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Magnífic Ajuntament de Borriana

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL
5 DE NOVEMBRE DE 2015

A la ciutat de Borriana, el 5 de novembre de 2015, es reuneixen a la sala de sessions
de la casa consistorial de l'Ajuntament de Borriana, assistits per la secretària general,
Sra. Iluminada Blay Fornas, i amb la presència de la Sra. interventora, Sra. M. Carmen
González Bellés, els senyors i senyores següents:

ALCALDESSA
SRA. MARIA JOSÉ SAFONT MELCHOR (PSOE)

TINENTS D'ALCALDE
1r. SR. VICENT GRANEL CABEDO (Compromís)
2n. SR. CRISTOFER DEL MORAL ESPINOSA (Se Puede Burriana)
3r. SR. VICENTE APARISI JUAN (PSOE)
4t. SR. SANTIAGO ZORÍO CLEMENTE (Compromís)
5a. SRA. M. CRISTINA RIUS CERVERA (PSOE)
6é. SR. JAVIER GUAL ROSELL (PSOE)
7é. SR. MANUEL NAVARRO RUIZ (Se Puede Burriana)

REGIDORS
SR. BRUNO ARNANDIS VENTURA (PSOE)
SRA. M. LLUÏSA MONFERRER AGUILELLA (PSOE)
SRA. INMACULADA CARDA ISACH (Compromís) 
SR. JUAN FUSTER TORRES (PP)
SRA. ANA MONTAGUT BORILLO (PP)
SR. ÍÑIGO LOSADA BREITLAUCH (PP)
SR. ENRIQUE SAFONT MELCHOR (PP)
SRA. VICTORIA MARÍA MARÍN FUENTES (PP)
SR. CARLOS SOLÁ PERIS (PP)
SRA. M. CONSUELO SUAY MONER (PP)
SRA. MARIOLA AGUILERA SANCHIS (Cibur)
SR. ANTONIO SÁNCHEZ AVILÉS (Cibur)
SRA. M. JESÚS SANCHIS GUAL (Ciudadanos)

La Sra. presidenta declara oberta la sessió, quan són les 19 hores i 3 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 23 DE JULIOL DE 2015,  EN LA
SEUA VERSIÓ EN AMBDUES LLENGÜES OFICIALS (Secretaria)

La Secretaria dóna compte de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió plenària
ordinària  realitzada  el  dia  23  de  juliol  de  2015,  en la  seua  redacció  en  ambdues
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llengües oficials.

Sotmesa l'acta a la consideració de la corporació, els vint-i-un membres presents del
Ple de l'Ajuntament hi presten unànime aprovació, i així ho declara la Presidència.

2.- AUTORITZACIÓ, SI ESCAU, A SR. JOSÉ MANUEL MELCHOR MONSERRAT DE
COMPATIBILITAT DE LLOC DE TREBALL EXERCIT EN AQUEST AJUNTAMENT,
AMB L'EXERCICI D'UN SEGON LLOC DE TREBALL (G10597/2015) (Àrea I. Neg.
RH)

La  Secretaria  dóna  compte  de  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  Permanent
d'Interior, Recursos Humans i Benestar Social, del següent tenor literal:

“VISTA la  sol·licitud  formulada  per  Sr.  José  Manuel  Melchor  Monserrat,  arqueòleg
municipal-director del Museu d'aquest Ajuntament, per la qual insta la compatibilitat
amb un segon lloc de treball al marge de la funció pública local, concretament a la
Universitat  Jaume  I  de  Castelló  (Departament  d'Història,  Geografia  i  Art)  com  a
professor associat.

VIST el que disposen els articles 4, 7 i 16 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
sobre incompatibilitats de personal al servei de les administracions públiques, així com
l'article 92 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la
funció pública valenciana.

I de conformitat amb l'informe proposta de la Secció I i amb el dictamen de la Comissió
Informativa d'Interior, RH i Benestar Social.

El  Ple  de l'Ajuntament,  fent  ús  de les  atribucions  que  li  confereix  l'article  92.4  de
l'esmentada Llei 10/2010, ACORDA:

Primer.- Autoritzar a l'empleat  José Manuel Melchor Monserrat la compatibilitat del
lloc exercit en aquest Ajuntament amb el de professor associat a la Universitat Jaume I
de Castelló, d'acord amb el següents criteris, limitacions i prohibicions:

- Només s'atorga compatibilitat  per al lloc o activitat mencionat de manera que, en
canviar de lloc o activitat, quedarà automàtica extingida.

-  La jornada laboral  en el  segon lloc  no pot  ser  superior  a  la  de temps parcial.  I
s'autoritza, com a màxim, fins a la finalització del curs 2015-2016 (31/08/2016).

- La present autorització de compatibilitat queda condicionada a l'estricte compliment
de  la  jornada  i  horari  de  treball  del  Sr.  Melchor,  havent  estat  aquest  aprovat  per
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Resolució de l'Alcaldia Presidència núm. 688, de 5 d'agost de 2013, com segueix:

○ 37,30 hores setmanals distribuïdes de manera flexible entre les 07.30
hores i  les 19.30 hores,  de dilluns a divendres, segons les necessitats del
servei. 

○ Temps  fix  o  estable:  ha  de  ser  de  4  hores  diàries  d'obligada
concurrència, entre les 08.30 i les 12.30 hores, de dilluns a divendres.

- Els serveis prestats en el segon lloc no han de computar a l'efecte de triennis.

-  Les pagues extraordinàries,  així  com les prestacions  de caràcter  familiar,  només
poden percebre's per un dels llocs, qualsevol que siga la seua naturalesa.

-  La  compatibilitat  pot  ser  revocada  quan  l'activitat  compatibilitzada  impedisca  o
menyscabe  l'estricte  compliment  dels  deures  o  comprometa  la  imparcialitat  o
independència del Sr. Melchor. I ha de quedar automàticament sense efecte en cas de
canvi de lloc de treball a l'Ajuntament.

Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada, als efectes oportuns.

Tercer.-  Traslladar  aquest  acord al  Negociat  de Recursos Humans i  a la Junta de
Personal, als efectes oportuns.

Quart.- Contra el present acord, 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  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.

Sotmesa l'acta a la consideració de la corporació, els vint-i-un membres presents del
Ple de l'Ajuntament hi presten unànime aprovació, i així ho declara la Presidència.
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3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
DE  MANTENIMENT  DELS  EQUIPS  I  INSTAL·LACIONS  DE  TRACTAMENT  DE
L'AIGUA DE LA PISCINA COBERTA MUNICIPAL DE BORRIANA (G362/2015) (Àrea
I. Neg. Contractació)

Sotmesa la ratificació de la inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia a la consideració
de  la  corporació,  els  vint-i-un  membres  presents  hi  presten  unànime  aprovació.
Consegüentment, es ratifica la inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia.

La  Secretaria  dóna  compte  de  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  Permanent
d'Interior, Recursos Humans i Benestar Social, del següent tenor literal:

“Vistes les actuacions seguides amb vista a la contractació del servei de manteniment
dels equips i instal·lacions de tractament de l'aigua de la piscina coberta municipal de
Borriana, de conformitat amb la providència del regidor delegat de Cultura, Patrimoni,
Esports  i  Mitjans  de  Comunicació  de  29  de  setembre  de  2015  (exp.  25/15-  Gest
362/15), per procediment obert amb diversos criteris d'adjudicació.

Vistos el plec de prescripcions tècniques elaborat per l'enginyer tècnic municipal i pel
tècnic municipal d'Esports i el de clàusules administratives elaborat per la cap de la
Secció Primera, reguladors de la contractació, amb subjecció al que estableixen els
art. 114 i següents del TRLCSP, ambdós del 28 d'octubre.

De conformitat amb la disposició addicional segona de la mencionada Llei, han estat
emesos els informes per Secretaria i per Intervenció de Fons.

Vist l'informe emés per la cap de Secció Primera de Contractació i de conformitat amb
el dictamen de la Comissió d'Hisenda, Comptes i Interior, el Ple de l'Ajuntament, fent
ús  de  les  atribucions  que  té  conferides  per  la  disposició  addicional  segona del
TRLCSP, acorda:

Primer.- Aprovar  l'expedient  per  a  la  contractació  del  servei  de  manteniment  dels
equips  i  instal·lacions  de tractament  de l'aigua  de la  piscina coberta  municipal  de
Borriana  i els  plecs  de  prescripcions  tècniques  i  de  clàusules  administratives
particulars, establint com a criteris que han de servir de base per a l'adjudicació del
contracte els següents:

Criteris objectius de valoració
L'oferta econòmica presentada ha d'atorgar fins a 75 punts (75%) de valoració en
l'adjudicació del present contracte.

Les ofertes s'han de puntuar aplicant l'expressió:
75 x oferta menor / oferta considerada

Criteris ponderables mitjançant judicis de valor
Mitjançant judici de valor s'ha d'avaluar la qualitat de la memòria tècnica presentada.
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L'estudi  dels  distints  apartats  de  la  memòria  tècnica  presentada  pel  licitador  ha
d'atorgar fins a 25 punts (25%) de valoració en l'adjudicació del present contracte.

S'assenyala la preferència en l'adjudicació d'aquest contracte per a les proposicions
presentades  per  aquelles  empreses  que  acrediten  tenir  en  el  seu  personal  un
nombre  de  treballadors  minusvàlids  no  inferior  al  2  per  100,  sempre  que  les
esmentades proposicions igualen en els seus termes les més avantatjoses des del
punt de vista dels criteris objectius per a l'adjudicació.

Segon.- Adoptar el compromís de consignar suficient import (37.500 euros anuals, IVA
inclòs) en el pressupost per a l'exercici de 2016, quedant condicionada l'adjudicació a
l'existència de crèdit suficient i adequat per a atendre la despesa.

Tercer.- Acordar l'obertura del procediment obert, previst i regulat en els articles 138 i
157 a 161 del TRLCSP, i ordenar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de la Província,
així com en el perfil del contractant.”

En relació amb aquest assumpte, no es produeixen intervencions.

Sotmés l'assumpte a la consideració de la corporació, els vint-i-un membres presents
hi presten unànime aprovació, i així ho declara l'Alcaldia Presidència.

4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
DE  MANTENIMENT  DELS  SISTEMES  DE  SEGURETAT  INSTAL·LATS  EN
COL·LEGIS  PÚBLICS  I  DEPENDÈNCIES  MUNICIPALS  DE  BORRIANA
(G5773/2015) (Àrea I. Neg. Contractació)

La  Secretaria  dóna  compte  de  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  Permanent
d'Interior, Recursos Humans i Benestar Social, del següent tenor literal:

“Vistes les  actuacions  seguides  amb  vista  a  la  contractació  del  servei  de
manteniment dels sistemes de seguretat instal·lats en col·legis públics i dependències
municipals  de Borriana, de conformitat  amb la  providència  del  regidor  delegat
d'Interior,  Personal  i  Seguretat  de 30 de setembre de 2015 (exp.  51/15 -  Gest
5773/15), per procediment obert amb diversos criteris d'adjudicació.

Vistos el plec de prescripcions tècniques elaborat per l'enginyer tècnic municipal el 13
d'octubre i el de clàusules administratives elaborat per la cap de la Secció Primera,
reguladors de la contractació, amb subjecció al que estableixen els art. 114 i següents
del TRLCSP.
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De conformitat amb la disposició addicional segona de la mencionada Llei, han estat
emesos els informes per Secretaria i per Intervenció de Fons.

Vist l'informe emés per la cap de Secció Primera de Contractació i de conformitat amb
el dictamen de la Comissió d'Interior, Recursos Humans i Benestar Social, el Ple de
l'Ajuntament, fent ús de les atribucions que té conferides per la disposició addicional
segona del TRLCSP, acorda:

Primer.- Aprovar  l'expedient  per  a  la  contractació  del  servei  de  manteniment  dels
sistemes de seguretat  instal·lats  en col·legis  públics i  dependències  municipals  de
Borriana  i els  plecs  de  prescripcions  tècniques  i  de  clàusules  administratives
particulars, establint com a criteris que han de servir de base per a l'adjudicació del
contracte els següents:

Criteris objectius de valoració
L'oferta econòmica presentada ha d'atorgar fins a 80 punts (80%) de valoració en
l'adjudicació del present contracte.

Les ofertes s'han de puntuar aplicant l'expressió:
80 x oferta menor / oferta considerada

Criteris ponderables mitjançant judicis de valor
Mitjançant judici de valor s'han d'avaluar els distints apartats del programa tècnic
presentat.  Del  seu estudi  s'han d'atorgar  fins  a  20  punts  (20%) de valoració  en
l'adjudicació del present contracte.

S'assenyala la preferència en l'adjudicació d'aquest contracte per a les proposicions
presentades  per  aquelles  empreses  que  acrediten  tenir  en  el  seu  personal  un
nombre  de  treballadors  minusvàlids  no  inferior  al  2  per  100,  sempre  que  les
esmentades proposicions igualen en els seus termes a les més avantatjoses des del
punt de vista dels criteris objectius per a l'adjudicació.

Segon.- Adoptar el compromís de consignar suficient import (22.000 euros anuals IVA
inclòs) en el pressupost per a l'exercici de 2016, quedant condicionada l'adjudicació a
l'existència de crèdit suficient i adequat per a atendre la despesa.

Tercer.- Acordar l'obertura del procediment obert, previst i regulat en els articles 138 i
157 a 161 del TRLCSP i ordenar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de la Província,
així com en el perfil del contractant.”

En relació amb aquest assumpte, no es produeixen intervencions.

Sotmés l'assumpte a la consideració de la corporació, els vint-i-un membres presents
hi presten unànime aprovació, i així ho declara l'Alcaldia Presidència.
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5.- SOL·LICITUD  DE  PARTICIPACIÓ,  SI  ESCAU,  DE  L'AJUNTAMENT  DE
BORRIANA, EN EL PROGRAMA XARXA LLIBRES DE TEXT DE LA COMUNITAT
VALENCIANA PER AL CURS ESCOLAR 2015-2016 (G11474/2015) (Àrea IV. Neg.
Participació Ciutadana)

Sotmesa la ratificació de la inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia a la consideració
de  la  corporació,  els  vint-i-un  membres  presents  hi  presten  unànime  aprovació.
Consegüentment, es ratifica la inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia.

La Secretaria  dóna compte de dictamen de la  Comissió Informativa Permanent  de
Participació Ciutadana, del següent tenor literal:

“Vista  l'Ordre 17/2015,  de 26 d'octubre,  de la  Conselleria  d'Educació,  Investigació,
Cultura i Esport, publicada en el DOCV núm. 7644, de 27 d'octubre de 2015, per la
qual es regulen les bases de les ajudes destinades als ajuntaments o entitats locals
menors per a fer efectiu el programa de gratuïtat dels llibres de text i material curricular
dirigit a l'alumnat que curse ensenyaments obligatoris i formació professional bàsica
als centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana (programa Xarxa de
Llibres de Text de la Comunitat Valenciana).

No obstant l'informe emés per la Secció IV i d'acord amb el dictamen de la Comissió
Municipal de Participació Ciutadana.

El Ple de l'Ajuntament, d'acord amb el que disposa el punt sisé de l'Ordre, ACORDA:

Primer.-  Sol·licitar  a  la  Conselleria  d'Educació,  Investigació,  Cultura  i  Esport  la
participació en el programa Xarxa Llibres de Text de la Comunitat Valenciana per al
curs escolar 2015-2016 i sol·licitar, en conseqüència, a l'esmentada Conselleria, una
ajuda econòmica per al finançament de l'esmentat programa, d'acord amb el que es
disposa en l'apartat 2 de la base setena de les reguladores de la convocatòria (Ordre
17/2015, de 26 d'octubre).

Segon.- Comprometre's a complir les obligacions que es deriven de la recepció de la
subvenció i que es contenen en l'Ordre 17/2015, de 26 d'octubre.

Tercer.- Comprometre's a habilitar en el Pressupost general d'aquest Ajuntament per a
l'any 2016 l'oportuna aplicació pressupostària per tal de fer front a la part municipal del
finançament  del  programa; finançament  municipal  que s'ha de realitzar en la  seua
totalitat en l'exercici de 2016, d'acord amb el que es preveu en l'apartat 2 de la base
tercera de les reguladores de la convocatòria.

Quart.- Comunicar a la Intervenció Municipal i a la Generalitat Valenciana -Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport- el present acord.”

En relació amb aquest assumpte, es produeixen les intervencions següents: 

Sra. alcaldessa:  “El que portem al Ple és la sol·licitud a la Conselleria d'Educació
Cultura i Esport de la participació en el programa Xarxa Llibres de Text de la Comunitat
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Valenciana  per  al  curs  escolar  2015-2016,  i  sol·licitar  a  la  Conselleria  una  ajuda
econòmica per al seu finançament.

Considerem  que  l'educació  és  un  dret  fonamental.  I  si  parlem  d'educació
obligatòria, s'ha d'afavorir en tot moment que tot l'alumnat puga gaudir d'una inversió
en aquesta etapa educativa, directament adreçada a les persones (en aquest cas, a
les famílies) per a poder garantir aquest dret.

El Govern de la Generalitat  entén que la gratuïtat dels llibres de text és un
requisit imprescindible perquè la universalització de l'educació siga realment efectiva. I
el pla Xarxa de Llibres afavoreix la col·laboració entre les administracions públiques
més pròximes als ciutadans. 

Entenem que la cooperació entre administracions ha de basar-se en la prioritat
de donar resposta a les necessitats de la ciutadania. L'Ordre 17/2015, de 26 d'octubre,
de la Conselleria d'Educació (publicada el dia 27 d'octubre), manifesta, basant-se en el
fet que la comunitat educativa sol·licita des de fa temps que la gratuïtat efectiva de
l'ensenyament  obligatori  incloga  la  gratuïtat  dels  llibres  de  text  i  d'altres  materials
curriculars,  que  la  Generalitat  té  per  objectiu  aconseguir  la  plena  efectivitat  de  la
gratuïtat per a l'alumnat d'educació primària, educació especial, educació secundària
obligatòria i formació professional bàsica, escolaritzats als centres públics i als centres
privats concertats de la Comunitat Valenciana.

En el Ple de la Diputació, així mateix, es va aprovar una moció que incloïa que
la Diputació de Castelló, dins dels seus límits pressupostaris, i buscant les fórmules
legals necessàries, donaria suport al Consell i als ajuntaments en el desenvolupament
del pla de gratuïtat dels llibres de text.

El Decret llei 4/2015, de 4 de setembre, del Consell, en l'article únic, especifica
que els municipis de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana continuaran prestant
les  competències  d'atenció  primària  de  salut,  serveis  socials  i  educació,  fins  que
s'aproven  les  normes  reguladores  del  sistema  de  finançament  de  les  comunitats
autònomes i de les hisendes locals.

Indicacions  en  el  mateix  sentit  han  arribat  des  del  Ministeri  d'Hisenda  i
Administracions  Públiques,  que  en  un  escrit  firmat  pel  secretari  d'Estat
d'Administracions  Públiques  (rebut  per  aquesta  Alcaldia)  diu,  després  d'unes
consideracions inicials,  que  ‘finalment,  sobre la  base del  que s'ha exposat,  es  pot
concloure que fins que no siguen aprovades les normes reguladores del nou sistema
de  finançament  autonòmic  i  local,  les  competències  que  es  refereixen  a  les
esmentades disposicions transitòries primera i segona, i addicional quinzena, han de
continuar sent prestades pels ajuntaments’. Aquestes són unes qüestions que també
es  poden  aplicar  al  cas  de  temes  d'ocupació.  Els  ajuntaments  assumeixen
competències  que  en  estricta  legalitat  no  tenen  per  què  assumir.  Per  tot  açò,
demanem el seu suport a la sol·licitud.”

Sra. Aguilera: “Estàvem esperant que en la seua intervenció ens aclarira els dubtes
que ens han sorgit  en aquest  punt.  Però veiem que ha sigut  més una intervenció
d'àmbit electoral, en la seua línia; que per a aclarir l'informe contrari de la Secció IV. O
siga, que aquest matí, si haguera estat en la Comissió Informativa, hauria escoltat el
debat que s'ha produït respecte d'aquest punt; on el tècnic municipal no ha fet més
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que reiterar-se en el seu informe, i en els dubtes que ens sorgeixen.
Nosaltres en aquest punt ens abstindrem per diversos motius. Primer, perquè si

evidentment  alguna  administració  fins  a  la  data  ha  fallat  en  el  pagament  de
subvencions  a  aquest  Ajuntament,  ha  sigut  la  Generalitat.  En  quatre  mesos,
evidentment,  el  nou govern no ha pogut fer miracles, ni sanejar els comptes de la
Generalitat. Amb la qual cosa, dubtem molt que aquests diners vagen a arribar.

És molt fàcil, Sra. Safont, fer promeses electorals, com està fent la Generalitat,
i evidentment portar-les a terme pagant-les els altres... Això és molt fàcil. ‘Assegurarem
la gratuïtat dels llibres de text; però no paguem nosaltres, sinó que paguen la Diputació
i l'Ajuntament.’ A més, es tracta d'un tema que no ens competeix; perquè vosté ha fet
referència a les competències que tenen els ajuntaments en matèria d'educació. Però
haurà de dir que no tenen res a veure més que amb el manteniment dels col·legis i
dels edificis que siguen educatius, i cap competència més.

Però fixe's,  com li  diu l'informe de la Secció IV, amb la llei  a la mà, aquest
Ajuntament no té competències en matèria d'educació. Sí que en tenim per a pagar les
promeses  electorals  de  la  Generalitat  amb  els  nostres  diners.  O  siga,  que  els
ciutadans de Borriana, amb els diners dels seus impostos, rebran part d'aquesta ajuda
dels llibres. Perquè, de gratuïta, res; perquè la part de l'Ajuntament la pagaran amb els
impostos dels ciutadans de Borriana.

Per a nosaltres, Sra. alcaldessa, la seua proposta es queda curta i incompleta.
D'una banda, es queda curta, perquè, tenint en compte l'informe, on de forma clara els
indica que hi haurà o pot haver-hi uns 4.706 beneficiats d'aquestes subvencions, a un
màxim de 66,66 € per persona... Doncs fixe's, en el punt tercer de la seua proposta no
posa cap quantitat;  quan només cal multiplicar.  És a dir,  si  vosté es compromet a
pressupostar, diga d'entrada que aquesta obligació de pressupostar que tindrà, siga
realista, i diga que seran uns 313.000 € el que caldrà pressupostar per a només la part
de l'Ajuntament. 

És incompleta (com li dic) perquè se li oblida una cosa fonamental que també
recull l'informe de la Secció IV; i que només té dues vies per a poder exercir aquesta
possibilitat que vosté està plantejant de gratuïtat o de comprometre's a pagar aquests
diners. Vosté només té dues vies legals; que a més li ho diu l'informe: o sol·licita un
informe  vinculant  de  la  Direcció  General  corresponent,  o  la  Generalitat  delega
textualment  la  competència;  cosa  que  en  aquest  moment  i  en  data  d'avui,
administrativament i legalment, aquest Ajuntament no té.

I en quart i últim lloc, no diu res en la seua proposta, i esperava que ho diguera
en la seua intervenció, de què passarà si la Generalitat i la Diputació no compleixen la
seua part. Es compromet aquest Ajuntament a assumir el 100% del cost dels llibres de
text de Borriana? Perquè això és una cosa que evidentment haurem de deixar clara a
la gent. Sobretot, perquè també li vull pregar una cosa... De manera urgent, jo entenc
que ha de (si no ho ha fet)... Potser ho ha fet, i la informació que ens ha arribat és
contradictòria... Però jo crec que manera urgent ha de convocar vosté els directors
dels  centres  escolars  i  donar-los  una  informació  veraç  del  que  suposa  aquesta
subvenció, de les dates, i que siga concreta. Perquè ja li dic, aquest matí ho he dit en
la  Comissió,  que  a  nosaltres  ens  ha  arribat  que  hi  ha  gent  que  ja  ha  presentat
documentació als col·legis, per a venir el dia 1 de desembre a cobrar els llibres de text.
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O siga, així de clar se'ns ha traslladat. Llavors, jo entenc que per les presses o pel que
siga, ací hi ha hagut una falta d'informació als centres i usuaris de com es portarà açò
a terme realment.

Per aquests motius que li he exposat abans, el nostre vot serà l'abstenció.”

Sra. alcaldessa:  “Simplement vull  contestar-li.  S'ha enviat la informació als centres
que teníem en el moment en què la teníem. Ho ha tramitat la funcionària corresponent.
A mi m'agradaria tenir molta més informació. Jo sí que em fie que la Diputació i la
Conselleria posaran els diners. Sí que m'ho crec. Tinc fe en aquest aspecte.

I  a  més,  posarem  la  quantitat  que  correspon  (aquests  313.000  €)  en  el
Pressupost,  com  correspon,  per  a  poder  demanar  després  la  subvenció  a  la
Conselleria.”

Sotmés l'assumpte a la corresponent votació, dóna el resultat següent: vots a favor,
DIVUIT (6 del PSOE, 3 de Compromís, 2 de Se Puede Burriana i 7 de PP). Vots en
contra, CAP. Abstencions, TRES (2 de Cibur i 1 de Ciudadanos). Consegüentment es
declara l'assumpte aprovat per majoria.

6.-  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DE  L'ADDENDA  A  CONVENI  D'ENCÀRREC  DE
GESTIÓ  PER  AL  MANTENIMENT,  REPARACIÓ  I  CONSERVACIÓ  DE  LA
INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DEL LITORAL INSTAL·LADA A LES PLATGES
DE BORRIANA (G3866/2015) (Àrea IV. Neg. Participació Ciutadana)

Sotmesa la ratificació de la inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia a la consideració
de  la  corporació,  els  vint-i-un  membres  presents  hi  presten  unànime  aprovació.
Consegüentment, es ratifica la inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia.

La Secretaria  dóna compte de dictamen de la  Comissió Informativa Permanent  de
Participació Ciutadana, del següent tenor literal:

“VIST l'esborrany de l'addenda al conveni subscrit en data 30 de juliol de 2015, entre
l'Agència Valenciana del Turisme i aquest Ajuntament, l'objecte del qual és incloure en
aquest les determinacions que estableix l'article 57.bis.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local.

I  de  conformitat  amb l'informe proposta  de  la  Secció  IV  i  amb el  dictamen  de  la
Comissió Municipal de Participació Ciutadana.

El Ple de l'Ajuntament, fent ús de les atribucions que li confereix l'article 47.2.h de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, ACORDA:

Primer.- Aprovar l'addenda al conveni de col·laboració entre l'Agència Valenciana del
Turisme i aquest Ajuntament, l'objecte del qual és incloure-hi les determinacions que
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estableix l'article 57.bis.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local.

Segon.- Facultar l'Alcaldia Presidència, tan àmpliament com en dret siga exigible, per a
la firma de l'addenda així com per a tots aquells actes de gestió derivats de l'acord
subscrit.

Tercer.- Ordenar la publicació d'aquest acord en el tauler d'edictes municipal.

Quart.- Traslladar aquest acord a l'Agència Valenciana del Turisme, a la Secció IV, als
Serveis Tècnics municipals i a la Intervenció de Fons, als efectes oportuns.

Cinqué.- Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, pot interposar-se
recurs  contenciós  administratiu,  en  el  termini  de  dos  mesos  comptadors  des  de
l'endemà de la  seua publicació en el  tauler  d'edictes municipal,  davant  de la  Sala
Contenciosa  Administrativa  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  la  Comunitat
Valenciana amb seu a la ciutat de València, d'acord amb el que disposa l'article 10 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 publicació,
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 aquest assumpte, no es produeixen intervencions.

Sotmés l'assumpte a la consideració de la corporació, els vint-i-un membres presents
hi presten unànime aprovació, i així ho declara l'Alcaldia Presidència.

7.-  APROVACIÓ INICIAL,  SI  ESCAU,  DE  LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA
MUNICIPAL  REGULADORA DE  LES  AUTORITZACIONS  DE  GUALS  I  DE  LES
ZONES DE CÀRREGA I  DESCÀRREGA (G11430/2015)  (Àrea V.  Neg.  Disciplina
Urbanística)

Sotmesa la ratificació de la inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia a la consideració
de  la  corporació,  els  vint-i-un  membres  presents  hi  presten  unànime  aprovació.
Consegüentment, es ratifica la inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia.

La  Secretaria  dóna  compte  de  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  Permanent
d'Urbanisme i Medi Ambient, del següent tenor literal:
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“Vista la providència dictada pel regidor delegat d'Urbanisme, de data 28 d'octubre de
2015,  en  què  insta  que  s'inicien  els  tràmits  necessaris  per  a  l'aprovació  pel  Ple
d'aquest Ajuntament de la modificació de l'Ordenança reguladora de les autoritzacions
de guals i de les zones de càrrega i descàrrega.

Vista la modificació de l'esmentada Ordenança formulada per la Regidoria delegada
d'Urbanisme, que afecta la redacció del seu article segon.

Vist el que disposa l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases del
règim local.

Vist l'informe proposta emés respecte d'això per la cap de la Secció V, i de conformitat
amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, el Ple de
l'Ajuntament, fent ús de les atribucions que li confereix l'art. 22.2.d de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, i l'art. 50.3 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, ACORDA:

Primer.-  Aprovar  inicialment  la  modificació  del  text  de  l'Ordenança  municipal
reguladora de les autoritzacions de guals i de les zones de càrrega i descàrrega, que
afecta el seu article 2n  (Concepte), el qual ha de quedar redactat amb el següent
tenor literal:

La present Ordenança ha de regular els usos següents:
 
a) L'aprofitament especial del domini públic que té lloc pel pas de vehicles des de la
via pública a edificis, solars i carrers particulars o semblants, mitjançant autorització
de gual,  tot  això  amb independència  que siga  possible  o  no  l'estacionament  de
vehicles enfront de l'esmentat accés, sempre que aquest es faça a través de:

- vorera diferenciada.
- accés que interrompa vorera.
- vial sense vorera que tinga configurat i senyalitzat un règim exprés de prioritat de
vianants
- accés a través de carrils d'ús predeterminat (carril bici, andana de vianants, etc.).

Aquesta autorització és preceptiva en tots els casos indicats, estant subjecta a taxes
municipals d'acord amb el que estableix la corresponent Ordenança fiscal.

Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència de les persones interessades durant
el termini de 30 dies, comptadors de l'endemà de publicació de l'acord d'aprovació
inicial  en el  Butlletí  Oficial  de la  Província,  per a la  presentació de reclamacions i
suggeriments.

Tercer.-  Ordenar  la  publicació  del  present  acord  en  el  tauler  d'anuncis  d'aquest
Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província.
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Quart.-  Entendre definitivament aprovada la present Ordenança,  en cas que no es
presentara cap reclamació ni suggeriment, i en aquest cas procedir a la publicació del
text íntegre en l'esmentat Butlletí, a l'efecte de la seua entrada en vigor.”

