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ESBORRANY EN EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA
PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL 4 DE MAIG DE 2017
A la ciutat de Borriana, el 4 de maig 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, 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)
4a. SRA. MARIA ROMERO CANO (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. SANTIAGO ZORÍO CLEMENTE (Compromís)
SR. JUAN FUSTER TORRES (PP)
SRA. ANA MONTAGUT BORILLO (PP)
SRA. VICTORIA MARÍA MARÍN FUENTES (PP)
SRA. M. CONSUELO SUAY MONER (PP)
SR. ALEJANDRO CLAUSELL EDO (PP)
SRA. MARIOLA AGUILERA SANCHIS (Cibur)
SR. ANTONIO SÁNCHEZ AVILÉS (Cibur)
SRA. M. JESÚS SANCHIS GUAL (Ciudadanos)
ABSENTS
SR. ÍÑIGO LOSADA BREITLAUCH (PP)
SR. CARLOS SOLÁ PERIS (PP)
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 6 D'OCTUBRE DE 2016, EN LA SEUA
VERSIÓ EN LES DUES LLENGÜES OFICIALS (Secretaria)
La Secretaria dóna compte de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió plenària
ordinària realitzada el dia 6 d'octubre de 2016, en la seua redacció en ambdues llengües
oficials.
Sotmesa l'acta a la consideració de la corporació, els dinou 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 PROPOSTA DE L'ALCALDIA SOBRE
DESIGNACIÓ, SI ESCAU, DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN ÒRGANS
COL·LEGIATS (exp. G-5810/2015)
La Secretaria dóna compte de proposta de l'Alcaldia, del tenor següent:
“Després de la presa de possessió d'Alejandro Clausell Edo com a regidor d'aquest
Ajuntament per renúncia d'Enrique Safont Melchor, és procedent, d'acord amb el que
disposa l'art. 38.c del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, procedir a la
modificació de l'acord del Ple de l'Ajuntament de data 23 de juliol de 2015, pel qual es va
acordar el nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats, que
siguen competència del Ple.
A la vista de tot això, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord:
Després de la presa de possessió d'Alejandro Clausell Edo com a regidor d'aquest
Ajuntament per renúncia d'Enrique Safont Melchor, és procedent, d'acord amb el que
disposa l'art. 38.c del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, procedir a la
modificació de l'acord del Ple de l'Ajuntament de data 23 de juliol de 2015, pel qual es va
acordar el nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats, que
siguen competència del Ple.
VISTA la proposta formulada per l'Alcaldia Presidència per la qual proposa al Ple de
l'Ajuntament la modificació de designació de representants de la corporació en òrgans
col·legiats, consistent en la substitució d'Enrique Safont Melchor per Alejandro Clausell
Edo.
VIST el dictamen de la Comissió Municipal d'Interior, Personal i Benestar Social.
El Ple de l'Ajuntament, fent ús de les atribucions que li confereix l'article 38.c del Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, ACORDA:
PRIMER.- Designar ALEJANDRO CLAUSELL EDO com a representant de la corporació
en els òrgans col·legiats que s’enumeren:

CONSELL RECTOR DEL CENTRE MUNICIPAL D'ESTUDIS RAFEL MARTÍ DE
VICIANA: 6 regidors, un de cada grup polític que compon la corporació, que han de
designar aquests.

Titular: ALEJANDRO CLAUSELL EDO (PP), designat pel Grup Popular.

CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE D'EPA HISTORIADOR VICIANA: 1 regidor
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Titular: ALEJANDRO CLAUSELL EDO

SEGON.- Traslladar el present acord a la persona designada i a les entitats anteriorment
indicades, als efectes oportuns.
TERCER.- Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos
comptadors des de l'endemà de la seua notificació, davant del Jutjat Contenciós
Administratiu amb seu a la ciutat de Castelló de la Plana, d'acord amb el que disposa
l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa. Potestativament, també es pot interposar recurs de reposició davant del Ple
de l'Ajuntament, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seua notificació,
d'acord amb el que estableix l'article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Igualment es
pot interposar qualsevol altre recurs que es considere oportú.”
En relació amb el fons de l'assumpte, no es produeixen intervencions.
Sotmés l'assumpte a la consideració de la corporació, els dinou membres presents del Ple
de l'Ajuntament hi presten unànime aprovació, i així ho declara la Presidència.

3.- DESESTIMACIÓ, SI ESCAU, DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER LA
SOCIETAT DE GARANTIA RECÍPROCA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, CONTRA
L'ACORD DEL PLE D'AQUEST AJUNTAMENT DE 2 DE MARÇ DE 2017, QUE VA
RESOLDRE EL CONTRACTE DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DE LA UE
C-2.3 (exp. G9615/2016) (Àrea II. Neg. Urbanisme)
La Secretaria dóna compte de dictamen de la Comissió Informativa Permanent
d'Urbanisme i Medi Ambient, del tenor següent:
“Vist que el 2 de març de 2017 el Ple d'aquest Ajuntament va acordar:
PRIMER.- DESESTIMAR les al·legacions formulades en data 17 d'octubre de
2016 (RE 14438), per Sr. Vicente Manuel Esteller Robres, en representació de la
mercantil EXCLUSIVAS ESTELLER, SL, amb CIF B-12361440, pels motius
assenyalats en la part expositiva del present acord.
SEGON.- DESESTIMAR les al·legacions formulades en dates 7 d'octubre de 2016
(RE 14152, de 10 d'octubre) i 9 de novembre de 2016 (RE 15544, de 10 de
novembre) per Sr. Raúl Gregori Romero en representació de la Societat de
Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana, amb CIF V46168308, pels motius
assenyalats en la part expositiva del present acord.
TERCER.- D’acord amb el Dictamen núm. 123/2017, de 15 de febrer de 2017, del
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, RESOLDRE el contracte per
al desplegament i execució del Programa d'actuació integrada de
desenvolupament de la unitat d'execució C-2.3 del Pla general de Borriana,
rescindint l'adjudicació de la condició d'agent urbanitzador d’aquest a la mercantil
EXCLUSIVAS ESTELLER, SL, amb CIF B-12361440, motivat per la inactivitat i
consegüent demora en el compliment de les seues obligacions contractuals, causa
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de resolució prevista en l'estipulació vuitena del contracte per al desplegament i
execució del Programa; en l'article 143.1 de la Llei urbanística valenciana, en
l'article 337 del Reglament d'ordenació i gestió territorial i urbanística; en l'article
164.2.d de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i
paisatge; i en l'article 223.d del text refós de la Llei de contractes del sector públic.
QUART.- ACORDAR la cancel·lació de la programació i la subjecció de l'àmbit al
règim del sòl urbanitzable sense programació.
CINQUÉ.- CONFISCAR cautelarment l'aval de la Caixa Rural de Borriana,
dipositat a la Tresoreria municipal per Exclusivas Esteller, SL, amb CIF B12361440, en data 3 de desembre de 2010, en concepte de garantia provisional
de l'adjudicació del Programa d'actuació integrada per al desenvolupament de la
unitat d'execució C-2.3 (núm. Registre d'avals: 1832), per import de 13.000,00 €.
SISÉ.- CONFISCAR cautelarment l'aval de la Societat de Garantia Recíproca de la
Comunitat Valenciana, dipositat a la Tresoreria municipal per Exclusivas Esteller,
SL, amb CIF B-12361440, en data 4 de maig de 2012, en concepte de garantia
definitiva, amb motiu de l'adjudicació del Programa d'actuació integrada per al
desenvolupament de la unitat d'execució C-2.3 (núm. Registre d'avals: 1872), per
import de 48.542,40 €.
SETÉ.- INICIAR la instrucció d'un procediment contradictori per a la determinació
dels danys i perjudicis causats per l'incompliment culpable d'Exclusivas Esteller,
SL, de les seues obligacions com a urbanitzador del Programa d'actuació
integrada per al desenvolupament de la unitat d'execució C-2.3, concedint a
l'esmentada mercantil i als titulars de drets en terrenys inclosos en l'àmbit de
l'esmentada actuació un període d'audiència de VINT DIES HÀBILS perquè
presenten tota la documentació que entenguen pertinent en defensa dels seus
drets, que puga justificar el reconeixement a favor seu de compensacions
econòmiques amb càrrec a la garantia prestada per aquesta mercantil, així com
les dades bancàries necessàries per a procedir a la satisfacció d’aquests.
VUITÉ.- EXECUTAR la garantia definitiva dipositada en dates 3 de desembre de
2010 i 4 de maig de 2012 (núm. registre d'avals: 1832 i 1872) per la mercantil
EXCLUSIVAS ESTELLER, SL, amb CIF B-12361440, en l'import que resulte de la
instrucció del procediment contradictori incoat en el dispositiu anterior.
NOVÉ.- FACULTAR l'Alcaldia tan àmpliament com siga necessari per a adoptar
tots els actes que siguen necessaris o convenients per a portar al seu pur i degut
efecte aquesta Resolució.
DESÉ.- COMUNICAR al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana el
present acord, en compliment del que preveu l'article 7 del Reglament d'aquell
Consell, aprovat per Decret del Govern Valencià 138/1996, de 16 de juliol.
ONZÉ.- Una vegada siga ferm en via administrativa, PUBLICAR el present acord
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, prèvia remissió d'un certificat
d’aquest a la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
per a la seua constància i publicitat en el Registre Autonòmic de Programes
d'Actuació Integrada i Agrupacions d'Interés Urbanístic, d’acord amb el que preveu
l'article

