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ESBORRANY  EN  EXTRACTE  DE  L'ACTA  DE  LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA
REALITZADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT L'11 DE FEBRER DE 2016

A la ciutat de Borriana, l'11 de febrer de 2016, 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  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)
SRA. M. CONSUELO SUAY MONER (PP)
SR. CARLOS SOLÁ PERIS (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 2 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 1  D'OCTUBRE 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  1  d'octubre  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.- INADMETRE, SI ESCAU, ELS RECURSOS DE REPOSICIÓ INTERPOSATS PER
SRA.  CRISTINA  CARRASCO  PARRA,  SR.  ANTONIO  RENAU  TRAVER,  SRA.
MARÍA DEL CARMEN TELLOLS LÓPEZ, SR. VICENTE GUEROLA PERIS I SRA.
ANA MARÍA GARÍ CASTRILLO, SR. JOSÉ VENTURA SERRA, SRA. MERCEDES
ALCALDE  ARRIBAS,  SR.  VICENTE  JOSÉ  RIPOLL  TORMOS,  SRA.  DOLORES
TORMOS MAS, I SRA. DOLORES DE LA FUENTE MOCHALES CONTRA L'ACORD
DEL PLE D'AQUEST AJUNTAMENT DE 23 DE JULIOL DE 2015, D'APROVACIÓ
DEL COMPTE DE LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DEL MODIFICAT DEL PROJECTE DE
REPARCEL·LACIÓ DE LA UNITAT D'EXECUCIÓ A-11 REDELIMITADA DEL PLA
GENERAL DE BORRIANA (Àrea II. Neg. Urbanisme) (G1548/2015)

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

“Examinades les actuacions que consten en l'expedient tramitat en aquest Ajuntament
amb vista a l'execució del Programa d'actuació integrada per al desenvolupament de la
unitat d'execució A-11 redelimitada del Pla general d'aquesta ciutat, i vist que en data
23 de juliol de 2015 el Ple d'aquest Ajuntament va aprovar el Compte de liquidació
definitiva del Modificat del Projecte de reparcel·lació de l'esmentada unitat d'execució
redelimitada, així com els recursos de reposició interposats per:

• CRISTINA CARRASCO PARRA, en data 9 de setembre de 2015 (RE 11693);
• ANTONIO RENAU TRAVER, en data 9 de setembre de 2015 (RE 11695);
• MARÍA DEL CARMEN TELLOLS LÓPEZ, en data 10 de setembre de 2015

(RE 11760);
• VICENTE GUEROLA PERIS i ANA MARÍA GARÍ CASTRILLO, en data 11 de

setembre de 2015 (RE 11854); 
• JOSÉ VENTURA SERRA, en data 18 de setembre de 2015 (RE 12082); 
• MERCEDES CONDE CHORDÁ, en data 18 de setembre de 2015 (RE 12093);
• FRANCISCO SAURA DELGADO i MARÍA-MERCEDES ALCALDE ARRIBAS,

en data 18 de setembre de 2015 (RE 12109); 
• VICENTE-JOSÉ RIPOLL TORMOS,  en  data  23  de  setembre  de  2015  (RE

12288); 
• DOLORES TORMOS MÁS, en data 23 de setembre de 2015 (RE 12286);
• DOLORES DE LA FUENTE MOCHALES, en data 8 d'octubre de 2015 (RE

13107).

