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ESBORRANY EN EXTRACTE DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA
PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL 4 DE JULIOL DE 2017

A la ciutat de Borriana, el 4 de juliol 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,  i  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)
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. CARLOS SOLÁ PERIS (PP)
SR. ALEJANDRO CLAUSELL EDO (PP)
SRA. MARIOLA AGUILERA SANCHIS (Cibur)
SR. ANTONIO SÁNCHEZ AVILÉS (Cibur)
SRA. M. JESÚS SANCHIS GUAL (Ciudadanos)

ABSENTS
2n. SR. CRISTOFER DEL MORAL ESPINOSA (Se Puede Burriana)
SR. ÍÑIGO LOSADA BREITLAUCH (PP)

La Sra. presidenta declara oberta la sessió, quan són les 19 hores i 00 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  CORRESPONENT  A  LA SESSIÓ
ORDINÀRIA REALITZADA EL DIA 3 DE NOVEMBRE 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  3  de  novembre  de  2016,  en  la  seua  redacció  en  ambdues
llengües oficials.
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Sotmesa l'acta 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.

2.-  PREPARACIÓ  I  INTERPOSICIÓ  DE  RECURS  DE  CASSACIÓ  CONTRA  LA
SENTÈNCIA  NÚM.  253/17  DEL  TRIBUNAL  SUPERIOR  DE  JUSTÍCIA  DE  LA
COMUNITAT VALENCIANA, DE 28 DE FEBRER DE 2017 (exp. G-7447/2017) (Àrea II.
Neg. Urbanisme)

La  Secretaria  dóna  compte  de  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  Permanent
d'Urbanisme i Medi Ambient, del tenor següent:

““Vista  la  Sentència  núm.  253/17  de  la  Secció  Cinquena  de  la  Sala  Contenciosa
Administrativa  del  Tribunal  Superior  de Justícia  de la  Comunitat  Valenciana,  de 28 de
febrer  de  2017,  per  la  qual  s'estima  parcialment  el  recurs  contenciós  administratiu
interposat  per  DRAGADOS,  SA,  contra  la  desestimació  presumpta  de  la  reclamació
formulada el 19-12-13 per import de 657.580,45 € en concepte d'indemnització econòmica
pels danys derivats de l'execució de les obres de rehabilitació, adequació i ampliació del
Teatre  Payà  PM 2/10,  que  s'anul·la  i  deixa  sense  efecte,  reconeixent  com a  situació
jurídica  individualitzada  el  dret  de  la  demandant  a  la  quantitat  de  217.070,04  €,  al
pagament  de  la  qual  es  condemna  l'Ajuntament  de  Borriana,  absolent  la  Generalitat
Valenciana, i a la vista dels següents 

ANTECEDENTS DE FET

La  mercantil  DRAGADOS,  SA,  empresa  adjudicatària  de  l'obra  de  REHABILITACIÓ,
ADEQUACIÓ  I  AMPLIACIÓ  DEL TEATRE  PAYÀ  PM2/10,  ha  interposat  els  següents
recursos  contenciosos administratius  contra la  Generalitat  Valenciana i  l'Ajuntament  de
Borriana,  l'enjudiciament dels quals  ha correspost a la Secció Cinquena del  TSJ de la
Comunitat Valenciana: 

-  Procediment  ordinari  407/2014  contra  la  desestimació  presumpta  de  la  sol·licitud
presentada el 26-7-2013 davant de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en què se
sol·licitava  el  pagament  d'interessos  de  demora  pel  retard  en  el  pagament  de
determinades certificacions d'obra per import de 29.210,55 €; així com el pagament de
determinades certificacions d'obra per import de 290.320,30 €, per l'execució de les obres
de rehabilitació, adequació i ampliació del Teatre Payà PM 2/10 (en el curs del procediment
la quantitat en concepte de certificacions impagades es va reduir a les certificacions 30 i 32
per import de 22.183,17 € i 11.761,38 €). Sol·licitava amb caràcter principal la condemna
del pagament d'aquestes quantitats a la Generalitat Valenciana i amb caràcter subsidiari a
l'Ajuntament de Borriana. 