En relació amb aquest assumpte, es produeixen les intervencions següents: 

Sra. Aguilera: “Sr. Arnandis, nosaltres en aquest punt li donarem suport i aprovarem la
modificació, com hem fet aquest matí en la Comissió. Però sí que volíem fer-li una
reflexió i una pregunta.

Vosté, quan va prendre possessió del càrrec, una de les coses que es va fartar
de dir  és que tiraria enrere aquesta Ordenança, que se la carregaria absolutament
tota;  i  quan ha tingut  l'oportunitat,  l'única cosa que ha fet  ha sigut  una modificació
xicoteta, que evidentment era necessària per a aclarir alguns termes, però tampoc ha
fet res de l'altre món.

No obstant això, jo sí que volia preguntar-li una cosa; i vull que em conteste.
Des de febrer de 2014 que es va aprovar aquesta Ordenança, hi ha hagut gent que
s'ha vist obligada a traure els seus guals en zones on ara (amb aquesta modificació)
no estan obligats a tenir-ne. La pregunta que volem que ens conteste és si vostés han
fet un estudi de quants guals són; i si es notificarà a aquesta gent que podran retirar el
gual i tornar-los els diners.”

Sr.  Arnandis:  “Evidentment  aquesta  és  una  modificació  puntual;  només  és  per  a
adaptar-la a l'Ordenança fiscal. L'Ordenança de guals i zones de càrrega i descàrrega,
ens agradaria modificar-la amb més profunditat; però s'ha de reflexionar, perquè hi ha
molt d'interés a canviar-la...

Bé, ací hi ha dos fets imposables: l'un és la reserva d'espai d'estacionament, i
l'altre és el de vehicles que passen per una zona que està reservada a altres usos
(com una vorera, un carril bici o un carrer de vianants). Ens trobem que hi ha carrers
(sobretot a la zona de la mar) molt estrets, i no hi ha vorera, amb la qual cosa també
s'estava exigint que es posara el gual. Aquesta és una modificació que s'està fent ara;
perquè ací  sí  que no trobàvem cap sentit  al  fet  que s'obligara a tenir  un gual  en
aquests carrers.

Vosté em pregunta si la mesura serà retroactiva... No, no ho crec; no ho hem
pensat, que siga retroactiva. No sé si es pot fer, però tampoc ens ho hem plantejat.
També pregunta (si no ho he entés malament) si es notificarà a les persones que tenen
aquests guals... És difícil, perquè en el llistat que tenim de tots els guals de Borriana,
no figura aquesta informació. Llavors, necessitaríem un funcionari... Que ara mateix ja
s'estan demorant les sol·licituds de gual 30 dies, perquè a la tercera planta també hi
ha vacants, perquè falta personal... Necessitaríem un funcionari per a estudiar cas per
cas  quins  guals  es  veuen  afectats  i  quins  no.  En  aquest  cas  no  s'aplicarà
retroactivament. Els que ja ho tinguen poden sol·licitar la baixa i...”

Sra. Aguilera: “Mire, jo a vegades quan els dic que es posen a treballar, els ho dic de
cor. I si necessita ajuda, no necessita més que cridar-nos; mire si és fàcil. Vosté té
l'aprovació de l'Ordenança des de febrer de 2014. O siga, no ha de revisar tots els
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guals de Borriana; ha de revisar exclusivament els que es van donar d'alta, i els que es
va forçar que es donaren d'alta (com vosté està dient); que ja li dic que li aprovarem el
punt, perquè estem d'acord en l'exposició i en el fons. 

Però no és tan complicat. Agafa vosté les altes des de 2014, es mira els carrers
i se'n va al funcionari i diu: ‘mire, a aquests senyors se'ls notifica’. Perquè jo li vaig a dir
una cosa: vostés, i nosaltres els polítics que estem ací, aprovem coses, modifiquem.
Però a la gent del carrer, Sr. Arnandis, no els arriba. Hi ha gent que no llig la premsa,
que no ve als plens i que evidentment se n'assabenta quan li arriba una notificació que
l'obliga a traure un gual on ara no tindria per què tenir-ne. I jo no crec que siga un
treball tan ardu, ni tan complicat, ni tan penós.

És a dir, que potser no puga ser retroactiu, i no se'ls puga tornar els diners. Ací
li done la raó; perquè segurament per l'Ordenança fiscal l'Ajuntament no els ho podrà
tornar. Però sí notificar-ho perquè demanen la baixa d'aquest gual. Jo li dic que, si
necessita ajuda, que ens en demane; que nosaltres ens asseiem amb vosté o amb el
funcionari  un dia,  i  veurà com en menys d'hora i  mitja traiem els guals que ha de
notificar vosté.”

Sr. Arnandis: “En aquest sentit, sí. Per al pròxim exercici sí que crec que és possible
d'aquest llistat simplement notificar-ho a la gent que no se n'haja assabentat, del fet
que no serà necessari el gual per a l'any que ve.”

Sotmés l'assumpte a la consideració de la corporació, els vint-i-un membres presents
hi presten unànime aprovació, i així ho declara l'Alcaldia Presidència.

8.-  PROPOSTA  DE  RESOLUCIÓ  PRESENTADA  PEL  GRUP  POLÍTIC
CIUDADANOS,  RELATIVA  A  MOCIÓ  DE  SUPORT  A  LA  PETITA  EMPRESA  I
COMERÇ DE BORRIANA

La Sra. María Jesús Sanchis Gual, portaveu del Grup Ciudadanos, llig proposta de
resolució del següent tenor literal:

“El comerç detallista en qualsevol municipi suposa, des del punt de vista econòmic, un
sector fonamental a causa de la importància que té en el creixement econòmic, la
creació de riquesa i d'ocupació, i com a complement d'altres sectors productius.

A Borriana, la gran majoria del comerç detallista i parades del mercat està format per
empreses familiars o petits empresaris autònoms que, dedicant moltes hores de treball
i  arriscant els seus patrimonis, juguen un paper fonamental en el desenvolupament
econòmic de la ciutat i en la vida quotidiana dels barris, i que, per això, necessiten tot
el suport de l'Ajuntament. En la defensa de la petita empresa i del comerç han de
posicionar-se les forces socials i polítiques de Borriana.
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Aquest missatge no és una qüestió ideològica i partidista, sinó una qüestió fonamental
per al desenvolupament econòmic a curt termini a la nostra ciutat, i l'Ajuntament ha de
ser un aliat dels comerciants i empresaris creadors d'ocupació i autoocupació, posant
a  la  seua  disposició  els  mitjans  comuns  necessaris  que  garantisquen  un
desenvolupament excel·lent de la seua activitat.

Si el consistori ajuda al desenvolupament dels petits comerços, es reactiva l'economia,
i generem riquesa i llocs de treball; per a això l'Ajuntament ha de definir i enumerar
accions concretes adreçades al comerç local per a la millora de la situació del comerç
detallista i parades del mercat de Borriana.

Som conscients que des de la Regidoria de Comerç s'està treballant en aquest sentit, i
tenen  en  estudi  un  pla  que  afecta  comerços  i  mercats,  que  esperem que  al  seu
moment siga consensuat amb participació activa de tots els agents, amb una anàlisi
que  permeta  conéixer  les  seues  amenaces  i  fortaleses,  atraure  el  consumidor  de
poblacions  pròximes  perquè  compren  en  el  comerç  de  Borriana,  i  aconseguir  un
comerç més competitiu, eficient i atractiu.

Mentre es finalitza l'esmentat  pla,  considerem que han d'adoptar-se unes mesures
urgents de suport al comerç, que sense suposar cap cost addicional per al consistori,
per  tal  com es limita al  compliment  exacte dels  contractes de neteja i  il·luminació
viària,  han  estat  sol·licitades  pels  mateixos  comerciants  com  a  suport  per  a  la
reactivació dels seus negocis, i mentre s'aprova el pla anteriorment ressenyat. 

Per tot el que s'ha exposat anteriorment, el Grup Municipal Ciudadanos (Partit de la
Ciutadania), presenta per a la seua aprovació davant del Ple municipal la següent:

MOCIÓ

A.-  El Ple de l'Ajuntament de Borriana certifica el seu compromís amb la promoció i
posada  en  valor  del  comerç  local,  i  parades  del  mercat,  reconeixent  la  seua
importància  en  el  teixit  econòmic  de  Borriana,  com a  font  de  riquesa  i  generació
d'ocupació, així com d'identitat per al nostre municipi.

B.-  El  Ple  de  l'Ajuntament  insta  l'equip  de  govern  a  dissenyar  i  redactar  un  pla
d'activació i dinamització del comerç de Borriana, que incloga mesures i iniciatives de
suport al comerç local, amb participació de tots els agents i forces actives implicades.

C.- El Ple de l'Ajuntament insta l'equip de govern, perquè de forma urgent adopte les
mesures següents:

1.- Adaptar l'encesa de les llums a l'horari de llum natural, exigint el compliment
exacte del  contracte de subministrament  d'energia elèctrica de data 29 d'agost  de
2013.
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2.-  Exigir  el  compliment  exacte  del  contracte  de  neteja  viària  subscrit  per
l'Ajuntament,  evitant  restes  d'aliments  i  bosses  després  del  mercat  dels  dimarts,
l'eliminació d'excrements i orins de mascotes en les façanes dels comerços i cantons
de carrers comercials.

3.-  Ampliar  la posada en valor  de tots els comerços i  totes les mesures de
suport que s'adopten en totes les zones de Borriana.”

En relació amb el fons de l'assumpte, intervé la Sra. Carda, la qual presenta esmena
de substitució, del següent tenor literal:

“ACORDS

1.-  Posar  en  funcionament  el  Consell  Local  del  Comerç,  on  s'aglutinarà  la
representació del comerç local, de l'hostaleria i del mercat, a més dels representants
de les forces polítiques i representants de la Direcció General de Comerç.

2.- Treballar amb el consens de tots per a poder buscar una marca que identifique el
comerç local i establir una calendarització d'activitats que dinamitze el nostre comerç.

3.- Fomentar tots els barris com a zones prioritàries de comerç; tots i cada uns dels
carrers  de  Borriana  mereixen  estar  nets,  il·luminats  i  amb  control  del  trànsit  de
vehicles.

4.- Exigir a la Conselleria que siga ferma en la llei de protecció d'horaris comercials
que els últims anys ha afectat tan directament el comerç local.

5.- Exigir a la Direcció General de Comerç que done suport a la nostra petita i mitjana
empresa, les empreses d'economia social i la recuperació de fires tradicionals.”

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

Sra. Sanchis:  “Nosaltres volíem presentar una moció de suport a la petita i mitjana
empresa,  o  siga,  al  comerç  de Borriana.  Nosaltres  considerem que  el  comerç  de
Borriana  és  molt  important,  que  genera  molta  riquesa  i  molta  ocupació,  i  que  en
aquests moments està molt deprimit, i cal donar-li una espenta. 

Sabem també que l'equip de govern està prenent mesures per a impulsar el
comerç, i perquè es puga desenvolupar la seua activitat d'una manera molt més fàcil.
Tots coneixem ací com estan passant els comerciants aquesta crisi;  i  tots els dies
veiem que estan tancant uns i altres comerços.

Per tant, nosaltres sabem, com que estan preparant el pla, hem parlat amb els
comerciants i ens han demanat unes mesures d'urgència. Les mesures d'urgència és
que ells volen que realment es complisquen els contractes que hi ha... I és: 

A.-  El  Ple  de  l'Ajuntament  de  Borriana  certifica  el  seu  compromís  amb  la
promoció i posada en valor del comerç local, i parades del mercat, reconeixent
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la seua importància en el teixit econòmic de Borriana, com a font de riquesa i
generació d'ocupació, així com d'identitat per al nostre municipi.
B.- El Ple de l'Ajuntament insta l'equip de govern a dissenyar i redactar un pla
d'activació  i  dinamització  del  comerç  de  Borriana,  que  incloga  mesures  i
iniciatives de suport al comerç local, amb participació de tots els agents i forces
actives implicades.
C.-  El  Ple de l'Ajuntament  insta l'equip de govern,  perquè de forma urgent
adopte les mesures següents:

1.-  Adaptar  l'encesa  de  les  llums  a  l'horari  de  llum  natural,  exigint  el
compliment  exacte  del  contracte  de  subministrament  d'energia  elèctrica  de
data 29 d'agost de 2013.

2.-  Exigir  el  compliment exacte del  contracte de neteja  viària subscrit  per
l'Ajuntament,  evitant  restes  d'aliments  i  bosses  després  del  mercat  dels
dimarts,  l'eliminació  d'excrements  i  orins  de  mascotes  en  les  façanes  dels
comerços i cantons de carrers comercials.

3.- Ampliar la posada en valor de tots els comerços i totes les mesures de
suport que s'adopten en totes les zones de Borriana.”

Sra. Carda: “L'esmena que nosaltres presentem posa aquests punts: 

1.-  Posar  en  funcionament  el  Consell  Local  del  Comerç,  on  s'aglutinarà  la
representació  del  comerç  local,  de  l'hostaleria  i  del  mercat,  a  més  dels
representants de les forces polítiques i representants de la Direcció General de
Comerç.
2.-  Treballar  amb  el  consens  de  tots  per  a  poder  buscar  una  marca  que
identifique  el  comerç  local  i  establir  una  calendarització  d'activitats  que
dinamitze el nostre comerç.
3.- Fomentar tots els barris com a zones prioritàries de comerç; tots i cada uns
dels  carrers  de  Borriana  mereixen  estar  nets,  il·luminats  i  amb control  del
trànsit de vehicles.
4.-  Exigir  a  la  Conselleria  que  siga  ferma  en  la  llei  de  protecció  d'horaris
comercials que els últims anys ha afectat tan directament el comerç local.
5.- Exigir a la Direcció General de Comerç que done suport a la nostra petita i
mitjana  empresa,  les  empreses  d'economia  social  i  la  recuperació  de  fires
tradicionals.”

Sr. Fuster: “En primer lloc, el que sí que vull que quede clar és el que el comerç és un
motor econòmic de la nostra ciutat.  Amb la qual cosa, considere (i  hi  estarem tots
d'acord) que cal  establir  unes bases per a intentar recuperar l'esplendor que tenia
Borriana en el seu comerç.

Per això, em dirigisc a vosté, Sra. Carda, com a regidora de Comerç, que així
com a vegades li he sentit dir que li agrada reflexionar les coses, sí que és cert que a
curt termini cal fer actuacions... Això és clar, que no cal deixar de costat el comerç.
Però sí que considere que s'ha de fer un pla estratègic. Nosaltres sempre hem defés
(fins i tot ho déiem en el nostre programa) que a Borriana faria falta un pla estratègic
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per al comerç.
Nosaltres  considerem,  i  sí  que  li  he  d'agrair  la  voluntat  que  ha  tingut  en

plantejar-nos aquests punts; perquè coincidim en molts d'ells. Igual ens passa amb la
Sra. Sanchis, que els punts que sí que entren en la moció, he de comentar-li que són
més d'exigència que de pensar en el futur... He de dir que a curt termini això hauria de
ser una realitat; no hauria ni d'estar plantejant-nos-ho. Però sí que crec que s'ha de
pensar a llarg termini, per tal d'intentar buscar també un realç de l'economia local.

Per això sí que m'agradaria que aquest diàleg que acaba d'obrir siga un diàleg
que implique no sols els actors polítics, que al final nosaltres l'única cosa que podem
fer és dirigir o intentar donar suport al comerç; però hi ha una part important, que és el
comerç. Llavors, considere que hem de reunir el comerç (amb el nombre més gran de
membres possible) en una espècie de plataforma (a la qual a poc a poc es vagen
adherint)  en  la  qual  es  vegen  representats,  per  a  poder  formular  les  seues
reclamacions  i  suggeriments  per  a  millora.  I  a  partir  d'ací,  començar  a  fer
plantejaments.

Jo no crec que el comerç siga de buscar zones prioritàries; el que considere és
que s'ha de fer un comerç com si fóra un centre comercial obert. Crec que tot Borriana
és  aprofitable  perquè  a  qualsevol  comerç  en  qualsevol  zona  se  li  puga  donar  la
rellevància que té.

Per tant, sí que és factible que potser hi haurà zones de les quals es puga
ressaltar... En aquest cas parlaré del Mercat Central, que considere (igual que vosté, ja
ho sé) que és el motor dinàmic al centre; però cal pensar no sols a reformar, sinó que
potser cal anar un poc més enllà. Hi ha un gran problema d'aparcament. O potser ens
creiem nosaltres que tenim aquest problema d'aparcament; perquè potser hi ha moltes
ciutats en què s'aparca als afores, i entren caminant 100 o 150 metres. Però bé, crec
que aquests són els plantejaments que s'ha de plantejar a llarg termini; i de segur que
el futur del comerç de Borriana serà molt millor.”

Sra. Aguilera:  “En primer lloc, volia agrair a tots els grups polítics l'atenció aquest
matí; perquè jo crec que per primera vegada hem sigut capaços d'asseure'ns durant
una hora i mitja quasi, i posar-nos d'acord per a donar forma a aquestes mocions que
anaven per separat, i que al final conjuntament traurem... Crec que en són sis; perquè
m'heu fet  un embolic que per a què...  Crec que es tracta de sis acords de temes
importantíssims a Borriana; i  crec que és fonamental aquesta col·laboració. Espere
que a partir d'ara això no canvie. Per això volia agrair la voluntat de tots els grups per
a posar-nos d'acord.

A partir d'ací, nosaltres en el tema del comerç, a la Sra. Sanchis i a la Sra.
Carda,  ja  els  ho hem explicat,  nosaltres donarem suport  a  la  moció,  evidentment,
perquè al final hem arribat a un acord. I és una qüestió de posar-nos a treballar, com
s'està dient. És una qüestió que aquesta sèrie de mocions que presentarem avui (i ja
no ho dic només per aquesta del comerç) és una qüestió d'exigència i d'implicar no
sols la delegació de Comerç, sinó la de Via Pública, la de Seguretat Ciutadana i més
delegacions, no sols exclusivament la de Comerç. Que ens posem a treballar,  que
convoque  vosté  en  breu  (si  es  pot,  o  quan  administrativament  estiga  format
l'expedient) el Consell que vol formar per al comerç. I a partir d'ací ens tindrà a la seua
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disposició  per  a  (com  li  he  dit  abans  i  aquest  matí),  per  a  posar  sobre  la  taula
l'experiència que el nostre Grup puga tenir en aquest camp i en tots. I això és el que
hem de buscar a partir d'ara, en tots i cada un dels temes importants que s'haja de
moure a Borriana.”

La Sra. Sanchis accepta l'esmena de substitució.

Sotmés l'assumpte esmenat a la consideració de la corporació, els vint-i-un membres
presents del Ple de l'Ajuntament hi presten  unànime aprovació, i així ho declara la
Presidència.

9.-  DACIÓ  DE  COMPTE  AL  PLE  D'INFORMACIÓ  ECONÒMICA RELATIVA AL
TERCER TRIMESTRE (G10285/2015) (Àrea Econòmica. Intervenció)

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

“Vist el resum trimestral de l'estat d'execució del Pressupost d'ingressos i de despeses
així com del moviment i la situació de la tresoreria de l'entitat format per la Intervenció i
Tresoreria  municipals,  corresponent  al  TERCER  TRIMESTRE  DEL  2015, en
compliment del que disposen els articles 207 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, i  art. 5 de les bases d'execució del Pressupost, i igualment el que
preveu  l'art.  218  de  l'esmentat  text  refós  sobre  dació  de  compte  de  resolucions
aprovades  contràries  a  inconvenients,  i  allò  que  s'ha  establit  en  l'art.  4  de la  Llei
15/2010,  de  5  de  juliol,  i  Reial  decret 635/2014,  de  25  de  juliol,  vist  el  dictamen
favorable per unanimitat de la Comissió Municipal Permanent d'Hisenda i Comptes, el
Ple d'aquest Ajuntament acorda:

PRIMER.- Quedar assabentat de la següent informació econòmica subministrada per
la Intervenció i Tresoreria municipals, corresponent al tercer trimestre de 2015:
Informació establida en l'art. 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, sobre morositat i del

període de pagament mitjà a proveïdors segons el Reial decret 635/2014, de 25
de juliol.

Estat d'execució del pressupost i tresoreria
Resolucions contràries a inconvenients de la Intervenció i Tresoreria municipals art.

218 del TRLHL.

SEGON.- Respecte al pagament mitjà a proveïdors i morositat, de conformitat amb
l'art. 6 del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, la informació s'ha de publicar en el
portal  del  web  de  la  corporació  local  a  l'efecte  de  garantir-ne  l'accessibilitat  i
transparència corresponents.”
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La corporació en queda assabentada.

10.- DACIÓ DE COMPTE AL PLE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL ENTRE ELS DIES 24.09.2015 I 22.10.2015, 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 24.09.2015 i
22.10.2015, ambdós inclosos.

La corporació en queda assabentada.

11.-  DACIÓ  DE  COMPTE  AL  PLE  DE  LES  RESOLUCIONS  DICTADES  PER
L'ALCALDIA  PRESIDÈNCIA  QUE  CONSTEN  A  LA  SECRETARIA  MUNICIPAL,
CORRESPONENTS  AL  PERÍODE  DEL  21.09.2015  AL  25.10.2015,  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 21.09.2015 al 25.10.2015.

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 

11.BIS.1-  MOCIÓ  CONJUNTA  PSOE-COMPROMÍS-SE  PUEDE  BURRIANA-PP,
RELATIVA  A  L'EXIGÈNCIA  DE  REFORMA  IMMEDIATA  DEL  SISTEMA  DE
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FINANÇAMENT AUTONÒMIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA

El Sr. Vicent Granel Cabedo, portaveu del Grup Compromís, llig moció del següent
tenor literal:

“Els valencians i valencianes hem sigut exemple de solidaritat amb la resta de pobles i
lleials  amb  la  idea  de  progrés  compartit.  En  les  nostres  etapes  de  prosperitat
econòmica  hem  sigut  motor  de  creixement  i  desenvolupament  per  a  la  resta  de
comunitats autònomes.

Les divises aportades pels nostres exportadors de productes agraris i industrials i per
les nostres empreses turístiques han ajudat l'economia espanyola en moments difícils.

Ara, encara que continuem sent igual de lleials i solidaris, la prosperitat valenciana no
existeix.  L'estereotip de riquesa s'ha esquerdat.  Ens hem empobrit,  però continuem
pagant com a rics.
 
Altres territoris de l'Estat disposen ara de millors salaris i pensions, de millors serveis
públics,  d'infraestructures millors i  gratuïtes,  de majors recursos per a fer  costat  al
desenvolupament de pimes i autònoms, per a preservar el medi ambient i oferir una
millor qualitat de vida als seus ciutadans.

Tal  com  demostren  les  xifres  del  mateix  Ministeri  d'Hisenda  i  Administracions
Públiques, encara sent més pobres continuem aportant una contribució de diners a
l'Administració de l'Estat que està per damunt de la que ens correspon pel nostre nivell
de renda.

De fet, som l'únic territori amb una renda per habitant inferior a la mitjana que rep dels
poders  públics  menys  del  que  aporta,  cosa  que  suposa  una  fallada  dels  principis
d'equitat i solidaritat.

Si la Comunitat Valenciana haguera rebut un finançament per habitant equivalent a la
mitjana d'Espanya al llarg del període 2002-2013, la nostra Administració autonòmica
hauria ingressat 12.433 milions d'euros addicionals.

Aquests recursos equivalen a més del 50% del creixement del deute públic autonòmic
al llarg d'aquest període. Altres comunitats, incloses algunes amb una renda per capita
superior a la mitjana, han obtingut recursos per habitant per damunt de la mitjana.

Amb un finançament com les d'aquestes comunitats, comptaríem amb un deute públic
autonòmic molt inferior a l'actual, i hauríem invertit més en serveis públics fonamentals.

El sistema de finançament autonòmic és el principal, però no l'únic motiu pel qual la
Comunitat Valenciana és l'únic territori amb renda per capita inferior a la mitjana que
registra  un  saldo  fiscal  negatiu.  És  a  dir,  que  aporta  al  funcionament  de  les
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administracions públiques més recursos dels que rep a través de les polítiques de
despesa.

Les  inversions  de  l'Estat  són  un  altre  dels  factors  fonamentals.  Encara  que
representem quasi l'11% de la població espanyola, els valencians i valencianes mai
hem rebut més del 10% de les inversions de l'Estat. De fet, el més freqüent ha sigut
que ens situaren entre el 6 i 7 per cent.

Els valencians i les valencianes portem massa temps sent maltractats. No hi ha cap
explicació raonable, més que la prolongació de velles inèrcies històriques, a les quals
s'ha sumat una falta de pressió reivindicativa per la nostra part.

Sense oblidar  les  nostres  pròpies  responsabilitats  i  disposats  a  posar  el  millor  de
nosaltres mateixos en l'obstinació d'espentar amb energia i constància la Comunitat
Valenciana, ens considerem amb una immensa força moral per a exigir del Govern
d'Espanya un tracte just.

Afortunadament, ara tot pot canviar, perquè hi ha una total coincidència entre totes les
forces polítiques i socials per a acabar amb aquesta situació.

Per això, enfront del victimisme insubstancial i l'autosatisfacció irresponsable, ara cal
dir: PROU. Cal posar fi a la indiferència amb què ens ha tractat, des de fa anys, el
Govern central.

Exigim, com a valencians i valencianes, no ser tractats com a ciutadans de segona.
Exigim un finançament que permeta que els nostres malalts, escolars, universitaris,
dependents, desocupats i petits i mitjans empresaris siguen considerats iguals que els
de la resta de territoris.

Ambicionem  una  Comunitat  Valenciana  forta  i  potent  en  una  Espanya  plural  que
atenga  les  singularitats  de  cada  territori  i  garantisca  la  igualtat  entre  els  seus
ciutadans.

Per tot això, es presenta la següent

PROPOSTA 

1.- El Ple de l'Ajuntament de Borriana exigeix al Govern central:

1.1 Una reforma immediata del sistema de finançament autonòmic amb efectes de
l'1  de  gener  de  2015,  que  possibilite  als  valencians  i  valencianes  disposar  d'uns
serveis públics fonamentals (sanitat, educació i protecció social) de qualitat, i permeta,
igualment, l'exercici de les competències pròpies (ocupació, habitatge, medi ambient,
infraestructures,  cultura,  promoció  econòmica)  aconseguint  almenys  la  mitjana  de
finançament per habitant del conjunt de les comunitats autònomes.
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1.2 El reconeixement dels dèficits de finançament acumulats des que es van dur a
terme  les  transferències  de  competències  a  la  Comunitat  Valenciana,  xifrats  en
almenys  12.433  milions  d'euros  des  de  2003  fins  a  2013,  així  com  la  definició  i
l'establiment d'un mecanisme de compensació d'aquests dèficits.

1.3 L'execució  per  part  de  l'Estat  d'unes  inversions  en  infraestructures
equiparables,  com  a  mínim,  al  pes  poblacional  de  la  Comunitat  Valenciana,  que
compense en tot cas la insuficiència inversora dels últims anys.

2.- Que el Govern continue pagant els seus deutes amb les entitats locals, i establisca
un calendari de pagaments, com va fer l'anterior Consell. En els cinc primers mesos de
2015 la Generalitat va ingressar a la Diputació de Castelló 8.287.946 euros, i en els
cinc mesos següents hi va ingressar 65.023 euros, la qual cosa suposa reduir en un
99% els ingressos provincials.

3.- Que el Govern d'Espanya continue realitzant les inversions útils per a Castelló (com
l'AVE, la N-340, la N-232, etc.) i mai més torne a realitzar inversions inútils (com el
Castor, o les dessaladores).

4.-  Traslladar el present acord al Govern central, al Parlament de l'Estat, a les Corts
Valencianes i  a  tots  els  grups parlamentaris  amb representació  en aquestes  dues
cambres legislatives.”

Sotmesa la urgència a la corresponent votació, els vint-i-un membres presents del Ple
de l'Ajuntament hi presten unànime aprovació, i així ho declara la Presidència.

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

Sr.  Granel: “Abans  que  res,  també  vull  donar  les  gràcies  al  consens  de  tota  la
corporació municipal; perquè està bé que en aquest tema arribem a un consens. Com
bé ha avançat ja la secretària, el Ple de l'Ajuntament exigeix al Govern central... Ho
diré de forma resumida; però podem dir que el resum és demanar un finançament just
per a la Comunitat Valenciana, una reforma immediata del sistema de finançament
autonòmic amb efecte de l'1 de gener de 2014; el reconeixement del dèficit acumulat
des  que  es  van  dur  a  terme  les  transferències  de  competències  a  la  Comunitat
Valenciana (xifrat en almenys 12.433 milions d'euros des de 2002 a 2013); l'execució
per part de l'Estat d'unes inversions i infraestructures equiparables com a mínim al pes
poblacional  de  la  Comunitat  Valenciana,  compensant  en  tot  cas  la  insuficiència
inversora dels últims anys; que el Govern continue pagant els seus deutes amb les
entitats locals, establint un calendari de pagament (com fa l'anterior Consell)... Durant
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els cinc primers mesos de 2015 la Generalitat va ingressar a la Diputació de Castelló
al voltant de 8.000.000 €, i en els cinc mesos següents va ingressar 65.000 €; la qual
cosa suposa reduir en un 99% els ingressos provincials... Que el Govern d'Espanya
continue fent les inversions útils a Castelló (com l'AVE, la carretera N-340, la carretera
N-232,  etc.)  i  cap  més  d'inútil  (com  el  Castor  o  les  dessaladores).  I  l'últim  punt:
‘Traslladar el  present  acord al  Govern central,  al  Parlament  de l'Estat,  a  les Corts
Valencianes i  a  tots  els  grups parlamentaris  amb representació  en aquestes  dues
cambres legislatives’.

Sotmés l'assumpte a la consideració de la corporació, els vint-i-un membres presents
del Ple de l'Ajuntament hi presten unànime aprovació, i així ho declara la Presidència.

11.BIS.2.-  MOCIÓ  CONJUNTA  PSOE-COMPROMÍS-SE  PUEDE  BURRIANA-PP-
CIBUR-CIUDADANOS,  RELATIVA  A  L'ELIMINACIÓ  DE  LA  VIOLÈNCIA  DE
GÈNERE

La Sra. Inmaculada Carda Isach, regidora del Grup Compromís, llig moció del següent
tenor literal:

“El 25 de novembre va ser declarat  Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència
contra les Dones per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 17 de desembre
de 1999 i ha de servir per a visibilitzar aquesta forma específica de violència, així com
per a actuar amb la finalitat d'aconseguir la seua desaparició.