163.6 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del
territori, urbanisme i paisatge en relació amb la disposició addicional tercera del
Decret 8/2016, de 5 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament dels òrgans
territorials i urbanístics de la Generalitat.
DOTZÉ.- NOTIFICAR aquest acord a la mercantil urbanitzadora Exclusivas
Esteller, SL, amb CIF B-12361440; a la Caixa Rural de Borriana, CIF: F1201356,
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com a entitat avaladora; a la Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat
Valenciana, amb CIF V46168308, com a entitat avaladora; a ACTIA INICIATIVAS,
SL, com a empresari constructor; i als titulars de drets i càrregues en l'àmbit de
l'actuació, significant-los que contra aquest es pot interposar, en el termini d'un
mes comptador de la seua notificació, recurs potestatiu de reposició davant del Ple
d'aquest Ajuntament o, en el termini de dos mesos, recurs contenciós administratiu
davant de la sala d'aquesta jurisdicció del jutjat d'aquesta jurisdicció de Castelló,
de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i
els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Vist l'escrit presentat amb data 7 d'abril de 2017 (RE 4856, de 10 d'abril de 2017) per Sr.
Raúl Gregori Romero, en representació de la Societat de Garantia Recíproca de la
Comunitat Valenciana, amb CIF V-46168308, pel qual interposa recurs de reposició contra
el referit acord basant-se en els motius següents:
•

Absència d'incompliment culpable del contractista: el recurrent defén que ha
sigut el mateix Ajuntament el que ha incorregut en inactivitat en no resoldre la
suspensió de l'execució del Programa sol·licitada per Exclusivas Esteller, SL. Així
mateix al·lega falta de motivació suficient en la incoació del procediment de
resolució per incompliment.

Contestació:
Argumenta el recurrent que Exclusivas Esteller, SL, va promoure la suspensió de
l'execució del Programa de la UE C-2.3 –mesura aprovada per la Llei 1/2012, de 10 de
maig, per a assegurar el compliment dels seus compromisos per l'agent urbanitzador en un
moment de dificultat econòmica-, i imputa a aquesta Administració el fet de ser ʻel que ha
incorregut en inactivitat en no resoldre la suspensió sol·licitada per la mercantil Exclusivas
Esteller, SLʼ.
Cal oposar respecte d'això que el procediment de suspensió de l'execució del Programa de
la UE C-2.3 va ser declarat caducat amb arxivament de les actuacions per Decret 20151449, de 26 de maig de 2015, motivat per la falta de realització per la mercantil
urbanitzadora de les activitats necessàries per a reprendre’n la tramitació, a pesar dels
requeriments efectuats per aquest Ajuntament en escrits de 7 de juliol de 2014 (RS 5616,
de 8 de juliol de 2014), 16 de febrer de 2015 (RS 1284, de 19 de febrer de 2015) i 26 de
març de 2015 (RS 2440, de 27 de març de 2015).
Resulten així del tot improcedents les afirmacions de la SGR sobre la falta de resolució per
part d'aquest Ajuntament de la sol·licitud de suspensió de l'execució del Programa
formulada per Exclusivas Esteller, SL, quan, com s'ha exposat, l'Alcaldia va resoldre per
Decret 2015-1449, de 26 de maig de 2015, la caducitat de l'expedient i, posteriorment, en
reposició, va dictar el Decret 2015-2214, de 27 de juliol de 2015, que ha esdevingut ferm i
consentit per a Exclusivas Esteller, SL.
D'altra banda, el recurs presentat al·lega que l'Ajuntament ha aprofitat la sol·licitud de la
urbanitzadora de resoldre per mutu acord per a incoar de manera interessada un
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procediment de resolució contractual per causa imputable al contractista.
No obstant això, resulta patent en l'expedient que, amb caràcter previ a la sol·licitud de
resolució per mutu acord, va haver-hi un incompliment per part de l'urbanitzador que, en el
desenvolupament de la seua labor urbanitzadora, no va aportar per a la seua tramitació el
Projecte de reparcel·lació de la unitat d'execució C-2.3 ni, per consegüent, va propiciar el
començament de les obres d'urbanització.
En els antecedents de l'acord objecte de recurs, aquest Ajuntament va exposar que
Exclusivas Esteller, SL, urbanitzador del Programa d'actuació integrada per al
desenvolupament de la UE C-2.3 per conveni subscrit l'1 de juny de 2012, ja havia
incomplit les seues obligacions contractuals amb caràcter previ a la sol·licitud de resolució
contractual per mutu acord el 19 d'abril de 2016, tal com se li va advertir en els oficis de
l'Alcaldia de 14 de febrer de 2014 i de 3 de març de 2016; per la qual cosa, en aplicació de
l'article 224.4 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aquest Ajuntament va
desestimar l'1 de setembre de 2016 la resolució contractual per mutu acord.
Així, l'acord d'1 de setembre de 2016 va motivar no sols la desestimació de la resolució de
mutu acord, sinó també l'inici del present procediment de resolució contractual, que ha
conclòs amb l'acord de 2 de març de 2017 contra el qual es recorre. En el tràmit
d'audiència concedit en el procediment, ni la mercantil urbanitzadora ni l'entitat avaladora
han desmentit l'incompliment d'Exclusivas Esteller, SL, en el desenvolupament de la labor
urbanitzadora.
L'acord impugnat es fonamenta en els articles 143.1 de la Llei urbanística valenciana,
l'article 337 del Reglament d'ordenació i gestió territorial i urbanística, l'article 164.2.d de la
Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, la clàusula
vuitena del contracte per al desplegament i execució del Programa de referència i l'article
223.d del TRLCSP, que no confereixen a l'administració discrecionalitat davant d'un
incompliment del contractista sinó, al contrari, determinen la resolució contractual com a
conseqüència necessària d’aquest.
És procedent, per tant, la desestimació del recurs en l'extrem relatiu a la falta de motivació
de l'acord objecte de recurs, sense que les afirmacions abocades per la recurrent
desvirtuen la motivació d’aquest.
•

Absència de l'audiència deguda a l'entitat avaladora relativa a la resolució del
PAI de forma pactada i per mutu acord.

Contestació:
Aquesta afirmació ja va ser realitzada per la SGR en el recurs de reposició que va
interposar contra l'acord d'1 de setembre de 2016, que va desestimar la petició
d'Exclusivas Esteller, SL, de resoldre el Programa de la UE C-2.3 per mutu acord, per la
qual cosa es passen a reproduir els arguments jurídics usats per a la seua desestimació:
La SRG al·lega indefensió en el procediment de resolució contractual per mutu
acord.
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Cal oposar respecte d'això que en el procediment legalment previst per a declarar
l'extinció d'un contracte l'audiència a l'avalador únicament resulta preceptiva quan
es propose la confiscació de la fiança o garantia, o el reconeixement
d'indemnitzacions, tal com es preveu en l'article 342 ROGTU, l'article 164 LOTUP i
recull l'article 109 del RLCAP.
L'escrit de 19 d'abril de 2016 d'Exclusivas Esteller, SL, sol·licitant a l'Ajuntament la
resolució del Programa d'actuació integrada de la UE C-2.3 per mutu acord va
demanar així mateix la devolució de les garanties de promoció prestades per
l’esmentada mercantil, per la qual cosa, no proposant-se confiscació de garanties
en el mutu acord que es va plantejar ni exigint-se aquesta per l'Ajuntament, l'acord
objecte de recurs no va causar cap indefensió a les entitats avaladores.

Qüestió distinta que val la pena destacar és el tractament que s'ha donat a la Caixa Rural
Sant Josep de Borriana, S. Coop. de Crèdit V. i a la Societat de Garantia Recíproca de la
Comunitat Valenciana en el present procediment de resolució contractual per incompliment
culpable d'Exclusivas Esteller, SL, en el qual poden derivar-se indemnitzacions per satisfer
amb càrrec a les garanties constituïdes, i en el qual sí que s'ha concedit audiència a les
entitats avaladores. De fet, la SGR ha formulat al·legacions en l'esmentat procediment,
mitjançant escrits presentats el 7 d'octubre de 2016 (RE 14152) i el 9 de novembre de
2016 (RE 15544), que han sigut desestimades en l'acord de 2 de març de 2017 contra el
qual es recorre, per la qual cosa no s'ha causat cap indefensió a la mercantil recurrent.
•

•

La resolució del PAI s'ha dictat sense iniciar-se amb anterioritat un expedient
contradictori per a la valoració dels danys i perjudicis ocasionats a
l'Ajuntament.
Desviació de poder en confiscar cautelarment l'aval de la SGR.