-  Procediment  ordinari  1146/2014  contra  la  desestimació  presumpta  de  la  reclamació
formulada el  19-12-2013  per  import  de  657.580,45  euros  en  concepte  d'indemnització
econòmica pels danys derivats de l'execució de les obres de rehabilitació,  adequació i
ampliació del Teatre Payà PM 2/10. 

El primer procediment ha estat resolt per la sentència núm. 118/17 de data 3-2-2017 en la
que  es  considera  que  la  Generalitat  és  la  responsable  del  pagament  de  part  de  les
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quantitats reclamades, concretament, del pagament de 33.944,55 euros en concepte de
certificacions impagades i  de 30.353,26 euros en concepte d'interessos de demora. En
l’esmentada sentència es considera que l'Ajuntament no és responsable de la demora en
el  pagament  i  sí  que ho és  la  Generalitat  perquè  ʻla  demora en  el  pagament  de  tals
certificacions… té el seu origen en un comportament propi de la Generalitat…ʼ

Excepte error, aquesta sentència és ferma a tots els efectes. 

El  segon  procediment  ha  estat  resolt  per  sentència  núm.  253/2017  de  28-2-2017,
notificada  a  la  representació  municipal  el  2/6/2017.  En  l’esmentada  sentència
-contràriament al criteri mantingut per la mateixa Sala en la sentència abans mencionada-,
es considera responsable a l'Ajuntament i no a la Generalitat del pagament de part de les
quantitats reclamades, en concret la quantitat de 217.070,04 euros, desestimant la resta
de quantitats reclamades. 

Hi ha fundats indicis per a afirmar que els arguments d'aquesta sentència per a considerar
responsable a l'Ajuntament podrien ser contradictoris amb els mantinguts en la sentència
118/2017. 

Per part de la representació de DRAGADOS, SA, s'ha preparat recurs de cassació contra
l'última sentència, estant l'Ajuntament en termini per a preparar l'esmentat recurs; termini
que finalitza el pròxim 14 de juliol. 

FONAMENTS DE DRET

La  regulació  que  del  recurs  de  cassació  efectua  la  Llei  reguladora  de  la  jurisdicció
contenciosa administrativa ha patit una important modificació després de l'aprovació de la
LO 7/2015, de 21 de juliol, per la qual es modifica la LO 6/1985, d'1 de juliol, del poder
judicial  (BOE 22 juliol).  La disposició  final  tercera en el  seu apartat  1  dóna una nova
redacció als articles 86 a 93 i se suprimeixen els articles 94 a 101.

Segons l'article 86 de la LRJCA, són susceptibles de recurs de cassació davant de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, entre altres, ʻ…les sentències dictades…
en  única  instància  o  en  apel·lació  per…  les  sales  contencioses  administratives  dels
tribunals superiors de justícia…ʼ

L'article  87  bis  1  estableix  que  ʻel  recurs  de  cassació  davant  de  la  Sala  Contenciosa
Administrativa del Tribunal Suprem s’ha de limitar a les qüestions de dret, excloent-ne les
qüestions de fetʼ.

Segons l'article 88 de la Llei reguladora: ʻ1. El recurs de cassació pot ser admés a tràmit
quan,  invocada  una  concreta  infracció  de  l'ordenament  jurídic,  tant  processal  com
substantiva, o de la jurisprudència, la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem
estime  que  el  recurs  presenta  interés  cassacional  objectiu  per  a  la  formació  de
jurisprudènciaʼ.