La violència de gènere és fruit  de  les  desigualtats  socials  que fan vulnerables  les
dones.  A pesar  de  les  reiterades  declaracions  en  contra  d'aquesta  violència,  els
assassinats  que  en  deriven  no  disminueixen,  així  com  tampoc  les  xifres  de  les
agressions que tenen consideració de delicte penal. És necessari que les institucions
públiques manifesten el seu rebuig de la violència cap a les dones i que les seues
declaracions es facen realitat cada dia amb la coherència de les accions.

Segons l'Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea, a l'Estat espanyol més
d'una de cada cinc dones majors de 15 anys (22%) ha patit violència física o sexual
per part de la seua parella i menys d'una cinquena part ho ha denunciat. Any rere any
les xifres es repeteixen i la violència masclista és la primera causa de mort prematura
entre les dones, el masclisme mata i ha de ser una qüestió política de primer ordre,

L'Observatori de Violència de Gènere del Consell General del Poder Judicial ha fet una
advertència seriosa:  els ajuntaments són responsables que moltes dones retiren la
denúncia, ja que es troben en una situació de desprotecció que l'actuació municipal
podria  compensar.  La  falta  d'una  implicació  responsable  dels  ajuntaments  en  les
polítiques d'igualtat posa en situació de risc moltes dones. Per això, a pesar de les

24

www.burriana.es · Plaça Major, 1 · Telèfon 964 510 062 · Fax 964 510 955 · NIF P-1203200I · 12530 BORRIANA · a/e: info@burriana.es



v05.11.2015

Magnífic Ajuntament de Borriana

declaracions  de  rebuig,  aquesta  violència  també  s'exerceix  des  de  les  mateixes
institucions quan abandonen el deure de garantir el dret a una vida digna de tota la
ciutadania, de totes les ciutadanes.

És molt preocupant el grau de presència de la violència contra les dones entre joves i
adolescents, que mantenen perfils de submissió i gelosia, i ens indica que no estem
anant per on correspon en educació i prevenció.

Per tot el que s'ha exposat anteriorment,

La  corporació  municipal  de  l'Ajuntament  de  Borriana,  formada  pels  partits  PSPV-
PSOE, Compromís, Se Puede, PP, Cibur i Ciudadanos, presenta al Ple les següents
propostes d'acord:

1.-  Fer arribar a les diverses administracions de la Generalitat i de l'Estat la nostra
preocupació per protegir les víctimes de la violència de gènere i demanar que es
considere la violència de gènere una qüestió d'Estat.

2.-  Exigir  als governs que apliquen i  despleguen la  Llei integral  de  mesures de
protecció  contra  la  violència  de  gènere (BOE  1/2004)  i  la  Llei  integral  contra  la
violència sobre la dona (DGV 7/2012), que siguen dotades convenientment així com
avaluades, que se'n publiquen dades, les actuacions i les conclusions.

3.- Reivindicar les competències municipals en matèria d'igualtat, prevenció i ajuda
contra la violència de gènere.

4.- Dissenyar estratègies d'actuació i elaborar els pressupostos municipals amb
perspectiva de gènere, i això pel que fa a la violència contra les dones significa:

a.- Conéixer la realitat local respecte dels maltractaments, per tal de detectar
on cal actuar i on prevenir.

b.- Treballar per un pla de formació del funcionariat, treballadors i treballadores
municipals, perquè siguen sensibles i tinguen estratègies per a treballar les polítiques
de gènere i contra la violència.

c.- Introduir entre les prioritats municipals la protecció i assistència a les dones
que pateixen violència de gènere.

d.-  Desenvolupar  estratègies  de  prevenció  i  accions  contra  la  violència  de
gènere  des  dels  àmbits  educatiu,  cultural,  festiu,  laboral,  d'incentivació  de
l'associacionisme de les dones, sanitari, d'assistència social, dins de les competències
municipals i tenir-lo com a criteri transversal en qualsevol activitat municipal.

e.- Dotar tot això en les partides corresponents del nostre pressupost municipal.
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5.-  Dissenyar  un  pla  d'acció  específic  per  a  la  prevenció  i  eradicació  de  la
violència  de  gènere  en  l'adolescència,  amb  els  valors  de  la  coeducació,  la
cooperació i el respecte a la diversitat afectivosexual, i que ha de constar d'objectius,
accions i calendari, amb la voluntat d'involucrar i dinamitzar amplis sectors socials, i ha
de ser convenientment dotat en els pressupostos municipals.”

Sotmesa la urgència a la corresponent votació, els vint-i-un membres presents del Ple
de l'Ajuntament hi presten unànime aprovació, i així ho declara la Presidència.

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

Sra.  Carda:  “Com  tots  saben,  el  pròxim  25  de  novembre  celebrarem  el  Dia
Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Per tant, atés que hi ha
una gran preocupació per la violència exercida contra les dones, i en els últims anys
entre els joves i adolescents, que mantenen un gran perfil de submissió i gelosia... Era
hora de fer una declaració institucional per part de tots els grups.

L'acord a què hem arribat és:

1.-  Fer arribar a les diverses administracions de la Generalitat i de l'Estat la
nostra  preocupació per  protegir  les  víctimes  de  la  violència  de  gènere  i
demanar que es considere la violència de gènere una qüestió d'Estat.
2.- Exigir als governs que apliquen i despleguen la Llei integral de mesures
de protecció contra la violència de gènere (BOE 1/2004) i la Llei integral contra
la violència sobre la dona (DGV 7/2012), que siguen dotades convenientment
així  com  avaluades,  que  se'n  publiquen  dades,  les  actuacions  i  les
conclusions.
3.- Reivindicar les competències municipals en matèria d'igualtat, prevenció
i ajuda contra la violència de gènere.
4.-  Dissenyar  estratègies d'actuació  i  elaborar  els  pressupostos
municipals amb perspectiva de gènere, i això pel que fa a la violència contra
les dones significa:

a.- Conéixer la realitat local respecte dels maltractaments, per tal de detectar
on cal actuar i on prevenir.

b.-  Treballar  per  un  pla  de  formació  del  funcionariat,  treballadors  i
treballadores municipals, perquè siguen sensibles i tinguen estratègies per a
treballar les polítiques de gènere i contra la violència.

c.-  Introduir  entre  les  prioritats  municipals  la  protecció  i  assistència  a  les
dones que pateixen violència de gènere.

d.- Desenvolupar estratègies de prevenció i accions contra la violència de
gènere  des  dels  àmbits  educatiu,  cultural,  festiu,  laboral,  d'incentivació  de
l'associacionisme  de  les  dones,  sanitari,  d'assistència  social,  dins  de  les
competències  municipals  i  tenir-lo  com a  criteri  transversal  en  qualsevol
activitat municipal.

e.-  Dotar  tot  això  en  les  partides  corresponents  del  nostre  pressupost
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municipal.
5.- Dissenyar un pla d'acció específic per a la prevenció i eradicació de la
violència de gènere en l'adolescència, amb els valors de la coeducació, la
cooperació i  el  respecte  a la  diversitat  afectivosexual,  i  que ha de constar
d'objectius, accions i calendari, amb la voluntat d'involucrar i dinamitzar amplis
sectors  socials,  i  ha  de  ser  convenientment  dotat  en  els  pressupostos
municipals.”

Sotmés l'assumpte a la consideració de la corporació, els vint-i-un membres presents
del Ple de l'Ajuntament hi presten unànime aprovació, i així ho declara la Presidència.

11.BIS.3.-  MOCIÓ  CONJUNTA  PSOE-COMPROMÍS-SE  PUEDE  BURRIANA-PP,
RELATIVA AL PLA DE LLUITA ANTIMOSQUITS A LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ

La Sra. M. Consuelo Suay Moner, regidora del Grup Municipal de Partit Popular, llig
moció del següent tenor literal:

“La província de Castelló pateix en els últims anys una forta plaga de mosquit tigre
(Aedes albopictus) i de mosca negra, que ha estat especialment virulenta en aquest úl-
tim any.

L'Aedes albopictus és una espècie de mosquit localitzada en 2004 a Catalunya i en
2005 a la Comunitat Valenciana, segons el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient.

Molts han estat els esforços i mitjans, tant tècnics i econòmics com humans, que els
municipis de la província afectats per aquesta plaga han destinat en els seus pressu-
postos de forma ordinària i extraordinària, per a intentar mitigar aquesta problemàtica,
havent sigut pràcticament impossible de reduir fins a la data.

Atés que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalitat i sostenibilitat de l'Admi-
nistració local, es planteja com a objectius bàsics: aclarir les competències municipals
per a evitar duplicitats amb les competències d'altres administracions de manera que
es faça efectiu el principi ‘una administració, una competència’, racionalitzar l'estructu-
ra organitzativa de l'administració local d'acord amb els principis d'eficiència, estabilitat
i sostenibilitat financera, garantir un control financer i pressupostari més rigorós i afa-
vorir la iniciativa econòmica privada evitant intervencions administratives desproporcio-
nades.

I en l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,
en la seua redacció donada per la referenciada Llei 27/2013, de racionalitat i sostenibi-
litat de l'Administració local, estableix en el seu apartat 2.j que la   ‘  protecció de la salu-
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britat pública  ’   és una matèria competència pròpia del municipi que ha d'exercir-se en
els termes de la legislació de l'estat i de les comunitats autònomes.

Cal recordar que el 40% del territori de la Comunitat Valenciana compta amb alguna fi-
gura de protecció en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana,
d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, i que, per això, requereix auto-
rització de la mateixa Generalitat per a qualsevol tractament o intervenció.

La província de Castelló té al seu territori diverses figures de protecció ambiental, com
7 parcs naturals, 23 llocs d'interés comunitari (LIC), 12 zones ZEPA, 11 zones humi-
des, 82 microreserves, 1 paisatge protegit o 20 paratges naturals municipals.

Molts d'aquests llocs són grans zones de superfície i en moltes es donen les condici-
ons idònies per a la proliferació del mosquit tigre, a més que en totes aquestes figu-
res de protecció ambiental és necessària l'autorització per part de la Generalitat
Valenciana per a escometre qualsevol tipus de tractament o intervenció, ja que
entra dins del seu àmbit competencial.

La província de Castelló és, segons l'European Centre For Disease Prevention and
Control (ECDC), organisme dependent de la Unió Europea encarregat, entre altres co-
ses, de l'estudi de malalties infeccioses, un dels territoris europeus més castigats per
aquesta problemàtica juntament amb València, Alacant, Catalunya, Múrcia i les Bale-
ars.

La zona on el mosquit tigre té una població establida, amb capacitat per a ‘reproduir-se
i hibernar’, en el nivell d'afecció és el més alt establit per l'esmentat estudi de l'ECDC.

Per tots els motius exposats, resulta indispensable aprofundir en l'estratègia global que
du a terme la Diputació junt amb alguns ajuntaments i que el Govern valencià assumis-
ca també la seua responsabilitat.

Per tot el que s'ha exposat anteriorment, tots els grups municipals de la corporació
sotmeten a debat i votació davant d'aquest Ple la següent 

PROPOSTA D'ACORD

Primer.-  Sol·licitar a la Generalitat Valenciana un conveni específic per al tractament
de la plaga de mosquit tigre i mosca negra amb una aportació de 300.000 euros, a la
qual la Diputació va acordar destinar altres 300.000 euros, en la sessió plenària del 27
d'octubre, mentre que els 150.000 euros que han d'aportar els municipis han de proce-
dir de la part que destinava la Diputació a subvencionar-los.

Segon.- Instar la Generalitat Valenciana a autoritzar o cedir la competència per al trac-
tament de plagues a la Diputació de Castelló.
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Tercer.- Sol·licitar a la Generalitat Valenciana la designació de tècnics de les conselle-
ries de Medi Ambient, Agricultura i de Sanitat, i de la seua col·laboració en la Comissió
de Vectors de la Diputació de Castelló.

Quart.- Traslladar el present acord a la Generalitat Valenciana i a la Diputació de Cas-
telló.”

Sotmesa la urgència a la corresponent votació, els vint-i-un membres presents del Ple
de l'Ajuntament hi presten unànime aprovació, i així ho declara la Presidència.

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

Sra. Suay: “És una moció a què s'ha arribat d'una forma conjunta sobre el Pla de lluita
antimosquits  a  la  província  de  Castelló.  Com tots  sabem,  la  província  de Castelló
pateix els últims anys una plaga molt forta que va en increment de mosquit tigre i de
mosca negra. És especialment virulenta l'últim any.

Molts han sigut els esforços, sobretot a escala local (tant tècnics, econòmics,
com humans) que els municipis de la província afectats per aquesta plaga (i en aquest
cas  Borriana)  han  destinat  en  els  seus  pressupostos  de  forma  ordinària  i
extraordinària,  per  tal  d'intentar  mitigar  aquesta  problemàtica,  havent  sigut
pràcticament impossible de reduir fins a la data.

Segons l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim  local,  en  la  seua  redacció  donada  per  la  referenciada  Llei  27/2013,  de
racionalitat i sostenibilitat de l'administració local, estableix en el seu apartat 2.j que la
protecció de la salubritat pública és una matèria competència pròpia del municipi que
ha d'exercir-se en els termes de la legislació de l'estat i de les comunitats autònomes.

Cal recordar que el 40% del territori de la Comunitat Valenciana compta amb al-
guna figura de protecció en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Va-
lenciana, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, i que, per això, reque-
reix autorització de la mateixa Generalitat per a qualsevol tractament o intervenció.

Més d'un terç de la nostra població està formada per parcs naturals a la provín-
cia de Castelló; i aquests són vertaderes nidificacions d'ous i d'elements reproductors
del cicle del mosquit.

La zona on el mosquit tigre té una població establida, amb capacitat per a ‘re-
produir-se i hibernar’, en el nivell d'afecció és el més alt establit per l'esmentat estudi
de l'ECDC.

Per tots els motius exposats,  resulta indispensable aprofundir en l'estratègia
global que du a terme la Diputació junt amb alguns ajuntaments i que el Govern valen-
cià assumisca també la seua responsabilitat.

Per  tot  el  que  s'ha exposat  anteriorment,  tots  els  grups  municipals  de  la
corporació sotmeten a debat i votació davant d'aquest Ple la següent proposta d'acord:

Primer.-  Sol·licitar  a  la  Generalitat  Valenciana  un  conveni  específic  per  al
tractament de la plaga de mosquit tigre i mosca negra amb una aportació de
300.000 euros, a la qual la Diputació va acordar destinar altres 300.000 euros,
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en la sessió plenària del 27 d'octubre, mentre que els 150.000 euros que han
d'aportar els municipis han de procedir de la part que destinava la Diputació a
subvencionar-los.

Segon.- Instar la Generalitat Valenciana a autoritzar o cedir la competència
per al tractament de plagues a la Diputació de Castelló.

Tercer.- Sol·licitar a la Generalitat Valenciana la designació de tècnics de les
conselleries  de  Medi  Ambient,  Agricultura  i  de  Sanitat,  i  de  la  seua
col·laboració en la Comissió de Vectors de la Diputació de Castelló.

Quart.-  Traslladar  el  present  acord  a  la  Generalitat  Valenciana  i  a  la
Diputació de Castelló.

Aquesta moció ha estat firmada per tots els partits polítics; i els mosquits no
coneixen fronteres. I com més s'englobe en totes les administracions i s'involucren,
més efectivitat tindrà en el seu tractament i en les molèsties a la ciutadania.”

Sr. Navarro:  “Abans que res, voldria donar les gràcies a tots els partits polítics ací
presents, per donar suport a aquesta moció presentada pel Grup Popular. I després de
consensuar-la i modificar-la amb la resta de partits polítics i amb l'equip de govern, que
avui hi donem suport en aquest Ple.

Aquest estiu ha sigut un estiu molt atípic i propici per a aquesta plaga. Per això,
l'Ajuntament de Borriana ha treballat al màxim per mitigar-la. És prioritat d'aquest equip
de govern treballar per la ciutadania. Per això estem treballant directament amb tots
els municipis, amb la Diputació i amb altres institucions. Si bé l'Ajuntament ha treballat
tot l'estiu per eradicar aquesta plaga, no deixarem de treballar ni un sol dia. Per això
donem suport a aquesta moció presentada pel Grup Popular; ja que és aquesta labor
constant de tots els dies.

Per  això  vull  donar  les  gràcies  a  tots  els  regidors,  grups  polítics  (amb
representació o sense en aquest consistori) per la seua implicació en aquesta labor.”

Sotmés l'assumpte a la consideració de la corporació, els vint-i-un membres presents
del Ple de l'Ajuntament hi presten unànime aprovació, i així ho declara la Presidència.

11.BIS.4.-  MOCIÓ  PRESENTADA  PER  GRUP  CIUDADANOS,  RELATIVA  A  LA
CREACIÓ D'UN PROGRAMA D'ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

Intervé la Sra. M. Jesús Sanchis Gual, portaveu del Grup Municipal de Ciudadanos, i
indica que retira la moció per a millor estudi. 

Sra. Sanchis:  “Aquesta moció queda en suspens; perquè aquest matí hem acordat
que demanarem un informe previ, per tal de veure si ens cedeixen les competències
per a poder desenvolupar-ho.”
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11.BIS.5.-  MOCIÓ  PRESENTADA  PER  GRUP  MUNICIPAL  CIUDADANOS,
RELATIVA A LA REORDENACIÓ DE RECURSOS MUNICIPALS I UN NOU MODEL
DE FINANÇAMENT AUTONÒMIC

La Sra. M. Jesús Sanchis Gual, portaveu del Grup Ciudadanos, llig moció del següent
tenor literal:

“Sra. M. Jesús Sanchis Gual, portaveu del Grup Municipal Ciudadanos a l'Ajuntament
de  Borriana,  d'acord  amb  el  que  disposa  la  normativa  aplicable,  eleva  a  aquesta
Alcaldia, perquè siga debatuda en l'ordre del dia del següent Ple de la corporació, la
MOCIÓ següent:

En l'actualitat, hi ha una situació d'infrafinançament a la Comunitat Valenciana. Aquest
problema ens porta a la urgent necessitat de replantejar a escala nacional els privilegis
que puguen tenir certes comunitats, com el País Basc o Navarra, per a aconseguir un
sistema amb hisenda comuna on primen el respecte dels serveis bàsics per a tots els
espanyols i un repartiment molt més proporcional del Pressupost.

Però  la  realitat  és que,  mentre s'aconsegueix canviar  l'esmentat  planejament,  a  la
Comunitat  Valenciana  ens  veiem obligats  a  gestionar  fons  que  resulten  clarament
insuficients, sobretot en una actual situació de crisi. Això ha portat a anteriors governs
a retallades en serveis que podien ser bàsics per als ciutadans, en no poder mantenir-
los.

No  obstant  això,  mentrestant,  moltes  administracions  públiques  tenen  estructures
administratives  innecessàries  que incorren en despeses supèrflues  o  que suposen
duplicitats. És preceptiu que les retallades afecten el mínim possible als ciutadans, per
la qual cosa cal pensar noves fórmules amb què redistribuir els recursos, optant per la
seua  major  eficiència.  Per  a  això,  ajuntaments  de  la  mateixa  comarca,  generant
economies  d'espelta  que  ens  permeten  abaratir-los.  No  es  tracta  de  fusionar
ajuntaments, sinó de gestionar en comú pel major interés dels ciutadans.

És per això que el Grup Municipal Ciudadanos a l'Ajuntament de Borriana proposa
l'adopció pel Ple del consistori dels acords següents:

PRIMER.-  L'Ajuntament  de  Borriana  procedeix  a  auditar  tots  els  seus  recursos  i
despeses, eliminant aquelles que resulten supèrflues o duplicitats.

SEGON.-  L'Ajuntament  de  Borriana  procedeix  a  posar-se  en  contacte  amb  els
ajuntaments més pròxims de la seua comarca de la Plana Baixa, amb vista a unificar
els  serveis  municipals  (traure  a  concurs  públic  conjuntament  serveis),  generant
economies d'escala que permeten estalvis en les despeses sense per això afectar els
ciutadans.
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TERCER.- L'Ajuntament de Borriana procedeix a traslladar el present acord a les Corts
i a la Generalitat, instant-les a eliminar estructures administratives supèrflues d'àmbit
comarcal, provincial i autonòmic, que generen despeses innecessàries.

QUART.- L'Ajuntament de Borriana procedeix a traslladar el present acord al Congrés
dels Diputats i al Govern de la Nació, instant l'eliminació de privilegis fiscals i un nou
sistema  de  repartiment  pressupostari  on  prime  el  respecte  als  serveis  bàsics  i  la
igualtat de tots els espanyols.”

Sotmesa la urgència a la corresponent votació, els vint-i-un membres presents del Ple
de l'Ajuntament hi presten unànime aprovació, i així ho declara la Presidència.

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

Sr. Gual: “Mire, Sra. Sanchis, sobre el paper la seua moció pot quedar millor o pitjor;
però a mi el que m'estranya és que no li tremole la veu quan la presenta; perquè vosté
sap perfectament que açò per a Borriana no correspon. Si l'haguera presentada el seu
partit en un poble molt més xicotet, ho entendria. Però que parle de mancomunitats,
quan  estem  parlant  d'una  població  de  37.000  habitants...  Entenem  que  no  té
absolutament cap sentit.

Sobre els acords, i per fer-ho ràpid, perquè avui tenim moltes mocions, li diria
que nosaltres entenem que no hi ha despeses supèrflues ni duplicitats a l'Ajuntament
de  Borriana.  Per  tant,  el  que  demana  no  té  massa  sentit.  Sincerament.  No  ens
estendrem més.

Vosté parla de finançament... Precisament sobre finançament ja s'ha aprovat
avui per unanimitat de tots una moció en aquest sentit. Per tant, el nostre vot serà en
contra.”

Sr. Safont:  “Bé, Sra. Sanchis, com li he referit  prèviament també, agraint també la
possibilitat de participació en aquesta moció, i explicant-li els peròs que véiem, els he
de fer públics, lògicament. I li dic que, si bé en el fons podem veure alguna cosa en la
qual coincidiríem plenament, sí que hi ha coses que cauen pel seu propi pes. 

Per exemple, parla vosté en el seu primer acord d'una auditoria de l'Ajuntament
de Borriana, sobre els recursos i despeses, etc. Això s'ha de realitzar contínuament.
Això  s'ha  realitzat  des  de  fa  uns anys,  per  part  de  totes  les  regidories,  amb uns
resultats òptims, que estan a la vista de tots, i que té un reflex econòmic clar.

A partir d'ací, sol·licitar auditories és una frase que ve molt a l'ús en campanya
electoral; però òbviament aquestes auditories també cal pagar-les. I si a Borriana ja
anem  a  plantejar-nos  una  auditoria  de  recursos  o  una  auditoria  de  despeses,
contractant una empresa externa; quan els recursos i les despeses estan més que
optimitzades, crec que generarà molta més despesa que el que realment s'estalviarà.

Quant al  segon acord que vosté proposa, que diu  ‘l'Ajuntament de Borriana
procedeix  a  posar-se  en  contacte  amb  els  ajuntaments  més  pròxims  de  la  seua
comarca  de  la  Plana  Baixa,  amb vista  a  unificar  els  serveis  municipals  (traure  a
concurs  públic  conjuntament  serveis),  generant  economies  d'escala  que  permeten
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estalvis en les despeses sense per això afectar els ciutadans’. Jo li preguntaria que si
en aquests municipis pròxims, per a mantenir el que vosté està plantejant, lògicament
caldria crear un servei amb personal adequat per a gestionar-lo; entre altres coses, per
exemple, per a demanar pressupostos, per a compendiar necessitats molt diferents de
municipis  amb  realitats  molt  distintes  (amb  la  qual  cosa,  la  varietat  de  les
contractacions  pot  ser  infinita);  per  a  realitzar  una  plataforma  que  suporte
informàticament totes aquestes sol·licituds... Amb la qual cosa açò seria, per tant i per
a més inri, els costos a què em referia en el punt primer.

Per tant, considere que sé la bona fe amb què vosté presenta aquesta moció;
però és una moció que possiblement, fa vuit o deu anys, estaria en el seu lloc; però en
aquests  moments  jo  crec,  pel  que  fa  a  l'administració  a  què  ens referim (que  és
l'Ajuntament de Borriana), estan molt optimitzats els recursos. Pot preguntar vosté o
parlar amb funcionaris, pot parlar amb l'organisme autònom, o amb qui vulga, estan
fins a l'últim minut donant-ho tot, amb uns recursos que hem intentat limitar al màxim,
per al que ve a dir vosté en el fons d'aquesta moció: que no siguen els ciutadans els
que patisquen aquestes retallades, que també les han patides.

Per això nosaltres, des d'aquesta bona fe, ens abstindrem en aquesta moció,
amb aquests peròs.”

Sra. Aguilera: “Sra. Sanchis, hem parlat extensament de totes les mocions que vosté
presentava en aquesta sala de plens. I li ho he de dir, com li ho he dit personalment...
Si algun grup ha criticat en aquesta sala de plens (durant moltíssims anys) que hàgem
de debatre mocions que els partits que tenen una estructura provincial, autonòmica o
nacional, fins i tot europea, que ens porten a aquesta sala de plens sense que tinguen
res a veure amb Borriana, doncs ho hem criticat moltes vegades. Però vosté en menys
de quatre mesos, s'ha emportat la palma; perquè aquesta moció que ens presenta
(perdone que li ho diga), a qui ho haja redactat li trasllada de la nostra part que ha
mesclat xurres amb merines d'una forma que no hi ha manera d'entendre tan sols els
acords que pretén que aquest Ajuntament adopte.

En  primer  lloc,  es  refereix,  d'una  banda,  a  l'infrafinançament  que  pateix  la
Comunitat Valenciana, que acabem d'aprovar una moció conjunta relativa a aquest
tema; amb la qual cosa, en aquest punt fins i  tot  en aquesta moció podríem estar
d'acord.

Després, suggereix una posada en comú de serveis en l'àmbit territorial de la
comarca; cosa que creiem que evidentment ja fa la Diputació; en un altre àmbit, però
que ja es fa.

Però  és  més,  des  de  Ciutadans  Independents  per  Borriana,  hem  advocat
sempre (i així ho hem manifestat) per la remunicipalització dels serveis; cosa que xoca
frontalment amb aquesta proposta seua.  A més,  som partidaris  d'una fragmentació
(com ho hem explicat moltíssimes vegades) d'aquests serveis per realitzar, de manera
que les empreses de Borriana siguen les que puguen atendre aquests serveis, i que
puguen presentar-se i accedir als concursos, i adjudicar-los sempre a la petita i mitjana
empresa de la nostra població. Amb la qual cosa, no podem estar més en desacord
amb la seua moció en aquest punt.

I per finalitzar, i en el punt quart, així com qui no vol la cosa (d'amagat) ens
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intenta colar la frase aquesta d'‘eliminació de privilegis fiscals’; que tampoc entenem.
És a dir, es refereix l'autor de la moció a l'eliminació dels concerts i quotes bascos i
navarresos? O a què ens referim? Perquè clar, tampoc sabem molt bé què vol fer-nos
arribar.

Ja li dic, ens trobem amb un  ‘tres en un’ de moció, que ha hagut de portar
vosté, perquè es veu obligada pel seu partit;  però que, per descomptat, amb tot el
respecte i  consideració (com li  dic),  no li  votarem en contra,  perquè entenem que
potser  ha  sigut  una  qüestió  d'inexperiència  política  en  aquesta  sala  de  plens,  o
d'inexperiència política de qui li ha preparat la moció, en un altre àmbit autonòmic o
provincial. Amb la qual cosa, el nostre Grup s'abstindrà en aquesta moció. Espere que
ho entenga, com li ho he explicat anteriorment.”

Sra. Sanchis: “Contestant un poc al Sr. Safont, vull dir-li que sí que és cert que des de
la Diputació estan agrupats els serveis. Però nosaltres portem en el nostre programa
electoral l'eliminació de les diputacions. Per tant, el fet de quedar d'acord amb altres
ajuntaments  pròxims,  és  que,  clar,  nosaltres  comptem  amb  l'eliminació  de  les
diputacions; que creiem que és una d'aquestes administracions bastant inútils, en el
sentit que poden funcionar d'una forma bastant bastant més econòmica del que estan
funcionant ara.”

Sr. Safont:  “Sra. Sanchis, li explicaré per damunt el tema de contractes d'electricitat
mancomunats; contractes d'ambulàncies per a esdeveniments esportius, taurins, etc.;
contractes  d'assegurances  per  a  esdeveniments  taurins  i  altres;  contractes  de
telefonia,  contractes  de  material  informàtic,  serveis  postals,  uniformitat  de  Policia
Local, de membres de Protecció Civil, etc. Tot açò en aquests moments ho està oferint
la  Diputació Provincial,  amb una central  de contractació creada  ad hoc per al  que
vosté s'ha referit ací, amb personal propi (sense contractar a ningú més). De fet, en el
moment de la seua creació, es van interessar per la forma de gestió de les diputacions
de fora  de la  Comunitat  Valenciana;  perquè en totes  parts  estaven funcionant  les
centrals  de contractació  amb empreses externes,  contractant  personal,  multiplicant
moltíssim la despesa. Des del departament de contractació de la mateixa Diputació es
porta aquesta central de contractació; es porta la seua plataforma informàtica. I en els
dos primers anys, hi ha una estimació d'estalvi per als municipis de la província de
Castelló d'11.000.000 €; en els dos primers anys.

Jo crec que això és més que suficient per a justificar el treball d'una diputació;
que a més hem de dir que en la central de contractació estan adherits 134 dels 135
municipis d'aquesta província. Per alguna cosa deu ser... De qualsevol color polític.

A part d'això, al que vosté s'ha referit d'eliminació de diputacions... Això és un
altre debat. Però li  hauré de dir ací que les diputacions provincials de tot Espanya
suposen el 0,8% del deute estatal. Els ajuntaments de València, Barcelona i Madrid
suposen el 40%. En aquesta línia, eliminem aquests ajuntaments. Perquè no té cap
lògica. Si amb un 0,8% del deute estan gestionant, i estan gestionant bé els recursos
de tots els municipis, i per tant de tots els administrats per aquests municipis... Jo crec
que queda més justificat. 

No obstant això, referint-me un poc al final de la intervenció de la Sra. Aguilera
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també; ens abstindrem des del punt de vista de la bona fe que s'ha de millorar la
gestió; que això ha de ser diàriament i des de totes les regidories a escala municipal.
Per descomptat que sí.”

Sra. Sanchis: “Responent-li a això de les diputacions, Sr. Safont, li diré que 7 de cada
10 euros que s'ingressa en les diputacions són per a pagar sous, i molts d'ells d'alts
càrrecs. Jo crec que en la Diputació podrien funcionar d'una manera moltíssim més
econòmica del que es funciona.”

Sotmés l'assumpte a la corresponent votació, dóna el resultat següent: vots a favor,
UN (1 de Ciudadanos). Vots en contra, ONZE (6 del PSOE, 3 de Compromís i 2 de Se
Puede Burriana).  Abstencions,  NOU (7  del  PP i  2  de  Cibur).  Consegüentment  es
declara l'assumpte desestimat per majoria.