Contestació:
LA SGR porta a col·lació en les seues al·legacions diversos dictàmens del Consell Jurídic
Consultiu de la Comunitat Valenciana, per a defendre que la confiscació de l'aval exigeix
un procediment contradictori perquè les persones interessades al·leguen en defensa dels
seus interessos.
Cal assenyalar respecte d'això que aquesta ha sigut la forma d'actuar de l'Ajuntament,
d’acord amb el Dictamen núm. 123/2017, de 15 de febrer de 2017, del Consell Jurídic
Consultiu de la Comunitat Valenciana, elaborat per al present procediment de resolució
contractual.
Va assenyalar la consideració cinquena de l'esmentat Dictamen núm. 123/2017:
Cinquena.- Quant a les conseqüències que comporta l'esmentada resolució
contractual, en adoptar-se per causa imputable a la contractista i en aplicació del
que disposa l'article 225 del text refós de la Llei de contractes del sector públic,
haurà d'indemnitzar l'Ajuntament consultant els danys i perjudicis que li haja
irrogat, i a aquest efecte haurà d'instruir-se un procediment contradictori en què
hauran d'avaluar-se els danys i perjudicis a l’efecte de determinar la suficiència
dels avals bancaris dipositats que identifica la Tresoreria municipal, per a
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compensar els danys eventualment produïts.

D'aquesta manera, l'acord de 2 de març de 2017 contra el qual es recorre, en el seu
dispositiu seté, acorda incoar la instrucció d'un procediment contradictori per a la
determinació dels danys i perjudicis causats per l'incompliment culpable d'Exclusivas
Esteller, SL, de les seues obligacions com a urbanitzador del Programa d'actuació
integrada per al desenvolupament de la unitat d'execució C-2.3, concedint a l’esmentada
mercantil i als titulars de drets en terrenys inclosos en l'àmbit de l'esmentada actuació un
període d'audiència perquè presenten tota la documentació que entenguen pertinent en
defensa dels seus drets, que puga justificar el reconeixement a favor seu de
compensacions econòmiques amb càrrec a la garantia prestada per aquesta mercantil, així
com les dades bancàries necessàries per a procedir a la satisfacció d’aquests. I en el seu
dispositiu vuité acorda executar la garantia definitiva dipositada ʻen l'import que resulte de
la instrucció del procediment contradictori incoat en el dispositiu anteriorʼ.
I és que, tal com assenyala la consideració tercera d'aquest mateix Dictamen núm.
12372017, els article 224 i 225 del TRLCSP regulen les causes, motius i efectes de
l'aplicació de causes de resolució, que no resulten disponibles per a l'Administració, sinó
que generen drets i obligacions tant per a l'Administració com per al contractista. Per això,
davant de l'incompliment de terminis per part del contractista, i davant de l'evidència en el
procediment que aquest incompliment resulta culpable, l'apartat 3 de l'article 225 identifica
els efectes següents:
Quan el contracte es resolga per incompliment culpable del contractista, aquest ha
d'indemnitzar a l'Administració els danys i perjudicis ocasionats. La indemnització
s’ha de fer efectiva, en primer terme, sobre la garantia que, si escau, s'haguera
constituït, sense perjudici de la subsistència de la responsabilitat del contractista
en el que es refereix a l'import que excedisca del de la garantia confiscada.

D'aquesta manera, per tal com l'acord de resolució ha de contenir un pronunciament
exprés sobre la garantia constituïda (art. 225.4 TRLCSP), aquest Ajuntament acorda
cautelarment la pèrdua d’aquesta, a l’espera del que resulte del procediment contradictori
incoat, sense que amb això estiga incorrent en desviació de poder sinó en l'estricte
compliment de la legislació reguladora de la contractació pública.
•

Caràcter restrictiu d'avals i fiances: l'aval no es presumeix ni pot estendre's a
més d'allò que s'ha contingut en ell.

Contestació:
Tal com es fa constar en l'acord de 2 de març de 2017 contra el qual es recorre, la
Tresoreria municipal va informar el 28 de juliol de 2016 que Exclusivas Esteller, SL, amb
CIF B12361440, té dipositats els següents avals bancaris:
- Un aval bancari de la Caixa Rural de Borriana, CIF F1201356, per import de
13.000,00 €, dipositat el 3 de desembre de 2010, amb el núm. de Registre d'avals:
1832, en concepte de garantia provisional en relació amb l'adjudicació per al
desenvolupament de la UE C-2.3 del Pla general de Borriana.
- Un aval bancari de la Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana,
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CIF: V46168308, per import de 48.542,40 €, dipositat el 4 de maig de 2012, amb el
núm. de registre d'avals: 1872, en concepte de garantia definitiva per l'adjudicació de
la condició d'agent urbanitzador per al desenvolupament de la UE C-2.3 del Pla
general de Borriana.
És procedent rebutjar, per tant, que l'Ajuntament presumisca l'existència de l'aval, quan
expressament està assenyalant que aquesta està dipositada com a garantia definitiva del
contracte.
D'altra banda, la SGR discuteix que es done el pressupost legal perquè l'aval responga,
però és l'article 100 del TRLCSP el que preveu que la garantia ha de respondre dels
conceptes següents:
c) De la confiscació que puga decretar-se en els casos de resolució del contracte,
d'acord amb el que en ell o en aquesta Llei estiga establit.

I cal reiterar que la indemnització a l'Administració pels danys i perjudicis que ocasione
l'incompliment culpable del contractista s’ha de fer efectiva, en primer terme, sobre la
garantia que, si escau, s'haguera constituït (art. 225.3 TRLCSP).
Per la qual cosa és procedent la desestimació de l'al·legació en aquest punt.
•

Infracció del principi d'enriquiment injust.

Contestació:
És procedent portar a col·lació respecte d'això la sentència núm. 263/2016, de 14 de
novembre de 2016, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló, dictada en un
procediment en què una urbanitzadora va recórrer contra aquest Ajuntament per la
resolució contractual d'un Programa d'actuació integrada, que en el seu fonament jurídic
sisé exposa:
Ja hem raonat que l'incompliment del contracte va ser imputable a la contractista, aplicantse el principi de compte i risc d’aquesta, en què cap culpa ni participació va tenir
l'Administració demandada, a la qual, per tant, no pot privar-se del seu dret a rescabalar-se
dels danys i perjudicis produïts per l'incompliment de la contractista, pel fet d'al·legar
aquesta que en cap moment va existir una voluntat deliberada i rebel per la seua banda amb
vista a incomplir les seues obligacions contractuals, la qual cosa ni tan sols seria necessària
per a la confiscació de les garanties per a respondre dels danys i perjudicis, bastant amb
l'existència d'un incompliment culpable de la contractista, que ací existeix pels motius
exposats en el fonament jurídic anterior al qual, amb vista a la brevetat, ens remetem.
En efecte, en quedar acreditat l'incompliment culpable de la contractista, el que és
procedent és la indemnització i aquesta es materialitza sobre la garantia constituïda, sense
que siga possible apreciar concurrència de culpes (pels motius ja exposats) ni l'existència de
cap d'enriquiment injust en l'Administració demandada, bastant per a fonamentar aquesta
decisió amb la reproducció del que respecte d'això té manifestat reiterada jurisprudència,
podent esmentar-se, entre altres, la sentència del Tribunal Superior de Justícia d'Aragó d'11
de gener de 2016, segons la qual: ʻcom assenyala la reiterada doctrina jurisprudencial
respecte d'això els pressupostos de l'enriquiment injust són: l'enriquiment d'una persona,
com a increment patrimonial; el correlatiu empobriment de l'altra part, com a pèrdua o
9
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perjudici patrimonial, i la inexistència de causa que justifique l'atribució patrimonial de
l'enriquit, pressupost, aquest últim, que no es dóna quan mitja una relació jurídica que la
fonamenteʼ.

