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Magnífic Ajuntament de Borriana

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

1

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

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
Resolució de l'Alcaldia Presidència núm. 688, de 5 d'agost de 2013, com segueix:
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○ 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.

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)
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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.
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
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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.

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
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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.

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)
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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 (dues), Sra. Aguilera (una).

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

“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:
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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.

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 (dues), Sr. Arnandis (dues).

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.
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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.

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.
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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 orines 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: Sr.
Fuster (una), Sra. Aguilera (una).

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.
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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.”

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.
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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
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
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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
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.
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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.

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.
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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 (una).

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
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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
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
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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.

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 (una).

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
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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-
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
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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.

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 (una), Sr. Navarro (una).

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. 

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
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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.

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: Sra.
Sanchis (tres), Sr. Gual (una), Sr. Safont (dues) i Sra. Aguilera (una).
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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
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
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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
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
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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.

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

Sotmés l'assumpte a la corresponent votació, dóna el resultat següent: vots a favor,
ONZE (6 del PSOE, 3 de Compromís i 2 de Se Puede Burriana). Vots en contra, 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.

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,
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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:

“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.
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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 (dues), Sra. Carda (una).

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.-  El  Sr. Fuster  pregunta a la Sra. alcaldessa en quin estat està la tramitació de la
revocació de l'agent  urbanitzador,  si  han tingut  reunions amb nous inversors per a
reprendre la tramitació del projecte. Respon la Sra. alcaldessa. 

2.- El Sr. Fuster pregunta a la Sra. alcaldessa si se celebrarà el festival Arenal Sound
en 2016. Respon la Sra. alcaldessa.
 
3.- El  Sr. Fuster  pregunta a la Sra. alcaldessa si continua exercint la delegació de
platges, o si ja l'ha delegada en un altre regidor. Responen la Sra. alcaldessa i el Sr.
Zorío.

4.-  La  Sra.  Montagut  pregunta  al  Sr.  Arnandis  si  sap  per  què  no  s'han  col·locat
atraccions de fira la setmana de Tots Sants. Respon el Sr. Arnandis.

5.- La Sra. Montagut pregunta al Sr. Zorío si contempla la possibilitat de cedir espai a
la Cambra Agrària de Borriana a l'Associació d'Agricultors perquè puguen reunir-se allí
i realitzar diverses activitats del seu interés, com pot ser sol·licitar ajudes europees a la
seua activitat. Respon el Sr. Zorío.

6.- La Sra. Montagut pregunta a la Sra. alcaldessa si ha aconseguit avanços respecte
de la traducció al castellà de tota la informació institucional. Respon la Sra. alcaldessa.

7.-  La  Sra.  Montagut  pregunta  a  la  Sra.  alcaldessa  si  ja  ha  anul·lat  el  Decret
3034/2015, de 19 d'octubre, pel qual autoritzava el Sr. Zorío a cobrar el desplaçament
a la zona marítima (quilometratge). Responen la Sra. alcaldessa, el Sr. Zorío i el Sr.
Solá.

8.- El Sr. Safont pregunta al Sr. Gual quin és el motiu pel qual ha cessat l'anterior cap
de Protecció Civil. Respon el Sr. Gual.
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9.-  El  Sr. Safont  pregunta al Sr. Del Moral si considera que va haver-hi coordinació
entre les regidoria de Via Pública i 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.). Prega
que  es  coordinen per  a  ulteriors  actuacions  de  qualsevol  dels  serveis,  perquè  els
membres de Via Pública puguen realitzar les coses més urgents en cada cas. Respon
el Sr. Del Moral. 

10.-  La Sra. Suay prega al Sr. Arnandis, com a regidor de Medi Ambient, que audite
personalment la retirada de l'amiant de la Paperera, perquè pot ser un problema de
salut pública. Respon el Sr. Arnandis.