11.BIS.6.- MOCIÓ PRESENTADA PER PSOE-COMPROMÍS-SE PUEDE BURRIANA,
RELATIVA  A  LA  MANIFESTACIÓ  DEL  REBUIG  A  L'ACORD  COMERCIAL
D'ASSOCIACIÓ TRANSATLÀNTICA PER AL COMERÇ I LA INVERSIÓ ENTRE LA
UNIÓ EUROPEA I ELS ESTATS UNITS D'AMÈRICA

El Sr. Vicent Granel Cabedo, portaveu del Grup Municipal de Compromís, presenta
moció del següent tenor literal:

“Vicent  GRANEL  CABEDO,  Cristofer  DEL  MORAL  ESPINOSA,  portaveus  de
Compromís per Borriana i de Se Puede Burriana, respectivament, en aquest Magnífic
Ajuntament, d'acord amb el que preveu l'art. 116 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la
Generalitat,  de règim local de la Comunitat  Valenciana,  i  per a la seua inclusió en
l'ordre del  dia del  pròxim Ple que es convoque,  a l'efecte del  seu debat  i  votació,
presenten la següent proposta de resolució.

Atés  que  l'acord  comercial  entre  la  Unió  Europea  i  els  Estats  Units,  l'Acord
Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP per les seues sigles en anglés), va molt més
enllà del comerç, ja que l'acord tindrà un impacte ampli i irreversible en molts aspectes
de  la  nostra  vida  quotidiana;  especialment  en  la  salut,  l'alimentació,  el  treball,  la
seguretat  dels  productes,  el  medi  ambient,  els  drets  laborals  i  les  polítiques  de
privacitat.  Fins  i  tot  podria  canviar  profundament  la  manera  en  què  utilitzem  les
institucions democràtiques per a establir regulacions en tots aquests camps, assaltant,
per tant, els drets de la ciutadania.

Atés que la falta de transparència per la qual estan caracteritzades les negociacions
del TTIP és una vulneració en el dret de tot ciutadà a saber el que s'està negociant en
nom seu. El mandat de negociació que el Consell de la UE va donar a la Comissió
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encara està classificat com un document secret. Fins i tot als membres del Parlament
Europeu, que exerceix un paper important en les relacions comercials d'Europa, ja que
pot  vetar  els  acords comercials  (com va fer  amb l'Acord  Comercial  Antifalsificació,
ACTA), només se'ls permet l'accés limitat als textos de negociació.

Atés que un dels punts més preocupants és la inclusió del mecanisme de solució de
controvèrsies inversor-Estat que permetria als inversors estrangers eludir els tribunals
nacionals  i  presentar  les  seues  queixes  directament  davant  dels  tribunals
internacionals d'arbitratge. Es tracta d'un privilegi per a les empreses més poderoses
injustificable  entre  dos  subjectes  polítics  amb tribunals  de  justícia  desenvolupats  i
plenament  operatius.  Així,  si  un  tribunal  d'arbitratge  conclou  que  les  polítiques
decidides democràticament podrien reduir els guanys projectats d'un inversor, aquest
mecanisme podria obligar un govern a pagar milers de milions en danys i perjudicis.
Això limitaria la llibertat democràtica per a legislar sobre assumptes ambientals,  de
salut i  financers, entre d'altres. Aquest tipus de mecanismes ja existeixen en altres
acords  comercials  i  els  resultats  han  estat  desastrosos:  sancions  milionàries  a
Austràlia per la seua legislació antitabac, sancions a l'Argentina per impostos sobre
l'energia,  al  Canadà  per  una  moratòria  fracking,  a  Alemanya  per  la  seua  política
energètica, a Eslovàquia per paralitzar privatitzacions d'hospitals. Són exemples que
demostren  que  és  un  pseudotribunal  format  per  defensors  dels  interessos  de  les
empreses que els anteposa a les lleis i a la mateixa democràcia.

Atés el debilitament del poder legislatiu democràtic per a regular una àmplia varietat de
sectors, es veuria encara més afectat per l'establiment d'un Consell de Cooperació
Reguladora (CCR) entre els Estats Units d'Amèrica (EUA) i la Unió Europea (UE). El
concepte bàsic que persegueix aquest organisme és simple: abans d'elaborar la nova
legislació (en alguna de les matèries afectades pel TTIP, com la matèria ambiental o de
consum, drets laborals o preocupacions agrícoles, etc.), un organisme bilateral dels
governs dels EUA i la UE i de representants d'empreses tindrà l'oportunitat d'‘analitzar’
prèviament  possibles  impactes  d'aquesta  legislació  en  els  interessos  dels  seus
negocis.  Els  lobbys empresarials,  per  tant,  podran  coordinar  estratègies  per  a
bloquejar els esforços legislatius, fins i tot abans que s'inicien.

Atés que els EUA no han ratificat sis de les vuit normes fonamentals del treball de
l'Organització  Internacional  del  Treball  (OIT),  incloa  la  Convenció  sobre  la  llibertat
sindical i el dret de negociació col·lectiva. L'agenda de negociació del TTIP mostra que
no hi ha cap ambició d'avançar en major protecció dels drets laborals.

Atés que el TTIP significarà una reducció de les normes de la UE a partir de l'aplicació
de conceptes com el ‘reconeixement mutu’ dels estàndards i altres estratègies poden
tenir  indirectament  el  mateix  efecte,  encara  que  sense  canviar  formalment  cap
reglament  de  la  UE.  Sobre  la  base  del  ‘reconeixement  mutu’,  les  empreses
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transnacionals podrien utilitzar les seues empreses subsidiàries en l'altre continent per
a aprofitar els avantatges de les diferències en la regulació. En la pràctica, s'anul·laria
de manera efectiva el dret de regular i es fomentaria un dumping desregulador sense
precedents.

Atés  que  un  dels  efectes  del  TTIP seria  el  debilitament  de  les  normes  europees
establides per als serveis d'interés públic. Per exemple, facilitaria la privatització dels
serveis  d'aigua,  o  limitaria  molt  les  opcions  per  a  l'adjudicació  de  les  licitacions
públiques en funció de criteris ecològics o socials. Creiem que és un atac inacceptable
a  les  clàusules  socials  i  ambientals  en  la  contractació  pública,  la  protecció  de
determinats sectors econòmics que són essencials i la defensa de béns públics.

Atés que la protecció de l'excepció cultural ha fet que la indústria audiovisual siga un
pilar de la identitat europea. No obstant això, el fet que no s'incloga l'excepció cultural
en els  esborranys del  TTIP podria perjudicar  greument la  indústria  del  cinema i  la
cultura en general.

Ateses les negociacions comercials recentment concloses del Tractat de Lliure Comerç
Canadà-UE  (ZETA),  el  TTIP  promouria  la  carrera  mundial  d'acords  comercials
bilaterals de profund abast, dels quals la UE ha sigut una força impulsora des de l'any
2005, soscavant el multilateralisme comercial. De la mateixa manera, els EUA eviten el
multilateralisme allà on hagen sigut desafiats i ara volen formar un club exclusiu amb la
UE. A mitjà termini, açò podria fins i tot debilitar la posició de la UE al món. Podria
suposar la formació de blocs econòmics rivals, sotmetent els països més dèbils i més
pobres a normes en què no han tingut cap forma d'influir, amenaçant la cooperació
mundial  i  debilitant  les  iniciatives  de  reforma del  sistema de  comerç  global  per  a
afrontar millor  els  desafiaments globals  comuns,  especialment el  canvi climàtic i  la
protecció del medi ambient.

Atés  que  la  firma d'aquest  tractat  pot  ocasionar  una desregulació  per  la  porta  de
darrere que afectaria directament matèries tan sensibles com la salut, el medi ambient
o els serveis públics, entre ells els serveis que presta el món local, amb una clara
voluntat de privatitzar i laminar competències i capacitats a les institucions públiques.

Per tot açò, es proposa al Ple l'adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Instar el Govern valencià i el Govern de l'Estat espanyol a mostrar formalment
davant de la Comissió Europea i el Consell el seu rebuig a l'actual text de proposta
d'Associació Transatlàntica per al  Comerç i  la Inversió entre la  Unió Europea i  els
Estats Units.
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Segon.- Declarar Borriana  ‘municipi contrari al Tractat TTIP’, per tal com pot veure's
afectat pels efectes de l'esmentat tractat.

Tercer.- Traslladar aquests acords a les Corts Valencianes, al Ministeri d'Assumptes
Exteriors i  a la  Comissió Europea,  així  com als grups parlamentaris del  Parlament
Europeu, del Congrés i del Senat de l'Estat espanyol.”

Sotmesa la urgència a la corresponent votació, els vint-i-un membres presents del Ple
de l'Ajuntament hi presten unànime aprovació, i així ho declara la Presidència.

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

Sr.  Granel:  “Atés que  l'acord  comercial  entre  la  Unió  Europea  i  els  Estats  Units,
l'Acord Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP per les seues sigles en anglés), va
molt més enllà del comerç, ja que l'acord tindrà un impacte ampli i irreversible en molts
aspectes de la nostra vida quotidiana... Es proposa l'adopció dels acords següents:

Primer.- Instar el Govern valencià i el Govern de l'Estat espanyol a mostrar
formalment davant de la Comissió Europea i el Consell el seu rebuig a l'actual
text de proposta d'Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió entre la
Unió Europea i els Estats Units.

Segon.- Declarar Borriana  ‘municipi contrari al Tractat TTIP’, per tal com pot
veure's afectat pels efectes de l'esmentat tractat.

Tercer.-  Traslladar  aquests  acords  a  les  Corts  Valencianes,  al  Ministeri
d'Assumptes  Exteriors  i  a  la  Comissió  Europea,  així  com  als  grups
parlamentaris  del  Parlament  Europeu,  del  Congrés  i  del  Senat  de  l'Estat
espanyol.

Sr. Fuster: “Nosaltres lamentablement no podem fer costat a aquesta moció. Més que
res perquè, des del Partit Popular (ens considerem com un partit liberal), no entenem
tot allò que no siga una llibertat (en aquest cas parlem del comerç) i menys poder estar
pensant a aplicar polítiques més intervencionistes.

Nosaltres considerem que aquest acord pot ser un acord ambiciós i satisfactori.
I ho creiem així perquè aquesta llibertat de comerç que es pot ocasionar ens pot portar
a un creixement econòmic i creixement de l'ocupació, que al final és el que a hores
d'ara tots els països (buscant la competitivitat) és el que estan arribant a buscar.

Però si parlem del nostre país (en aquest cas, Espanya) eixiria beneficiat, com
a quart país; dins d'aquest acord és dels que més beneficis obtindria. Clar, si parlem
que Espanya és el  quart  país que més es beneficia...  Doncs si  ho traslladem a la
Comunitat Valenciana, una comunitat netament exportadora; si parlem de la província
de Castelló; o si parlem de Borriana... Llavors encara queda més patent.

I  quan  parlem  de  Borriana,  només  cal  referir-se  o  fer  un  poc  d'història  i
retrotraure'ns  al  segle  XX.  Llavors,  parlar  de  Borriana,  que  és  parlar  d'una  ciutat
exportadora, és estar parlant de no arribar a entendre (amb una mentalitat com la que
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tenim nosaltres) com una ciutat la riquesa de la qual en els inicis del segle XX es va
desenvolupar a través de l'exportació. 

Només han de recordar fets que van succeir ací a Borriana; com alguna de les
manifestacions que es van fer, en la qual es deia: ‘vaixells, pa i treball’. Clar! Què es
reclamava? Es reclamava la construcció del port; es reclamava la presència de vaixells
al port de Borriana. Per a què? Per a exportar. O siga, que a hores d'ara hàgem d'estar
posant límits parlant-ho des de l'Ajuntament de Borriana, certament em pareix un poc
incongruent.

Però açò no vol dir  que hàgem d'estar defenent-ho a qualsevol preu. Hi ha
unes línies  roges,  que són les  línies  roges que nosaltres  considerem que han de
defendre els partits que ens representen a la Unió Europea.

En data d'avui, en aquest cas tant els partits de dretes com els d'esquerres (em
referisc  al  Partit  Socialista  i  no  a  altres  de  minoritaris)  han  arribat  a  un  principi
d'esborrany d'acord. Per això, també dins del que és la moció, entenc també que és
una moció tipus. Hi ha certes coses que potser es podrien haver eliminat,  o haver
modificat.  Per  exemple,  quan  es  parla  en  el  paràgraf  tercer  de  la  transparència,
certament era una de les reivindicacions que molta gent venia plasmant en les seues
inquietuds de saber què s'estava negociant. 

I afortunadament el 9 d'octubre es va presentar aquest esborrany, en el qual
molts partits (o fins i  tot  persones interessades, economistes...)  han pogut avaluar.
Però  al  que  vinc  a  referir-me  és  que  nosaltres  hem  de  complir  uns  estàndards
europeus de protecció (protecció mediambiental, social, sanitària, de consum, laboral,
de serveis públics). Una vegada que es compleixen aquests estàndards, sí que hem
de  plantejar-nos  que,  com  més  gran  siga  el  comerç,  tindrem  més  inversió  i  més
oportunitat.  Clar,  però per a això hem d'eliminar barreres! Hem d'eliminar aquestes
barreres (tant aranzelàries com no aranzelàries); que al final ens porten a un intercanvi
entre dos continents (els Estats Units i la Unió Europea). 

Però si  damunt tenim en compte que la relació entre la Unió Europea i  els
Estats Units ja està en funcionament; si tenim en compte que els Estats Units és el
principal  país  exportador  a  què  Espanya  exporta  productes  agroalimentaris...  La
primera cosa que hem de tenir clar és que, en aquest acord, el que s'aconseguirà amb
tota seguretat és buscar un millor potencial de millora de la relació que a hores d'ara hi
ha entre els dos països.

Al final, és el que vinc a dir-li. Aquesta millor relació que pot haver-hi entre els
dos països ens ha de portar a més comerç; que al final el que nosaltres venim a dir és
que ens ha de portar a una major prosperitat; que al final és pel que tots hem de
lluitar.”

Sra.  Aguilera:  “A veure,  que la  globalització  és  un  fet,  és  una cosa indiscutible  i
imparable, Sr. Granel. Que les fronteres, especialment pel que fa al tema econòmic, ja
només són unes simples  ratlles  en un paper,  vostés  haurien de ser  ja  conscients
d'això. Que l'Acord Transatlàntic de Comerç i Inversió és la variant per a Europa del
que s'està negociant entre els Estats Units i els seus socis asiàtics, també. Que a més
aquest  acord  haurà  de  ser  adoptat  per  una àmplia  majoria,  també.  Que a  més li
recorde que no entenc molt bé ni el primer punt ni el segon; perquè com instarem el
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Govern de la Generalitat, i el Govern de la nació, si els dos partits majoritaris (tant
Partit Popular com Partit Socialista) han arribat a un acord a l'Eurocambra, i votaran a
favor del tema; i a més impulsat per un eurodiputat socialista. No entenem molt bé que
demanen una cosa que saben que no s'aprovarà. Però bé, ens sorprenen diverses
coses.

En primer lloc, reconeixen que el mandat de negociació que el Consell de la
Unió Europea va donar a la Comissió encara està qualificat com un document secret.
Llavors, com insta el Govern valencià i l'Estat espanyol a manifestar el seu rebuig a
l'actual text, si encara no es coneix? O és que vostés potser en saben més... Si és
secret...  Evidentment  algunes dades tenim,  però  totes no.  No podem prendre  una
decisió sobre una cosa que no coneixem.

En segon lloc, l'acord suposadament secret, vostés diuen que ‘l'acord tindrà un
impacte ampli i irreversible en molts aspectes de la nostra vida quotidiana’... Lògic, Sr.
Granel! Com l'ingrés d'Espanya a la Unió Europea va tenir també al seu moment el
seu  impacte;  però  això  no  significa  que  totes  les  conseqüències  hagen  de  ser
negatives. D'ací al que vostés proposen va un llarg camí.

I d'altra banda, han analitzat vostés les conseqüències del seu rebuig d'aquest
acord?  O  siga,  vostés  pretenen  que  Borriana  siga...  Recorda  vosté  l'aldea  gal·la
d'Astèrix i Obèlix, que ‘resisteix ara i sempre l'invasor’? En això ens volen convertir?
Perquè clar, és que no entenem molt bé a què ve aquesta moció.

Però  fixe's,  permeta'ns,  perquè  a  vegades  és  molt  fàcil  (com li  dic)  parlar
d'aquest tipus de coses; però els ciutadans i ciutadanes de Borriana, evidentment, no
entenen molt  bé  de què estem parlant.  Però  nosaltres,  davant  d'aquest  document
secret, que també hem pogut estirar de les claus principals, volem entrar en els punts
de vista sobre l'Armageddon que ens presenten, sobre els mites i la realitat. 

El Tractat de Lliure Comerç entre la Unió Europea i els Estats Units... Vostés,
en tema de seguretat alimentària, el mite que venen és que suposarà un descens del
nivell de seguretat alimentària a Europa. Però la realitat és que respectarà plenament
les normes de seguretat alimentària i la manera com la Unió Europea les estableix.

En el tema de drets dels governs per regular... Vostés venen que permetria a
les potents empreses dels Estats Units interposar demandes contra els governs al seu
capritx. I la realitat (i aquesta realitat, entre altres coses, és el que el Partit Socialista
ha aconseguit a escala europea, per a poder arribar a aquest acord, i votar a favor
d'aquest tema) és que el Tractat reforçaria i faria més estricte el sistema exigent de
resolució de litigis entre les empreses i els governs.

Serveis públics... Vostés venen que aquest tractat obligarà els governs de la
Unió Europea a privatitzar els serveis públics de què tots depenem. I no obstant això,
la realitat és que tots els acords comercials de la Unió Europea deixen llibertat als
governs perquè gestionen els serveis públics tal com ho desitgen.

Diversitat cultural... Vostés venen que significarà el final del cinema europeu i
d'altres  institucions  o  indústries  creatives.  I  resulta  que  el  tractat  respectarà  les
indústries culturals, amb la seua diversitat i característiques pròpies.

Desenvolupament sostenible...  Vostés venen que suposarà una carrera a la
baixa en matèria de medi ambient i drets laborals de les persones. I resulta que la
realitat  és  que  es  dedicarà  un  capítol  específic  en  aquest  tractat  a  impulsar  el
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desenvolupament sostenible, i seguiran aplicant-se les lleis europees.
Control  democràtic...  Vostés  venen  que  els  governs  i  els  polítics  no  tenen

control sobre el que els negociadors estan cuinant. I resulta que la realitat és que els
governs i els diputats són fonamentals per al procés d'aquest tractat, i per descomptat
tenen l'última paraula en aquest tema.

Sr. Granel, jo no sé si (com li  he dit abans a la Sra. Sanchis) a vegades la
inexperiència en aquesta sala de plens fa que ens porten mocions i acords que en una
altra ciutat o en un altre govern potser tindrien algun sentit. A Borriana per descomptat
no  tenen  cap  sentit.  Perquè  a  mi  sí  que  m'agradaria  conéixer  l'opinió  del  Partit
Socialista.  L'opinió  del  Partit  Socialista  en  aquest  tema  creiem  que  és  important;
perquè no sabem si votarà a favor, si s'abstindrà o votarà en contra; entre altres coses,
perquè el Partit  Socialista és qui impulsa l'acord per a arribar a aprovar i a tenir el
consens a l'Eurocambra per a aprovar aquest tractat.

Notícia d'avui... Fixe's quina casualitat! ‘Els socialistes espanyols voten a favor
del document, juntament amb els el Partit  Popular Europeu i els liberals...  Pactaren
sobre el blindatge a les multinacionals. La votació hauria d'haver tingut lloc fa un mes. I
finalment a proposta per decisió del president de l'Eurocambra, el  socialista Martin
Schulz, principal impulsor de l'esmena que ha permés unir els socialistes amb el Partit
Popular Europeu’...

Vosté del que no s'ha adonat, Sr. Granel (o sí  que se n'ha adonat),  és que
vostés s'han muntat un tripartit a Borriana (o un Acord per Borriana) que no sabem
molt bé si aquest Acord per Borriana ara resulta que també porta amb si és que els
partits que estan units  hagen de saltar-se la  seua disciplina de partit,  o hagen de
saltar-se el  que realment és el seu programa electoral,  o el que defenen en altres
instàncies.

A nosaltres ens pareix, Sr. Granel (i als senyors de Se Puede Burriana també,
que firmen la moció), que no han sigut ni molt intel·ligents en l'àmbit polític, perquè
acaben de posar els seus socis  de govern en una situació molt  complicada.  I  per
descomptat no han fet un estudi ben clar del que es pot entendre que comportarà les
conseqüències del Tractat de Lliure Comerç.”

Sra. Sanchis: “A mi que Borriana, la Comunitat Valenciana i Espanya es queden fora
del Tractat de Lliure Comerç és que em pareix una cosa totalment absurda; que a més,
per descomptat, no és competència d'aquest Ajuntament.

El Tractat de Lliure Comerç (TTIP) és de gran importància; ja que donaria lloc a
la major àrea de lliure comerç del món. Suposaria el 60% del producte interior brut
(PIB) del món. O siga, quedar-nos fora ja seria (com ha dit la Sra. Aguilera) viure en
una aldea.

A més,  hi  ha estudis  que consideren que Espanya seria  el  quart  país més
beneficiat per l'acord. El partit Ciudadanos defén l'intercanvi internacional de béns, la
llibertat i el respecte a la propietat privada. I creiem que trencar fronteres és sempre
més positiu que alçar murs. Però això sí, enderrocar barreres aranzelàries no implica
enderrocar normes mediambientals, laborals i sanitàries. Exemple d'això és que avui
dia les nacions més pròsperes han sabut compaginar la llibertat d'empresa i el lliure
comerç, amb altes cotes de benestar, protecció social i respecte al medi ambient. De
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segur  que el  tractat  que s'està  negociant  és encara molt  millorable;  i  que els  dos
europarlamentaris que té Ciudadanos defendran aquest procés de negociació, i serà
més transparent i en igualtat de condicions, perquè les normatives de la Unió Europea
i dels Estats Units siguen igual d'exigents.

Per  tant,  des  del  partit  Ciudadanos,  demanem més transparència i  igualtat;
però creiem que el resultat final val la pena i serà molt beneficiós per al nostre país. És
evident que no consentirem que el nostre poble es quede fora d'una cosa que pot ser
molt beneficiosa.”

Sr. Del Moral:  “No puc estar més en desacord amb vosté, Sra. Sanchis, i amb els
altres dos partits (Sr. Fuster i Sra. Aguilera). El Tractat de Lliure Comerç o la nova
OTAN econòmica és un tractat que aquesta moció que presentem és una moció en
contra del Tractat de Lliure Comerç, i m'agradaria que haguera obtingut (com la resta
de les mocions anteriors) un suport de tots els partits. Però ja veig que ha sigut un poc
difícil aconseguir-ho.

Aquest  tractat  té  un impacte  per  a tots  els  països,  comunitats,  províncies  i
municipis,  molt  ampli  i  molt  negatiu;  ja  que,  comptat  i  debatut,  com ha dit  la  Sra.
Sanchis (i en això sí que té raó), és un gran pacte entre els Estats Units i Europa, per a
crear  una  zona  de  lliure  comerç  que  compartisca  la  mateixa  legislació.  És  a  dir,
pràcticament cap. Es tracta d'una desregularització total en comparació amb els Estats
Units i les seues legislacions. Açò implica la pèrdua de drets i de sobirania dels països
que es troben davall la seua àrea; la pèrdua d'estabilitat  en salut,  l'alimentació,  en
treball, en la seguretat dels productes, en el medi ambient... Els drets laborals queden
subjugats totalment al capital, una vegada més; com és normal, són les empreses i els
lobbies amb interessos  econòmics  els  que  imposen  els  seus  interessos  als  de  la
majoria. Una vegada més, el capitalisme i el sistema neoliberal portat a l'extrem més
aberrant.

Què serà el següent? El que jo em pregunte és de què serveix aquest Ple a
l'Ajuntament;  de  què  serveix  un  ple  a  la  Diputació,  de  què  serveix  un  ple  a  la
Generalitat,  o  de  què  serveix  el  parlament...  Per  a  què  serveixen  les  institucions
democràtiques que tenim a Espanya, si després són les elits les que decidiran sense
tenir en compte cap poble? Açò implica la destrucció total de la democràcia a tots els
nivells.

Vull  acabar  dient  que  lògicament  no  hi  donarem  suport  des  del  partit  que
representem (des de Se Puede Burriana) i moltíssim menys des de l'Ajuntament de
Borriana a un tractat;  no  sols  aquest  (el  TTIP),  sinó que no volem oblidar-nos de
l'Acord Transpacífic  de  Cooperació  Econòmica  (TPP),  de  l'Acord  sobre  Comerç
Internacional de Serveis (TISA), i de l'Acord integral d'Economia i Comerç (CETA); que
són per a distintes àrees globals... I lògicament el nostre vot serà a favor d'aquesta
moció; perquè l'impacte que té és esborronador.”

Sr. Gual:  “No pensava intervenir. Però la Sra. Aguilera vol saber la nostra opinió, i li
l'exposaré de la manera més breu possible. Mire, el Partit Socialista de Borriana té una
prioritat, més enllà de la disciplina de vot, i més enllà de qualsevol altra consideració.
La prioritat del Partit Socialista no és altra que Borriana.
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I vosté recordarà d'altres plens, com el Partit Socialista ha trencat la disciplina
de vot; com quan, per exemple, qui li parla va haver de defendre la moció que es va
presentar  en  aquest  Ple  sobre  la  custòdia  compartida.  Els  nostres  companys  de
València  van votar  una cosa anys enrere,  i  a  Borriana en vam votar  una altra de
distinta. I aquesta vegada farem exactament el mateix; perquè entenem que és positiu
donar suport a la moció.

Jo no sé vostés de quina perspectiva parlen. Però vostés saben perfectament,
Sra. Aguilera, que, precisament de venda d'empreses de Borriana que tenen compres i
vendes als Estats Units, li'n puc donar un coneixement de causa important. Li dic que
sí, que és important que hi haja un tractat. És absolutament fonamental que hi haja un
tractat.  Però  com  s'està  fent  aquest  en  aquest  moment,  no.  No,  perquè  és
absolutament  fosc.  I  no  podem  defendre  qualsevol  cosa  que  no  siga  pura  i  dura
transparència. Igual que han fet altres companys nostres a l'Ajuntament de Castelló i
en altres instàncies, el Partit Socialista (que sí que està a favor que hi haja un tractat)
vol un tractat, però no d'aquesta manera. El vol d'una altra forma.”

Sr. Granel:  “La veritat és que es parla... Bé, cada un parla del que creu que ha de
defendre, no? Està bé allò que està clar que s'eliminaran els obstacles del comerç;
però també s'eliminarà juntament amb altres drets fonamentals en països europeus,
per una suposada obertura del mercat. Però nosaltres, igual que molta gent, volem
conéixer quines seran les normes nacionals o regionals que seran vulnerades; i encara
més, com pretenen garantir els drets del treballador de l'Organització Internacional del
Treball (OIT).

Les negociacions (com molta gent de la nostra ciutat desconeixerà), com ha dit
el  portaveu  del  Partit  Popular,  es  va  obrir  mitja  tapa  el  9  d'octubre;  en  una  data
representativa per als valencians... La veritat és que deixa i no es poden garantir els
serveis públics tal com els coneixem en l'actualitat. I els ho explique... La normativa
nord-americana no protegeix de la mateixa manera els serveis públics fonamentals
(com l'educació o la sanitat) que a Europa. A Europa ens podríem veure afectats de
forma molt negativa, amb un desmantellament parcial o total de la xarxa pública de
serveis de què ara gaudim tots i totes ací a Borriana. I crec que això és important.

I no es tracta només dels drets laborals i socials que podríem patir. La veritat és
que seria un terratrèmol amb la suposada liberalització del mercat transatlàntic. Sinó
que  també  serien  mediambientals:  perquè  podrien  en  mans  de  multinacionals
energètiques,  que  sens  dubte  anteposarien  els  seus  interessos  econòmics
especulatius, a la salut de les persones i el medi ambient. Aquestes són algunes de les
dades que podem saber sobre els efectes del TTIP a la nostra ciutat, a Borriana.

El  tractat  implica  que  podrem tenir  a  la  nostra  disposició  (com ja  hem dit)
verdura  tractada  de  manera  transgènica,  carn  hormonada,  que  els  drets  dels
treballadors es vulneren, tribunals d'arbitratge independents i arbitraris, fora del control
ciutadà, i sobretot del secretisme de què s'ha estat parlant. Sí, hi havia una cambra en
què només deixaven entrar els eurodiputats, sense càmeres, sense poder copiar, sinó
només un full que portava el nom de l'eurodiputat marcat, en el qual només podien
prendre  notes.  Aquesta  és  la  transparència  d'aquest  acord,  al  qual  esperem  que
aquest granet d'arena que farem des de l'Ajuntament de Borriana impedisca i sobretot
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(com ha dit també la portaveu de Ciudadanos) que es millore. Que hi haja un tractat;
però que es millore; que no siga en les condicions en què es farà ara.”

Sr. Fuster:  “Per començar un poquet en el que he sentit  d'alguns membres en les
seues intervencions... Ha sigut impossible arribar a un acord amb vosté, Sr. Del Moral,
perquè ha sigut l'únic que no ha estat present en la reunió. Si no, potser li hauria de dir
que si ens haguera exposat algun motiu raonable... Si el que ha estat el Sr. Navarro...
No el volia anomenar, perquè el Sr. Navarro tenia un motiu personal que considere que
està per damunt del laboral... Llavors, no volia ni traure-ho a col·lació... 

Però li he de dir que si vosté haguera volgut que jo haguera pogut compartir
algun punt seu d'aquesta moció, el més normal és que haguera vingut i m'ho haguera
transmés.

Jo no puc entendre com vostés en aquest cas volen demonitzar que globalitzar
no pot anar unit a una democràcia. Jo considere que una cosa globalitzada pot ser
igual de democràtica que el que a hores d'ara podem entendre com a democràcia a
escala europea o a escala nacional. Fa ja uns anys que estem inclosos dins de la Unió
Europea. Fa uns anys que tenim tractats de la Unió Europea que van per damunt de
les lleis nacionals. I ens hi hem adaptat. I açò és un procés d'adaptació. Però el que no
podem fer és estar pensant a dur a terme la política de l'estruç: abaixarem el cap, que
tots intenten globalitzar-se, i nosaltres ens quedarem ací aïllats. Perquè al final l'única
cosa que ocorrerà és que durem a terme una política de retrocés; una política en què
veurem com fins ara (i  les dades ho han establit)  portem 30 anys en què ha anat
creixent la llibertat. Són 30 anys en què ha disminuït la pobresa. I això són dades que
estan  ací.  O  siga,  voler  vendre  ara  que  tancar-nos  fronteres,  no  continuar  amb
aquestes relacions bilaterals o més globalitzades a escala mundial, ens portarà major
prosperitat... Perdonen, però jo no ho arribe a entendre, i no va en la nostra línia de
pensament.

