrat en l'última dècada, no són
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efectives, més enllà de defendre zones concretes i de forma puntual que fins i tot davant
temporals de la intensitat que hem tingut aquest mes de gener es mostren insuficients.
Els temporals d'octubre, desembre i gener han afectat greument les poblacions de
Borriana, Almenara, Xilxes, la Llosa, Moncofa, Nules i Almassora i posen de manifest la
necessitat d'iniciar de forma urgent el pla integral de defensa de la costa sud de Castelló.
Les actuacions que cal desenvolupar permetran la millora de la comunicació entre els
pobles, que queda greument danyada cada vegada que la climatologia resulta adversa.
Amb això es fomentarà el progrés de les distintes poblacions afectades permetent el
desenvolupament social i econòmic.
A més, el nivell de qualitat de vida de la població es veu fortament minvat cada vegada que
es produeix un temporal com els anteriorment mencionats, ja que els seus efectes
obliguen a desplaçaments forçats de la població, incomunicacions, inundacions i danys en
la via pública i mobiliari urbà.
Aquesta reivindicació és compartida per tots els partits amb representació municipal sense
distinció del seu color polític, es tracta d'una necessitat que ens afecta com a poble i que
tenim el deure de reclamar. És per això que s'insta els representants municipals de
Borriana, Nules, Moncofa, Xilxes, la Llosa i Almenara perquè sol·liciten l'ajuda dels seus
companys de partit que ens representen al Congrés dels Diputats a fi d'aconseguir una
consignació en els Pressupostos Generals de l'Estat per a 2017, en la qual figure una
partida significativa que permeta l'inici de les obres de defensa de tot el litoral sud de
Castelló.
D'acord amb allò que s'ha exposat, tots els representants dels grups polítics municipals
proposem l'adopció del següents
ACORDS
PRIMER.- Instar el Congrés dels Diputats perquè incloga en els Pressupostos Generals de
l'Estat per a 2017 una partida destinada a actualitzar i executar les obres de defensa del
litoral sud de Castelló.
SEGON.- Demanar una visita de la secretària d'Estat i sol·licitar una reunió al ministre de
Foment, Sr. Íñigo de la Serna, i a la directora general de Sostenibilitat de la Costa i del Mar,
Sra. Raquel Orts, en la qual estiguen presents representants dels municipis afectats.
TERCER.- Notificar aquest acord al ministre de Foment i d'Agricultura i Pesca, Alimentació
i Medi Ambient, al Congrés dels Diputats, als representants dels partits polítics del Congrés
dels Diputats que també tinguen presència en aquest Ajuntament i als municipis afectats
de Borriana, Nules, Moncofa, Xilxes, la Llosa i Almenara.”
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.
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8.BIS.2.- MOCIÓ CONJUNTA GRUPS PSOE – COMPROMÍS - SE PUEDE BURRIANA PARTIT POPULAR – CIBUR - CIUDADANOS, RELATIVA A LA DECLARACIÓ DE LA
PROVÍNCIA DE CASTELLÓ LLIURE D'ASSETJAMENT ESCOLAR (BULLYING)
La Sra. Maria Josep Safont Melchor, alcaldessa de l'Ajuntament de Borriana, llig moció del
següent tenor literal:
“L'assetjament escolar, per desgràcia, està sent el protagonista de nombroses notícies a
tots els nivells i en tots els mitjans de comunicació. Encara que és cert que sempre hi ha
hagut casos de violència a les aules, pareix que en els últims mesos aquesta violència s'ha
aguditzat o s'està fent més visible, circumstància que ha fet sonar les alarmes de la
comunitat escolar, administracions, poders públics i forces de seguretat. Tal és la
preocupació que recentment el Ministeri d'Educació ha habilitat el telèfon contra
l'assetjament escolar, 900 018 018.
A Espanya, segons dades de la Fundació ANCER, especialitzada en l'ajuda a xiquets i
adolescents en risc, els casos de bullying s'han disparat prop del 75% el passat any
escolar, fins a sumar-ne 573.
A la Comunitat Valenciana, la Conselleria d'Educació xifra en 86 els casos registrats en
2015. L'associació València Contra l'Assetjament Escolar, AVALCAE, assegura que hi ha
molts més casos, ja que durant el curs passat va rebre 1.200 telefonades de famílies els
fills de les quals asseguraven patir violència a les aules, 100 d'aquestes telefonades eren
de la província de Castelló. De fet, fa poques setmanes la premsa publicava la notícia d'un
suposat cas d'assetjament escolar a l'institut CEIP Castàlia de Castelló.
Amb aquesta filosofia la Diputació de Castelló ha liderat una iniciativa ambiciosa en la seua
lluita contra l'assetjament escolar. El telefilm Nada será igual, dirigit pel castellonenc Víctor
Antolí i l'estrena del qual va reunir més de 1.200 estudiants de la província, ha suposat un
gran acte provincial ‘per la conscienciació contra la violència a les aules’.
El telefilm té l'objectiu de dotar la comunitat educativa d'una eina potent per a lluitar contra
la violència a les aules; els actors, estudiants d'instituts de Castelló, representen distints
rols en què la majoria d'adolescents es veuen identificats, i ningú queda indiferent en veure
com cada un d'ells se sent en patir qualsevol tipus de violència. Es tracten temes com els
de la transsexualitat, les noves tecnologies o els comportaments homòfobs en una
producció carregada de realisme i qualitat.