Vist que en l'informe emés per la cap de la Secció II en data 28 de gener de 2016 es
fa constar que els esmentats recursos tenen un contingut i fonament semblant, per la
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qual cosa, d'acord amb la possibilitat prevista en l'article 86 de la Llei 30/1992, de 26
de  novembre,  ha  procedit  a  emetre'n  un  informe  conjuntament  basant-se  en  les
següents CONSIDERACIONS JURÍDIQUES: 

“Els  recurrents sostenen  que  el  Compte de  liquidació  definitiva  del  Modificat  del
Projecte de reparcel·lació de la  unitat  d'execució A-11 redelimitada porta causa de
l'acord del Ple de l'Ajuntament,  de 3 de gener de 2013,  que va aprovar el  Pla de
reforma interior de l'esmentada unitat d'execució i que és una aplicació de l'esmentat
Pla, per a arribar a la conclusió que sent aquest un instrument d'ordenació urbanística
nul  per  no  tenir  els  informes  preceptius  i  vinculants  tant  de  la  Confederació
Hidrogràfica  del  Xúquer  sobre  suficiència  de  recursos  hídrics  com  d'avaluació
ambiental, el Compte de liquidació definitiva també és nul; una pretensió que, segons
expressen, pot realitzar-se d'acord amb l'article 26 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Cal argumentar en contra que:

PRIMER.- L'acte impugnat és l'acord del Ple d'aquest Ajuntament de 23 de juliol de
2005,  aprovatori  del  Compte  de  liquidació  definitiva  del  Modificat  del  Projecte  de
reparcel·lació de la unitat d'execució A-11 redelimitada del Pla general de Borriana. Els
recurrents no esgrimeixen cap motiu o vici de la liquidació definitiva aprovada sinó del
Pla de reforma interior, i això determina la inadmissibilitat del recurs, per referir el motiu
d'impugnació a un acte diferent de l'objecte de recurs.

El Compte de liquidació definitiva aprovat no és un acte d'aplicació del Pla de reforma
interior de la unitat d'execució A-11 redelimitada, sinó que porta causa immediata de la
reparcel·lació, i respon a la previsió de l'art. 128 del RGU, que atribueix a l'esmentat
Compte de liquidació  definitiva  efectes  econòmics  exclusivament,  per  la  qual  cosa
l'aprovació del Compte de liquidació definitiva de la reparcel·lació no obri en cap cas la
possibilitat d'impugnació indirecta de cap instrument de planejament en no ser acte
d'aplicació de cap instrument de planejament.

Per  tant,  plantejant  els  recursos  de  reposició  un  motiu  d'impugnació  alié  a  l'acte
objecte de recurs i no esgrimint els recurrents cap motiu o vici de la liquidació definitiva
aprovada, és procedent la inadmissió de tals recursos.

Amb independència del fet que és procedent la inadmissió dels recursos per la raó
apuntada, cal assenyalar a més que el Pla de reforma interior de la unitat d'execució
A-11 redelimitada i el Modificat del Projecte de reparcel·lació de l'esmentada unitat es
van aprovar per acord plenari de 3 de gener de 2013 (BOP 29-01-2013). L'esmentat
acord va ser degudament notificat als recurrents, els quals no el van impugnar en via
contenciosa administrativa, per la qual cosa va esdevenir ferm i consentit per ells.

A més, tant el Pla de reforma interior com el Modificat del Projecte de reparcel·lació de
la unitat d'execució A-11 redelimitada es van aprovar en execució de la sentència núm.
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260 de 26 de juny de 2007, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló, i,
per això, tampoc podrien ser analitzats com si respongueren a l'exercici d'una potestat
de planejament i gestió que s'exercira autònomament per part d'aquesta Administració
amb la finalitat de dur a terme una transformació del sòl, i al marge de l'esmentada
sentència. 

Així ho ha estimat el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló en la sentència
273/2015, de 27 d'octubre, dictada en el Procediment ordinari 135/2014, instat contra
l'acord de 3 de gener de 2013, d'aprovació del Pla de reforma interior de la unitat
d'execució  A-11  redelimitada  i  del  Modificat  del  Projecte  de  reparcel·lació  de
l'esmentada unitat:

El Pla de reforma interior de la unitat d'execució A-11 redelimitada no delimita
un  sector  ni  una  àrea  de  repartiment,  sinó  que  té  per  objecte  reajustar
l'edificabilitat  en  la  zona  UFA,  de  0,6  m2t/m2s  a  0,62745805  m2t/m2s,  de
manera  que  es  manté  la  superfície  d'equipaments  i  aprofitament  tipus  de
0,533 m2tEDC1/m2

sb,  d'acord amb l'ordenació estructural,  i  l'edificabilitat  de la
zona UFH i els coeficients de ponderació de les zones UFA i UFH, d'acord
amb l'ordenació detallada.