Per tant, és procedent la íntegra desestimació del recurs interposat per la Societat de
Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana, que no ha formulat cap argument que
desvirtue que Exclusivas Esteller, SL, ha complit les seues obligacions com a urbanitzador;
sent els efectes derivats de l’esmentat incompliment culpable els legalment establits i
acordats per aquesta corporació.
Vist que la recurrent ha sol·licitat -mitjançant altressí de l'escrit d'interposició del recurs de
reposició- la suspensió de l'execució de l'acord fins que no recaiga la resolució del recurs
de reposició, per entendre concurrents motius de nul·litat de ple dret, al·ludint a l'article 117
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
Atés que, tal com ha quedat exposat en la contestació del recurs de reposició, aquesta
Administració no troba motius per a suspensió de l'esmentat acte objecte de recurs, en no
quedar justificada la concurrència de les circumstàncies previstes en l'article 117 de la Llei
de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Per tot això, vist l'informe proposta de la cap de la Secció II i de conformitat amb el
dictamen de la Comissió Informativa Municipal d'Urbanisme i Medi Ambient, el Ple d'aquest
Ajuntament, com a òrgan competent d’acord amb el que preveu l'article

123 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, ACORDA:
Primer.- Desestimar, pels motius exposats en les consideracions més amunt transcrites,
el recurs de reposició interposat en data 7 d'abril de 2017 (RE 4856, de 10 d'abril de 2017)
per Sr. Raúl Gregori Romero, en representació de la Societat de Garantia Recíproca de la
Comunitat Valenciana, amb CIF V-46168308, contra l'acord del Ple d'aquest Ajuntament de
2 de març de 2017, que va desestimar les al·legacions formulades en el procediment i,
d’acord amb el dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, va
resoldre el contracte per al desplegament i execució del Programa d'actuació integrada de
desenvolupament de la unitat d'execució C-2.3 del Pla general de Borriana, rescindint
l'adjudicació de la condició d'agent urbanitzador d’aquest a la mercantil EXCLUSIVAS
ESTELLER, SL, motivat per la inactivitat i consegüent demora en el compliment de les
seues obligacions contractuals, acordant la cancel·lació de la programació i la confiscació
cautelar dels avals prestats per la Caixa Rural de Borriana i per la Societat de Garantia
Recíproca de la Comunitat Valenciana.
Segon.- Declarar que no pertoca adoptar la suspensió de l'execució de l'acord plenari de
2 de març de 2017, pels motius assenyalats en la part expositiva del present acord.
Tercer.- Notificar aquest acord a l'interessat, significant-li que contra aquest poden
interposar, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà

al de la seua
notificació, recurs contenciós administratiu davant del jutjat d'aquesta jurisdicció de
Castelló de la Plana, de conformitat amb allò que disposa l'article

46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol. Això sense perjudici que se’n puga exercitar qualsevol altre que es crega
oportú.”
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En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sr.
Arnandis (una).
Sotmés l'assumpte a la consideració de la corporació, els dinou membres presents del Ple
de l'Ajuntament hi presten unànime aprovació, i així ho declara la Presidència.

4.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA
MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ, POSADA EN FUNCIONAMENT I
MANTENIMENT DE LES
INFRAESTRUCTURES RADIOELÈCTRIQUES DE
TELECOMUNICACIÓ AL TERME MUNICIPAL DE BORRIANA (exp. G-4985/2017) (Àrea
III. Neg. Activitats)
La Secretaria dóna compte de dictamen de la Comissió Informativa Permanent
d'Urbanisme i Medi Ambient, del tenor següent:
“Vist que l'Alcaldia Presidència ha dictat providència per a la modificació de l'Ordenança
municipal reguladora de la instal·lació, posada en funcionament i manteniment de les
infraestructures radioelèctriques de telecomunicació al terme municipal de Borriana,
aprovada en data 3 de juny de 2004 i vigent en l'actualitat.
1r. Aprovada l'Ordenança municipal i una vegada que sorgeixen noves necessitats, s'ha de
procedir a la modificació d’aquesta. Per a la modificació de les ordenances han de seguirse els mateixos tràmits que per a la seua aprovació.
2n. La legislació aplicable ve determinada per:
— Els articles 4, 22.2.d, 25, 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local.
— L'article 56 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
3r. La modificació de les ordenances locals s'ha d'ajustar al procediment següent:
A. Per Providència d'Alcaldia s'ha d'iniciar l'expedient i s’ha de sol·licitar als serveis
municipals competents, quant a la matèria, l'elaboració de la modificació de l'Ordenança.
B. Elaborat i rebut el projecte de modificació de l'Ordenança, correspon l'aprovació inicial
d’aquesta pel Ple (article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local), previ dictamen de la Comissió Informativa, i s'ha d’obrir període d'informació
pública, per un termini mínim de trenta dies, perquè les persones interessades puguen
presentar les reclamacions i suggeriments que estimen oportuns. L'acord d'aprovació
inicial s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament.
C. Conclòs el període d'informació pública, si s'han presentat reclamacions i/o
suggeriments, han de resoldre's aquestes, incorporant-se al text de la modificació de
l'Ordenança les alteracions derivades de la resolució de les al·legacions. L'aprovació
definitiva correspon al Ple, de conformitat amb el que disposen els articles 22.2.d i 49 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, previ dictamen de la
Comissió Informativa.
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D. En cas que no es presenten reclamacions en relació amb l'aprovació inicial de la
modificació de l'Ordenança en el termini d'informació pública, s'ha d’entendre
definitivament adoptat l'acord fins llavors provisional, estenent-se per aquesta Secretaria la
certificació que acredite l'elevació a definitiva de l'aprovació inicial.
E. L'acord d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança, amb el text íntegre
d’aquesta, ha de publicar-se per al seu general coneixement en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, tal com disposa l'article 70.2
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
Vist l'informe tècnic emés per l'enginyer tècnic industrial municipal en data 24 de març de
2017, que consta en l'expedient.
Vist l'informe proposta de la cap de Secció III, i de conformitat amb el dictamen de la
Comissió Informativa Municipal d'Urbanisme i Medi Ambient, el Ple d'aquest Ajuntament,
com a òrgan competent d'acord amb el que preveu l'article

22.d de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases de règim local, ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de la
instal·lació, posada en funcionament i manteniment de les infraestructures radioelèctriques
de telecomunicació al terme municipal de Borriana, amb la redacció que a continuació es
recull:
Article 2.- Àmbit d'aplicació
1. Estan incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Ordenança les infraestructures
radioelèctriques amb antenes susceptibles de generar camps electromagnètics en
un interval de freqüència d'entre 0 Hz a 300 GHz que es troben situades al terme
municipal i concretament:
a) Antenes i infraestructures de telefonia mòbil.
b) Antenes i infraestructures de recepció i emissió de serveis de radiodifusió i
televisió.
c) Instal·lacions radioelèctriques de xarxes públiques fixes amb accés a ràdio i
radioenllaços.
2. Queden exceptuades d'aquesta Ordenança:
a) Les antenes passives de radiodifusió i televisió.
b) Les antenes emissores d'usuari per a accés a les xarxes públiques fixes i les
antenes que constitueixen microcèl·lules i picocèl·lules.
c) Els equips i estacions de telecomunicació per a la defensa nacional, la seguretat
pública i la protecció civil, en les condicions convingudes a aquest efecte per
l'Ajuntament i l'òrgan titular.
d) Les antenes catalogades de radioaficionats.
3. A través de la modificació parcial de la present Ordenança s'han d’incloure, en
l'àmbit d'aplicació d’aquesta, qualssevol altres instal·lacions de telecomunicació
que pogueren aparéixer en el futur com a conseqüència del desenvolupament
tecnològic. En tot cas, les instal·lacions exceptuades de la present Ordenança que
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puguen causar algun tipus de molèstia o impacte visual al veïnat han d’estar
sotmeses a aquesta quant a preservar la seguretat de les persones enfront
d'interessos, costums i aficions particulars o col·lectives.

Segon. Sotmetre l'esmentada modificació de l'Ordenança municipal a informació pública i
audiència de les persones interessades, amb publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de Castelló i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, pel termini de trenta dies perquè
puguen presentar reclamacions o suggeriments, que seran resoltes per la corporació. En
cas de no presentar-se reclamacions o suggeriments en el mencionat termini, es
considerarà aprovada definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple.”
En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sr.
Arnandis (una).
Sotmés l'assumpte a la consideració de la corporació, els dinou membres presents del Ple
de l'Ajuntament hi presten unànime aprovació, i així ho declara la Presidència.

