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Magnífic Ajuntament de Borriana
ESBORRANY EN EXTRACTE DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
REALITZADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 23 DE MARÇ DE 2017
A la ciutat de Borriana, el 23 de març de 2017, 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, 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)
SRA. VICTORIA MARÍA MARÍN FUENTES (PP)
SRA. M. CONSUELO SUAY MONER (PP)
SRA. MARIOLA AGUILERA SANCHIS (Cibur)
SR. ANTONIO SÁNCHEZ AVILÉS (Cibur)
SRA. M. JESÚS SANCHIS GUAL (Ciudadanos)
ABSENTS
SR. CARLOS SOLÁ PERIS (PP)
SR. ÍÑIGO LOSADA BREITLAUCH (PP)

La Sra. presidenta declara oberta la sessió, quan són les 9 hores i 45 minuts, i es passa a
continuació a llegir i resoldre els assumptes compresos en l'ordre del dia.

1.- PRESA DE CONEIXEMENT, SI ESCAU, DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE
REGIDOR DE L'AJUNTAMENT DE BORRIANA, PRESENTADA PER SR. ENRIQUE
SAFONT MELCHOR (Secretaria) (exp. G- 5810/2015)
La Secretaria dóna compte de proposta de la Secretaria, del següent tenor literal:
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“Donat compte de l'escrit de renúncia al càrrec de regidor, presentat pel regidor d'aquesta
corporació Sr. Enrique Safont Melchor, que va ser triat per la candidatura presentada pel
PARTIT POPULAR (PP), i devent, en conseqüència, prendre’n coneixement i procedir-se a
la seua corresponent substitució.
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:
PRIMER.- Prendre coneixement de la renúncia del regidor d'aquesta corporació Sr.
Enrique Safont Melchor, que va ser triat per la candidatura presentada pel PARTIT
POPULAR (PP), la qual es fa efectiva en aquest acte.
SEGON.- Remetre certificació del present acord a la Junta Electoral Central, a l'efecte que
procedisca a la corresponent substitució, d’acord

amb el que disposa la Llei orgànica de
règim electoral general, mitjançant 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 Sr. Alejandro
Clausell Edo, que ocupa el següent lloc en la llista de la candidatura presentada pel
PARTIT POPULAR (PP), a les eleccions locals realitzades el dia 24 de maig de 2015.”
En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen aquestes intervencions: Sr. Gual (una)
i Sra. Sanchis (una).

2.- SOL·LICITUD, SI ESCAU, DE LA INCLUSIÓ EN EL PLA DE COOPERACIÓ
PROVINCIAL D'OBRES I SERVEIS DE LA DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ PER A
L'EXERCICI 2017 (PLA CASTELLÓ 135) DE REFORMA INTERIOR PER A LA
CONSTRUCCIÓ D'UN MÒDUL DE DESPATXOS A L'ANTIC RECINTE MUNICIPAL DE
LA BOSCA I DE LA MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES
INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR DEL RECINTE POLIESPORTIU DE
LLOMBAI (Àrea II. Neg. Urbanisme) (exp. G -201/2017)
Sotmesa la ratificació de la inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia a la consideració de la
corporació, els vint membres presents hi presten unànime aprovació. Consegüentment, es
ratifica la inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia.
La Secretaria dóna compte de dictamen de la Comissió Informativa Permanent
d'Urbanisme i Medi Ambient, del següent tenor literal:
“Vistes les bases reguladores del Pla de cooperació provincial d'obres i serveis de la
Diputació Provincial de Castelló per a l'exercici 2017 (Pla Castelló 135), publicades en el
Butlletí Oficial de la Província núm. 23, de 23 de febrer de 2017; així com la convocatòria
que obri el termini per a la presentació de sol·licituds publicada en el Butlletí núm. 24, de
25 de febrer de 2017.
Vista la providència de l'Alcaldia Presidència que manifesta la conveniència que
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s'incloguen, en l’esmentat Pla de cooperació provincial d'obres i serveis de la Diputació
Provincial de Castelló per a l'exercici 2017 (Pla Castelló 135), les obres de reforma
interior per a la construcció d'un mòdul de despatxos a l'antic recinte municipal de la
Bosca i de millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions d'enllumenat
exterior del recinte poliesportiu de Llombai, emmarcades en la línia d'actuacions de
competència municipal descrites en la base primera reguladora del Pla de cooperació
provincial, concretament en el punt 1): ʽActuacions d'inversió real (obra)ʼ; ja que les obres
referides suposen una inversió d'indubtable interés social.
Vist que, segons les esmentades bases, l'import assignat a l'Ajuntament de Borriana
ascendeix a 150.000 €.
Vistes les necessitats d'aquest Ajuntament de reformar i millorar les instal·lacions
esportives més amunt esmentades.
Vistos els informes de l'enginyer de camins municipal, l'informe proposta de la cap de la
Secció II d'aquest Ajuntament i la resta de documentació que hi ha en l'expedient tramitat a
aquest efecte, així com el dictamen favorable emés per la Comissió Informativa
d'Urbanisme i Medi Ambient, el Ple de l'Ajuntament ACORDA:
PRIMER.- Sol·licitar la inclusió d'aquest Ajuntament en el Pla de cooperació provincial
d'obres i serveis de la Diputació Provincial de Castelló per a l'exercici 2017 (Pla Castelló
135) amb les següents actuacions d'inversió real (obres):

Títol de l'actuació

Pressupost
d'execució per
contracta (€)

Reforma interior per a la
construcció d'un mòdul de
despatxos a l'antic recinte
municipal de la Bosca

122.035'50

Millora
de
l'eficiència
energètica
de
les
instal·lacions d'enllumenat
exterior
del
recinte
poliesportiu de Llombai

44.516

Honoraris Honoraris de
Total
de direcció coordinació pressupost
obra (€)
SS (€)
(€)
2.541

423'50

125.000

484

45.000

SEGON.- Comprometre's a l'aportació econòmica en la quantia que excedisca la quantitat
màxima subvencionable.
TERCER.- Comunicar el present acord a l'Excma. Diputació Provincial de Castelló.”
Sotmesa la urgència de l'assumpte a la consideració de la corporació, els divuit membres
presents ho aproven per unanimitat.
En relació amb el fons de l'assumpte es produeixen les intervencions següents: Sr. Gual
(una) i Sr. Fuster (una).
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Sotmés l'assumpte a la consideració de la corporació, els divuit membres presents del Ple
de l'Ajuntament hi presten unànime aprovació, i així ho declara la Presidència.

I sense més assumptes per tractar, la Presidència alça la sessió a les 9 hores i 55 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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