I per finalitzar... Els he dit que el dia 9 d'octubre... Pel que fa al que ha dit també
la Sra. Sanchis... El dia 9 d'octubre, ha dit vosté, Sr. Granel (tal com l'he informat), es
va  presentar  un  esborrany de  document.  El  dia  2  d'agost  van  anunciar  vostés  el
preacord amb l'Arenal Sound. Algú de Borriana ha vist el preacord amb l'empresa de
l'Arenal  Sound?  Algú  l'ha  vist?  O  siga,  ningú  l'ha  vist.  Però  tot  el  món  parla  del
preacord. En comissions preguntem pel preacord; és un preacord que està; però ningú
el coneix. O siga, quina diferència hi ha? O siga, les negociacions que porten vostés
són negociacions que podem entendre que no entren dins de la transparència? I açò,
que  supose  que  quan  estan  debatent  entre  membres diputats  (que  són  triats  per
tots)... O siga, és que al final deslegitimem a qui està en un parlament. Perdone, els
que  estan  a  hores  d'ara  revisant  aquests  esborranys  són  gent  votada  per  tots
nosaltres. Si això ho anem a deslegitimar, llavors, disculpen-me, dissolguem-ho tot.
Dissolguem-ho tot; perquè no val res. És que res val per a res.

Llavors, jo crec que podem tenir polítiques i ideologies diferents, totes totalment
respectables... Jo no dic res de qui pense que l'intervencionisme és millor que la meua
idea liberal;  però considere que aquest tractat és bo per a la Unió Europea, per a
Espanya i sobretot per a la Comunitat Valenciana i la província de Castelló; perquè
som una província netament exportadora, agrícola, productora de taulellets, i  de tot
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allò que es propose la província de Castelló. Però considere que per això... I ho he dit
també en la meua intervenció... Sempre marcant unes línies roges de protecció (tal
com he dit també) de protecció tant del medi ambient, socials, laborals, dels serveis
públics que vosté ha posat de manifest... Ací hi ha unes línies roges amb què s'està
treballant.  I  si  lliges articles (tal  com ha dit  la Sra. Aguilera) de qui promou aquest
tractat,  s'anomena membres del Partit  Socialista,  que defenen les línies roges que
estan tractant en aquest esborrany; que jo compartisc amb aquests membres del Partit
Socialista.

Per  tant,  jo  considere  que  és  una  oportunitat,  que  en  aquest  cas  la  Unió
Europea no ha de deixar passar. “

Sra.  Aguilera:  “Mire,  Sr.  Del  Moral,  vosté  per  a  poder  parlar  en aquesta  sala  de
plens... Ja que pregunta per a què serveix la sala de plens... Doncs jo li ho vaig a
explicar; perquè pareix que no se n'ha assabentat... A vosté no li serveix per a res; ni
aquesta sala de plens, ni cap òrgan de govern d'aquest Ajuntament. Perquè vosté té la
cara dura (permeta'm que li ho diga) d'acudir ací i fer-nos el discurs que ens acaba de
donar... Quan resulta que vosté ni s'ha dignat a asseure's amb els grups de l'oposició
aquest matí, per a poder arribar a l'acord sobre totes les mocions en què hem arribat;
que  a  més,  l'única  cosa  que  fa  en  aquesta  participació  i  transparència,  és  fer
exclusives de premsa... Perquè li recorde, per exemple, que la portaveu que li parla,
portem demanant-li des que ha iniciat la campanya (aquesta suposada campanya de
consulta ciutadana per als pressupostos) en els òrgans de govern, que ens informe de
tot, absolutament de qualsevol pas que faça. I vosté no s'ha dignat a obrir la boca...
Vosté no parla; en els òrgans de govern no parla. Amb la qual cosa, a vosté no li
serveixen per a res.

Vosté parla ací, quan hi ha càmeres davant, i quan l'està escoltant la gent que li
interessa.  I  en  compte  de  ni  tan  sols  donar-nos  (per  exemple)  una  acta  d'aquest
paperot que ha fet en l'àmbit polític de participació... Vosté per exemple fa la roda de
premsa ahir, i ho presenta a la premsa. Amb la qual cosa, ja li conteste; si es contesta
vosté  mateix.  Els  òrgans  de  govern  i  la  sala  de  plens  a  vosté  no  li  serveixen
absolutament per a res.

Però una altra cosa li diré: vosté s'ha passat la campanya electoral (vosté i la
seua  gent  de  Podem)  venent-nos  uns  desastres  naturals,  químics  i  altres
impressionants; dels quals vosté (que després en precs i preguntes li ho recordaré) no
s'ha preocupat en absolut. En el moment en què ha tingut el seu souet de 2.000 € al
mes i s'ha assegut a la butaca... Xic, resulta que els problemes socials i importants de
Borriana han desaparegut! Ja Borriana no té cap problema! El mateix li passarà amb el
Tractat de Lliure Comerç! Exactament el mateix! Acaba de soltar un discurs demagògic
que li han preparat en el seu partit, boniquíssim; i quan isca per la porta i cobre el sou,
no es preocupe,  que ja  se li  ha  oblidat.  Exactament  el  mateix  ha fet  amb el  seu
programa electoral. Per això li dic que per a nosaltres vosté no té cap credibilitat. Per
desgràcia, li ho he dit ja en diverses ocasions. Però justament avui m'ha tocat repetir-li-
ho.

Quant al Sr. Granel, li dic exactament el mateix. O siga, nosaltres en el fons no
estem d'acord en absolut. I al Sr. Gual sí que li contestaré... Perquè fixe's, Sr. Gual,
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almenys hi ha hagut alguna altra vegada en aquesta sala plenària que, quan el tripartit
ha presentat una cosa per separat, han sigut sincers i han dit que l'Acord per Borriana
diu que, quan dos partits presenten una cosa, l'altre, encara que no hi estiga d'acord,
ha d'acceptar... Com s'ha dit en l'Arenal Sound, i com s'ha dit en diverses ocasions.

Vosté almenys podria ser sincer. A vosté no li preocupa Borriana. Si vosté no ha
treballat des que ha pres possessió... I després en precs i preguntes li ho recordaré... A
vosté el que li preocupa és que la Sra. alcaldessa deixe de ser alcaldessa, i cobrar el
sou  que  s'han  posat  tots  i  cada  un  conjuntament.  I  ja  està.  I  el  que  no  farà  és
evidenciar públicament, Sr. Gual, que aquest tripartit es trenca per un vot en una moció
sobre el lliure comerç. Això no ho evidenciarà. Però almenys esperàvem sinceritat per
la seua banda...  Mire, respectem el vot dels nostres companys en l'àmbit europeu;
respectem el treball del president de la Cambra (que és socialista, i a més és qui va
impulsar  l'acord  amb els  populars,  per  a  traure  el  tractat);  però  tenim un acord  a
Borriana que ens té lligats de peus i mans a tots els partits; perquè resulta que ara,
encara que un s'ajunta, i són tres i arriben a aquest acord, els programes electorals
amb què els tres partits s'han presentat es queden en el fem, Sr. Gual. Per això és pel
que vostés aprovaran aquesta moció. No perquè els preocupe Borriana ni el tractat de
lliure comerç.

I jo crec que al final la gent el que busca és sinceritat. I el que menys vol, per
descomptat, és que perdem el temps tractant aquest tipus de coses, que sincerament
vostés plantegen, Sr. Granel (i torne a vosté), com una qüestió que s'acabarà el món, i
si s'aprova el tractat de lliure comerç amb els Estats Units; quan realment no tenim
(com li he dit des del principi) ni un document acabat, ni la base suficient, com per a
arribar a aquestes conclusions tan magnífiques, que els seus partits els han posat per
escrit, i vostés han llegit.”

Sra. Sanchis: “A veure, Sr. Del Moral, parla vosté com si coneguera perfectament com
es pot comerciar amb els Estats Units. I no sé, hauria de parlar vosté amb qualsevol
exportador de cítrics; i veurà els impediments tan grans que hi ha per a poder enviar
les  nostres  taronges  als  Estats  Units.  Tots  els  requisits...  Vosté  simplement  parla
perquè li han dit que allí no hi ha normes laborals; perquè no hi ha no sé què... Doncs
mire,  la  majoria  dels  americans  viuen  bastant  millor  que  nosaltres...  Mire  a  veure
l'índex de desocupació que ells tenen, i el que tenim nosaltres.

Que és cert que nosaltres tenim altres coses molt millors, com és l'educació
pública o la sanitat pública... Però no posem tot en un paquet, i diguem açò és roín o
açò és bo. Ells tenen coses bones, i nosaltres tenim coses bones. I nosaltres tenim
coses roïnes,  i  ells  tenen coses roïnes.  Però que sense saber  ni  tan sols  com es
comercia... Vaja, és que és un poc... Sense saber, com vosté, que no té ni idea de com
es comercia amb els Estats Units, el que ha dit... Doncs bé, deixem-ho ací.”

Sr. Del Moral: “Bé, Sra. Aguilera, com que vosté ha desviat un poc el tema... Parlarem
per al·lusions, de participació ràpidament; i després, ja en el torn de precs i preguntes,
supose que en parlarem de forma més extensa. Fa tres setmanes que vosté em va
demanar en la comissió informativa (que jo presidisc, i en la qual diu vosté que no
parle)...  Vaja  per  Déu,  es  veu  que  no  escolta!  Em  va  demanar  l'existència  d'un
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expedient que regulara la participació en aquests pressupostos, i la iniciativa que hem
dut a terme. Jo li vaig dir que havíem iniciat un projecte, que hi havia documentació;
però que no havíem iniciat un expedient. En aquest mateix dia jo vaig anar a parlar
amb la secretària municipal;  i  va dir  que per a aquest tipus de processos estàvem
seguint la llei com corresponia, i que no feia falta fer cap tipus d'expedient: que amb
les actes que s'estaven alçant, i que es faran públiques, ja s'explicava i avalava tot el
procés.

Bé, les actes de què li estic parlant, les han alçades els tècnics municipals; i
just en la comissió de la setmana que ve, s'inclouen en l'ordre del dia. Just la setmana
que ve estan en l'ordre del dia, perquè acaba de finalitzar el procés. No podem fer les
actes abans que acabe el  procés.  Per tant,  aquesta setmana ha acabat  el  procés
participatiu;  s'han  alçat  les  actes.  I  hi  haurà  tres  actes  que  podran  consultar  en
l'expedient que s'obrirà per a introduir aquestes actes. La primera acta, Sra. Aguilera,
arreplegarà tant el procés que s'ha seguit en la primera fase, el nombre de propostes
que s'ha arreplegat, i el procediment que hem utilitzat per a transformar-les en les deu
propostes de la segona fase. I això són actes que fan tècnics municipals; no les faig jo.
Per tant, si vosté dubta, allà vosté...

En la segona fase hi haurà una altra acta, tant del nombre de vots com de
nombre de paperetes emeses. I després hi haurà una altra acta més, que serà l'acta
de seguretat, en la qual s'explicarà el procediment de seguretat que s'ha seguit creant
les eines telemàtiques que han fet possible aquesta participació.

No  pretenc  que  vosté  avale  o  no  la  participació.  Simplement  vosté  em va
exposar la queixa que no hi havia un expedient. I el que es farà és publicar les actes.
Una  vegada  que  dijous  que  ve tots  vostés  hagen  tingut  accés  a  aquestes  actes;
després es publicaran en el Portal de Participació, perquè estiguen a l'abast de tot el
món.

I seguint amb el tema de transparència, que vosté diu que no existeix... A part
d'açò,  també es posarà a la disposició de tots els ciutadans i  ciutadanes totes les
paperetes que s'han utilitzat; tant en la primera fase com en la segona. Per si vostés
volen auditar el procés de selecció que hem tingut; per si creuen que hem fet algun
tipus de tripijoc; o si creuen que ho hem adaptat als nostres interessos. Podran tenir
accés a totes les paperetes, tant telemàtiques com físiques, i fer-ne l'ús que vulguen.
L'única cosa és que per a això necessitarem un poc més de temps; perquè els tècnics
municipals hauran d'eliminar de certes paperetes alguna informació personal; ja que,
encara  que  no  es  demanava  informació  personal  en les  paperetes,  moltes  de les
persones sí que posaven el seu nom, DNI o fins i tot el seu domicili (poques, però
algunes n'hi ha); per tant, cal revisar-les abans de fer pública aquesta informació. Això
quant a l'apartat de la meua àrea.

Després, Sr. Fuster, m'agradaria parlar ara del Tractat de Lliure Comerç... No,
és el que ha fet vosté: ha evitat el tema. Sobre el tema del liberalisme... Jo ací sí que
diferisc bastant;  i  potser açò ens portaria a un debat  que no correspon avui.  Però
primer,  dubte que el  sistema liberal  done suport  completament  al  Tractat  de Lliure
Comerç; ja que he llegit  bastants liberals que opinen tot el contrari,  i  tenen moltes
objeccions  a  aquest  tractat.  Per  què?  Les  seues  exposicions  són  molt  simples:
simplement diuen que, quan es vol llevar aranzels perquè hi haja un comerç més lliure,
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no cal cap tipus de pacte o tractat. Un país individual pot llevar els seus aranzels i
desprotegir-se, per a passar a fer una política liberal. El que no és una política liberal
és que estats que no són molt populars entre els liberals, que els estats formen part
d'una  comissió  (com  ocorre  en  el  Tractat  de  Lliure  Comerç)  juntament  amb  les
multinacionals, per a desenvolupar tots els protocols (fins i tot quan estem parlant del
Tribunal  de  Justícia  Internacional).  Per  tant,  jo  sí  que  he  sentit  bastants  crítiques
liberals  al  mateix  Tractat  de  Lliure  Comerç.  Perquè  està  promogut  per  elits,  tant
d'estats com de multinacionals. Lògicament, els estats (segons la ideologia liberal) no
haurien d'estar allí.

I després, parlant dels estàndards que diuen que es volen posar... El que es vol
és llevar els estàndards. El que es vol és llevar-los; és rebaixar tots a una mínima.
Lògicament com podem treballar o competir ací amb empreses que tindrien molts més
avantatges; si per al que serveixen els aranzels és per a protegir-te d'empreses amb
què no pots competir. I res més sobre el Tractat.”

Sr. Gual: “Mire, Sra. Aguilera, tractaré de no ser tan impertinent com vosté amb el to
de les seues diatribes. Però li diré que fa un moment vosté ha dit que sap fer dues
coses al mateix temps. Una d'elles podria ser treballar, però fins ara no s'ha demostrat
mai; perquè amb tots els anys que he compartit Ple amb vosté, jo l'he vista presentar
una moció una vegada. Presentar recursos al jutjat, això vostés ho fan... Vaja, posen la
màquina en marxa, i com els xurros; però mocions i propostes ací a l'Ajuntament, jo no
l'he vista fer-ne cap i mai. Per tant, no li admet que vosté diga aquestes coses que no
són certes en absolut.

Si vosté es creu que qualsevol membre del Partit Socialista ací present està ací
pels diners o pel sou, ho porta clar... Perquè ací tots tenim ofici i benefici. Tots teníem
treball i tots seguim tenint-ne. I la Sra. Monferrer serà una gran advocada quan acabe
la carrera. Per tant, crec que aquestes coses en aquest debat sobren. Jo crec que li
haurà molestat, li haurà molestat que en la meua intervenció anterior li diga que tinc un
coneixement de causa; perquè em pareix que vosté no en té absolutament cap.

Li repetisc el que he dit al principi. Nosaltres som totalment lliures; més enllà de
l'Acord per Borriana, estem defenent el que creiem que és just; i les mans les tenim
totalment lliures per a votar el que considerem que és millor per a Borriana, sense
pensar ni en sous ni en romanços.”

Sr. Granel: “Per tancar el tema... La veritat és que m'adone que els arguments sempre
van per la part de les estrelletes; la part dels comerços, dels americans, que vinguen
empreses i que ens donen treball, i totes aquestes coses. Però tampoc es parla de les
debilitats,  de  les  normes  europees  establides  per  als  serveis  d'interés  públic.  I  la
realitat és que açò m'afligeix. Perquè quan la Sra. Aguilera veu que el debat s'acaba i
que no sap per on eixir, de seguida... Sous... I que  ‘vos heu ficat pels sous i tota la
resta’... Jo és que crec que encara té aquesta espineta que, clar, ara ja no cobrarà els
1.500 € o 1.700 € al mes per estar en l'oposició; cobrarà els 400 € o 700 € que cobra.
Llavors,  jo entenc que això fa mal;  i  per això entenc que també aquesta sinceritat
hauria de venir de vosté.

La veritat és que agraïsc als partits de l'equip de govern que aproven aquesta
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moció. La presentem Compromís i Se Puede Burriana, i el Partit Socialista hi dóna
suport... La veritat és que estem agraïts; perquè serà, com he defés, un granet d'arena
amb què farem un camí. I espere que aquest camí ja estiga ple de gent que està fent
el mateix per tot l'Estat espanyol; no sols a Borriana. Estaria bé ser el reducte d'Astèrix
i Obèlix;  però no, hi ha més reductes (com ha dit la Sra. Aguilera).  Ens ho havien
demanat  més  partits  (com Esquerra  Unida  també).  I  la  veritat  és  que  és  d'honor
presentar aquesta moció, debatre-la i, sobretot, aprovar-la.”

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, DEU
(7 del  PP,  2  de Cibur  i  1  de Ciudadanos).  Abstencions,  CAP Consegüentment  es
declara l'assumpte aprovat per majoria.

11.BIS.7.-  MOCIÓ  DEL  PARTIT  POPULAR,  RELATIVA A  LA SOL·LICITUD  DE
CONTINUACIÓ  EN  2016  DEL  PLA  CONJUNT  D'OCUPACIÓ  DE  LES
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

La Sra. Ana Montagut Borillo, regidora del Grup Popular, presenta moció del següent
tenor literal:

“A pesar de la millora de l'economia i de la disminució de la desocupació a la província
de Castelló, ajudar en la creació de llocs de treball ha de continuar sent la prioritat de
tots. I per a aconseguir aquest objectiu és necessària la màxima lleialtat i disposició a
col·laborar de totes les administracions públiques.

Per això, és necessari que la Generalitat Valenciana incloga, en els seus pressupostos
de 2016, partides específiques per a impulsar un Pla d'ocupació conjunt amb la resta
de les administracions públiques valencianes, com el que s'ha realitzat en 2015, que
garanteix obres i  una millora dels  serveis d'interés general  o social,  a més d'estar
fomentant l'ocupació a la província de Castelló, especialment entre els col·lectius més
necessitats.

La  Diputació  Provincial  ja  va  acordar,  en  el  Ple  del  passat  27  d'octubre,  incloure
600.000 € en els seus pressupostos de 2016 per a gestionar aquest Pla d'ocupació
conjunt entre els 135 ajuntaments de la província i ajudar a millorar els serveis que
reben els veïns i fomentar l'ocupació a la província.

El Pla d'ocupació conjunt  2015,  amb una aportació pressupostària de les diferents
entitats públiques d'1.095.640 euros, va crear al voltant de 500 llocs de treball a la
nostra província a través de criteris justos i en igualtat de condicions per a tot el territori
castellonenc i van ser 100 ajuntaments els que van decidir adherir-s'hi.
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I  encara que la institució provincial  és la que gestiona i  coordina aquest  programa
d'ocupació, es finança a parts iguals, al 66% junt amb la Generalitat. Tot i que encara
està pendent que la Generalitat transferisca la seua aportació per a aquest any pròxim,
es pot completar el projecte amb fons addicionals.

D'altra banda, els ajuntaments beneficiaris (en aquest cas el de Borriana) financen,
almenys, una quantitat equivalent al 33% de l'ajuda sol·licitada. És a dir, per al nostre
municipi en què hi ha previstos uns 82.000 €, la quantitat màxima que ha de destinar
l'Ajuntament per a poder acollir-s'hi seria de 27.500 € en el pressupost municipal.

Les  bases  del  Pla  d'ocupació  conjunt  preveuen  una  sèrie  de  condicions  dels
contractes per a garantir els drets dels treballadors i la qualitat d'aquestes ocupacions;
ja  que  els  ajuntaments  contracten  tècnics  i  personal  per  a  augmentar  els  serveis
municipals que presten als veïns, amb la duració per a realitzar les tasques que tria
l'Ajuntament, i assimilant els contractes i la seua retribució a les mateixes condicions
que tenen els empleats públics de l'Ajuntament.

Des  del  Grup  Municipal  Popular  de  Borriana  volem  apostar  per  la  col·laboració
conjunta en matèria d'ocupació, ja que aquesta està per damunt de qualsevol color
polític. I creiem que els partits representats en aquest Ajuntament poden ser capaços
de junts traçar les línies de futur en un assumpte que ens preocupa tant a tots.

Per tot el  que s'ha exposat anteriorment,  el Grup Popular sotmet a debat i  votació
davant d'aquest Ple, la següent

PROPOSTA D'ACORD

Primer.-  Instar el Consell a incloure en els pressupostos de 2016 de la Generalitat
Valenciana el Pla conjunt d'ocupació de les administracions públiques 2016 (en què
Borriana es beneficiaria de 54.996.48 euros d'ambdues administracions).

Segon.- Que l'Ajuntament de Borriana incloga almenys una partida de 27.500 €, en els
seus pressupostos de 2016, per a gestionar aquest Pla d'ocupació conjunt.

Tercer.- Iniciar els treballs conjunts dels sis grups amb representació a Borriana per a
la redacció i posterior posada en marxa d'un PLA DE MESURES CONJUNTES EN
MATÈRIA D'OCUPACIÓ.

Quart.- Traslladar el present acord a les diferents administracions implicades.”

Sotmesa la urgència a la corresponent votació, els vint-i-un membres presents del Ple
de l'Ajuntament hi presten unànime aprovació, i així ho declara la Presidència.

Intervé la Sra. Carda, la qual presenta esmena de substitució, del següent tenor literal:
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“1.-  Instar  el  Consell  a  incloure  en  els  pressupostos  de  2016  de  la  Generalitat
Valenciana el Pla conjunt d'ocupació de les administracions públiques.

2.- Reservar una partida pressupostària per al Pla conjunt d'ocupació preveient que
l'any que ve es realitzen accions directes per a l'ocupació.

3.- Plantejar un pacte per l'ocupació local significa asseure's al voltant d'una mateixa
taula representants d'empreses, sindicats, teixit socioeconòmic local i representants de
l'administració  local  i  autonòmica  per  a  cobrir  serveis  i  productes  que  les  grans
empreses no poden proporcionar.”

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

Sra. Montagut: “Està bé acabar amb aquesta moció el torn de mocions del dia d'avui.
Jo espere que siga per unanimitat; i per això crec que està bé acabar amb un bon to el
tema de les mocions per al Ple d'avui.

Per al nostre Grup (igual que per a la resta de grups) és una prioritat que baixe
la  taxa  de  desocupació  a  Borriana,  fins  a  aconseguir  la  plena  ocupació.  Per  això
creiem necessari el consens, la unió de forces, i la disposició i la voluntat que així siga,
i que continue de la mateixa manera que en el dia d'avui.

Pensem que la redacció i posada en marxa d'un pla estratègic és la idea i la
línia que s'ha de seguir per a l'ocupació, on estiguen inclosos per descomptat tots els
agents socials. I és prioritari que fem una crida a aquesta voluntat, perquè puga ser
d'aquesta manera.

Un dels punts de la moció d'avui és la creació del Pla estratègic d'ocupació; per
això espere que hi puguen fer costat. Mentrestant, no podem deixar passar propostes
que fan altres administracions públiques, que van destinades a pal·liar moltes famílies
de la nostra localitat, que viuen una situació a vegades angoixosa. 

La nostra petició és clara, i jo crec que és acceptable per tots. I així jo crec que
vindrà a demostrar-se que el fet que Borriana compte amb aproximadament 92.000 €
dels pressupostos per a la contractació de desocupats és una ajuda. Sabem que no és
la solució. Però farà que en l'última referència que tenim, unes 20 famílies, durant sis
mesos tinguen la certesa d'un treball, i una motivació per a alçar-se al matí, i saber que
tenen una cosa per dur a terme, i un treball per fer, i un sou per portar a casa per als
seus fills.

Avui  nosaltres  els  instem  al  sí.  Sabem  que  hi  ha  una  esmena,  que  per
descomptat secundarem i acceptarem en la proposta de la moció. I bé, sense més, els
inste a la votació favorable d'aquesta; que espere que així siga.”

Sra. Carda: “Després de tot el que hem estat parlant avui, és veritat que crec que tots
els grups tenim al cap poder fer un pacte per a l'ocupació per al poble de Borriana; on
realment  estiguen  representades  totes  les  forces  socials,  empresaris,  sindicats,
evidentment els representants polítics, i per descomptat també algun membre de la
Conselleria, per veure també com podem fer força per complir aquests plans conjunts
que s'han fet. 
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Sí que és veritat  que creiem que caldrà escoltar quin és el  pla conjunt que
s'aprovarà  aquest  any  que  ve  2016;  quines  mesures  són  les  que  engloba,  i
evidentment sí que hi haurà una partida pressupostària per a poder fer costat a aquest
Pla  d'ocupació.  Perquè  crec  que  el  tema de  l'ocupació,  a  tots  els  que  estem  en
aquesta sala ens incumbeix directament o indirectament. Llavors, crec que en això sí
que hem de tenir un consens i treballar tots conjuntament.”

La Sra. Montagut accepta l'esmena.

Sotmés l'assumpte a la consideració de la corporació, els vint-i-un membres presents
del Ple de l'Ajuntament hi presten unànime aprovació, i així ho declara la Presidència. 

12. PRECS I PREGUNTES

1.- Sr. Fuster: “Jo tenia unes preguntes per a vosté, Sra. alcaldessa. En primer lloc, i
després de l'últim Ple que van portar l'assumpte de Sant Gregori, per a tractar el tema
de revocar la condició d'agent urbanitzador... M'agradaria que ens diguera com està el
tema, tant administrativament, com el transcurs del concurs de creditors, com si han
tingut reunions amb algun d'aquests nous inversors que es podia pensar que acudirien
a l'Ajuntament per oferir-se per a desenvolupar el projecte.”

Sra. alcaldessa:  “En l'àmbit administratiu, li contestaré per escrit; perquè en aquest
moment no sé exactament com està el tema. Està el mateix procés. Amb els nous
inversors no hem tingut reunions; hem tingut reunions amb l'agent urbanitzador, que
estem en procés de rescissió. I ell ens ha manifestat que continua mantenint contactes
que pensa que seran productius.”

Sr.  Fuster:  “Bé,  doncs quan tinga alguna cosa clara...  Ja  no sols  del  concurs  de
creditors, que és el que més ens pot arribar a preocupar... Perquè és ben sabut per
tots que si la urbanitzadora entra en procés de liquidació tindrem un gran problema per
no haver actuat quan havíem d'haver actuat.

De la mateixa manera, si em pot contestar sobre el tema administratiu; ja no pel
procés...  No em referia a com estan les notificacions, sinó que per exemple tenim
pendent el tema de la regeneració de la costa; si s'ha fet algun moviment respecte
d'això; si estem treballant en aquest projecte, perquè al final des de Madrid ens ho
puguen aprovar... Perquè considerem que, en cas que al final vinga aquesta rescissió,
que  l'Ajuntament  almenys  tinga  ja  bastant  avançat  el  tema,  per  a  poder  negociar
directament amb altres inversors.”

2.- Sr. Fuster:  “Un altre punt sobre el qual m'agradaria preguntar-li és que avui hem
tingut constància que s'ha reunit amb els promotors del festival. La pregunta és molt
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clara: hi haurà festival l'any que ve?”

Sra. alcaldessa: “La pregunta és molt clara; i m'agradaria que la resposta fóra també
molt  clara.  En  aquest  moment  estem esperant  encara  algunes  qüestions  relatives
sobretot al tema de la sentència, del requeriment que se'ls ha fet. Ells han presentat
una documentació per part de l'empresa. Els han contestat els funcionaris que han de
suplementar aquesta informació amb una altra informació més concreta.  I  estem a
l'espera del que presenten. 

També se'ls ha fet un requeriment que no comencen a vendre les entrades fins
que no ho tinguem clar.”

Sr.  Fuster:  “Teníem  constància  que  vosté  havia  remés  un  escrit  al  promotor  del
festival, en el qual s'anunciava que no traguera les entrades a la venda. Després de la
reunió d'avui, m'agradaria preguntar-li  quina ha sigut la decisió presa pel promotor;
perquè  almenys  per  la  premsa havíem tingut  constància  que  les  entrades  sí  o  sí
s'havien de vendre a partir del dia 15 de novembre. A veure si això és que al final
l'empresa també accepta que hi ha un ajornament de venda de les entrades; o que
l'empresa  ja  dóna  per  perdut  poder  realitzar-lo...  De  la  conversació  que  avui  han
mantingut, què es pot traure?”

Sra. alcaldessa: “La intenció de l'empresa és intentar resoldre aquests problemes. Li
hem recordat que no es pot vendre entrades mentre no s'haja resolt. I continuarem les
conversacions.”

Sr. Fuster: “Llavors, el que queda clar, perquè tota la gent, en cas que al final puguen
traure les entrades a la venda...  El  que sí  que pot  anunciar  és que ningú compre
entrades de l'Arenal Sound.”

Sra.  alcaldessa:  “Mentre no estiga clar  no hi  haurà entrades a la  venda,  i  no en
podran comprar.”
 

3.- Sr.  Fuster:  “Després m'agradaria preguntar-li,  perquè en un dels primers plens
vosté ens va dir que la delegació de platges seria per a vosté... Continua sent vosté la
delegada de platges?

Sra. alcaldessa: “En l'actualitat se n'encarregarà el delegat de Turisme.”

Sr.  Fuster:  “Però és una delegació que està feta ara? D'acord...  Llavors,  la meua
pregunta és molt senzilla. El 3 d'octubre ja vam avisar que no s'havia retirat el mobiliari
(després de l'anterior temporal que va haver-hi) de les papereres; i encara estaven ací
les passarel·les. Normalment les passarel·les... Bé, em dirigisc a vosté, Sr. Zorío. És
que ens hem assabentat ara mateix que vosté és el delegat de platges. Llavors, ens
congratulem que al final hagen decidit que siga el Sr. Zorío el delegat de platges.

Llavors,  m'agradaria  saber  al  final  quina va ser  la  decisió  de no retirar  les
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passarel·les, tal com s'havia fet en anys anteriors, fins als llavapeus...  O siga, mai
s'havien  retirat  les  passarel·les  íntegrament  al  100%.  Sí  que  és  cert  que  les
passarel·les es retiraven fins a l'altura dels llavapeus; i sí que vist en aquest cas que
ha sigut una deixadesa per part de vosté... No sé si té la delegació des d'avui o la té
des de fa quinze dies; per això no el vull acusar a vosté d'açò... Si ja té valorat quin és
el cost de la seua deixadesa de no haver-ho retirat.”