L'apartat 2 d'aquest article 88 estableix: ʻ2. El Tribunal de cassació pot apreciar que hi ha
interés  cassacional  objectiu,  motivant-ho  expressament  en  la  interlocutòria  d'admissió,
quan, entre altres circumstàncies, la resolució que s'impugna:
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a) Fixe, davant de qüestions substancialment iguals, una interpretació de les normes de
dret estatal o de la Unió Europea en què es fonamenta la decisió contradictòria amb la que
altres òrgans jurisdiccionals hagen establit.
e) Interprete i aplique aparentment amb error i  com a fonament de la seua decisió una
doctrina constitucional…ʼ

Pareix que l'existència d'una decisió aparentment contradictòria podria tenir encaix en el
primer supòsit (apartat a) i, també, potser, en el de l'apartat e, i això sense perjudici d'altres
motius d'interés cassacional que pogueren determinar-se del detallat estudi de la sentència
i els seus antecedents que justificaren l'admissió del recurs. 

Per allò  que s'ha exposat,  sent susceptible  de ser objecte de recurs  en cassació la
sentència i havent-hi un motiu cassacional que justificarà la seua admissió, i vist l'informe
proposta  emés  per  la  secretària  general  i  de  conformitat  amb  aquest,  el  Ple  de
l'Ajuntament acorda: 

PRIMER.- Preparar i interposar recurs de cassació contra la Sentència núm. 253/17 de la
Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de la Comunitat Valenciana, de 28 de febrer de 2017, per la qual s'estima parcialment el
recurs contenciós administratiu  interposat  per DRAGADOS, SA, contra la  desestimació
presumpta de la reclamació formulada el 19-12-13 per import de 657.580,45 € en concepte
d'indemnització econòmica pels danys derivats de l'execució de les obres de rehabilitació,
adequació  i  ampliació  del  Teatre  Payà  PM  2/10,  que  s'anul·la  i  deixa  sense  efecte,
reconeixent com a situació jurídica individualitzada el dret de la demandant a la quantitat
de 217.070,04 €, al pagament de la qual es condemna l'Ajuntament de Borriana, absolent
la Generalitat Valenciana.

SEGON.-  Ratificar el Decret de l'Alcaldia 1779 de data 16 de juny de 2017, pel qual es
designa Sr. José Luis Breva Ferrer i Sr. José Marco Breva, o a qualsevol altre lletrat/ada
del seu despatx professional que puga ser designat per aquests, perquè assumisquen la
direcció lletrada dels interessos municipals derivats del procediment PO 407/2014, en virtut
del contracte del servei de direcció lletrada i defensa jurídica de l'Ajuntament de Borriana,
subscrit en data 18 de gener de 2017.”

En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sr. Fuster
(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.

3.-  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DE  L'EXPEDIENT  6/2017  DE  MODIFICACIÓ  DEL
PRESSUPOST  MUNICIPAL  MITJANÇANT  CONCESSIÓ  DE  CRÈDITS
EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDIT (exp. G7604/2017) (Àrea Econòmica.
Intervenció)

La Secretaria dóna compte de dictamen de la Comissió Informativa Permanent d'Hisenda i
Comptes, del tenor següent:
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“Vista la necessitat de tramitació de l'expedient núm. 6-2017 de suplements de crèdit  i
crèdits  extraordinaris  en  el  Pressupost  municipal  de  l'exercici  2017  vigent,  segons  es
detalla a continuació.

D'una  banda,  suplementar  aplicacions  pressupostàries  existents  que  per  incidents
extraordinaris resulten insuficients per a afrontar despeses fins a final d'any, en despeses
de manteniment via pública, edificis esportius, culturals i generals. Suplementar l'aplicació
de  despeses  d'assistència  jurídica  davant  de  noves  despeses  de  procediments  que
afecten tant funcionaris com membres de la corporació. Suplementar les indemnitzacions a
tercers per a fer front, entre altres, a diverses sentències procedents del sector urbanístic
de Sant Gregori, igual que els interessos d’aquestes. Suplementar igualment l'aplicació de
les  despeses  referides  a  la  unitat  d'execució  A-30  i  31,  segons  informe  tècnic.  I
incrementar aplicacions de despeses referides a contractes davant de l'IPC definitiu per a
2017 (entre partides sense borsa de vinculació o import considerable).
D'altra banda, l'objecte de la present modificació, quant a crèdits extraordinaris, és dotar
crèdit suficient i adequat per a atendre el preu just i interessos corresponents de la finca
situada al carrer de la Vieta (segons import del Jurat d'Expropiació Forçosa).
El finançament de la present modificació correrà íntegrament a càrrec del romanent de
tresoreria per a despeses generals.