En definitiva, com manté l'Ajuntament, de la prova practicada resulta que el
Pla  de  reforma  interior  no  compleix  cap  altre  objectiu  que  mantenir
l'aprofitament  tipus  que  resulta  del  Pla  general,  sense  que  delimite  ni
redelimite  cap  sector  ni  cap  àrea  de  repartiment.  Al  seu  torn,  també  és
procedent  estimar  l'al·legació  realitzada  per  l'Ajuntament  que  això  és
conseqüència de la  sentència número 260/2007 dictada per  aquest  mateix
Jutjat, ja que el referit Pla de reforma interior té la finalitat que la reducció de
l'àmbit  conseqüència  de  la  sentència  no  supose  una  minoració  de
l'aprofitament tipus previst en el Pla general.
[...]
Per tant, en virtut d'allò que s'ha indicat, també és procedent desestimar els
motius d'impugnació esgrimits en la demanda consistents en la desviació de
poder en què incorre el Pla de reforma interior, així com que aquest és contrari
a la LUV, perquè encara que ha entés aquest jutjador que els esmentats actes
administratius poden ser objecte d'un recurs contenciós administratiu autònom
-sense que totes les qüestions que es plantegen respecte a ells hagen de ser
objecte  d'una  peça  d'execució-,  la  veritat  és  que  s'han  d'acceptar  els
arguments de l'administració demandada en el sentit que el Pla de reforma
interior  no està delimitant  de forma autònoma i independent al  dictat de la
sentència un àmbit dotat d'urbanització per a sotmetre'l al règim d'actuacions
integrades, sinó que és conseqüència de la sentència recaiguda, dictat a fi de
mantenir l'aprofitament tipus que els atorga el Pla general, per la qual cosa a
l'empara d'allò que s'ha exposat s'ha de considerar ajustada a dret la decisió
adoptada.
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Així  mateix  en  la  interlocutòria  de  5  de  maig  de  2014  del  Jutjat  Contenciós
Administratiu  núm.  2  de  Castelló,  dictada  en  l'incident  d'execució  definitiva  de  la
sentència  núm.  260,  de  26  de  juny  de  2007,  ja  s'ha  apreciat  la  idoneïtat  dels
instruments aprovats en l'acord del Ple de l'Ajuntament de 3 de gener de 2013 per a
dur a terme l'execució de l'esmentada sentència.

SEGON.- Com s'ha assenyalat, l'acte contra el qual es recorre en reposició és l'acord
del  Ple  d'aquest  Ajuntament  de  23  de  juliol  de  2005,  aprovatori  del  Compte  de
liquidació definitiva del Modificat del Projecte de reparcel·lació de la unitat d'execució
A-11 redelimitada del Pla general de Borriana. 

El Compte de liquidació definitiva de la unitat d'execució A-11 reprodueix -a excepció
d'un error aritmètic detectat en l'import del qual és creditor aquest Ajuntament per la
indemnització satisfeta a una propietària- les càrregues i despeses prorratejables del
Compte de liquidació provisional del Modificat del Projecte de reparcel·lació aprovat el
3 de gener de 2013 en execució de sentència. L'esmentat acord de 3 de gener de
2013 va ser notificat als recurrents i va esdevenir ferm i consentit per a tots ells, fins
que no van recórrer en via contenciosa administrativa contra els acords adoptats pel
Ple de l'Ajuntament el 7 de novembre de 2013, inadmetent els recursos de reposició
que van formular.