Sr. Zorío: “He parlat amb Via Pública; i com els anys passats, com s'ha fet sempre, a
partir del 12 d'octubre, s'ha començat a retirar tot: les papereres i tot el mobiliari urbà
que hi havia allí. Ja fa tres setmanes que es va retirar.

Després, com també deu saber, la pèrgola que hi havia al Cementeri el dia de
Tots Sants, per a resguardar-se del sol... No sé si la va veure... En aquest cas va ser
per la pluja. Les passarel·les, vosté sap perfectament, Sr. Fuster, que Via Pública està
a límit de treball. Si hem de posar-los en un lloc, no podem tenir-los en un altre. La
valoració (com ha dit l'encarregat) ha sigut que s'han trencat dues lleixes, dues lleixes.
Valoració...  Una  persona,  deu  minuts,  llevar  una  lleixa  i  deixar-ho  tot  al  seu  lloc.
Tampoc tenim culpa dels temporals.  A veure si ara el tripartit  té la culpa...  ‘És que
esteu ací, i els atraieu’. No és això; si disposàrem de 50.000 €, gràcies a la norma de
Rajoy, que va prohibir als ajuntaments contractar més gent, tindríem resolts aquests
problemes. No el dia 8 d'octubre; el dia 1 d'octubre, quan es tanca la platja.”

Sr. Fuster:  “El que queda clar és que vostés han agafat per costum, en el poc de
temps que porten, en compte d'assumir  les responsabilitats,  buscar la culpa en un
tècnic. I això és molt trist. És molt trist; perquè si vosté... Bé, vosté pot fer la valoració
que no; però vosté sap el temps que porten les algues dipositades a la platja? Sap el
temps que porta? En un primer moment, nosaltres ho vam preguntar i ens vam adreçar
al tècnic. I el tècnic ens va contestar que era perquè havia de perdre l'aigua... Ens
esperem a la pròxima pluja ara per a poder retirar-les? O tindrem ací muntanyes de
quatre metres de corall a les nostres platges? Aquest és el model turístic que té vosté
per a Borriana?”

Sr. Zorío: “Li ho demanarem a l'alcaldessa. Contractarem quatre camions més, i així
ho  farem  tot  ràpidament.  Tot  és  qüestió  de  diners.  O  farem una  passarel·la  amb
deixalles, i ho tornarem a fer... Parlant de Turisme, perquè després es quedarà a la
vista al Clot de la Mare de Déu. Ho farem així, treballarem així, farem les coses bé.
Contractarem... Vosté, sap (ho ha comentat el Sr. Safont) que ací tenim les despeses
contingudes.  Arribem on arribem.  Si  augmentem amb més gent,  arribarem a totes
parts. Tal com estem ara, arribem on arribem. No n'hi ha més.

Perquè també s'ha queixat la gent dels camins rurals... ‘Eh, que ací està tot ple
de brosses’... Escolten, tenim un camió; anirem quan puguem. Quan puguem, anirem;
no podem fer res més, Sr. Fuster. No estic tirant la culpa a ningú de les algues... Doncs
ja les retirarem... Tenim el personal que tenim; vosté ho sap perfectament. Perquè jo
porte cinc mesos;  vosté porta ací  tota la  vida,  com aquell  que diu...  Vosté ho sap
perfectament; no vulga ara dir que Via Pública era un servei de categoria, i ara ja no
ho és... Aquestes contradiccions fan mal...”
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Sr. Fuster:  “Mire, perquè a la gent li quede clar... El que farem per al pròxim Ple és
portar quin personal teníem l'any passat i com s'executaven les coses; i quin personal
hi ha ara i com les executa vosté. Llavors, parlarem... Potser el que cal dir clarament a
la gent és que vosté no és eficient a l'hora de treballar. Potser el que cal dir a la gent
és  que  vosté  no  és  productiu.  Potser  el  que  cal  dir  a  la  gent  és  que  vosté
afortunadament ha trobat treball en un altre lloc, i no té la suficient dedicació per a
dedicar-se a temes tan importants com és el turisme, com són les platges a Borriana. I
això és el que cal dir. Perquè el que no podem dir ara és que, tenint el mateix personal
que l'any passat, el que l'any passat es podia fer, que ara necessitem més diners per a
fer-ho. O siga, si per a vostés la solució és arreglar-ho tot amb diners, llavors per a
quan tindrem arreglat el Clot?”

Sr. Zorío: “Això del Clot costarà 1.500 € que jo sàpia, i si no m'equivoque es posaran
ja demà a treballar. Demà divendres ja comencen. I no és qüestió de diners... Dins de
la contingència que tenim, tant de bo tinguérem tants diners com per a fer això! Està
malinterpretant les meues paraules, com sempre.

I eficiència... Igual pegue un colp en la taula, i vosté sabrà què és parlar de
funcionaris. Mentrestant, jo crec que tal com està Borriana no dóna per a més. És el
que tenim, és pel que hem de lluitar. Com va dir algú al seu dia:  ‘està tot per fer, i
segueix tot per fer’.”

Sr. Fuster:  “Mire, a mi l'única cosa que em queda clara, i perquè la gent ho sàpia...
Avui no hem parlat en la dació de comptes...  Perquè jo pensava que cal donar un
marge a l'equip de govern per a valorar la seua acció fins a final d'any. El que vostés
diuen sempre... Que els pressupostos municipals fins ara no han sabut gestionar-se.
Bé, volia fer una valoració. Però sap vosté que l'única partida que hi ha en negatiu a
hores d'ara és la seua? Vosté sap que és l'única? Creu vosté que la gent ha d'entendre
que la política turística de Borriana es deu a Pepet i a Marieta? Sincerament ho creu?
Vosté vol dir-me que vol donar un colp sobre la taula? El que ha de fer és aplaudir a
Pepet i a Marieta. Però no vinga ací a dir-nos a la gent quina és la política turística que
vosté vol vendre a Borriana; perquè això és una absurditat.

I està traient vosté els temes... Perquè jo anava ni a preguntar-li això... Mire
que sincer sóc! Però clar, que vosté em vulga justificar... Perquè vostés açò ho tenen
molt assumit; que la culpa és de Rajoy. Li ho estic repetint... L'any passat, el mateix
personal  de Via Pública que hi  ha a hores d'ara...  L'any passat  els  camins rurals,
l'única diferència en comparació amb enguany, és que els plans d'ocupació que es van
traure, es van traure molt abans del que s'han tret enguany. Que aquest personal feia
un treball bastant bo, crec jo, que podem dir que es pot optimitzar i canviar de criteri.
Però calia estar ací per a gestionar aquestes coses. Però el personal és el mateix. Per
això vull que li quede clar. O siga, que a partir d'ací, pot fer la crítica que vulga. Jo sóc
dels que creu que personal com el que hi ha en Via Pública a Borriana, crec que no en
trobarem en tota  la  província;  partint  des de l'encarregat  fins  a l'últim peó.  Fins  a
l'últim... Perquè quan se'ls ha demanat qualsevol cosa, ho feien abans i de segur que
ho faran amb vostés, si és necessari, no és que doblen, sinó que tripliquen les hores.
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Amb la qual cosa, és justament un cost el de Via Pública de Borriana al qual no es pot
fer cap crítica.

Per això l'única cosa que no li permetré... I espere haver interpretat malament
les seues paraules... És que la tardança en certes coses es puga assumir perquè no hi
ha personal. Perquè l'any passat, tenint el mateix personal, tot açò es treia endavant.”

4.- Sra. Montagut:  “La meua primera pregunta és per al regidor d'Activitats,  el Sr.
Arnandis... No sé si em podrà contestar en aquest moment; però bé, si no, s'ho anota i
en la pròxima comissió, no hi ha problema i me la contesta... Borriana tradicionalment
tenia dues fires d'atraccions: l'una era Sant Blai, i l'altra era per Tots Sants. Tots hem
sigut  xiquets i  hem anat  a la  fira  per  Tots Sants,  després d'anar  al  cementeri.  És
tradicional. Fins l'any passat estava la fira. Vosté sap per què enguany no s'ha fet la
fira de Tots Sants?”

Sr. Arnandis: “Li hauré de contestar per escrit. No m'ha aparegut cap petició respecte
d'això. Però bé, li contestaré per escrit.”

Sra. Montagut: “Doncs esperem la seua contestació. No cal que siga per escrit. En la
pròxima comissió, si ho sap, ens contesta.”

5.-  Sra.  Montagut:  “Després,  tinc  un  prec,  de  manera  general...  Bé,  és  sobre
agricultura,  sobre un tema d'un col·lectiu.  Llavors,  estic  esperant  l'equip de govern
perquè ho gestionen entre tots... Saben que des de la modificació del funcionament i
l'ordenament jurídic de les cambres agràries, hi ha una disposició en què es preveu
que els  immobles de les cambres agràries poden ser usats sobretot  per  part  dels
agricultors del poble; per la gent que es dedica i treballa la terra. 

A Borriana disposem d'un immoble fantàstic en una bona ubicació, que està en
molt  bones  condicions.  I  també  tenim  una  agrupació  local  que  podria  utilitzar
perfectament les seues sales. En l'actualitat hi ha una sala que està buida; que a ells
els aniria molt bé. Jo personalment hi he anat, i es podria condicionar. I a més fa uns
mesos l'Associació Local d'Agricultors de Borriana, que pertany a la FEPAC i a ASAJA
Castelló, van demanar la cessió d'una de les sales de la Cambra Agrària. 

Llavors, ells el que volen sobretot és per als mateixos agricultors associats o
els que no ho estiguen, que es puga tramitar les ajudes agràries amb vista al Ministeri,
amb vista a la Unió Europea. Saben que hi ha molta burocràcia en el tema de les
ajudes europees. Per tant, aquesta associació (que està dins de la Federació i d'altres
associacions agràries) tenen la possibilitat d'enviar tècnics gratuïtament amb vista als
agricultors. Per tant, és una mesura que els podria ajudar socialment, i amb vista als
agricultors i a la gent que es dedica a la terra.

Per això ens agradaria que rescataren aquesta sol·licitud. Sabem que el Sr.
Zorío s'ha reunit  alguna vegada amb ells.  Però nosaltres sí que els demanem que
intenten  ubicar-los  al  seu  lloc  natural.  Perquè  a  més,  quan  es  va  modificar
l'ordenament de les cambres agràries, així es deia: la preferència per a la gent que es
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dedica al camp. I pensem que qui més que la nostra agrupació local tinga allí la seua
seu per a poder raonar i tractar amb els associats.”

Sr. Zorío: “Ja s'ha parlat amb Sr. José Vicente Guinot; i se li ha cedit la sala, perquè
tinga... L'únic problema que hi havia era que em va comentar: ‘escolte, puc deixar allí
material informàtic?’ I jo li vaig dir que no en deixara. Pot disposar de la sala per a
reunions des de les 8.00 hores fins a les 14.00 hores, que està Jorge. I això ho sap Sr.
José Vicente, que té la sala a la seua disposició.”

Sra. Montagut: “Doncs ens alegrem que hagen admés la seua petició com a pròpia,
perquè també la féiem nostra, i havíem de demanar-li-ho.”

6.- Sra. Montagut : “Li pregunte a la Sra. alcaldessa si ha fet un avanç respecte de les
traduccions al castellà de tota la informació institucional.”

Sra. alcaldessa: “Jo l'única cosa que vull dir-li és que, segons l'article 4 del Reglament
municipal  de  normalització  lingüística,  que  ja  té  molts  anys  (com  vosté  sap),  la
redacció de tots els documents públics es farà en valencià. De totes maneres, estem
treballant en la manera de poder solucionar el problema. Però sí, hi ha gent que no pot
entendre-ho.”

Sra. Montagut: “Doncs ens alegrem. Perquè nosaltres el que volem és poder llegir en
castellà el que passa al nostre municipi també. Perquè hi ha molta gent que no té
opció a entendre el valencià; i entenem que tenim l'obligació de donar-los a entendre
el que passa en aquest municipi; i més quan hi ha imperatiu legal respecte d'això.

Per tant, igual que m'ha entés vosté parlant en castellà, ens agradaria que totes
les informacions en valencià que sorgisquen d'aquest Ajuntament,  la gent que està
fora, o que no entén el valencià, doncs puga entendre el que passa al nostre municipi.
Ja  parle  també  de  temes  legals:  sancions,  ordenances  fiscals,  etc.  Per  tant,  li
demanaria  a  vosté,  per  favor,  que  prenga  cartes  en  l'assumpte,  que  s'ho  agafe
seriosament. Que el valencià sí, però en castellà també.”

7.- Sra. Montagut: “Després també, per no deixar-me la qüestió, i també per a vosté,
Sra. alcaldessa... Volia preguntar-li si vosté ja ha anul·lat el Decret 3034/2015, de 19
d'octubre,  pel  qual  autoritzava  el  Sr.  Zorío  a  cobrar  uns  diners  en  concepte  de
desplaçament i quilometratge a la zona marítima, que està a poc més d'un quilòmetre,
per  tal  de  realitzar  funcions  institucionals.  Volem  saber  si  ja  ha  firmat  el  Decret
3034/2015.”

Sra.  alcaldessa:  “Després  d'haver  parlat  amb  els  tècnics;  i  considerant  que  era
totalment legal la sol·licitud que ell havia presentat, no ho he anul·lat. Se li pagaran els
diners, i ell farà l'ingrés a l'associació que vulga o per al que vulga els diners. Com
vosté sap, és totalment legal, perfecte, i ho ha fet moltíssima més gent.”
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Sra. Montagut: “Jo no sé si ho ha fet molta més gent. Jo li dic que no firmarà el decret
perquè el  Sr.  Zorío puga tornar-ho...  Perquè és que ell  ha dit  públicament que vol
tornar els diners. Ell té voluntat de tornar-ho. Però no li ha firmat el decret perquè ho
torne?”

Sra. alcaldessa: “Li repetisc que els funcionaris m'han dit que no es podia retrotraure,
quan és una cosa totalment legal.”

Sra. Montagut:  “És que nosaltres, respecte d'això de la donació, pensem que el Sr.
Zorío, amb els seus diners, amb els del seu sou (aquest mes passat 1.800 € i escaig)
pot fer la donació a l'ONG que vulga, com si s'ho vol gastar en el que ell considere.
Perquè seran seus, se'ls haurà guanyat o no, però són seus. L'Ajuntament li ho haurà
ingressat com una nòmina, com a prestació o com el que siga. 

Ara,  els  diners  que  considerem  que,  a  més  el  Sr.  Zorío  ha  demostrat
penediment públicament,  no ha d'haver cobrat,  perquè són diners de tots...  Creiem
que no és ell qui ha de decidir si aquests diners van a una organització o a una altra.
Hem de ser en aquest Ple, a través dels pressupostos municipals, els que distribuïm
els euros d'aquest Ajuntament i de tots; on es destinen. I per a això també hi ha unes
ajudes socials, unes subvencions nominatives (en el capítol 4), per a poder repartir
aquests 31,54 € o els diners que siguen. Que no és per la quantia de 31,54 €; sinó pel
fet. I més, quan el Sr. Zorío ha mostrat el seu penediment davant de l'opinió pública. I
a  mi  m'agradaria  que  vostés  li  donaren  els  mecanismes  perquè  ell  ho  poguera
ingressar.”

Sra. alcaldessa: “Vosté considera que s'ha comés alguna il·legalitat?”

Sra. Montagut:  “Home! Sra. alcaldessa, jo no considere res. Jo el que considere és
que el Sr. Zorío ha eixit dient que són 31,54 € que ell s'ha equivocat, que ha confós
l'empresa privada amb aquesta,  que se n'ha anat  dins de la població,  i  ha passat
quilometratge...  Possiblement  des  del  punt  de  vista  normatiu  és  molt  correcte;
perfectament la Sra. interventora que sí,  perquè ell  els quilòmetres els ha fet; però
moralment no és correcte. A més el  Sr. Zorío ho ha admés públicament:  ‘ha sigut un
error; m'he equivocat; torne els 31,54 €’. El problema és que no els pot tornar.”

Sra. alcaldessa:  “Jo he firmat un decret totalment legal; no he tornat enrere aquest
decret, perquè seria molt més complicat, i a més entraria en una il·legalitat (desfer una
cosa que és legal). I  a partir d'ací, ell ha plantejat i plantejarà fer el que considere
convenient amb aquests diners.”

Sr. Zorío: “La nota la va fer el meu partit; no la vaig fer jo. Perquè era totalment legal.
Jo voldria saber també, ja que parlem de transparència...  Ací tenim per exemple, i
demane disculpes al Sr. Solá... Que va gastar en desplaçaments 1.714 € i 600 € en
avions.  Està  a  la  seua  disposició,  eh?  Després  ací  tinc  per  desplaçaments  i
quilometratge.
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La Sra. Montagut ha parlat del meu quilometratge... Vaig anar a l'Arenal Sound,
vaig  anar  a  l'acte  quan  va  venir  el  subdelegat  de  Govern;  vaig  anar  a  l'acte  de
presentació, i vaig anar a la roda de premsa. Perquè les entrades es van tornar totes.
Vaig anar a l'entrega al Grau de Castelló amb el meu cotxe... Jo sóc un càrrec públic;
però el meu cotxe no és públic, és privat, perquè si no seria un taxista. Vaig anar a la
ruta de les tapes, que portava una persona... Damunt en aquest moment anava de
taxista. Que si la Serratella, que si a un altre lloc... Si això la Sra. Montagut creu que és
il·legal, i que no ho he de cobrar... I sí, en l'empresa privada un company meu estava
allí, i sap que en el moment que s'agafa el cotxe... Per què el Sr. alcalde anterior el va
vendre? No tenim cotxe oficial; si haguérem tingut cotxe oficial, jo l'hauria agafat. Els
31,54 € els donaré a una ONG, però a la que jo vulga. Perquè ho va dir el meu partit;
no ho vaig dir jo, però ho donaré. 

Però llavors jo també vull saber tot açò; que n'hi ha per a donar i vendre.”

Sra. Montagut: “Sr, Zorío, de veritat, no s'enfangue... Els desplaçaments de què parla
vosté són...  Que vosté ho passarà...  Se'n va com a delegat de Turisme, se'n va a
FITUR... Que anirà, perquè ho va anunciar...  ‘Encara no he anat a FITUR’... Arribarà
gener, se n'anirà a FITUR, i a nosaltres ens pareixerà bé; a veure si porta alguna cosa
bona per a Borriana. Se n'anirà a FITUR amb tren, passarà el desplaçament, o els
bitllets de tren; i nosaltres no li direm absolutament res. 

El  que no és normal  és que dins de la  població...  O siga,  per a anar  a la
Serratella o al Grau, per a anar a la Malva-rosa a hissar la bandera o el que vulga fer
vosté, ens passe quilometratge, i després els tiquets de la gasolina. 

Que torne les entrades de l'Arenal Sound i isca en una foto...  ‘Hem tornat les
entrades’...  I  després  ens cobra  a  l'Ajuntament  la  gasolina  d'anar  allí  a  tornar  les
entradetes. Per tant,  Sr. Zorío, el que jo li  demane és que no s'enfangue més. No
comence a dir: ‘resulta que jo no sóc un taxista’ i tot això... 

Mire, jo li podria dir... Ja no parle de l'oposició. Parle de companys seus que
viuen molt més lluny que vosté de l'Ajuntament, i vénen pràcticament tots els dies ací
amb el seu vehicle propi (a vegades amb moto, a vegades amb cotxe); i jo no he vist
que ningú passe despeses de desplaçament. Llavors, el que li demanem és que tinga
un poquet de sentit.

A més, si públicament el seu partit ha decidit dir això per vosté... Doncs escolte,
discutisca amb el seu partit.  Perquè és que el  nom era el seu. Fins i tot  deia que
ordenava a l'alcaldessa que li firmara un decret perquè vosté poguera tornar-ho. Això
és el que deia el comunicat del seu partit; que vosté firmava o almenys així ho posava
entre cometes! 

Per tant, jo no li faig prec per res; ho faig per la seua bona voluntat. Jo sé que si
al  final  vosté té l'oportunitat de donar-ho, després se n'anirà a FITUR, i ens podrà
passar (com li  dic) les dietes. Si no anem a dir-li  res...  Si ho ha fet també la Sra.
Monferrer  en  festes.  És  normal,  és  normal.  El  que  no  és  normal  és  que  per  a
desplaçar-se  vosté  dins  del  poble,  ens  cobre  a  tots  la  seua  gasolina  i  el  seu
desplaçament.

Que és correcte burocràticament parlant? Magnífic. Vosté creu que ho ha fet
bé? Va dir a tots que no. Jo simplement li dic que rectifique l'acció que va fer. Que no
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vol? Doncs bé, vosté sabrà... En l'opinió pública ha quedat patent.”

Sra.  alcaldessa:  “Torne  a  reiterar  que  és  perfectament  legal.  I  de  qüestions  de
moralitat, ho podem veure d'una forma o d'una altra. A mi, encara que un partit que
publique una cosa, o que vosté ho diga... Jo no anul·laré un decret que he firmat de
forma totalment legal. I estem parlant de 31,54 €, ho torne a recordar.”

Sr. Solá: “Simplement és per les al·lusions que feien... Que puguen ser 1.700 €, 2.000
€,  6.000  €...  Els  que  siguen...  A mi  m'agradaria  que  de  tot  el  llistat,  de  tots  els
desplaçaments que jo he fet, quants d'aquests 1.714 € són desplaçaments dins de
Borriana... M'agradaria saber quants... 

No,  disculpe,  ara  tinc  jo  la  paraula.  Després  si  vol  ho  rebat...  Quants
desplaçaments, dins de la Regidoria de Festes, es fan tant amb les reines, com amb
les corts, com amb la comissió si t'has de desplaçar en algun moment a fer visites a
Sevilla o on s'haja de contractar el tema de bous... Doncs hauràs de passar el càrrec,
d'acord. 

Quants desplaçaments li ha vist vosté a la seua companya de govern, la Sra.
Monferrer, des que està fins avui? Quants? El d'Alacant, que l'ha hagut de justificar. I
de tots els altres, què és?, que no ha anat amb les reines a cap lloc? No ha anat a
veure les teles dels vestits? Doncs clar que ha anat! I ella ha considerat moralment
que no havia de passar el  quilometratge.  Com jo ho he considerat  durant  molt  de
temps; durant molts desplaçaments a València; que es realitzen des del moment que
es proclamen les reines (potser el vint i alguna cosa de juny) fins que s'entreguen els
vestits (aquesta setmana que ve). Tots els desplaçaments que es fan a València o on
es compren els vestits (en aquest cas també és a València)... Què fem amb tots els
desplaçaments? Doncs  sí  que  n'hem passat  alguns.  Clar  que  n'he  passat  alguns!
Perquè amb el sou que jo tenia de 1.100 €, arribava al que arribava. I al final arriba un
moment en què perdia diners. Aquesta és l'explicació.

La seua companya de govern també ha optat per la mateixa opció que vaig triar
jo; que era que ella passarà el quilometratge quan considere que ha de passar-lo; però
no  sempre.  I  a  veure  quants  d'aquests  1.714  €  són  per  desplaçaments  dins  de
Borriana. Jo no he passat mai desplaçaments dins de Borriana. És el que deia la meua
companya, la Sra. Montagut: ni jo ni el partit li criticarà que vosté, per anar-se'n fora
per un desplaçament que haja de fer, cobre el quilometratge, quan siga a València o
on siga. Però dins de Borriana...”

8.- Sr. Safont: “Jo volia fer-li una pregunta al Sr. Gual, si té l'amabilitat de respondre...
Avui hem vist firmat un decret pel qual es nomena nou cap i subcap de l'organització
local de Protecció Civil. Quin és el motiu pel qual ha cessat l'anterior?

Sr. Gual:  “Doncs perquè, des de la Regidoria que tinc l'honor d'exercir, hem pensat
que Protecció Civil ha de funcionar millor. Jo vaig tenir una reunió amb el cap anterior, i
li vaig donar les gràcies pel bon treball que ha realitzat durant tot el temps que ha estat
al  capdavant  de  Protecció  Civil.  Però  crec  que  fa  falta  un  canvi,  crec  que  hi  ha
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persones més idònies per a exercir aquest càrrec. Li he demanat al cap anterior que
quede dins de Protecció Civil i que aporte el seu coneixement, evidentment, perquè la
nostra gratitud ha anat per davant en totes les conversacions que he mantingut amb
ell.  Però crec absolutament necessari  impulsar Protecció Civil,  i  una de les formes
principals era posar la persona que considerava idònia de forma objectiva per a tirar
endavant aquest col·lectiu.”

Sr. Safont: “Respecte d'això, vull reiterar-me en el seu agraïment. És cert que se'ns ha
traslladat que en una reunió que es va tenir amb ell i més membres de Protecció Civil
es va referir al seu treball com un treball èticament i molt lloable; i que no hi hauria cap
canvi en aquest sentit, segons ens han referit.

Ara ens trobem amb el fet que han canviat. Esperem, com vosté, que siga per a
bé. I també voldríem ressaltar que si bé (i es fa referència en el mateix decret a l'article
15 del Reglament) un dels punts pels quals es designa el  cap i  el  subcap són els
mèrits concrets en l'exercici, haurem de recordar (perquè conste en l'acta) els actes
que va protagonitzar el ja anterior cap de Protecció Civil. Al setembre de 2014, durant
les  mateixes  festes  de  la  Misericòrdia,  on  aquest  cap  en  les  seues  funcions  va
intervenir en el seguiment, avís a Policia Local i posterior detenció d'un presumpte cas
d'abús a unes xiques menors d'edat. 

Per  tot  açò,  des  del  Partit  Popular,  i  ho  fem extensiu  a  tots  els  grups que
vulguen,  volem  manifestar  el  nostre  agraïment  per  tots  els  serveis  prestats;  el
comminem  que  continue  aportant  a  l'Agrupació  de  Protecció  Civil  tots  els  seus
coneixements; i desitgem als nous membres (cap i subcap) que tinguen molts èxits,
que seran els de tots.”

Sr. Gual:  “Jo no sé què li han transmés exactament de la reunió que vaig mantenir
amb els membres de Protecció Civil.  Als pocs dies d'accedir al càrrec, vaig decidir
reunir-me amb ells; perquè creia que era absolutament necessari. I en aquest moment
els  vaig  demanar  i  els  vaig  preguntar  qui  volia  estar  ací;  perquè  pense  que  la
voluntarietat (precisament en un cos que és voluntari) és absolutament imprescindible.
Ells (uns per correu electrònic i  altres per Registre)  em van enviar el  que els vaig
demanar;  que  no  era  altra  cosa  que  un  currículum i  les  hores  que  havien  fet  en
Protecció Civil. I basant-me en aquests currículums, per a no eixir-me'n del Reglament,
i tenir uns criteris objectius, finalment s'ha triat la persona que tenia més currículum, en
el moment d'enviar-se. No estem parlant a dia d'avui; perquè aquesta decisió es va
adoptar i es va anunciar davant de tota Protecció Civil... Ja li dic, no li sabria dir si va
ser la primera setmana o la segona d'estar en el càrrec... Però va ser dins del primer
mes, li ho garantisc.

En la segona reunió que tinc amb Protecció Civil, les meues paraules van ser:
‘jo no he vingut ací a tallar-li el cap a ningú’. Però això no significa que en un moment
donat, evidentment es crega que les coses poden anar millor, encapçalades per una
altra persona. I jo estic totalment d'acord amb vosté en tot el que ha dit sobre el cap de
Protecció Civil  anterior,  a qui personalment (i em consta que se li  ha transmés) he
demanat que aporte el seu coneixement i que continue demostrant la mateixa il·lusió i
enteresa que ha demostrat sempre.”
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9.- Sr. Safont:  “En un altre ordre de coses, i crec que és a tres bandes... Perquè es
refereix a un punt que s'ha tractat anteriorment, com és que desgraciadament hem
tingut un temporal de vent i d'alta mar, etc. També hi ha uns criteris quant als serveis
de  Via  Pública.  I  també  hi  ha  una  implicació  de  la  Regidoria  de  Participació.
Consideren prioritari des de les tres regidories si va haver-hi al seu dia una coordinació
entre  les  regidories  de  Via  Pública  i  la  de  Participació  perquè,  el  dimarts  3  de
novembre, els membres de Via Pública es dedicaren a retirar les urnes de participació
ciutadana, quan hi havia al municipi moltes coses més peremptòries (estat del mar,
etc.)? Considerem... Bé, els faig un prec: que es coordinen per a ulteriors actuacions
de qualsevol dels serveis, perquè els membres de Via Pública, que en aquest tipus de
casos estan molt clares.”

Sr. Del Moral: “Sr. Safont, li volia comunicar que jo la setmana anterior que vinguera el
temporal, sí que és veritat que vaig avisar Via Pública. Va haver-hi una coordinació per
la nostra part, perquè primer vaig avisar el Sr. Aparisi, que és qui està al capdavant
d'aquesta Regidoria. I el vaig avisar que el diumenge s'acabaven les votacions; i com
que en cap de setmana el personal de Via Pública no està disponible, lògicament el
dilluns  al  matí  s'havia  d'arreplegar  les  urnes  per  al  seu  posterior  recompte  en  la
comissió que encapçalaven els tècnics municipals juntament amb l'equip de govern; és
a dir, tot el recompte de les paperetes.

Aquesta ordre es va donar la setmana anterior que s'arreplegaren les urnes. I
vist que hi havia un temporal, i just aquest dilluns no teníem previst que hi haguera un
temporal (però va arribar), el que vam fer va ser concentrar tots els esforços possibles
a aplacar tots els danys del temporal. I el Sr. Aparisi i jo vam decidir que una sola
persona (o en aquest cas dues), segons el temporal i el personal que es necessitara,
estiguera a càrrec d'arreplegar les urnes. I en compte de fer-se a primera hora del
matí, es va allargar fins a les 13.00 hores; que va ser quan es va fer el recompte. Tant
Via Pública com Participació vam veure que es podia solucionar tots els problemes
que  van  sorgir.  I  que  sí  que  és  veritat  que  si  haguérem  previst  anteriorment  (la
setmana  anterior)  aquest  temporal,  possiblement  la  recollida  d'urnes  per  a  una
finalització d'un altre procés es faça triant un altre dia, per si passara un temporal com
aquests; que no fóra després del diumenge la recollida, perquè tinguérem marge de
maniobra. Però ja li dic que sí que va existir la coordinació; i que només es va disposar
un home per a la  recollida d'aquestes urnes.  Arreplegue el  seu prec per a futures
ocasions.”