5.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA
MUNICIPAL REGULADORA DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL MITJANÇANT TAULES,
CADIRES I ALTRES ELEMENTS AUXILIARS (exp. G-8226/2017) (Àrea III. Neg.
Activitats)
La Secretaria dóna compte de dictamen de la Comissió Informativa Permanent
d'Urbanisme i Medi Ambient, del tenor següent:
“Vist que l'Alcaldia Presidència, en data 19 d'abril de 2017, ha dictat providència per a la
modificació, en alguns punts, de l'Ordenança municipal reguladora de l'ocupació del domini
públic municipal mitjançant taules, cadires i altres elements auxiliars, aprovada en data 25
d'octubre de 2013 i vigent en l'actualitat.
1r. Aprovada l'Ordenança municipal i una vegada que sorgeixen noves necessitats, s'ha de
procedir a la modificació d’aquesta. Per a la modificació de les ordenances han de seguirse els mateixos tràmits que per a la seua aprovació.
2n. La legislació aplicable ve determinada per:
— Els articles 4, 22.2.d, 25, 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local.
— L'article 56 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
3r. La modificació de les ordenances locals s'ha d'ajustar al procediment següent:
A. Per Providència d'Alcaldia s'ha d'iniciar l'expedient i s’ha de sol·licitar als serveis
municipals competents, quant a la matèria, l'elaboració de la modificació de l'Ordenança.
B. Elaborat i rebut el projecte de modificació de l'Ordenança, correspon l'aprovació inicial
d’aquesta pel Ple (article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local), previ dictamen de la Comissió Informativa, i s'ha d’obrir període d'informació
pública, per un termini mínim de trenta dies, perquè les persones interessades puguen
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presentar les reclamacions i suggeriments que estimen oportuns. L'acord d'aprovació
inicial s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament.
C. Conclòs el període d'informació pública, si s'han presentat reclamacions i/o
suggeriments, han de resoldre's aquestes, incorporant-se al text de la modificació de
l'Ordenança les alteracions derivades de la resolució de les al·legacions. L'aprovació
definitiva correspon al Ple, de conformitat amb el que disposen els articles 22.2.d i 49 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, previ dictamen de la
Comissió Informativa.
D. En cas que no es presenten reclamacions en relació amb l'aprovació inicial de la
modificació de l'Ordenança en el termini d'informació pública, s'ha d’entendre
definitivament adoptat l'acord fins llavors provisional, estenent-se per aquesta Secretaria la
certificació que acredite l'elevació a definitiva de l'aprovació inicial.
E. L'acord d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança, amb el text íntegre
d’aquesta, ha de publicar-se per al seu general coneixement en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, tal com disposa l'article 70.2
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
Vist l'informe tècnic emés pel cap de Serveis Tècnics en data 20 d'abril de 2017, que
consta en l'expedient.
Vist l'informe proposta de la cap de Secció III, i de conformitat amb el dictamen de la
Comissió Informativa Municipal d'Urbanisme i Medi Ambient, el Ple d'aquest Ajuntament,
com a òrgan competent d'acord amb el que preveu l'article

22.d de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases de règim local, ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança municipal reguladora del domini
públic municipal mitjançant taules, cadires i altres elements auxiliars, amb la redacció que
a continuació es recull:
Article 8.- Aforament màxim
On diu: 1,5 m²/persona
ha de dir: 1 m²/persona
Article 9.1.- Limitació de les ocupacions en relació amb la mobilitat de vianants
En el paràgraf 1, després de l'expressió entre cometes ʻitinerari de vianants preferentʼ, cal
introduir una frase del tenor següent:
Excepcionalment, en els trams de carrers amb voreres en què hi ha establit un
règim de prioritat de vianants (carrers residencials regulats zona 20 i zona 30),
l'amplària de la banda lliure que cal respectar es pot reduir a 1,20 m, sempre que,
a judici de l'Ajuntament, quede garantida suficientment la seguretat viària i
l'accessibilitat en el tram i entorn considerats.

Segon. Sotmetre l'esmentada modificació de l'Ordenança municipal a informació pública i
audiència de les persones interessades, amb publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de Castelló i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, pel termini de trenta dies perquè
puguen presentar reclamacions o suggeriments, que seran resoltes per la corporació. En
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cas de no presentar-se reclamacions o suggeriments en el mencionat termini, es
considerarà aprovada definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple.”
En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sr.
Arnandis (dues) i Sr. Fuster (dues).
Sotmés l'assumpte a la corresponent votació, dóna el resultat següent: vots a favor, ONZE
(6 del PSOE, 3 de Compromís i 2 de Se Puede Burriana). Vots en contra, CAP.
Abstencions, VUIT (5 del PP, 2 de Cibur i 1 de Ciudadanos). Consegüentment es declara
l'assumpte aprovat per majoria.

6.- COMPLIMENT, SI ESCAU, DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTÍCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA NÚM. 941/2016, ANUL·LANT L'ACORD
DE PLE DE DATA 16 DE GENER DE 2012, EN EL QUAL S'ACORDAVA L'APROVACIÓ
DEFINITIVA DEL PRESSUPOST FORMAT PER A L'ANY 2012, EN ELS TERMES
FIXATS PER L’ESMENTADA SENTÈNCIA (G4332/2017) (Àrea Econòmica. Intervenció)
La Secretaria dóna compte de dictamen de la Comissió Informativa Permanent d'Hisenda i
Comptes, del tenor següent:
"Rebuda la Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa, Secció 5a del Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana núm 941/2016, de data 8 de novembre de
2016, procediment ordinari núm. 459/2013, per la qual s'anul·lava l'acord del Ple de la
corporació de data 16 de gener de 2012, que aprovava definitivament el Pressupost
municipal per a l'exercici 2012
A la vista del que preveuen els art. 103 i següents de la Llei 29/1988, de la
jurisdicció contenciosa administrativa, de 13 de juliol, i normes concordants, fent ús de les
atribucions que confereixen els art 22.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local, i 168 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei d'hisendes locals, vist el dictamen favorable per unanimitat de la Comissió
Municipal Permanent d'Hisenda i Comptes, s'acorda:
1r. Complir la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana núm 941/2016, anul·lant l'acord del Ple de data 16 de gener de 2012 en el qual
s'acordava l'aprovació definitiva del Pressupost format per a l'any 2012, en els termes
fixats per l'esmentada sentència.
2n. Traslladar a la Sala Contenciosa Administrativa, Secció 5a del TSJ de la
Comunitat Valenciana, la present resolució per a la seua constància, coneixement i
efectes.”
En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sra. Rius
(tres), Sr. Fuster (una), Sr. Sánchez (dues) i Sra. Sanchis (dues).
Sotmés l'assumpte a la corresponent votació, dóna el resultat següent: vots a favor, ONZE
(6 del PSOE, 3 de Compromís i 2 de Se Puede Burriana). Vots en contra, CAP.
Abstencions, VUIT (5 del PP, 2 de Cibur i 1 de Ciudadanos). Consegüentment es declara
l'assumpte aprovat per majoria.
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7.- DACIÓ DE COMPTE AL PLE DE L'INFORME D'ACTIVITATS DEL CONSELL SOCIAL
CORRESPONENT A L'ANY 2016 (G5209/2017) (Secretaria)
La Secretaria dóna compte de l'informe d'activitats del Consell Social corresponent a l'any
2016.
En relació amb el fons de l'assumpte no es produeixen intervencions.
La corporació en queda assabentada.

8.- DACIÓ DE COMPTE AL PLE DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA PER LA QUAL
S'APROVA L'EXPEDIENT 2/2017 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL PER MITJÀ D'INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT (exp.
G1402/2017) (Àrea Econòmica. Intervenció)
La Secretaria dóna compte de dictamen de la Comissió Informativa Permanent d'Hisenda i
Comptes, del tenor següent:
Aprovada la liquidació del Pressupost de l'any 2016, i vist el Decret de l'Alcaldia
d'incorporació de romanents de crèdit de l'exercici 2016 al 2017, vist el dictamen favorable
per unanimitat de la Comissió Municipal Permanent d'Hisenda i Comptes, S'ACORDA:
Tenir per efectuada la dació de compte del Decret de l'Alcaldia Presidència (núm. 20171096 de data 20/04/2017) pel qual s'incorpora romanents de crèdit núm. 2-2017, que es
transcriu a continuació:
DECRET D'ALCALDIA

Aprovada la liquidació del Pressupost de l'any 2016, per resolució de l'Alcaldia
Presidència de data 28 de febrer de 2017, i havent-se produït romanents de crèdit
incorporables en tractar-se de despeses adjudicades i no gastades en data 31 de
desembre de 2016
I vist l'informe emés per la Intervenció Municipal, fent ús de les atribucions que
m'atorga l'art. 15 de les bases d'execució del Pressupost d'acord amb el que
estableix l'art. 9.1.d del RD 500/1990, de 20 d'abril, RESOLC:

PRIMER.- Declarar inversions financerament sostenibles que ha de realitzar
aquest Ajuntament, de conformitat amb el que estableix la disposició
addicional 6a de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera, i la disposició addicional 16a del TRLRHL, les
següents:
PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL PAVIMENT I IMPLANTACIÓ DE CARRIL BICI
I PASSEIG DE VIANANTS A LA CARRETERA DE BORRIANA AL PORT
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SEGON.- Aprovar la modificació del Pressupost de l'exercici 2017,
corresponent a la incorporació de romanents de crèdit 2-2017 (exp.
1402/2017), per un import total de 428.628,69 euros, el contingut de la qual és
el que segueix:

APLICACIÓ
F-

E-

DESCRIPCIÓ

PROJECTE

S-1531 60900006- CONNEXIÓ CTRA. PORT-BORRIANA

2017-030

SUM ES

DESPESES

FINANÇAMENT

INCORPORACIÓ

ROMGG

428.628,69 €

428.628,69 €

428.628,69

428.628,69

RTGFA M ING

TOTAL FINANÇ.
428.628,69 €

-

-

FINANÇAMENT
APLICACIÓ

PROJECTE

87000003- ROM. T GG INV FS 2017 CONNEXIÓ CTRA. BORRIANA PORT

2017-030

SUMA

IMPORT €
428.628,69 €
428.628,69

equilibri

TERCER.- Modificar les aplicacions del Pressupost d'ingressos i despeses 2017,
de conformitat amb les aplicacions relacionades anteriorment.
QUART.- Donar-ne compte al Ple de la Corporació per al seu coneixement i als
efectes oportuns.
Ho va acordar l'Alcaldia Presidència, en el lloc i la data expressats, la qual cosa,
com a secretària, certifique.