No obstant l'informe emés per la Intervenció Municipal, i d'acord amb el que estableix 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 6-2017 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: 
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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.”

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

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

3.-  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DE  L'EXPEDIENT  7/2017  DE  MODIFICACIÓ  DEL
PRESSUPOST  MUNICIPAL  MITJANÇANT  CONCESSIÓ  DE  CRÈDITS
EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDIT (exp. G8112/2017) (Àrea Econòmica.
Intervenció)

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

“Vista la necessitat de tramitació de l'expedient núm. 7-2017 de suplements de crèdit  i
crèdits  extraordinaris  en  el  Pressupost  municipal  de  l'exercici  2017  vigent,  segons  es
detalla a continuació.

Annex I. Es tracta de la creació d'un crèdit extraordinari per a l'aplicació de les despeses
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codi aplicació pressupostària projecte modificac(+) € 

SUPLEMENT CRÈDITS  

1532.21000000 MANTENIMENT I CONS. VIA PÚBLICA 43.000,00 €

342.2120004 MANTENIMENT I CONS. INST. ESPORTIVES 6.000,00 €

334.21200005 MANTENIMENT I CONS. EDIFICIS CULTURALS 6.000,00 €

920.21200000 MANTENIMENT I CONS. EDIFICIS GENERALS 6.000,00 €

920.22604000 ASSISTÈNCIA JURÍDICA 20.000,00 €

920.22699019 INDEMNITZACIONS A TERCERS 50.000,00 €

931.35200000 INTERESSOS DE DEMORA 6.000,00 €

151.60900009 UNITAT EXECUCIÓ A-30-31 (Serratella Marge) 2017-005 13.931,99 €

133.20000001 LLOGUER TERRENYS PÀRQUING 240,00 €

920.22100000 ELECTRICITAT SERVEIS GENERALS 9.650,00 €

171.22700002 CONTRACTE JARDINERIA 2.035,00 €

1621.22700003 CONTRACTE RECOLLIDA FEM 2.765,00 €

231.22799034 CONTRACTE TRANSPORT ADAPTAT 110,00 €

CRÈDITS EXTRAORDINARIS 

151.60000000 PREU JUST FINCA CARRER LA VIETA 2017-040 98.700,00 €

suma 264.431,99 €

codi aplicació pressupostària projecte modificac(-) € 

FINANÇAMENT INGRESSOS-augment 

870.0000 ROM. TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 264.431,99 €

suma 264.431,99 €
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de publicitat  i  propaganda amb motiu dels fons EDUSI,  per  al  seu seguiment i  control
comptable. Es finança amb romanent de tresoreria per a despeses generals.

Annex II. Es tracta igualment de la creació de crèdits extraordinaris, és a dir, aplicacions de
despeses noves, a l'efecte d'atendre programes d'ocupació, finançats, íntegrament o en la
seua gran part, amb fons procedents del SEPE i SERVEF quan es produïsca, si escau, la
concessió de la subvenció corresponent (desocupació agrícola, joves qualificats, joves en
general, taller d'ocupació Riu Anna).
Es finança amb la baixa d'altres partides de despesa.

Annex  III.  Es  tracta  de  suplementar  aplicació  pressupostària  de  despeses  corrents  ja
existent de funcionament del taller d'ocupació T’avalem. Es finança amb la baixa d'una
altra partida de despesa corrent.