10.- Sra. Suay: “Jo tenia un prec... Diverses persones (mares i pares) ens han cridat,
han  sol·licitat  informació  sobre  l'enderrocament  de  la  Paperera  i  l'eliminació  del
fibrociment.  Aquest  matí  jo crec que ens ha arribat,  a tots els grups polítics,  unes
fotografies sobre l'exposició a l'amiant,  l'enderrocament...  I  que qüestionava aquest
tipus de protecció.

Jo la veritat és que tinc el projecte d'enderrocament de l'antiga Paperera. Ens
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hem posat en contacte amb el tècnic que està auditant l'esmentat enderrocament. I sí
que li pregaria al Sr. Arnandis, com a regidor de Medi Ambient, que per favor audite
personalment (com a polític) la retirada de l'amiant de la Paperera; perquè pot ser un
problema de salut pública, de salut laboral per als mateixos treballadors, així com del
medi  ambient.  Que  vigilen  sobretot  la  salut  dels  treballadors  (en  la  mesura  que
puguen,  i  que  siga  de  competència  municipal),  i  que  insten  les  administracions
competents en l'esmentada matèria (com pot ser la Conselleria de Medi Ambient). I
que,  per  descomptat,  es duga a terme a  través d'un estricte  protocol  de mesures
preventives, i de vigilància de tota la salut dels treballadors i de l'entorn. Simplement
pregue que s'estiga sobre el tema. A part de la sensibilitat que hi havia per part de les
mares i dels pares, que porten els seus xiquets a un centre pròxim; sinó també per
l'exposició fotogràfica que un ciutadà de Borriana ha portat a tots els grups polítics
durant el matí del dia d'avui.”

Sr. Arnandis: “Jo també he pogut veure les fotos, evidentment. De fet tinc ací que ha
entrat per Registre aquest matí. M'han comunicat en el SEPRONA que allí va entrar
ahir. Realment aquest home ha fet ací unes fotografies i afig una pàgina del projecte;
però no explica en què consisteixen les irregularitats. 

A veure, ací hi ha fotos de l'estat de la Paperera de com s'està treballant; hi ha
alguna foto en què apareix alguna màquina. Però vaja, és que no s'arriba a apreciar
cap irregularitat.

Quan me n'he assabentat, per descomptat que he parlat amb el SEPRONA; i
també  van  estar  ací  ahir.  Hem  parlat  també  amb  el  SEPRONA de  Castelló.  A
l'arquitecte municipal li tinc dit que vull que miren això amb lupa; i van quasi tots els
dies a controlar-ho. També hem parlat amb l'empresa pel tema de les mesures que
posa en el  projecte,  per a evitar  qualsevol  risc per  a la  salut.  S'estan prenent  les
esmentades mesures; encara que n'hi ha alguna que és difícil de comprovar... Com la
primera,  que és  ‘impregnar  mitjançant  polvorització  a  baixa  pressió  els  portells  de
fibrociment’... Doncs que la pròxima vegada que vagen a polvoritzar amb el producte
aquest, que ens avisen per anar veure-ho personalment.

I  bé,  ja li  he dit  a l'arquitecte que ho miren amb lupa.  Hem parlat  diverses
vegades. Fins i tot hem parlat amb l'INVASSAT. Hi ha algun lloc que, per l'estat en què
es troba, és impossible accedir a les plaques; perquè hi ha un risc per als treballadors.
De fet, ahir em va dir el SEPRONA que sí que van caure un parell de plaques; perquè
calia  triar  entre  que  caiguera  el  treballador  des  d'una  altura  de  20  metres  o  que
caiguera una placa de fibrociment. Llavors, com que no es tracta de plutoni (que és
fibrociment), es va triar que caiguera la placa. Però els he de dir que el fibrociment és
no friable; amb la qual cosa se suposa que no produeix pols. Però ja li dic, que ho
estan mirant amb lupa. Tal com està la Paperera, hi ha llocs on és impossible una
retirada més segura. I  s'ha de donar prioritat  a la seguretat de qui està ací...  S'ha
d'evitar un risc major del que puga suposar que caiga una placa.

De totes maneres, ja li dic que s'està controlant. Els hem dit que ho controlen
amb lupa. El SEPRONA està al dia; i jo mateix també em passe per allí de tant en tant.

Bé, també vaig informar la guarderia que hi ha davant del tema del fibrociment.
És un problema per a treballadors que estan constantment exposats a aquest. De fet,
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totes  les  malalties  derivades  del  fibrociment  (càncer  i  altres)  les  han  patides
treballadors que treballaven en fàbriques de fibrociment, o que en posaven i llevaven.
Hi ha hagut algun cas també en gent que vivia al costat de fàbriques de fibrociment.
Però, a part d'això, ja no hi ha més casos registrats.

De  totes  maneres,  ja  li  vaig  dir  a  l'empresa  que  ho  fa,  que  parlaren  amb
responsables de la guarderia que hi ha davant. I jo mateix també vaig anar a parlar
amb ells, i els vaig donar el meu telèfon perquè contactaren amb mi, i em comunicaren
qualsevol dubte que tingueren, o qualsevol anomalia que veren.

Aquest home que ha presentat aquest escrit i aquestes fotografies, és veritat
que està inscrit en el Registre d'empreses que treballen amb fibrociment. D'ací hem
pogut traure el telèfon. L'he cridat per telèfon; però no he pogut fer-me amb ell.  Ell
tampoc ha deixat un altre contacte. Bé, això és el que hem fet de moment; i no sé si
serà suficient.”

Sra. Suay: “Simplement vull dir-li que no alce el peu de l'accelerador; que continuen
auditant, pel bé i la tranquil·litat de tota la ciutadania.”

11.- Sra. Aguilera: “Estic somrient-me, perquè a aquest Grup li encanta la conversació
que acabem de sentir entre el Partit Popular i el Partit Socialista; quan fa tres anys (en
2012) aquest partit va presentar una moció en aquesta sala de plens, instant que es
retirara l'amiant de la Paperera... I resulta que no es va aprovar. I ara fa un mes (si
vosté recorda), en aquesta mateixa sala de plens, Sr. Arnandis, aquesta portaveu que
li parla li va dir que tinguera molta cura amb el tema de la retirada de l'amiant, i que
s'auditara  en  condicions...  El  mes  passat;  no  fa  tres  o  cinc  anys...  Però  bé,  ens
alegrem molt que ara estiguen tots tan preocupats. 

Fixe's,  Sr.  Gual,  ho  dic  pel  que ha  dit  vosté  abans,  que  vosté  no em veu
treballar. És normal! Si és que vosté no estava tampoc en la legislatura passada, ni
existia. I fixe's, de què ve l'enderrocament de la Paperera? D'un esforç d'aquest Grup,
que, des de 2008, estava insistint en el tema. I que com que l'equip de govern anterior
no va fer cas, ni es va esforçar, vam haver d'anar-nos-en al jutjat. Exactament igual
que ens n'hem hagut d'anar, perquè vostés, com a nou equip de govern, no han atés
unes peticions que els tres partits de l'oposició hem entés que són justes. I ja li dic que
ahir vam presentar els tres grups de l'oposició el recurs administratiu pertinent per la
via judicial, que vostés ens obliguen a presentar. No és qüestió que no treballem; és
que vostés són tan simples que es creuen que el treball municipal és simplement venir
a aquesta sala de plens a presentar acords, que no sabem molt bé per a què són.
Perquè moltes vegades el treball es demostra d'una altra manera.

12.- Sra. Aguilera:  “Sr. Del Moral, m'estic rient tota l'estona cada vegada que vosté
parla, perquè és que a vosté se l'agarra de seguida. Vosté m'ha dit fa un moment... I
ve al cas de la pregunta que li vaig a fer...  ‘És que clar, les actes li les portaré a la
sessió següent de la Comissió’... Mire, Sr. Del Moral, vosté pareix que acaba de nàixer.
Vosté  es creu que aquesta portaveu que li  parla  i  aquest  Grup no parla  amb els
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funcionaris? Vosté es creu que nosaltres no treballem, com diu el Sr. Gual? Una de les
actes que vosté pretén portar (i que ja ha fet pública en la premsa, des de fa temps),
que és l'acta de les prioritats, o del recompte que s'ha fet de quines són les prioritats
de la gent (que és la carretera del Port, el mercat del diumenge, etc.)... Aquesta acta la
té vosté feta des de fa quasi una setmana. I el funcionari li va demanar que la portara
avui a la Comissió. I vosté va ser qui li va dir que primer havia d'eixir en la premsa,
abans  de  portar-la  a  la  Comissió.  I  demà  pujarem  vosté  i  jo,  i  desmentirem  el
funcionari,  si  a  vosté  li  pareix  bé.  Però  no  em vaja  dient  que  vosté  parla  en  les
comissions. Perquè ara li vaig a fer un prec. 

Vosté el que ha de fer (que tan transparent és) és penjar (ja que li agrada tant
internet)  les actes de les comissions informatives.  Aquesta comissió informativa de
participació  ciutadana,  on  li  vull  recordar  que  vostés,  quan  constitueixen  les
comissions, lleven la comissió de queixes i suggeriments, perquè vosté és qui diu que
omplirà de contingut les comissions de participació ciutadana. Aquest contingut és, el
dia que més, l'aprovació de l'acta, un punt de l'ordre del dia... On vosté no obri la boca,
li agrade o no. Vosté obri la boca quan té una càmera davant i punt.

Penge les actes de les comissions de participació ciutadana; i veurà... Que a
més, per cert, han sigut les últimes a penjar-se en el programa que compartim tots (el
Gestiona); i penge-les. I faça-les públiques, ja que tant li agrada. Llavors, la gent veurà
qui té la raó i qui no la té.”

13.- Sra. Aguilera: “Però vaig al que li deia abans: sap vosté quants desnonaments es
produeixen a Borriana en un mes, Sr. Del Moral?”

Sr. Del Moral: “No s'han publicat les actes; s'han publicat les dades. Però no les actes.
Aquestes  no  són  les  actes.  Per  tant,  el  que  fa  vosté  és  mentir,  i  quedar-se  tan
tranquil·la, ací asseguda. Però l'única cosa que s'ha publicat són les dades de què s'ha
obtingut. I per què s'han publicat? Perquè sí que hi ha un protocol d'actuació per a
aquests  pressupostos  participatius.  Estan  (com  indica  la  llei)  en  el  Portal  de
Participació  que  s'ha  creat  expressament;  i  per  tant  ho  hem  pujat  al  Portal  de
Participació, com déiem que, una vegada finalitzara el procés participatiu, s'havia de
publicar tota la informació.

Ara bé, vosté em pot dir que aquesta informació quina validesa té... Doncs la
validesa d'aquesta informació es donarà quan les actes les puguen tenir a la seua
disposició. És normal que vosté ara mateix puga dubtar que aquest procediment s'ha
dut a terme; perquè no hi ha unes actes, ni uns tècnics municipals que diguen que el
que s'ha penjat en el Portal de Participació és cert o no, i quin procediment s'ha seguit.
Són dades; no són les actes. Les actes van a la Junta de la setmana que ve. Sí que és
veritat que el tècnic municipal tenia acabada una de les actes; i me l'ha vingut a donar
a  la  comissió.  Podem  parlar  amb  ell  demà  perfectament,  i  després  vosté,  si  jo
m'equivoque, dir-ho públicament: perquè no tindré cap tipus de problema.

I el que m'ha preguntat és: ens esperem a tenir les tres actes i les passem per
la comissió informativa, o dónes compte en precs i preguntes a aquesta primera acta?
Llavors, jo ho he preferit i li he dit: ‘per a la setmana que ve portarem en l'ordre del dia

65

www.burriana.es · Plaça Major, 1 · Telèfon 964 510 062 · Fax 964 510 955 · NIF P-1203200I · 12530 BORRIANA · a/e: info@burriana.es



v05.11.2015

Magnífic Ajuntament de Borriana

les  tres  actes  i  el  protocol’.  A més  que  també es  portarà  un  projecte  del  consell
sectorial per a una junta de participació i transparència, en la qual ja els vaig comentar,
a tots els grups que estan avui ací, que esperava la seua presència en aquesta junta.
Ja parlarem extensament de com seria; però crec que no és procedent actualment.

El que parla vosté de les queixes i suggeriments, va ser una decisió de l'equip
de govern; que en la Comissió de Participació Ciutadana s'abordara, d'acord amb la
llei. És a dir, la llei estipula que, en un màxim de tres mesos, ha de donar-se'n compte.
Des que estem en l'equip de govern s'han complit  aquests terminis,  i  se seguiran
complint. Almenys aquest és el meu desig, i no crec que no es complisca. De fet, les
queixes i suggeriments van passar fa ja prop de dos mesos. I tornaran a passar-se
prompte.

I pel que vosté diu dels desnonaments... No conec la dada concreta. Perquè
ací s'està mesclant moltíssimes coses. Per tant, m'agradaria que fóra més específica.
Ja sé que ha preguntat quants desnonaments s'executen en un mes. Però vosté s'està
referint  a quan ja la persona pateix el  desnonament executat  pel jutge? No tinc la
dada, no la tinc.”

Sra.  Aguilera:  “Mire,  Sr.  Del  Moral,  és  impossible  que vosté i  jo  ens  entenguem,
perquè vosté no té ni idea de com funciona el tema dels òrgans de govern. I llavors, és
més que evident que no ens entendrem.

Quan vosté parla que una cosa és l'acta i una altra cosa són les dades que
s'han publicat... És que m'he de riure; perquè evidentment l'acta recull les dades. Amb
la qual cosa en això no entraré, perquè és impossible entrar en un debat amb algú que
no entén el funcionament dels òrgans de govern. 

Però sí que li vaig a contestar... Mire, açò ve a col·lació del que li estava dient
abans. Vosté es va trencar la camisa ací, dient en campanya electoral que pararien els
desnonaments a Borriana. I vosté arriba, s'asseu a la butaca, comença a cobrar el seu
sou  i  resulta  que  ja  se  li  han  oblidat  els  desnonaments.  En  quatre  mesos,  vosté
m'acaba de contestar que no sap quants desnonaments es realitzen a Borriana en un
mes. Doncs jo li ho diré: mínim sis. Hi ha un mínim de sis famílies que al mes han
d'abandonar la seua vivenda, i són desnonades de les seues cases.

I ara resulta que a Se Puede Burriana ja se li ha oblidat. Llavors, com que se li
ha oblidat, vaig a fer-li el prec següent. Vostés van vendre que volien fer de Borriana
una  ciutat  sense  desnonaments,  no?  Doncs  pose's  a  treballar;  que  nosaltres  ens
posem a la seua disposició perquè això siga possible. Però pose's ja a treballar en el
tema.  Perquè si  no,  li  ho repetisc;  no ens cride públicament,  quan tinga vosté un
micròfon davant a la sala de plens, o quan resulta que ix en premsa. Cride'ns al seu
despatx; i posem-nos a treballar. 

Però que vosté em diga ara, quasi quatre mesos després, que no sap quantes
famílies són desnonades a Borriana, és el mateix que lamentablement em va dir en
una  comissió,  quan  jo  li  vaig  recriminar  el  tema  de  l'expedient  de  la  participació
ciutadana, i vosté em diu: ‘és que nosaltres la consulta ciutadana, el tràmit que s'ha de
fer és molt complicat’.  Sr. Del Moral, què li  vaig contestar jo? Li vaig dir:  ‘perdone,
vosté és el que s'ha passat la campanya electoral dient que faria consultes ciutadanes
fins per a comprar el paper higiènic’...  No hem sigut els de Cibur, evidentment han
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sigut vostés. Amb la qual cosa, li pregue que es pose a treballar, en la línia que vostés
van marcar. I que per a això (sobretot per al tema dels desnonaments), al nostre Grup
(no tinga cap dubte), ens tindrà a la seua disposició.”

Sr. Del Moral: “Sra. Aguilera, pel punt dels desnonaments, del qual vosté diu que ens
hem oblidat en el moment d'asseure'ns a la butaca... Només vull  recordar-li  que el
regidor de Serveis Socials és el meu company Manel Navarro. I està sobre el tema des
del primer moment. De fet, ha acabat la ronda de contactes aquesta setmana amb
totes les entitats bancàries que treballen al municipi. I en la majoria de reunions amb
els bancs també he pogut  estar  jo present.  Per tant,  no he descuidat  el  tema per
aquest aspecte. 

També estem preparant... De fet, la setmana passada va ser quan es va anar a
veure  l'estat  dels  21  habitatges  que  es  podien  posar  a  disposició,  i  de  veure  els
desperfectes que tenien i valorar les inversions que s'havia de fer. Hi havia algunes
vivendes que estaven adequades per a poder utilitzar-se; n'hi havia altres (entre 6 i 7)
en les quals s'havia de fer una inversió mínima entre 1.000 i  3.000 € per a poder
adequar-les;  i  després  hi  havia  altres  habitatges  que  ja  tenien  defectes  bastant
voluminosos que requerien una inversió molt més gran.

Per tant, el tema no l'hem descuidat. Per al Ple següent estem preparant, a
més de les actuacions que està fent el meu company Manel Navarro en la seua àrea;
estem preparant  ja  una moció a col·lació dels desnonaments.  Però no hem volgut
presentar la moció abans de començar les actuacions que estem realitzant a Borriana.
Hem preferit  començar a tenir  la ronda de contactes amb els bancs;  després hem
tingut diverses reunions amb la plataforma d'afectats per la hipoteca; i posteriorment
presentarem una moció en el Ple... Sí, més mocions; com totes les que hem presentat
avui... Per a intentar coordinar-nos tots els partits polítics en una postura ferma, contra
els desnonaments a Borriana. I sí que m'agradaria comptar amb vostés, i agraïsc la
seua col·laboració en aquest aspecte. Però no és un tema que hàgem descuidat, ni
moltíssim menys. Però li recorde que el regidor delegat de Serveis Socials és Manel
Navarro; encara que he estat en moltes de les reunions que ell ha tingut.”

Sra. Aguilera: “Per acabar amb aquest tema, Sr. Del Moral, li diré que no presente cap
moció: treballe. Treballem tots i ho farem. Però clar, si comencem a perdre el temps
que resulta que mirem per ací, mirem per allí. I el problema que li estic dient és que
vosté no entén el funcionament d'aquesta institució pública; perquè si vosté es posa a
treballar i ho fa en condicions, generarà un expedient administratiu, i açò es durà a
terme.  Però  si  vosté  té  reunions,  i  parlarà  amb  no  sé  qui,  i  resulta  que  després
legalment no pot fer res... Doncs estem apanyats! No presente mocions; reunisca'ns, i
veurà com, si ens posem a treballar tots, al final ho farem.”

14.- Sra. Aguilera: “Sra. Monferrer, una pregunta molt senzilleta... Mire, ens agradaria
saber si l'himne de la nostra Comunitat Valenciana sonarà en tots els actes oficials de
la Junta Local Fallera, i no ens sorprendrà, com desgraciadament ens va sorprendre el
Dia de la Comunitat Valenciana; quan no vam poder escoltar l'himne de la Comunitat
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Valenciana.”

Sra. Monferrer: “Doncs és una cosa que no teníem pensat canviar per a cap acte. O
siga, que es quedarà igual.”

Sra. Aguilera: “Jo li agraïsc que no ho canvie; i que puguem continuar. I sí que vaig a
fer-los un prec al tripartit. A qui li moleste l'himne de la Comunitat Valenciana (el nostre
himne) que s'alce i que se'n vaja, d'acord? Però tinguem un poquet de respecte pels
altres, i sobretot per la majoria de persones que entenem que volen continuar gaudint
de l'himne de la Comunitat Valenciana, sobretot en els actes institucionals.”

15.- Sra. Aguilera: “Sr. Arnandis, nosaltres intentem (i sobretot jo) treballar les coses, i
que se'ns entenga. Però es veu que no ho aconseguim amb vostés en moltíssims
temes. A nosaltres ens ha disgustat moltíssim una notícia que hem llegit avui. I volíem
que ens explicara, Sr. Arnandis, primer... Per què Nules, que a més va començar el
tema del tractament de la zona humida i de la Marjaleria moltíssim més tard; perquè li
ho  puc assegurar  i  confirmar,  perquè la  portaveu que li  parla  dins  d'aquest  treball
(encara que el Sr. Gual diu que no faig mai) va ser la que amb els veïns vam estar a la
localitat veïna de Nules, explicant el Pla de minimització d'impacte i el Pla especial de
la Marjaleria, que s'havia d'iniciar en 2008... Fixe's el que li estic dient... Per què la
veïna localitat de Nules ja té el seu consell creat per a afrontar el Pla especial de la
Marjaleria? Per què Nules ja té contractada una empresa externa per a desenvolupar-
ho, quan ha de fer-se conjuntament amb Borriana? 

La següent pregunta seria: per què han acceptat vostés aquesta competència?
Que la Generalitat s'ha llevat de damunt el merder, i ens l'ha endossat a nosaltres,
després de quinze anys?

I d'altra banda: en quines condicions s'ha delegat aquesta competència? Es
farà càrrec la Generalitat de la despesa que suposa la redacció del Pla especial i la
contractació d'aquesta empresa? Ens agradaria que ens aclarira tots aquests termes.”

Sr.  Arnandis:  “Mire,  Sra.  Aguilera,  tenia  vosté  raó  quan  va  parlar  del  Pla  de
minimització... Per exemple, sí que servirà per a alguna cosa. Perquè el que està fent
aquesta empresa contractada és catalogar totes les construccions il·legals que hi ha a
la zona humida, cosa que a Borriana ja està quasi feta, per això no cal que tornem a
contractar una empresa, per a fer un treball que ja està fet.

Després, quan ells tinguen aquest treball acabat, que nosaltres considerem que
està avançat, és quan s'ha de fer un pla d'usos per a la Marjaleria; un pla únic, en el
qual entrarà Nules i Borriana, amb els quals ja hem estat parlant. I  quan s'haja de
contractar  (bé,  si  s'ha  de  contractar  una  empresa)  ho  farem  de  forma  conjunta.
Mirarem (si ho hem de pagar nosaltres) la forma proporcional de pagar-ho; perquè
evidentment Nules està molt més afectat per la Marjaleria que Borriana. Però és una
unitat única Nules-Borriana; i no farem una normativa per a Nules i una altra per a
Borriana. Hem de fer un treball conjunt. Però ja li dic això: que l'empresa que està
contractada ara el que està fent és un treball que a Borriana ja està fet.”
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Sra. Aguilera: “Mire, Sr. Arnandis, jo li vaig a fer dos precs. Un que porte fent-li crec
que des que ha pres possessió com a regidor d'Urbanisme; i un altre que em sorgeix
ara, amb la contestació que ens ha donat. No sé si és que no m'ha escoltat: és que
Nules ja té l'empresa contractada. Per això li preguntava jo que on ens hem quedat a
Borriana. A veure per què Nules té una empresa contractada; quan no pot fer-ho. Però
bé... 

Li  vaig a fer  un prec, que és el  mateix de sempre...  El  Pla de minimització
d'impacte (li ho repetisc, per si no li ha quedat clar en totes les vegades que ho hem
reivindicat) és un pla que hauria d'haver-se tramitat fora del Pla general; que vostés
van admetre i els tècnics de Conselleria els van admetre que podia extraure's de la
tramitació del Pla general; i que podíem portar a aprovació definitiva. Aquest Pla de
minimització, Sr. Arnandis, està ja més que tramitat. Vosté no té més. Si no té ganes
d'agafar  l'expedient;  no té més que entrar  en la  pàgina de la  Conselleria  de Medi
Ambient, anar-se'n als documents en tramitació, buscar Borriana i, entre tots els que hi
ha, posa:  ‘Pla general’.  Entra vosté en el Pla de minimització, i resulta que al Pla de
minimització d'impacte ambiental no li falta ni un informe. Perquè va passar els tràmits
de les al·legacions, es van contestar, van informar la resta de conselleries... Només li
falta un tràmit, que és: extraure-ho del Pla general, portar-ho a aquesta sala de plens i
fer una aprovació definitiva, perquè després la Conselleria ens ho aprove. 

Això és el que el terme de Borriana necessita urgentment, per a poder plantejar
d'una altra forma el tema dels enderrocaments, i el tema de la legalitat o no de les
construccions. I sobretot és perquè afecta diverses persones, que estan amb el tema
judicial molt avançat. Això és el que jo li torne a pregar.

En segon lloc, li vaig a pregar el següent: acceptar la delegació per part de la
Conselleria...  Perquè aquesta Conselleria nova últimament ens té molt  sorpresos;  i
està molt  ‘parida’.  O siga,  en la Conselleria resulta que arriben, i  per a pagar ens
endossa el tema dels llibres de text. I ara, després de quasi 20 anys que no ha sigut
capaç de desenvolupar el Pla especial de la Marjaleria... Perquè açò no és nou; d'açò
fa ja 20 anys que ho estem esperant. Ara resulta que quan el Pla especial ja està a
meitat de tràmit... Perquè li torne a dir el mateix: mire's vosté l'expedient, o vaja a la
tramitació que s'està seguint. Hi ha un Pla especial de la Marjaleria Nules-Borriana,
que es va iniciar l'any 2011 (si no m'equivoque), i que està a meitat de tramitació. És
que és una bogeria aquesta delegació que ens han endossat als ajuntaments. I li ho
dic, no sols pel seu bé com a regidor d'Urbanisme, sinó pel bé de Borriana. És que
Borriana no té capacitat per a desenvolupar,  ni  per a crear un Pla especial.  No té
capacitat; haurà de contractar l'empresa externa. I això, Sr. Arnandis, costa moltíssims
diners. No estem parlant d'un pla de minimització. 

Amb la qual cosa, jo li pregaria que, ja que han acceptat l'endós del merder,
almenys exigisquen a la Conselleria que dote la partida pressupostària que haja de
dotar, perquè aquest Ajuntament damunt no haja de gastar-se diners en açò. Perquè la
responsabilitat i la competència és de la Generalitat Valenciana. No és municipal. 

Si  ara  estem  començant  amb  una  dinàmica,  que  al  final  resulta  que  les
competències que no tenim delegades, la Conselleria farà que les paguem nosaltres...
Escolten, hauran de frenar açò d'alguna manera! Perquè si no, la Sra. Rius, per al
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pressupost de l'any que ve es tornarà boja no, el següent. Perquè el pressupost és el
que  és;  i  si  nosaltres  comencem  a  acceptar...  Les  coses  són  clares:  els  diners
s'acaben. I si ací en aquest Ajuntament hem de començar a assumir delegacions que
no ens competeixen, i damunt a pagar-les nosaltres... Doncs jo crec que hauran de
frenar el tema d'alguna manera.

Jo li continue pregant exactament el mateix: faça vosté el favor, no m'obligue a
presentar cap moció... Que ja sap que les mocions i jo no ens portem bé... Perquè
entre altres coses, quan arribem als acords, després l'any següent... L'any que ve jo
els  recordaré  les  mocions  que  ara  estan  presentant  ara,  per  a  veure  quin  treball
s'haurà fet, i què haurem aconseguit. I s'adonaran del raonament que estic fent ara. 

No em faça presentar una moció en el Ple que ve perquè ens faça cas. És que
és més simple que tot això. Vosté primer, el Pla especial que ens han endossat, a
veure com ens mengem el merder, i qui ho paga. Això el primer. Però és que portem
quatre mesos demanant-li que traguen el Pla de minimització; que Borriana sí que té i
que Nules no té, però Borriana sí, i que ens ha costat ja un dineral també... Traguen-lo
per a la seua tramitació; perquè en fem una aprovació de manera definitiva.”

Sr. Arnandis: “És que jo no sé si és que vosté és la més llesta del món; o directament
una  mentidera.  Vosté  està  encabotada  que  el  Pla  de  minimització  salvarà  no  sé
quantes cases que estan afectades per expedients amb ordre de demolició. Jo he
parlat fins i tot amb els redactors del mateix Pla. I el Pla de minimització val per a sòl
no urbanitzable comú; val per a construccions que estan a la Marjaleria, en les quals hi
ha una infracció que ja ha prescrit, i no tenen ordre d'enderrocament. Però les que ja
estan en marxa... I són paraules del redactor del Pla, m'estan dient que no val. El Pla
de minimització s'hauria de fer per a tot Borriana; perquè no sols a la Marjaleria hi ha
cases il·legals (algunes amb ordre de demolició i altres no). 

També em sorprén que vosté sàpia millor que ningú quines conversacions hem
tingut amb la Conselleria. I és que ja no sé què contestar-li. El que estan fent a Nules,
ací ja ho tenim fet.

El Pla de minimització no és cap panacea; i vosté ho sap. Deixe ja de mentir! I
endós del merder... Bé, si vosté ja sap millor que jo el que hem parlat amb Conselleria,
i  el  que  hem  parlat  amb  Nules...  Faça  la  moció  que  vulga;  parle  vosté  amb  la
Conselleria... Ja veurem quin pla especial cal fer; si volem que ho faça la Conselleria...
Vosté vol que des de València facen un pla dins de la normativa de la Marjaleria de
Borriana?  Volen  que  facen  la  cagada  que  han  fet  fins  ara  amb la  Llei  de  zones
humides? Bé, ací ho deixe...”

Sra. Aguilera:  “Mire, Sr. Arnandis, vaig a contestar-li amb tota la calma que el tema
suposa.  Vosté m'ha anomenat dues vegades  ‘mentidera’...  Ara, en aquest moment;
dues vegades m'ha anomenat ‘mentidera’… O que sóc ‘la més llesta del món’... Doncs
mire,  no,  segurament  sabré  molt  menys que vosté en moltíssimes coses;  però  en
aquest tema vosté no m'ha d'ensenyar res. Perquè portem des de 2008 treballant en
això.  I jo no mentisc a ningú, a ningú. El Pla de minimització, perquè vosté no se
n'assabenta;  perquè  no  se  l'ha  estudiat...  Aquesta  és  la  desgràcia...  El  Pla  de
minimització ens el proposa la mateixa Conselleria, per a la zona humida de Borriana, i
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per a les construccions de la zona humida de Borriana. I ens el proposen els tècnics
de Conselleria, no cap polític, per a regularitzar els habitatges. A mi no m'ha sentit dir
vosté mai que aprovar el Pla de minimització salvarà els enderrocaments. No m'ho ha
sentit dir mai. Amb la qual cosa, no torne a anomenar-me ‘mentidera’, ni a posar en la
meua boca coses que jo no he dit.

El que passa és que vostés, quan no tenen arguments; perquè no s'assabenten
del que estan treballant... L'única defensa que tenen, per desgràcia, igual que tenia al
seu moment el Partit Popular, és l'atac frontal a aquesta portaveu. I jo això no li ho vaig
a permetre. En primer lloc, retire això de ‘mentidera’. 