Des del minut u, directors, pares i alumnes s'han sumat al projecte #Nadaseráigual,
aconseguint crear una marca pròpia de compromís amb els nostres estudiants i visibilitzant
el rebuig d'una província sencera contra la violència a les aules.
Per tot això, tots els grups polítics de la Diputació presenten per a la seua inclusió en
l'ordre del dia la següent:
PROPOSTA D'ACORD
PRIMERA.- Declarar la província de Castelló lliure d'assetjament escolar.
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SEGONA.- Promoure campanyes de conscienciació com la que des de la Diputació de
Castelló s'està duent a terme en col·laboració amb els centres educatius de la província.
TERCERA.- Promoure la celebració del Dia Mundial contra el Bullying en tots els centres
educatius de la província el 2 de maig.
QUARTA.- Instar la Conselleria d'Educació a potenciar l'atenció psicològica que es presta a
les víctimes de l'assetjament escolar i les seues famílies, així com a instaurar nous
programes de detecció, prevenció i reeducació per als assetjadors.
CINQUENA.- Animar a participar tots els agents implicats en la lluita contra l'assetjament
escolar per a la formació dels joves i xiquets en edats primerenques per a frenar futurs
casos.
SISENA.- Donar trasllat del present acord a la Conselleria d'Educació i a tots els
ajuntaments de la província de Castelló.
SETENA.- Instar l'equip de govern a fer campanya de promoció per a l'elecció de
l'assignatura opcional d'Educació socioemocional, que tracta l'educació en valors i igualtat,
aprovada recentment a les Corts.”
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.

9.- PRECS I PREGUNTES
1.- El Sr. Fuster pregunta a la Sra. Monferrer, en relació amb informació que li ha deixat al
caseller relativa a la instal·lació de pista de patinatge sobre gel a la plaça Major. Hi havia
algun responsable municipal durant la realització de l'activitat controlant la gestió de
l'activitat? Hi havia algun preu públic o taxa per a regular el preu que van pagar els
usuaris? Respon la Sra. Monferrer.
2.- La Sra. Montagut prega a la Sra. Romero que no escatime esforços en la seua labor
com a regidora en les seues delegacions, que no sols escolte els col·lectius que es veuran
afectats per la seua labor, sinó que s’assega amb ells i els escolte, així com als grups de
l'oposició, de manera que millore la seua comunicació respecte de la seua antecessora.
[En aquest moment abandona la sala de sessions el Sr. Zorío.]
3.- El Sr. Losada pregunta al Sr. Del Moral en quina situació o estat de tramitació està el
codi ètic i de bon govern. Respon el Sr. Del Moral.
4.- El Sr. Sánchez pregunta a la Sra. alcaldessa sobre els fons de desenvolupament urbà
sostenible (EDUSI), que, en el cas de l'Ajuntament de Borriana, estan distribuïts en
diverses aplicacions pressupostàries d'obres al terme municipal de Borriana. Qui durà a
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terme els projectes per a aquestes obres? Quins tràmits s'han fet per a iniciar el
desenvolupament de les esmentades obres? Responen la Sra. alcaldessa i el Sr. Arnandis.
5.- La Sra. Sanchis felicita la Sra. Romero pel seu nomenament com a regidora i li brinda
el seu suport.
6.- La Sra. Sanchis felicita l'equip de govern, Protecció Civil, Policia Local, Bombers,
Menjador Social i Creu Roja per la seua actuació durant les inundacions, el trasllat i
acolliment de les persones damnificades. Així mateix transmet la felicitació de la tècnica de
Creu Roja a l'equip de govern per la seua bona coordinació en el procés.
7.- La Sra. Sanchis pregunta al Sr. Aparisi si durant les pluges s'ha retirat totes les
passarel·les de la platja. Quin és el cost de reposició del material? Responen el Sr. Aparisi
i la Sra. alcaldessa.
8.- La Sra. Sanchis pregunta al Sr. Aparisi com van les obres de la carretera del Port: si es
manté el pressupost i si està clar qui ha de pagar cada una de les parts de l'obra
(Conselleria i Ajuntament de Borriana). Respon el Sr. Aparisi.
9.- La Sra. Sanchis pregunta al Sr. Granel per què es molesta quan la gent ve a parlar
amb ella; transmet la queixa d'algú perquè ell no l’ha atés com correspon. Responen la
Sra. alcaldessa i el Sr. Granel.
10.- La Sra. Sanchis pregunta al Sr. Arnandis si no ha fet res respecte del PATIVEL per tal
d’informar els veïns, ni ha posat res de nou en el web. Pensa fer alguna cosa respecte
d'això? Respon el Sr. Arnandis.
11.- La Sra. alcaldessa manifesta el seu agraïment i felicitació a totes les persones que
van col·laborar (tal com ha manifestat la Sra. Sanchis) durant les últimes inundacions,
especialment als treballadors de la Casa (Via Pública, Policia Local), Protecció Civil,
entitats (Creu Roja), Bombers, Guàrdia Civil i tots els altres que van col·laborar-hi.

I sense més assumptes per tractar, la Presidència alça la sessió a les 11 hores i 20 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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