No obstant l'informe emés per la Intervenció Municipal, i d'acord amb el que estableix 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 7-2017 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: 
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ANNEX I      (EDUSI)

codi aplicació pressupostària projecte modificac(+) € 

CRÈDITS  EXTRAORDINARIS

920.22602001 EDUSI. PUBLICITAT I PROPAGANDA 2017-0041 10.000,00 €

suma 10.000,00 €

codi aplicació pressupostària projecte modificac(-) € 

FINANÇAMENT: INGRESSOS-augment 

870.0000 ROM. TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 10.000,00 €

suma 10.000,00 €

ANNEX II      (PROGRAMES NOVA CREACIÓ SEPE-SERVEF)

CONVENIS SEPE-CORPORACIONS LOCALS 2017 (DESOCUPACIÓ AGRÍCOLA)
codi aplicació pressupostària projecte modificac(+) € 

CRÈDITS  EXTRAORDINARIS 

241.1430011 SALARIS SEPE 2017 CONDIC. ESPAIS NATURALS 2017-0043 0,01 €

241.1430012 SALARIS SEPE 2017 CONDIC. CAMÍ CARNISSERS I ALTRES 2017-0044 0,01 €

241.1430013 SALARIS SEPE 2017 CONDIC. CAMÍ PEDRERA I ALTRES 2017-0045 0,01 €

241.1430014 SALARIS SEPE 2017 CONDIC. CAMÍ LLOMBAI I ALTRES 2017-0046 0,01 €

241.1600012 S. SOCIAL SEPE 2017 CONDIC. ESPAIS NATURALS 2017-0043 0,01 €

241.1600013 S. SOCIAL SEPE 2017 CONDIC. CAMÍ CARNISSERS I ALTRES 2017-0044 0,01 €

241.1600014 S. SOCIAL SEPE 2017 CONDIC. CAMÍ PEDRERA I ALTRES 2017-0045 0,01 €

241.1600015 S. SOCIAL SEPE 2017 CONDIC. CAMÍ LLOMBAI I ALTRES 2017-0046 0,01 €

suma 0,08 €

codi aplicació pressupostària projecte modificac(-) € 

FINANÇAMENT: DESPESES-DISMINUCIÓ 

241.22699044 PLA MUNICIPAL OCUPACIÓ 0,08 €

suma 0,08 €
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PROGRAMA SERVEF CONTRACTACIÓ JOVES QUALIFICATS 2017-2018 (EMCUJU)
codi aplicació pressupostària projecte modificac(+) € 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS

241.1430015 SALARIS SERVEF EMCUJU 2017-2018 (JOVES QUALIFICATS) 2017-047 9.630,21 €

241.1600016 S. SOCIAL SERVEF EMCUJU 2017-2018 (JOVES QUALIFICATS) 2017-047 4.428,49 €

suma 14.058,70 €

codi aplicació pressupostària projecte modificac(-) € 

FINANÇAMENT: DESPESES-DISMINUCIÓ 

241.22699044 PLA MUNICIPAL OCUPACIÓ 14.058,70 €

suma 14.058,70 €

PROGRAMA SERVEF CONTRACTACIÓ JOVES 2017-2018 (EMPUJU)
codi aplicació pressupostària projecte modificac(+) € 

CRÈDITS  EXTRAORDINARIS

241.1430016 SALARIS SERVEF EMPUJU 2017 -2018 (JOVES ) 2017-048 24.523,00 €

241.1600017 S. SOCIAL SERVEF EMPUJU 2017-2018 (JOVES) 2017-048 11.277,00 €

suma 35.800,00 €

codi aplicació pressupostària projecte modificac(-) € 

FINANÇAMENT: DESPESES-DISMINUCIÓ 

241.22699044 PLA MUNICIPAL OCUPACIÓ 35.800,00 €

suma 35.800,00 €

SERVEF-TALLER D’OCUPACIÓ RIU ANNA  2017-2018 
codi aplicació pressupostària projecte modificac(+) € 

CRÈDITS  EXTRAORDINARIS

241.1430017 SALARIS TALLER OCUPACIÓ RIU ANNA 2017 -2018 2017-049 0,01 €
241.1600018 S. SOCIAL TALLER OCUPACIÓ RIU ANNA  2017-2018  2017-049 0,01 €

241.22699048 DESPESES FUNCIONAMENT TALLER RIU ANNA 2017-2018 2017-049 36.999,98 €
suma 37.000,00 €

codi aplicació pressupostària projecte modificac(-) € 
FINANÇAMENT: DESPESES-DISMINUCIÓ 

241.22699046 DESPESES FUNCIONAMENT TALLER D’OCUPACIÓ 37.000,00 €
suma 37.000,00 €
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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.”