D'aquesta manera, dirigint-se els recursos de reposició que s'informen contra un acte
que  reprodueix  el  contingut  d'un  altre  d'anterior  consentit  i  ferm,  és  procedent
inadmetre els  recursos,  per  tal  com la  seua formulació  pretén reobrir  uns terminis
d'impugnació  de  la  liquidació  de  la  reparcel·lació  de  la  unitat  d'execució  A-11
redelimitada,  que va ser  consentida  per  no haver  sigut  objecte de recurs dins  del
termini i en la forma escaient.”

Per tot allò que s'ha exposat, vista la proposta de la direcció de la Secció II, el Ple
d'aquest Ajuntament, com a òrgan competent en virtut del que disposa l'article 116 de
la  Llei  30/92,  de  26  de  novembre,  i  amb  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió
Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, ACORDA:

Primer.- Inadmetre els recursos de reposició interposats per CRISTINA CARRASCO
PARRA, en data 9 de setembre de 2015 (RE 11693); ANTONIO RENAU TRAVER, en
data 9 de setembre de 2015 (RE 11695);  MARÍA DEL CARMEN TELLOLS LÓPEZ,
en data 10 de setembre de 2015 (RE 11760);  VICENTE GUEROLA PERIS i ANA
MARÍA GARÍ  CASTRILLO,  en  data  11  de  setembre  de  2015  (RE 11854);  JOSÉ
VENTURA SERRA,  en  data  18  de  setembre  de  2015  (RE  12082);  MERCEDES
CONDE  CHORDÁ,  en  data  18  de  setembre  de  2015  (RE  12093);  FRANCISCO
SAURA  DELGADO i  MARÍA-MERCEDES  ALCALDE  ARRIBAS,  en  data  18  de
setembre de 2015 (RE 12109);  VICENTE-JOSÉ RIPOLL TORMOS,  en data 23 de
setembre de 2015 (RE 12288); DOLORES TORMOS MÁS, en data 23 de setembre de
2015 (RE 12286), i DOLORES DE LA FUENTE MOCHALES, en data 8 d'octubre de
2015 (RE 13107),  contra l'acord del Ple d'aquest Ajuntament de 23 de juliol de 2015
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d'aprovació  del  Compte  de  liquidació  definitiva  del  Modificat  del  Projecte  de
reparcel·lació de la unitat d'execució A-11 redelimitada del Pla general de Borriana,
pels motius exposats en els atesos del present acord. 

Segon.- Notificar el present acord a les persones interessades, significant que contra
aquest es pot interposar, en el termini de dos mesos comptadors del següent al de la
seua notificació, recurs contenciós administratiu davant del jutjat d'aquesta jurisdicció
de Castelló de la Plana, de conformitat amb allò que disposen l'article 116.1 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, i l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol.”

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 la Presidència.

3.-  INADMETRE ELS  RECURSOS  DE  REPOSICIÓ  INTERPOSATS  PER  JOSÉ
ENRIQUE I TOMÁS GALLÉN SÁNCHEZ; JOSÉ I JUAN MIGUEL ORTIZ ANGULLO;
ISIDORA PENALBA SÁNCHEZ I MANUEL, VÍCTOR I ELENA APARICI PENALBA;
ELEUTERIO  SÁNCHEZ  ALBA;  LAURA  LLOPIS  RODRÍGUEZ;  CELEDONIO
MARTÍNEZ PERAL;  I  PER MARÍA DOLORES  NOS  TARANCÓN,  INMACULADA
GARCÍA  LLORENS,  JAUME  NOS  GARCÍA  I  JOSEP  NOS  GARCÍA,  CONTRA
L'ACORD  DEL  PLE  D'AQUEST  AJUNTAMENT  DE  23  DE  JULIOL  DE  2015
D'APROVACIÓ DEL COMPTE DE LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DEL MODIFICAT DEL
PROJECTE  DE  REPARCEL·LACIÓ  DE  LA  UNITAT  D'EXECUCIÓ  A-11
REDELIMITADA DEL PLA GENERAL DE BORRIANA (Àrea II.  Neg.  Urbanisme)
(G1548/2015)