En relació amb el fons de l'assumpte, no es produeixen intervencions.
La corporació en queda assabentada.

9.- DACIÓ DE COMPTE AL PLE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL ENTRE ELS DIES 30/03/2017 I 18/04/2017, 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 30/03/2017 i
18/04/2017, ambdós inclosos.
La corporació en queda assabentada.
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10.- DACIÓ DE COMPTE AL PLE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER
L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA QUE CONSTEN A LA SECRETARIA MUNICIPAL,
CORRESPONENTS AL PERÍODE DEL 27/03/2017 AL 23/04/2017, 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 27/03/2017 al 23/04/2017, 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

10.BIS.1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'EXPEDIENT 4/2017 DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDIT
(exp. G5148/2017) (Àrea Econòmica. Intervenció)
La Secretaria dóna compte de dictamen de la Comissió Informativa Permanent d'Hisenda i
Comptes, del tenor següent:
“Vista la Memòria d'Alcaldia Presidència sobre la necessitat de tramitació de l'expedient
núm. 4-2017 de suplements de crèdit i crèdits extraordinaris en el Pressupost municipal de
l'exercici 2017 vigent.
Es determina la procedència de tramitar expedient de modificació de crèdits mitjançant
concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.
L'objecte de la present modificació és concretament la dotació de crèdits extraordinaris
amb motiu de consignar crèdit suficient i adequat per a la contractació d'un peó durant 3
mesos. I el finançament del qual anirà a càrrec, en la seua gran part, d'una subvenció
aprovada per l'Excma. Diputació Provincial de Castelló (Pla ocupació 2017) en Junta de
Govern de data 28 de març de 2017, i la resta amb baixa d'una aplicació del Pressupost
municipal de despeses del capítol II (Pla municipal d'ocupació).
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 4-2017 de modificació de crèdits mitjançant suplements de
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crèdit i crèdits extraordinaris en el Pressupost municipal de l'exercici 2017, segons el
desglossament que es relaciona:
codi

aplicació pressupostària

projecte

modificac(+) €

CRÈDITS EXTRAORDINARIS

241.14300001
241.16000001

SALARIS PLA OCUPACIÓ 2017 DIPUTACIÓ

2017-031

S. SOCIAL PLA OCUPACIÓ 2017 DIPUTACIÓ

2017-031

suma

codi

aplicació pressupostària

projecte

3.911,82 €
1.486,49 €
5.398,31 €

modificac(-) €

INGRESSOS-(subvenció)

46100002

SUBVENCIÓ PLA OCUPACIÓ 2017 DIPUTACIÓ

2017-031

4.850,00 €

DESPESES-disminució

241.22699044

548,31 €
5.398,31 €

PLA MUNICIPAL D’OCUPACIÓ

suma

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.”
Sotmesa la urgència de l'assumpte a la corresponent votació, dóna el resultat següent:
vots a favor, DISSET (6 del PSOE, 3 de Compromís, 2 de Se Puede Burriana, 5 de PP i 1
de Ciudadanos). Vots en contra, CAP. Abstencions, DUES (2 de Cibur). Consegüentment
es declara la urgència de l'assumpte per majoria.
En relació amb el fons de l'assumpte, no es produeixen intervencions.
Sotmés l'assumpte a la corresponent votació, dóna el resultat següent: vots a favor,
SETZE (6 del PSOE, 3 de Compromís, 2 de Se Puede Burriana i 5 de PP). Vots en contra,
CAP. Abstencions, TRES (2 de Cibur i 1 de Ciudadanos).

10.BIS.2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'EXPEDIENT 5/2017 DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDIT
(exp. G5472/2017) (Àrea Econòmica. Intervenció)
La Secretaria dóna compte de dictamen de la Comissió Informativa Permanent d'Hisenda i
Comptes, del tenor següent:
“Se subscriu la present Memòria d'Alcaldia Presidència sobre la necessitat de tramitació de
l'expedient núm. 5-2017 de suplements de crèdit i crèdits extraordinaris en el Pressupost
municipal de l'exercici 2017 vigent.
L'objecte de la present modificació és concretament la dotació de crèdits extraordinaris
amb motiu de consignar crèdit suficient i adequat en salaris, seguretat social i despeses de
funcionament, per a desenvolupar el projecte de formació i ocupació adreçat a joves,
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denominat T’AVALEM BORRIANA, que es finança íntegrament mitjançant la subvenció del
Servof (Resolució de la directora general d'Ocupació i Formació de data 28 d'abril de 2017,
amb registre d'entrada en aquest Ajuntament de 03/05/2017), segons proposta de l'àrea
que consta en l'expedient, amb el desglossament següent:
DESPESES
Salaris personal directiu i docent
Salaris alumnat
Subtotal

53.347,56 €
99.450,00 €
152.797,56 €

Subtotal

17.308,44 €
4.647,60 €
21.956,04 €

Seg. Social personal directiu i docent
Seg. Social alumnat

Despeses formació i funcionament

19.776,00 €
TOTAL

INGRESSOS
Subvenció Servof taller T’Avalem Borriana

194.529,60 €

194.529,60 €

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 5-2017 de modificació de crèdits mitjançant suplements de
crèdit i crèdits extraordinaris en el Pressupost municipal de l'exercici 2017, segons el
desglossament que es relaciona:

codi

aplicació pressupostària

projecte

modificac(+) €

CRÈDITS EXTRAORDINARIS

241.1430009
241.1430010
241.1600007
241.1600008
241.22699047

SALARIS DIRECTIUS I DOCENT TALLER T’AVALEM 2017-18

2017-037

SALARIS ALUMNAT TALLER T’AVALEM 2017-18

2017-037

S. SOCIAL DIRECTIUS I DOCENT TALLER T’AVALEM 2017-18

2017-037

S. SOCIALALUMNAT TALLER T’AVALEM 2017-18

2017-037

DESPESES FUNCIONAMENT TALLER T’AVALEM 2017-18

2017-037

suma

codi

aplicació pressupostària

projecte

53.347,56 €
99.450,00 €
17.308,44 €
4.647,60 €
19.776,00 €
194.529,60 €

modificac(-) €

INGRESSOS-(subvenció)

45080023

TALLER OCUPACIÓ T’AVALEM 2017-2018

suma

2017-037

194.529,60 €
194.529,60 €
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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.”
Sotmesa la urgència de l'assumpte a la corresponent votació, dóna el resultat següent:
vots a favor, DISSET (6 del PSOE, 3 de Compromís, 2 de Se Puede Burriana, 5 de PP i 1
de Ciudadanos). Vots en contra, CAP. Abstencions, DUES (2 de Cibur). Consegüentment
es declara la urgència de l'assumpte per majoria.
En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sra.
Romero (tres), Sra. Montagut (dues), Sra. Aguilera (una) i Sra. Sanchis (una).
Sotmés l'assumpte a la corresponent votació, dóna el resultat següent: vots a favor,
SETZE (6 del PSOE, 3 de Compromís, 2 de Se Puede Burriana i 5 de PP). Vots en contra,
CAP. Abstencions, TRES (2 de Cibur i 1 de Ciudadanos).