11.-  La  Sra. Aguilera  manifesta que el dia anterior els tres grups de l'oposició van
presentar el preceptiu recurs contenciós administratiu, obligats per la inacció de l'equip
de govern.

12.-  La Sra. Aguilera manifesta la seua queixa al Sr. Del Moral per haver filtrat a la
premsa, abans d'informar-ne els grups polítics, el resultat de la consulta popular de
pressupostos  participatius,  segons  la  qual  les  prioritats  de  la  població  és  realitzar
actuacions a la carretera del Port, el Mercaplatja. Prega que penge les actes de la
Comissió de Participació Ciutadana. Respon el Sr. Del Moral.

13.-  La  Sra. Aguilera  pregunta al Sr. Del Moral si coneix quants desnonaments es
realitzen a Borriana cada mes. Respon el Sr. Del Moral.

14.-  La  Sra.  Aguilera  pregunta  a  la  Sra.  Monferrer  si  l'himne  de  la  Comunitat
Valenciana sonarà en tots  els  actes  oficials  de la  Junta  Local  Fallera,  i  no  es  va
escoltar el dia de la celebració del Dia de la Comunitat Valenciana. Respon la Sra.
Monferrer.

15.-  La  Sra. Aguilera  pregunta al Sr. Arnandis per què Nules (que va començar la
tramitació del Pla especial de la Marjaleria i la del Pla de minimització d'impacte de la
zona humida molt més tard que Borriana) ja té creat el consell 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? Per què ha acceptat
l'equip de govern aquesta competència (que la Conselleria delegue la competència en
els ajuntaments)? En quines condicions s'ha delegat aquesta competència? Es farà
càrrec la Generalitat de la despesa que suposa la redacció del Pla especial? Respon
el Sr. Arnandis. 

16.- La Sra. Aguilera sol·licita aclariments respecte de la celebració del festival Arenal
Sound 2016, ja que la contestació que li ha fet al Sr. Fuster en la pregunta anterior no
concorda amb allò que s'ha indicat en el Decret firmat per l'alcaldessa recentment, que
ha sigut publicat en premsa aquesta setmana. Respon la Sra. alcaldessa.

29

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

17.-  La  Sra.  Sanchis  pregunta al  Sr.  Del Moral,  com a regidor de Transparència i
Participació Ciutadana, en què han participat els tres grups de l'oposició en aquesta
consulta ciutadana que ha realitzat, en la qual ha deixat l'oposició al marge. Responen
el Sr. Del Moral i el Sr. Sánchez.

18.- La Sra. Sanchis demana al Sr. Granel que es manifeste arran del que ha publicat
en el seu blog: que gràcies a l'acció del Grup Compromís s'anava a aconseguir que a
Borriana hi haguera una escola infantil pública de 0 a 3 anys (la guarderia Infant Felip),
que el tripartit de la dreta (PP, CIBUR, Ciudadanos) volia privatitzar i regalar a algun
amic. Sol·licita que demane disculpes públicament, perquè l'esmentada manifestació
no és certa, pel que fa al seu Grup. Respon el Sr. Granel. 

19.-  La  Sra.  Sanchis  pregunta al  Sr.  Zorío com es promociona el  turisme amb el
concert de  Pepet i Marieta, i manifesta que no li pareix correcte que es pague amb
càrrec a la partida de Turisme. Respon el Sr. Zorío. 

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

20.- La Sra. Sanchis pregunta al Sr. Gual quins avanços hi ha hagut en relació amb
els equips de Protecció Civil (roba, vehicle, etc.). Respon el Sr. Gual. 

21.-  La  Sra. Sanchis  pregunta al Sr.  Navarro quin control té l'Ajuntament sobre el
menjador  social,  perquè  aquest  va  rebre  subvencions  municipals.  Respon  el  Sr.
Navarro. 

22.- La Sra. Sanchis prega que es concedisquen sales a les associacions perquè es
puguen reunir. Respon la Sra. alcaldessa.

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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