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

“Examinades les  actuacions  que  consten  en  l'expedient  tramitat  en  aquest
Ajuntament  amb  vista  a  l'execució  del  Programa  d'actuació  integrada  per  al
desenvolupament de la unitat d'execució A-11 redelimitada del Pla general d'aquesta
ciutat, i vist que en data 23 de juliol de 2015 el Ple d'aquest Ajuntament va aprovar el
Compte  de  liquidació  definitiva  del  Modificat  del  Projecte  de  reparcel·lació  de
l'esmentada  unitat  d'execució  redelimitada,  així  com  els  recursos  de  reposició
interposats contra aquest per:

• JOSÉ ENRIQUE i TOMÁS GALLÉN SÁNCHEZ , en data 10 de setembre de
2015 (RE 11778);

• JOSÉ i JUAN MIGUEL ORTIZ ANGULLO, en data 11 de setembre de 2015
(RE 11851);

• ISIDORA  PENALBA  SÁNCHEZ  i  MANUEL,  VÍCTOR  i  ELENA  APARICI
PENALBA, en data 14 de setembre de 2015 (RE 11865);
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• ELEUTERIO SÁNCHEZ ALBA, en data 14 de setembre de 2015 (RE 11895);
• LAURA LLOPIS RODRÍGUEZ, en data 15 de setembre de 2015 (RE 11932); 
• CELEDONIO  MARTÍNEZ  PERAL,  en  data  16  de  setembre  de  2015  (RE

11988);
• MARÍA DOLORES  NOS  TARANCÓN,  INMACULADA GARCÍA LLORENS,

JAUME NOS GARCÍA i JOSEP NOS GARCÍA, en data 25 de setembre de
2015 (RE 12442); 

Vist que en l'informe emés per la cap de la Secció II en data 28 de gener de 2016 es
fa constar que els esmentats recursos tenen un contingut i fonament semblant, per la
qual cosa, d'acord amb la possibilitat prevista en l'article 86 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, ha procedit a emetre'n informe conjuntament basant-se en les següents
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES: 

“Els recurrents sostenen:

1.-  Que no ha sigut  publicada la  modificació  de les  normes urbanístiques  del  Pla
general de Borriana aprovada el 3 de gener de 2013 pel Pla de reforma interior de la
unitat  d'execució  A-11  redelimitada,  del  qual  dimana  l'aprovació  del  Compte  de
liquidació definitiva del Modificat del Projecte de reparcel·lació de la UE A-11; per a
concloure que la falta de publicació de les normes urbanístiques de l'instrument de
planejament  afecta  la  seua  eficàcia  i  no  pot  servir  de  suport  a  qualsevol  acte
d'aplicació, com el Projecte de reparcel·lació o la seua liquidació definitiva.

2.- Que no pot aprovar-se el Compte de liquidació definitiva del Modificat del Projecte
de  reparcel·lació  perquè  no  és  definitiva  l'aprovació  de  l'esmentat  Modificat  del
Projecte, en estar pendent de resoldre l'Ajuntament el recurs de reposició interposat
contra l'acord de 3 de gener de 2013, que va aprovar l'esmentat Modificat.

3.- Que el  Compte de liquidació definitiva no és conforme a dret perquè no és un
compte detallat  i  justificat i  perquè no expressa els saldos deutors o creditors dels
propietaris després de les quotes pagades per ells fins a la data.