10.BIS.3.- MODIFICACIÓ, SI ESCAU, DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I
PLANTILLA 2017 DE L'AJUNTAMENT DE BORRIANA (exp. G4393/2017) (Àrea I. Neg.
Recursos Humans)
Sotmesa la urgència de l'assumpte a la corresponent votació, s'aprova per unanimitat.
La Secretaria dóna compte de dictamen de la Comissió Informativa d'Interior, Recursos
Humans i Benestar Social, del següent tenor literal:
“Vista la proposta del regidor delegat d'Interior, Personal i Seguretat de 22 d'abril de 2017,
que conté la modificació de la Relació de llocs de treball i Plantilla de 2017 de l'Ajuntament
de Borriana, en el sentit següent:

En el moment actual hi ha en la vigent Relació de llocs de treball dos llocs
d'oficial llanterner, un d'aquests vacant, tenint aquest últim la descripció
següent:
NÚM. 201
LLOC DE TREBALL: oficial llanterner
RÈGIM JURÍDIC: funcionari
FUNCIONS DEL LLOC: treballs de manteniment, conservació i adequació
d'equipaments i instal·lacions municipals
SISTEMA DE SELECCIÓ: oposició
SISTEMA DE PROVISIÓ:
REQUISITS EXIGITS PER AL SEU EXERCICI:
a) ADSCRIPCIÓ: grup C, subgrup C2. Escala administració especial. Subescala
serveis especials. Classe personal d'oficis.
b) TITULACIÓ ACADÈMICA: graduat escolar, formació professional 1r grau o
equivalent
c) FORMACIÓ ESPECÍFICA: especialitat llanterneria
COMPLEMENT DE DESTINACIÓ: nivell 18
CATEGORIA PROFESSIONAL/COMPLEMENT ESPECÍFIC: 8.977,14 euros
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CONDICIONS PARTICULARS: vacant (acord JGL 17/06/2013)
Es tracta d'una plaça d'administració especial, de la subescala serveis especials i
classe personal d'oficis, amb el requisit de formació específica en llanterneria.
En data 29 de desembre de 2014 es va formalitzar el contracte de gestió dels
serveis municipals d'abastiment d'aigua potable i clavegueram de Borriana, sent
l'objecte d’aquest, entre altres, el servei d'abastiment d'aigua potable, aigua
industrial i qualsevol tipus d'aigua que se subministre des de la xarxa pública (reg,
reg amb aigua regenerada, etc.), servei de clavegueram i aigües pluvials,
manteniment de fonts, manteniment de pous d'instal·lacions esportives i d'oci i
altres infraestructures hidràuliques municipals en tot el terme municipal, la
prestació del qual esdevé obligatòria per a tots els municipis a tenor de l'article 26
del la Llei reguladora de les bases de règim local (Llei 7/1985, de 2 d'abril).
En el moment actual, a petició dels Serveis Tècnics municipals, resulta innecessari
adscriure nous recursos humans al servei de manteniment d'instal·lacions relatives
a l'abastiment de l'aigua potable i clavegueram, i, d'altra banda, es fa
imprescindible destinar recursos a funcions relatives a manyeria com ara soldar,
tallar material metàl·lic, elaborar baranes, reixes, etc. per a dur a terme el
funcionament normal de les atribucions relatives a l'àrea de Via Pública/Serveis
Múltiples.
Per la qual cosa aquesta Regidoria considera adequada la redefinició del lloc
d'oficial llanterner vacant en el d'oficial manyà, atribuint-li a aquest les funcions
descrites mitjançant informe de data 18 d'abril de 2017, per part de la Direcció dels
Serveis Tècnics i de l'encarregat general d'obres i serveis municipals.
La Relació de llocs de treball és l'expressió dels recursos personals que es
destinen, en l'organització municipal, a cada una de les necessitats i, atés que
aquestes són canviants, ha de modificar-se per tal d’ajustar-se de forma contínua
a aquelles.
En conseqüència del que s'ha exposat, el regidor que subscriu proposa la
modificació de la denominació, funcions i formació específica atribuïdes a
l'esmentat lloc núm. 201, que ha de quedar amb el contingut següent:
LLOC DE TREBALL: oficial manyà
FUNCIONS DEL LLOC: treballs de manteniment, conservació i adequació
d'equipaments i instal·lacions municipals
c) FORMACIÓ ESPECÍFICA: especialitat manyeria

La modificació de funcions que es proposa s'ajusta a la classificació dels llocs i a
la resta de determinacions de la RLT que es mantenen en els termes actuals.

Vist que l'esmentada proposta ha estat aprovada per unanimitat pels membres assistents
de la Mesa General de Negociació, realitzada en data 3 de maig de 2017.
Vist l'informe de la Secció Primera de data 24 d'abril de 2017.
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De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Interior, Recursos Humans i
Benestar Social, el Ple de l'Ajuntament acorda:
Primer.- Modificar la denominació, funcions i formació específica atribuïdes al lloc núm.
201 de la vigent Relació de llocs de treball i Plantilla municipal, que ha de quedar amb el
contingut següent:
LLOC DE TREBALL: oficial manyà
FUNCIONS DEL LLOC: treballs de manteniment, conservació i adequació
d'equipaments i instal·lacions municipals
c) FORMACIÓ ESPECÍFICA: especialitat manyeria

Segon.- Traslladar la present resolució a la Junta de Personal i al Negociat de RH, als
efectes oportuns.
Tercer.- Procedir, amb el previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, a la seua
exposició pública, de conformitat amb el que estableix l'article 169 del RDL 2/2004, que
aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per 15 dies, durant els
quals les persones interessades poden examinar-la i presentar reclamacions, entenent-se
definitivament aprovada si durant l'esmentat termini no es presentaren reclamacions; en
cas contrari, el Ple de l’Ajuntament disposarà del termini d'un mes per a resoldre-les.”
En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sr. Gual
(una) i Sra. Montagut (una).
Sotmés l'assumpte a la consideració de la corporació, els dinou membres presents del Ple
de l'Ajuntament hi presten unànime aprovació, i així ho declara la Presidència.

10.BIS.4.- AMPLIACIÓ, SI ESCAU, DELS CRITERIS OBJECTIUS PER A
L'ASSIGNACIÓ DE COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT ALS EMPLEATS PÚBLICS DE
L'AJUNTAMENT DE BORRIANA (exp. G1214/2016) (Àrea I. Neg. Recursos Humans)
Sotmesa la urgència a la corresponent votació, s'aprova per unanimitat.
La Secretaria dóna compte de dictamen de la Comissió informativa d'Interior, Recursos
Humans i Benestar Social, del següent tenor literal:
“En sessió plenària d'11 de febrer de 2016, van ser aprovats els criteris objectius per a
l'assignació del complement de productivitat a les persones empleades públiques de
l'Ajuntament de Borriana.
En l'esmentat acord es van regular dos tipus de circumstàncies, en dos capítols diferents,
sent aquestes circumstàncies ampliables en un moment posterior sempre que es
considere procedent. Així, en sessió de 28 de juliol del mateix any, es va acordar afegir un
tercer capítol, amb la qual cosa va quedar el contingut dels esmentats criteris com segueix:
•

En el capítol I, tot allò relatiu a l'exercici de funcions de categoria superior, per
delegació expressa.
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•
•

En el capítol II, tot allò relatiu a l'exercici de les funcions de secretaria de l'Alcaldia.
En el capítol III, tot allò relatiu a l'exercici de funcions en dia de servei ordinari del
personal empleat públic que participe directament en l'operatiu establit en ocasió
del festival Arenal Sound en la seua edició de 2016.

A més dels supòsits ja inclosos, resulta necessari fixar el criteri per a retribució de les
funcions de direcció de festejos taurins, que són de caràcter obligatori i suposen, en tot
cas, una activitat extraordinària per a la persona que resulte designada.
Vista la proposta del regidor delegat d'Interior, Personal i Seguretat de 22 d'abril de 2017 i
l'acta de la Mesa de Negociació de 3 de maig de 2017, per la qual s'aprova per unanimitat
l'esmentada proposta.
Vist l'informe de la Secció Primera de data 3 de maig de 2017.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Interior, Recursos Humans i
Benestar Social, el Ple de l'Ajuntament acorda:
Primer.- Afegir un nou capítol als criteris ja fixats pel Ple, amb el contingut següent:
Capítol IV
Exercici de funcions de direcció de festejos taurins
Article 12.- Supòsits d'aplicació
La figura i funcions de la direcció de festejos taurins té caràcter obligatori i la seua
designació correspon a l'Alcaldia, segons estableix l'article 35 del Decret 31/2015,
de 6 de març, del Consell.
La designació d'una persona de la Plantilla municipal per a la realització de tals
funcions implica, en tot cas, una activitat de caràcter extraordinari que ha de ser
retribuïda mitjançant un complement de productivitat.

Article 13.- Quantia de la retribució
Les persones que realitzen les funcions de direcció de festejos taurins han de
percebre un complement de productivitat de 131,00 € per cada festeig.
A aquest efecte, es defineix com a festeig cada una de les sessions que es
programen, amb independència del nombre i classe d'animals que hi participen,
sempre que se celebren de forma ininterrompuda.

Segon.- Afegir-hi la següent disposició addicional:
Disposició addicional.- Actualització automàtica de quanties
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Les quantitats que es perceben en concepte de complement de productivitat per
aplicació dels criteris objectius fixats pel Ple, s'han d’actualitzar anualment en el
mateix percentatge que s'establisca per a la resta de les retribucions dels empleats
públics.