En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sra. Rius
(tres), Sra. Montagut (dues), Sra. Aguilera (dues), Sra. Sanchis (dues).

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

5.-  DACIÓ  DE  COMPTE  AL  PLE  DELS  ACORDS  ADOPTATS  PER  LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL ENTRE ELS DIES 25/05/2017  I  15/06/2017,  AMBDÓS INCLOSOS
(Secretaria)

Sotmés  per  la  Presidència  l'assumpte  a  la  consideració  de  la  corporació,  els  dinou
membres presents del Ple de l'Ajuntament es donen per entesos dels acords adoptats per
la  Junta  de  Govern  Local  en  les  sessions  realitzades  entre  els  dies  25/05/2017  i
15/06/2017, ambdós inclosos.

La corporació en queda assabentada.

6 - DACIÓ DE COMPTE AL PLE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA
PRESIDÈNCIA QUE CONSTEN A LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONENTS
AL PERÍODE DEL 22/05/2017 AL 25/06/2017, AMBDÓS INCLOSOS

Sotmés per la Presidència l'assumpte a consideració de la corporació, els dinou 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
22/05/2017 al 25/06/2017, ambdós inclosos.

La corporació en queda assabentada.
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ANNEX III      (TALLER T’AVALEM)

TALLER D’OCUPACIÓ T´AVALEM 2017-2018
codi aplicació pressupostària projecte modificac(+) € 

SUPLEMENTS DE CRÈDITS 
241.22699047 DESPESES FUNCIONAMENT TALLER T’AVALEM  2017-2018 2017-037 25.783,00 €

suma 25.783,00 €

codi aplicació pressupostària projecte modificac(-) € 

FINANÇAMENT: DESPESES-DISMINUCIÓ 

241.22699046 DESPESES FUNCIONAMENT TALLER D’OCUPACIÓ 25.783,00 €

suma 25.783,00 €
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7.- PRECS I PREGUNTES

1.-  El  Sr.  Fuster  pregunta  al  Sr.  Arnandis  si  hi  ha  alguna  novetat  respecte  a  les
tramitacions que estaven desenvolupant junt amb l'Ajuntament de Nules pel tema del Pla
especial de la Marjaleria. Respon el Sr. Arnandis.

2.- La Sra. Montagut fa un prec a la Sra. alcaldessa o al Sr. Granel… Que quan es canvie
el  dia  i  hora  de  celebració  dels  plens  ordinaris  seria  recomanable  poder  crear  un
esdeveniment  en  les  xarxes  socials,  donar  informació  a  la  ciutadania  per  tal  que  se
n'assabente. 

3.-  La  Sra.  Montagut  comenta  que  ja  s'està  realitzant  l'adequació  de  la  vorera  a  la
carretera del Port exigida pel Grup Popular en el passat Ple ordinari de 8 de juny, i s'ha
adoptat  una  solució  provisional,  de  manera  que  els  residents  puguen  arribar  fins  al
contenidor de forma segura. Respon el Sr. Aparisi.

4.-  La  Sra.  Montagut  pregunta  al  Sr.  Aparisi  sobre  la  situació  actual  del  centre
polifuncional de la Serratella, tenint en compte que l'antic concessionari va renunciar, el
següent procés va quedar desert.  Se sap que ara hi  ha en tramitació un procediment
negociat en què s'ha invitat tres empreses. Sol·liciten informació sobre aquest procediment
i  quina possibilitat  de donar  servei  als  ciutadans té  per  a aquest  estiu.  Respon el  Sr.
Aparisi.