I en segon lloc, li diré que només podrà determinar si això (l'aprovació del Pla
de minimització) ajudarà a parar els enderrocaments, un jutge; ni vosté ni jo; ni vosté ni
jo. Però la ferramenta els l'hem de donar almenys, als veïns. I el Pla de minimització, el
que sí que evitarà,  perquè en ell  es regula de forma clara quines obres es poden
realitzar i quines no dins d'aquests habitatges (rehabilitacions)...  És que clar, potser
vosté  ni  se  l'ha  llegit;  jo  sí  que  me l'he  llegit!  El  que  sí  que  podrà  evitar  és  que
continuem veient  ciutadans de Borriana que se n'han d'anar  al  jutjat,  acusats d'un
delicte  mediambiental,  per  haver  canviat  una  finestra  de sa  casa.  Això  sí  que  ho
evitarà. 

Amb la qual cosa, li ho repetisc... Jo no sóc la que més sap del món... Perquè
hi ha moltes coses que no sé. Però justament d'aquest tema, vosté a mi no m'ensenya
res. Ara, li ho repetisc... Tinga vosté molt de compte amb aquests rampells que té;
perquè segurament si em torna a anomenar ‘mentidera’, al final, com diu el Sr. Gual,
em tocarà anar-me'n al jutjat a denunciar-lo per insults i calúmnies. Perquè vostés són
tan summament desbaratats que, en aquesta sala de plens, crec que en 12 anys a mi
‘mentidera’ dues vegades no m'ha anomenat ningú, més que vosté. Amb la qual cosa,
tinga un poquet de respecte.” 

16.- Sra. Aguilera:  “I ja per acabar, Sra. alcaldessa, vaig a dir-li una cosa... És que
m'ha sorprés molt la seua contestació anterior. A veure, aquest decret que vosté ha
firmat, l'ha firmat avui.

‘Primer.- No admetre a tràmit la declaració responsable formulada per IMUSIC
FESTIVAL, representada per xxx, per a la celebració del festival Arenal Sound 2016,
per les raons expressades en l'informe tècnic anteriorment transcrit’...; que és l'informe
tècnic que tots hem pogut veure avui en premsa, i que vosté té fet (em pareix) des del
dia 30 d'octubre... I el que no entenc és per què no estava en l'expedient...  Jo l'he
agafat  de l'expedient;  a més està firmat;  està en l'expedient,  i  firmat...  Llavors,  no
entenc jo  tanta pressa per  tenir  l'informe tècnic;  i  resulta que des del  dia  30 està
l'informe tècnic, i ix l'altre dia, perquè la portaveu que li parla puja a l'expedient, l'agafa,
i resulta que prenent com a base la transparència... No acuse a ningú del que no és...
És avui jo qui trasllade a la premsa l'informe tècnic. Li ho vull deixar clar; perquè no
tinga cap dubte... Pel que m'ha arribat...

Però fixe's... Vosté ho firma avui. Ho admet a tràmit... És més, de fet, fa molt
bé.  I  en  el  segon  punt  li  reitera  a  la  mercantil  interessada  l'advertència  de
responsabilitat, que li va ser comunicada, per la venda de les entrades. Home! I ara
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vosté  acaba  de  dir  que  encara  ha  d'estudiar  no  sé  quina  conseqüència  de  la
sentència? A veure, amb aquest decret, no hi ha festival Arenal Sound. Conteste... Ho
acaba de firmar vosté...”

Sra. alcaldessa: “El decret l'he firmat avui; i l'he firmat a última hora. És un decret que
m'han passat els funcionaris,  basant-se en un informe que no està des del dia 30.
Aquest informe el tinc jo des d'ahir. Aquest informe el tinc jo des d'ahir; no el tinc des
del dia 30. El que passa és que si parla vosté de transparència, a vosté li ha arribat un
informe firmat per mi avui. Jo crec que sí que és informació i transparència.

Se li ha fet un requeriment, i se li ha recordat que aquest requeriment deia que
no podia vendre entrades. I avui, en la reunió que hem tingut els grups de l'equip de
govern, acompanyats per tècnics, se li ha tornat a reiterar, se li ha fet un requeriment
d'esmena (com posa en l'informe que vosté està dient que és del dia 30, però que és
d'ahir) segons la qual ha de presentar unes millores acústiques i moltes coses més... I
si  les  presenta  la  setmana que ve,  tal  com s'ha compromés,  parlarem d'una altra
manera. Avui no es venen entrades. Avui, prenent com a base l'informe que tenim, no
es venen entrades. No puc dir-li res més.”

Sra. Aguilera: “Sra. alcaldessa, li torne a dir el mateix. Vosté no admet la declaració. I
vosté em diu que després de fartar-se d'eixir en premsa dient que estaria al costat dels
veïns i  tot  això;  i  després de dir  que no venga entrades aquest  senyor...  Que les
vendrà el dia 12; no tinga cap dubte... Vaja, li ho vaig a deixar clar... Ho dic perquè
després resulta que diuen que la portaveu de Cibur és massa contundent... Vosté està
donant  ales  a  l'empresa,  perquè  ens  presente  una  petició  de  responsabilitat
patrimonial, que després hauran de pagar vostés de la seua butxaca... Ja li ho dic...

Aquest empresari, aquest que es compromet amb vostés l'últim dia de l'edició
anterior,  en  un  preacord  suposadament  no  firmat,  però  un  preacord...  Que  es
compromet a llevar la zona d'acampada de l'Arenal A; o a reduir l'aforament; que a
Borriana no li costara diners, i a una altra sèrie de coses... A això es va comprometre...
Quan  té  la  sentència  sobre  la  taula,  es  compromet  a  presentar  urgentment  unes
mesures que reduirien de 91 a 30 decibels en un moment. I resulta... Perquè no es pot
dir d'una altra manera; ho puc dir més suau o més tranquil·la; però no es pot dir d'una
altra manera... I resulta que té la barra (aquest senyor i aquesta empresa) que quan
vosté agafa la llicència ambiental que ha presentat (ara en 2016) i en el titolet posa:
‘Llicència ambiental per a la celebració del festival 2015’... Ni tan sols s'ha dignat a
canviar l'any! Perquè el que ha fet ha sigut un copia i enganxa del que va presentar
l'any passat. I resulta que prenent com a base protegir els interessos dels veïns, com
vosté diu... Perquè pareix mentira que els tècnics s'ho hagen de llegir; però nosaltres
també. Resulta que el que presenta és: un estudi acústic. Tres fullets (mire que bonics)
té l'estudi acústic que presenta aquest empresari per a defendre els interessos i drets
fonamentals  dels  nostres  veïns  afectats;  no  sols  els  de  la  sentència,  sinó  de  tot
Borriana. Home, clar! Com vosté comprendrà, és normal que els tècnics municipals li
diguen a aquest senyor que aquesta documentació és més que insuficient.

I resulta que portem (des del nostre Grup) no sé si són els cinc anys, dient que
aquest senyor sempre juga al mateix. I li vaig dir l'altre dia en la Junta de Portaveus, i li
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ho repetisc: vosté està jugant amb foc. Està jugant amb foc. Perquè està portant i li
està donant ales a aquest senyor perquè ens presente una responsabilitat patrimonial;
que després pagaran vostés. Ja no li parle de les possibles demandes, que puguen
venir o no, per tercers (implicats o afectats) en el tema de la responsabilitat (a vosté
com a alcaldessa, i a la Junta de Govern Local, que al seu moment diguen el que
hagen de dir). Vosté ho està fent bé! Avui ho ha fet bé! Com em diu ara que, després
de  dir-li  que  no,  permetrà  que  presente  modificacions?  Però  quines  modificacions
espera vosté d'un senyor (li  ho dic seriosament,  i  amb el cor a la mà) que amb la
moguda que tenim ens presenta un estudi acústic que el faig jo en internet? Açò ho
faig jo en internet! I que a més no té ni la poca gràcia de canviar un titolet, i posar l'any
d'actuació, perquè no l'agarrem... Què espera vosté d'aquest home? Jo no sé què els
van prometre!

Mire, vaig a donar-li dos exemples... Ací vostés han pres decisions en diversos
temes de contractes de serveis i altres, simplement perquè l'empresa era amiga del
Partit Popular... I llavors ara aquest senyor què és del tripartit? Què és: carn i ungla?
No, no em mire així! Estan actuant exactament igual que va actuar el Partit Popular
amb ell! Exactament igual! Perquè ara resulta que dissimula; firma el decret aquest;
que jo l'he llegit quan he arribat a les 18.00 hores, i m'ha paregut que per fi hi havia
una postura de l'equip de govern seriosa i contundent, que aquest senyor no havia de
tornar a celebrar un festival a Borriana... I jo li anava a proposar ara, i li anava a posar
sobre la taula, que ens asseguérem demà, a establir unes bases entre tots els grups,
per a fer un festival aquest estiu. Que no tinga res a veure amb açò; però que siguem
nosaltres (vostés que governen i els grups de l'oposició) els que establim les bases (en
dates, aforament i la resta) i traguem un concurs públic; que és el que diem des de fa
un munt de temps... No a vosté, sinó també a l'equip de govern anterior.

I resulta que ara em sorprén vosté, i  em diu que no; que aquesta empresa
presentarà un modificat... Mire, jo li ho dic de veritat... Jo li pregaria que, igual que ha
sigut contundent en aquest decret, que ho siga. Perquè què passarà? La setmana que
ve aquest senyor vendrà entrades. I vendrà x milers d'entrades.

I vosté l'ha advertit... Jo no li dic que no... I en això ho ha fet bé. Però acabe el
tema... No deixe el tema a mitges... Què està esperant?, que aquest senyor trasllade
l'escenari  dins  del  mar? Que estem en els  mesos en què estem,  Sra.  alcaldessa!
Nosaltres entenem que ja ens ha pres prou el pèl aquest senyor: a nosaltres i als veïns
afectats. I que el que hem de fer és (ja d'una forma definitiva) parar-li els peus. 

Ja està clar que no presentarà cap mesura. Perquè ja li dic... Més presa de pèl
que  aquesta,  amb la  situació  que  hi  ha...  Tremend.  I  encara  estem esperant  que
presente un modificat? El presentarà quan? La setmana que ve vosté ho veurà. I ho
veurà després que ell haja començat a vendre les entrades. I els tècnics tornaran a
haver d'informar; en contra evidentment, com sempre. I vosté tornarà a firmar que no
se li admet el tràmit. I fins a quan estarem així? Fins al mes de juliol, com tots els
anys?

Jo  li  ho  torne  a  preguntar:  continuarà  permetent  que  l'empresa  de  l'Arenal
Sound siga qui dirigisca aquest Ajuntament?”

Sra. alcaldessa: “Com bé ha dit, aquest informe o aquest projecte que ha presentat
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no s'ha admés. No s'ha admés, i se'ls ha donat unes raons per les quals no se'ls ha
admés. Evidentment, no tenia ni cap ni peus. I això és el que se li ha plantejat. I això
és el que se li ha traslladat en l'informe tècnic. I el decret que vosté ha vist avui només
l'he firmat jo. 

I també li he de dir que aquest matí, en la reunió, se li ha tornat a reiterar el
tema que l'Arenal Sound no eixirà endavant si no està complint la llei; tot dins de la
legalitat. I a partir d'ací, parlarem.

La setmana que ve, li ho hem tornat a dir, no es vendran entrades, si no està tot
dins de la legalitat.”

Sra. Aguilera: “Per acabar... Si la data que té l'empresa per a vendre les entrades és
el dia 12 (em pareix que és dimarts que ve); i vosté evidentment, com ja li he dit que
ha fet bé, li ha dit que no les ven. Presenta un modificat x; l'empresa es posa a vendre
les entrades... Llavors, l'empresa es posa a vendre les entrades... I l'equip de govern
què esperarà per a portar-ho al jutjat? Perquè clar,  si  vosté li  prohibeix que venga
entrades; i l'home comença a vendre'n... Vosté haurà de defendre els interessos dels
que compren les entrades a Borriana!, no? Aquesta és la primera pregunta. 

I la segona, és que no ha contestat... Fins a quan continuaran donant via lliure
a l'empresa, perquè vaja presentant modificats? Fins a quina data exactament?”

Sra. alcaldessa: “Data... L'única data que hi havia definida era la de la venda de les
entrades; que s'ha suspés fins que no estiga tot dins de la legalitat. No li estem donant
via  lliure  ni  ales;  ni  estem fent  com es feia  abans,  perquè  li  hem prohibit  vendre
entrades. Jo crec que a partir d'ací, estem actuant d'una manera diferent. 

No li vaig a dir a qui portaré al jutjat, ni qui em portarà a mi; perquè això és el
futur. I parlar de jutjats no és gens agradable, com vosté bé sap. Així que de moment
ell no ha de vendre cap entrada, fins que no estiga tot dins de la legalitat. I no li vaig a
dir cap data exacta. L'única data exacta que hi havia és la que havia posat ell en públic
del tema de la venda d'entrades. Que no podrà vendre'n, si no argumenta als tècnics
uns raonaments tècnics dins de la legalitat.”

Sra. Aguilera: “Jo volia acabar; però és que em sorprén... Vosté sap que l'empresa ha
presentat un recurs contra la petició que vosté li fa que no venga entrades. Vosté s'ha
llegit el recurs de l'empresa? No sé si se l'han llegit o no! S'han llegit el recurs de
l'empresa, no? Amb la qual cosa, no diga que s'ha suspés la venda d'entrades... Això
on està firmat? Perquè és que vostés, entre els acords suposats verbals... Això que
s'ha suspés la venda d'entrades, qui ho ha dit? Vosté li ha demanat que suspenga.
Però on està escrit que s'haja suspés la venda d'entrades? Això ho pot afirmar vosté
avui ací a la sala de plens? Que s'ha suspés la venda d'entrades?”

Sra. alcaldessa: “Jo l'única cosa que puc tornar a reiterar és que aquest matí li hem
recordat la prohibició de vendre entrades, mentre no estiga tot dins de la legalitat, en el
que afecta la sentència.”

Sra. Aguilera: “Ja per acabar... El que jo li dic, Sra. alcaldessa: a nosaltres ens pareix
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que li estan donant moltíssimes ales; que s'estan equivocant; que ens pensàvem que
avui s'havia pres una decisió correcta. I per descomptat esperem que la setmana que
ve ens cride, per a poder començar a crear unes bases per a un festival sostenible i
seriós a Borriana, i no el desastre que hem estat vivint fins ara.”

17.- Sra. Sanchis: “La meua primera pregunta és per al Sr. Del Moral, perquè ell està
en la Regidoria de Transparència i Participació Ciutadana... I a mi el que m'agradaria
és que ens explicara ací ara a tots en què han participat els tres grups de l'oposició en
aquesta  consulta  ciutadana  que  vosté  ha  realitzat  (i  en  la  qual  a  nosaltres,  per
descomptat, ens ha deixat al marge). Perquè jo crec que els tres grups de l'oposició
representem un nombre bastant important de ciutadans; i voldria que explicara ací a
tota la gent que hi ha com hem participat.”

Sr. Del Moral:  “Sra. Sanchis, tenien l'oportunitat de participar com qualsevol ciutadà
més... Com qualsevol altre ciutadà, podien participar en el procés. Sí que és veritat
que l'ideal hauria sigut que tots els partits que avui estem ací presents (juntament amb
associacions) poguérem participar dels projectes i processos que es duran a terme en
participació i transparència. En aquest no ha sigut el cas, perquè sí que es podia haver
intentat. Jo simplement els ho vaig comunicar, i ningú s'ha posat en contacte amb mi.
Vosté sap des del primer dia que s'anava a fer aquest procés. De fet, abans que es
publicara, em vaig posar en contacte amb tots els partits polítics. Però no és aquest el
tema.

A partir d'ara... De fet, per al pròxim Ple que ve intentarem portar ja la Junta per
a la Participació i la Transparència, en la qual volem que hi haja un representant de
cada partit polític i un representant de cada associació veïnal. I aquesta Junta per a la
Participació i la Transparència tindrà com a objecte açò mateix; és a dir, promoure i
precursar tots aquests models conjuntament. És a dir, en aquesta primera iniciativa no
s'ha tingut la possibilitat per part de l'oposició de participar; no perquè se'ls haja negat,
sinó perquè tampoc hi ha hagut una relació per a voler col·laborar. Però per al Ple que
ve  es  crearà  aquest  consell  sectorial  que  és  una  junta  per  a  la  participació  i  la
transparència, en la qual hi haurà expressament tant un representant de cada partit
polític,  com un  representant  de  cada  associació  veïnal.  I  crec  que  és  un mètode
homòleg  a  la  Junta  Local  Fallera  amb  les  falles;  doncs  la  Junta  Local  per  a  la
Participació, per a promoure aquests comicis. És a dir, seríem una eina que promouria,
produiria  i  estudiaria  els  propis  reglaments,  i  com  volem  que  es  realitzen  les
consultes... Salvant lògicament les distàncies entre les dues juntes... Lògicament era
una idea homòloga per a poder fer-nos una imatge del que seria. 

I queden invitats tots els partits. Lògicament volia fer-ho de forma oficial en les
comissions informatives de la setmana següent; però ja li ho avance. Ja li ho avance,
perquè m'ho ha preguntat  vosté.  I  sí,  és cert  que per  a aquesta primera iniciativa
podrien haver-hi participat (com hi he participat jo) com un ciutadà més.

I  també  m'agradaria  dir-li  que  un  ciutadà  o  ciutadana  normal  que  vulga
interactuar amb el municipi té unes formes i unes eines per a fer-ho; són les que estem
intentant millorar. I que els partits que avui estem ací (tant l'oposició, com l'equip de
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govern) ja té les seues pròpies eines, i els seus propis drets per a participar.
De fet, vosté ha presentat mocions, les ha defeses i hem pogut valorar-les i

aprovar-les ací. Per tant, tant l'oposició com l'equip de govern té les eines, perquè està
representada dins del consistori, per a poder interactuar amb la institució municipal.

El que intentàvem amb aquesta participació concreta era donar més eines a la
ciutadania; que no té aquesta possibilitat que nosaltres sí que tenim.”

Sra. Sanchis: “Sr. Del Moral, per a dir res, no li feia falta explicar tantes coses.”

Sr. Sánchez: “És vosté el senyor Parauletes, Sr. Del Moral. A veure... Vosté diu que no
hem participat, que no tal... Mire, ací no hi ha hagut més que una cosa amb la qüestió
aquesta  de  la  participació,  o  dels  pressupostos  participatius...  Vam quedar  la  Sra.
Sanchis  i  jo,  a  sol·licitud de vosté,  un dia a les 9.30 hores al  seu despatx,  per a
comunicar-nos  el  tema dels  pressupostos  participatius;  per  a  explicar-nos com els
duria a terme.

Després d'estar esperant tres quarts d'hora, i cridar-lo dues o tres vegades per
telèfon i no ens el va agafar, vam decidir desistir de la seua sol·licitud. Perquè sap on
estava vosté? Vosté estava fent-se un tatuatge al braç... I està posat al seu Facebook.
Llavors, no vinga amb parauletes a convéncer a ningú... Diga vosté que no compleix la
seua obligació; i no vinga damunt faltant als grups de l'oposició... I ja està.”

Sr. Del Moral: “Sr. Sánchez, el primer, no es pose nerviós i no falte al respecte; perquè
crec que l'últim que s'ha de perdre és el respecte, i més en el Ple municipal.

Sr. Sánchez, em pot dir vosté d'on ha tret que jo estava fent-me un tatuatge?
Primer, li contestaré ràpidament. Jo no vaig assistir a la seua reunió, perquè vaig tenir
un problema amb el calendari; i vaig demanar disculpes. Sap vosté amb qui estava?
Tenia una reunió amb l'associació de veïns de la Serratella; a la qual també va acudir
el Sr. Vicente Aparisi. Jo vaig tenir un problema amb els calendaris i no vaig poder
assistir a la seua reunió; cosa per la qual em vaig disculpar. Aquesta serà ja la quarta
vegada que em disculpe... Ja ho vam parlar en el Ple anterior; però bé, supose que
hauré  de  tornar  a  repetir-ho:  torne  a  disculpar-me per  no  haver  vingut  a  aquesta
reunió; però aquesta reunió era de matí... I entrant en temes de la meua vida personal;
que no m'agrada, però ho ha tret vosté... Jo no tinc cap sessió de tatuatges de matí
mai; i hi ha les factures i existeixen. Per tant, no sé com pot mentir vosté d'aquesta
forma en un Ple,  i  quedar-se tan ample...  Jo tinc les factures i  tinc la reunió amb
l'associació de veïns  de la  Serratella.  Pregunte  als  membres de l'associació de la
Serratella!”

18.- Sra. Sanchis:  “La meua següent pregunta és per a al Sr. Granel... Llegiré una
cosa del seu blog... ‘Compromís amb l'educació de 0 a 3 anys... A Coalició Compromís
treballem per  fer  realitat  el  que  hem dit.  Gràcies  al  treball  del  Grup  Municipal  de
Compromís per Borriana i al seu portaveu, Vicent Granel Cabedo, i al suport del nostre
company i conseller Vicent Marzà, Borriana tindrà escola infantil de 0 a 3 anys pública.
La  guarderia  Infant  Felip,  que  el  tripartit  de  dretes  PP,  Cibur  i  Ciudadanos  volia
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privatitzar  i  regalar  a  un  amiguet...  Serà  pública  perquè  Compromís  per  Borriana
defensa l'educació pública i de qualitat’...

A veure, Sr. Granel... Si vosté pensa i és conscient que anàvem a cometre un
delicte (qualsevol dels tres grups polítics), per què no ho ha portat vosté a la Fiscalia? I
si això s'ho ha inventat, almenys demane disculpes públicament, de la mateixa manera
que ha fet açò públicament.

Perquè  em  pareix  que  acusar-nos  ja  de  voler...  Nosaltres,  que  jo  sàpia,
almenys el meu Grup, no ha col·locat a ningú; no ha pactat amb ningú (com altres
grups i  altra  gent  del  seu grup i  d'altres grups).  I  que ens acuse a nosaltres d'un
delicte...  És  que  em pareix  gravíssim.  Almenys,  el  mínim que  podria  fer  vosté  és
disculpar-se. Perquè a més jo mai de la vida he dit que volia que la guarderia no fóra
pública. Jo he dit que volia que fóra legal; i no il·legal o alegal (que diu el Sr. Gual). Jo
no he dit això mai. Jo he dit que volia que fóra legal. Però mai he dit que no fóra
pública. Així que, per favor, almenys demane disculpes.”

Sr. Granel:  “Jo en cap moment he vist que en la publicació pose que no sé qui ha
comés un delicte i tot això...”

Sra. Sanchis: “Està en el seu blog, eh!”

Sr. Granel: “Jo crec que és interpretable, no?”

Sra. Sanchis: “A mi em pareix que és acusar-nos d'un delicte. I és molt greu.”

Sr. Granel: “De tota manera, si vosté creu que s'interpreta d'aquesta manera, demane
disculpes i ja està. No tinc cap problema...”

19.- Sra. Sanchis:  “La meua següent pregunta és per al Sr. Zorío. Voldria que ens
explicara a tots, a veure com es promociona el turisme amb l'obra de Pepet i Marieta;
perquè com no siga promocionar-lo a Vila-real o Almassora... Jo crec que carregar en
aquesta partida això de l'obra... Ja em pareix una cosa desproporcionada. Però bé,
explique'ns vosté com es promociona el turisme amb aquesta obra.”

Sr. Zorío: “Matem dos pardals d'un tret... D'una banda turisme, i d'una altra recuperem
la música en la nostra llengua. És la doble finalitat.”

Sra. Sanchis:  “De veritat que no entenc molt bé com es pot promocionar el turisme
amb una obra de teatre en valencià. Perquè evidentment això és per a la Comunitat
Valenciana, no per al turisme de fora.”

Sr. Zorío: “Si em permet una anècdota, Sra. Sanchis... Açò és un que li diu a un altre:
‘Escolta, a tu t'agrada la música en valencià?’ ‘No, és que no l'entenc.’ ‘I quins grups
de música t'agraden?’  ‘U2.’ ‘Però saps anglés?’ ‘No.’ Ara ho entenc...”
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Sra. Sanchis: “Crec que la música no és el mateix que una obra de teatre. Però bé...
En fi, és igual.”

Sr. Zorío:  “Per aquesta regla de tres, haurem de fer cas a la Sra. Aguilera i anul·lar
l'Arenal Sound. L'Arenal Sound per la música no és turisme. Per aquesta regla de tres,
ens el carreguem, no?”

Sra. Sanchis: “No és el mateix...”

Sr. Zorío: “És música! Ah, no! Que no és en valencià, és en anglés, i en castellà...”

Sra. Sanchis: “En fi, vosté mateix s'ha contestat. I crec que no cal més explicacions.
Ho hem entés tots.”

[En aquest moment abandonen la sala de sessions la Sra. Aguilera i el Sr. Sánchez.]

20.- Sra. Sanchis: “Ara una per al Sr. Gual, per a canviar... Vaig a preguntar-li sobre
Protecció Civil, a veure què passa amb la roba de Protecció Civil. Sap que hi ha gent
que no té caçadores. Què passa amb el vehicle? Que crec que estava buscant-ne un;
a veure si ja n'ha trobat o no n'ha trobat.

I  bé,  crec  que  el  Sr.  Arnandis  va  estar  el  dia  de  l'Eccehomo amb  els  de
Protecció Civil. Els va comentar que els agradaria que estigueren pel Clot de la Mare
de Déu... Clar, donar més funcions a Protecció Civil, sense donar-los més mitjans...!
Crec que la cosa no quadra molt... Ens agradaria que ens explicara un poc a veure
com van avançant les coses.”

Sr.  Gual:  “M'alegra que em faça aquesta pregunta,  Sra.  Sanchis,  i  així  aprofite el
micròfon, per a dir-li, i que conste en l'acta, que la Sra. Aguilera no té vergonya, i no
s'ha atrevit a preguntar-me el que volia preguntar-me, i després no ha preguntat.

I ara li conteste a vosté... Per al·lusions... Com que avui està tot ací de broma,
que tot el món es pren les al·lusions com vol; al final estem convertint el Ple en un circ.
I això va per al Sr. Sánchez, que tampoc hi és!

Contestant-li a vosté... Mire, des del principi, la intenció de la Regidoria ha sigut
dignificar, potenciar i donar a conéixer Protecció Civil. I jo estic totalment d'acord amb
vosté que cal dotar-la de mitjans. El que passa és que el Pressuposat que ens hem
trobat ha sigut un pressupost al qual pràcticament no li quedaven diners. Es va haver
de suplementar la partida quan es va fer la primera modificació de crèdit, per a uns
cursos. I lamentablement els cursos no s'han pogut fer. I no s'han pogut fer, perquè
resulta que hi havia dietes pendents de pagament (crec que això li ho vaig dir a vosté
en una comissió) des de 2010. Ara, si no m'equivoque, em consta que ja està tot firmat
per a pagar-se. Però des de 2010 tenim aquestes dietes pendents de pagament,  i
evidentment  se  li  ha  volgut  donar  prioritat;  perquè  fins  i  tot  hi  havia  dietes  que
corresponen a persones que ja no formen part de Protecció Civil. I la veritat és que
personalment  em  pareixia  molt  greu  que,  damunt  que  ja  no  estaven  aquestes
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persones, no cobraren el que els correspon. 
Per tant, dotar-los de mitjans en el que queda d'any serà molt complicat. No

obstant això, per a la partida pressupostària del pròxim Pressupost, s'ha intentat dotar
de la manera més àmplia possible (que és poquet). A mi m'agradaria que fóra una
partida gegantina; però els recursos de l'Ajuntament són els que són. I ací es preveu
uniformitat; es preveu el manteniment i adaptació del vehicle, i es preveu donar totes
aquestes millores; que evidentment estic amb vosté que sí que mereixen.”

21.- Sra. Sanchis:  “La meua següent pregunta és per al Sr. Navarro. És saber quin
control  té  l'Ajuntament  sobre  el  menjador  social.  Perquè  sé  que  li  va  donar
subvencions. Llavors, han arribat a les meues orelles unes coses que no m'agraden;
com, per exemple, que hi ha un acord amb un supermercat, que els dóna menjar a
canvi que es netegen els vidres i s'agrane la zona d'aparcament. 

Llavors, volia saber si l'Ajuntament té coneixement d'aquestes coses, i a veure
quin control exerceix sobre el menjador social.”

Sr.  Navarro:  “Sra.  Sanchis,  com vosté  sabrà,  el  menjador  social  és  privat;  no  és
municipal. Sí que és cert que l'Ajuntament de Borriana, a través de la corporació de
l'equip de govern anterior, va firmar un conveni col·laboratiu econòmic de 3.000 € (si
no m'equivoque);  que es pagava en dues vegades (com ocorre en quasi totes les
subvencions en aquest Ajuntament: 60% - 40%). I nosaltres l'única facultat que tenim
és la de gestionar aquesta subvenció.

Llavors,  nosaltres  podrem veure en què s'han gastat  aquests  diners.  Si  no
m'equivoque, per a accedir a aquesta subvenció, es van presentar unes factures a
l'equip de govern anterior, en les quals quedaven clares les necessitats que tenia el
menjador social. A partir d'ací, nosaltres no tenim cap altra capacitat. 

Sí que hem dit (i ho repetisc) que, si hi ha alguna persona que conega alguna
irregularitat, si veu alguna cosa que no li pareix correcta, hi ha els jutjats per a advertir-
ho, tal com indica la llei. O hi ha altres estaments que estan implicats en subvencions a
ONG solidàries, que poden aportar un poc de llum a aquest tema. Però el  que és
l'Ajuntament, l'única cosa que pot fer és auditar aquests 3.000 € que s'han concedit a
aquest menjador social; que és un projecte privat, que fa una labor bastant important
en la  societat  de Borriana,  el  qual  nosaltres  (repetisc)  no volem clausurar  en cap
moment, perquè seria inviable des de la nostra part i la nostra moralitat. Però sí que
volem que funcione correctament.

Si vosté sap d'alguna irregularitat, la invite que vaja als jutjats i ho faça saber
als jutges.”

22.- Sra. Sanchis:  “La meua última pregunta és per a vosté, Sra. alcaldessa. Hi ha
una petició (jo crec que no sols d'una associació, sinó de moltes associacions), crec
que és generalitzada, que el que sol·liciten són sales per a poder-se reunir. Llavors,
supose  que  vosté  ho  sap...  Per  exemple,  de  fibromiàlgia,  i  moltíssimes  més
associacions estan sol·licitant a veure si l'Ajuntament està prenent mesures, o prendrà
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mesures, per a oferir-los aquestes sales per a reunir-se.”

Sra. alcaldessa: “La demanda no és multitudinària. Però sí que hi ha associacions i
grups de persones que han sol·licitat alguna ubicació; o bé alguna sala en algun espai
municipal. Estem estudiant-ho i els donarem resposta al més prompte possible.”

I sense més assumptes per tractar, la Presidència alça la sessió a les 22 hores i 25
minuts, de la qual cosa, com a secretària, done fe, i perquè conste estenc la present
acta que firme juntament amb la Sra. alcaldessa.

L'ALCALDESSA LA SECRETÀRIA

Document signat electrònicament al marge
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