Tercer.- Traslladar la present resolució a la Junta de Personal i al Negociat de RH, als
efectes oportuns.
Quart.- Ordenar la publicació d'aquesta resolució en el tauler de personal i en el portal de
l'empleat públic d'aquest Ajuntament, a fi que la coneguen.
Cinqué.- Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar-se
recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà a
la seua notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu amb seu a la ciutat de
Castelló de la Plana, d'acord amb el que disposa l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Potestativament, també es
pot interposar recurs de reposició davant del Ple, en el termini d'un mes comptador des de
l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.”
En relació amb el fons de l'assumpte, no es produeixen intervencions.
Sotmés l'assumpte a la consideració de la corporació, els dinou membres presents del Ple
de l'Ajuntament hi presten unànime aprovació, i així ho declara la Presidència.

10.BIS.5.- MOCIÓ GRUPS PSOE – COMPROMÍS - SE PUEDE BURRIANA – PP –
CIBUR - CIUDADANOS, RELATIVA A LA PETICIÓ DE LA CONCLUSIÓ DEL
CORREDOR MEDITERRANI I LES INFRAESTRUCTURES DEFICITÀRIES A LA
PROVÍNCIA DE CASTELLÓ
El Sr. Javier Gual Rosell, portaveu del Grup Municipal Socialista, llig moció del següent
tenor literal:
“El president del Govern, Mariano Rajoy, ha anunciat que el Govern d'Espanya invertirà
4.000 milions d'euros fins 2025 en Rodalies de Catalunya, un pla d'inversions, ha dit, que
serà ʻrealista, viable i verificable en totes les etapesʼ.
En el desembarcament carregat de promeses d'inversió que, el dimarts 28 de març de
2017, va realitzar Mariano Rajoy a Barcelona es va cuidar molt de matisar que la seua
promesa era tenir habilitat en la primavera de 2020 el ʻtram catalàʼ del Corredor, açò és, les
obres pendents per a disposar un tercer carril en ample internacional entre Tarragona i
Vandellòs. Amb açò, es connecta i s'agilitzen tots els tràfics des del sud de Catalunya fins
al nord i també fins al centre, a través de Lleida i Saragossa fins a Madrid.
Però Foment segueix sense posar data a la connexió entre Castelló i Vandellòs, un tram
de 150 quilòmetres clau per a tancar la connexió llevantina d'Espanya, que concentra el
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60% de les exportacions cap a la Unió Europea, el mateix percentatge d'activitat industrial.
Als PGE es consignen 27 milions d'euros per al Corredor Mediterrani però en tres anys,
sent per al 2017 només 2 milions per a realitzar estudis previs del tram Castelló-Tarragona.
Sense aquesta part del traçat, Catalunya segueix sense estar connectada amb les
autonomies del sud-est, que queden despenjades en la connexió ferroviària internacional
d'Europa. La integració territorial de l'est espanyol per mitjà de la renovació de la xarxa
ferroviària quedaria, per tant, inconclusa. La Consellera d'Infraestructures ha xifrat en 615
milions d'euros la inversió necessària als tres trams pendents del Corredor al seu pas pel
territori valencià.
El Ministeri de Foment ha xifrat en 13.500 milions d'euros la inversió en la construcció del
Corredor Mediterrani ferroviari, però el 80% dels diners ha anat a parar a trams que
coincideixen amb eixos radials, fonamentalment de connexió amb Madrid. Però el corredor
que discorre paral·lel al litoral mediterrani, el que vertebra tot l'eix, no està avançat. A eixos
trams s'han destinat, segons càlculs de la Generalitat Valenciana, uns 2.600 milions
d'euros, un 19% del total.
En 2012, es va presentar el projecte d'implantació de l'ample europeu en el Corredor i es
va fixar 2015 com a data per a l'arribada del tercer fil a València i 2016 a Alacant, però des
de 2014 no s'ha finalitzat cap tram en tot aquest traçat.
En 2015, segons els últims informes del BBVA que cita dades de la Intervenció General de
l'Estat, tan sols un 35% de la inversió ferroviària prevista es va fer efectiva. De tot allò que
s'ha licitat entre 2012 i 2016, únicament s'ha executat el 5,04%.
Per tot el que s’ha exposat, proposem a la consideració del Ple els següents
ACORDS

Primer. Instar el Govern de l'Estat que dote pressupostàriament les inversions al territori de
les comarques de Castelló, prioritzant:
a) Alliberament i gratuïtat de l’AP-7 en tot el seu recorregut pel nostre territori, incorporant
als Pressuposts General de l'Estat les inversions necessàries per poder tenir el servei en el
moment de la caducitat de la concessió administrativa.
b) Inversió per a la doble plataforma al Corredor Mediterrani, des d'Almenara fins a
Vinaròs, per a permetre la circulació de passatgers i mercaderies entre Castelló, València,
Barcelona i frontera francesa en condicions de la resta de corredors transeuropeus.
Segon. Instar la posada en marxa immediata de l'AVE Castelló-Madrid, exigint que el seu
funcionament no afecte les actuals freqüències dels trens de rodalies existents en aquest
moment, millorant el deficient servei existent.
Tercer. Demanar al Govern de l'Estat inversions en rodalies des d'Almenara fins a Vinaròs,
millorant així l'actual servei de transport ferroviari, per tal de vertebrar el nostre territori, i
sent sensibles a les demandes de transferència de competències fetes en la matèria per
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part del Govern de la Generalitat Valenciana.
Quart. Denunciar, a la vista de l'actual projecte de PGE la discriminació evident en matèria
d’inversions del territori de les comarques de Castelló, exigint la immediata rectificació per
cobrir les expectatives de la nostra ciutadania i les necessitats històriques que, una vegada
més, es veuen frustrades amb aquest projecte.
Cinqué. Donar trasllat d'aquest acord a tots els grups amb representació en el Congrés
dels Diputats.”
Sotmesa la urgència a la corresponent votació, s'aprova per unanimitat.
En relació amb el fons de l'assumpte no es produeixen intervencions.
Sotmés l'assumpte a la consideració de la corporació, els dinou membres presents del Ple
de l'Ajuntament hi presten unànime aprovació, i així ho declara la Presidència.

11. PRECS I PREGUNTES
1.- El Sr. Fuster pregunta al Sr. Aparisi si les màquines que estaven realitzant els treballs
de Costes a la Serratella han finalitzat les seues obres d'adequació de les diferents
platges. A continuació fa un prec, perquè considera que no ha de ser així, perquè, a la
zona de la Gola que no està connectada fins a l'escala 4, no s'ha actuat amb la pala com
s'havia fet en altres exercicis. Per tal que es fique aquesta pala, hem d'estar a l’espera que
torne el Ministeri (si no ha acabat) o s'ha de fer des de l'àmbit municipal? Respon el Sr.
Aparisi.
2.- El Sr. Fuster pregunta al Sr. Zorío si enguany s'han fet cartells de les Creus de Maig o
s'ha decidit no fer cartells, perquè almenys ell no n’ha vist cap. Responen el Sr. Zorío i la
Sra. Monferrer.
3.- La Sra. Montagut prega a la Sra. Romero que els facilite el programa en matèria
d'ocupació de Compromís, per tal de conéixer quin és el Pla d'ocupació que té
l'Ajuntament.
4.- La Sra. Aguilera recorda a la Sra. alcaldessa la pregunta que li va fer en anteriors
plens, relativa al solar de l'antic institut Llombai; si tenia clar que la cessió de local havia
sigut per a ús educatiu, i si l'equip de govern sap ja l'ús que pretén donar a aquest terreny.
5.- La Sra. Aguilera pregunta al Sr. Gual en relació amb la informació que els va facilitar
en la comissió, relativa a les mesures de seguretat que s'anava a adoptar a l'avinguda del
Cardenal Tarancón. Com porta l'equip de govern l'informe? Ha tingut vosté algun contacte
respecte d'això amb la Prefectura de Policia o amb els tècnics que l’hagen pogut orientar
sobre les mesures que es pot implementar i en quin temps es podria fer? Respon el Sr.
Gual.
6.- La Sra. Sanchis pregunta al Sr. Granel quin serà el cost del festival Maig di Gras 2017.
Respon el Sr. Granel.
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7.- La Sra. Sanchis es queixa davant del Sr. Navarro sobre la manca de neteja de les
séquies de la Serratella i l'incompliment de l'Ordenança aprovada per l'Ajuntament de
Borriana respecte d'això. Considera que l'Ajuntament hauria d'obligar al compliment de la
norma el Sindicat de Regs. Respon el Sr. Navarro.
8.- La Sra. Sanchis pregunta a la Sra. alcaldessa on se celebrarà l'edició del festival
Arenal Sound 2017. Respon la Sra. alcaldessa.

I sense més assumptes per tractar, la Presidència alça la sessió a les 20 hores i 10 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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