5.-  La  Sra. Montagut  pregunta al Sr. Zorío informació sobre la concessió de beques de
formació en turisme en pràctiques no laborals durant els mesos de juliol i agost. Segons
s'indicava en el decret de 2 de juny, es tractava de tres beques i les persones estarien a la
Tinència d'Alcaldia del Port entre el dia 1 de juliol i el 31 d'agost. No obstant això, segons
decret  de  29  de  juny  s'assigna únicament  una beca.  No hi  ha  hagut  més candidats?
S’ocuparan les tres beques? Respon el Sr. Zorío.

6.- La Sra. Montagut pregunta al Sr. Zorío si ha pensat en algun pla d'acció a la platja de
la Serratella, perquè els veïns puguen gaudir-ne, tenint en compte que no està totalment
preparada. Responen el Sr. Zorío i la Sra. alcaldessa. 

7.- El  Sr. Clausell  pregunta a la Sra. alcaldessa sobre el butlletí d'informació municipal
(BIM). Hi ha hagut únicament dos exemplars en sis mesos… Quina explicació pot oferir la
Sra.  alcaldessa  per  als  continuats  incompliments  de  l'empresa?  Què  farà  en  aquesta
qüestió?,  exigirà  responsabilitat  a  les  tres  persones  responsables  (Sr.  Del  Moral,  Sr.
Granel, Sr. Marc Guardiola -assessor de premsa)? Respon la Sra. alcaldessa.

8.- La Sra. Aguilera manifesta que el passat 26 de juny va rebre un correu electrònic per
part de l'empresa editora del BIM, en el qual s'explicava que no podia editar-se l'exemplar
corresponent al mes de juny perquè no s'havia rebut els articles per part de l'equip de
govern. Manifesta que la Sra. alcaldessa està envoltada de tres responsables directes en
els incompliments, i que l'única cosa que estan fent és intentar que la gent no tinga la
informació dels grups de l'oposició; perquè sí que es fa arribar la informació que interessa
a l'equip de govern.

Li prega que reunisca els grups polítics, que decidisca rescindir el contracte amb
l'empresa  que  actualment  edita  el  BIM  i  aprove  unes  bases  noves.  Respon  la  Sra.
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alcaldessa.

9.- La Sra. Aguilera pregunta a la Sra. alcaldessa, després de saber que la Conselleria ha
remés un escrit  a l'Ajuntament en què diu que la responsabilitat del  control  del  so del
festival Arenal Sound és de l'Ajuntament, com afrontaran aquest escrit, si han contestat
l'escrit,  si  no  s'ha  contestat…  I  sobretot,  sol·licita  que  es  compartisca  l'expedient  en
Gestiona amb tots els grups. Per què no s'ha compartit aquest expedient? Quines mesures
prendran? S'ha contestat o no a l'escrit? Respon la Sra. alcaldessa.

10.- La Sra. Sanchis pregunta també pel BIM. Considera que no ha quedat clara la raó de
l'absència  d'edició  d’aquest:  és  per  responsabilitat  de  l'empresa  o  de  la  gent  que  ho
gestiona des de l'Ajuntament? Respon la Sra. alcaldessa.

11.-  La Sra. Sanchis pregunta al Sr. Zorío si part dels diners de la modificació de crèdit
aprovada en el punt 3 es destinaran a arreglar la platja del Grau. Respon el Sr. Zorío.

12.-  La  Sra.  Sanchis  pregunta al Sr. Gual  pel Pla general  d'emergències de Borriana.
Respon el Sr. Gual. 

13.-  La Sra. Sanchis pregunta al Sr. Granel per què no s'ha informat del tall de carrer a
Borriana  per  a  la  celebració  del  triatló,  que  és  una  activitat  programada  i  no  una
emergència. Respon el Sr. Granel.

I sense més assumptes per tractar, la Presidència alça la sessió a les 20 hores i 35 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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