Cal argumentar en contra que:

PRIMER.- El Compte de liquidació definitiva de la unitat d'execució A-11 redelimitada
reprodueix  -a  excepció  d'un  error  detectat  en  l'import  del  qual  és  creditor  aquest
Ajuntament per la indemnització satisfeta a una propietària i del qual es va adjuntar
detall en la notificació de l'acord contra el qual es recorre- les càrregues i despeses
prorratejables  del  Compte  de  liquidació  provisional  del  Modificat  del  Projecte  de
reparcel·lació de la UE A-11 redelimitada, aprovat el 3 de gener de 2013 en execució
de sentència. Tal acord ha sigut confirmat per la sentència núm. 273 de 27 d'octubre
de 2015, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló, que DESESTIMA la
demanda interposada pels recurrents contra la desestimació per silenci administratiu
del recurs de reposició interposat contra l'acord del Ple de l'Ajuntament de Borriana de
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3 de gener de 2013.

D'aquesta manera, dirigint-se els recursos de reposició que s'informen contra un acte
que reprodueix el contingut d'un altre d'anterior que ha sigut confirmat per sentència és
procedent inadmetre els recursos, perquè hi ha un pronunciament judicial en relació
amb el mateix contingut de l'acte que es pretén qüestionar.

Sense  perjudici  de  l'anterior,  en  la  tramitació  administrativa  de  l'acord  del  Ple  de
l'Ajuntament de 3 de gener de 2013 es va preveure de forma justificada i detallada per
a cada propietari les rectificacions imposades per les diferents resolucions judicials,
havent formulat els ara recurrents les al·legacions i recursos potestatius que van tenir
per convenients, per la qual cosa no cal apreciar que existisca cap desconeixement
per part dels recurrents de la justificació de les quantitats recollides com a definitives,
ni que s'haja produït cap tipus d'indefensió, sent el contingut del Compte de liquidació
definitiva, com ja s'ha dit, reproducció del compte de liquidació inclòs en el Modificat
del  Projecte  de reparcel·lació  de la  unitat  d'execució  A-11 redelimitada aprovat  en
l'acord del  Ple de 3 de gener de 2013,  que ha sigut  confirmat per la  sentència ja
referida.

A més, no forma part del contingut d'un Compte de liquidació definitiva expressar si els
propietaris estan o no al corrent dels pagaments de les quotes d'urbanització girades,
sinó determinar de forma definitiva l'import de les esmentades càrregues; això sense
perjudici del dret de tot propietari a obtenir la informació sobre els seus saldos deutors
o creditors en l'actuació i que l'esmentada informació haja de ser facilitada i certificada
per la mercantil  urbanitzadora, tant als propietaris que ho sol·liciten com a aquesta
Administració,  a  fi  de  poder  autoritzar,  si  escau,  l'alçament  de  les  càrregues
urbanístiques de les finques en el Registre de la Propietat.

SEGON.- L'acord del Ple de l'Ajuntament de Borriana de 3 de gener de 2013 que va
aprovar  el  Modificat  del  Projecte  de  reparcel·lació  de  la  unitat  d'execució  A-11
redelimitada per sentència és un acte que va posar fi a la via administrativa i, per això,
definitiu, com ho prova el fet que haja sigut admés el recurs contenciós administratiu
que els recurrents van interposar contra tal acord, recurs que ha quedat resolt amb la
sentència núm. 273 de 27 d'octubre de 2015, del Jutjat Contenciós Administratiu núm.
2 de Castelló,  que DESESTIMA la  demanda interposada pels  recurrents  contra  la
desestimació per silenci administratiu del recurs de reposició interposat contra l'acord
del Ple de l'Ajuntament de Borriana de 3 de gener de 2013, d'aprovació del Pla de
reforma interior de la unitat d'execució A-11 redelimitada i del Modificat del Projecte de
reparcel·lació de l'esmentada unitat  d'execució A-11 redelimitada,  CONFIRMANT la
resolució objecte de recurs,  la  qual  cosa determina la  procedència d'inadmetre els
recursos interposats, com ja s'ha dit.

TERCER.- L'acord d'aprovació del Pla de reforma interior de la unitat d'execució A-11
redelimitada i el contingut de les normes urbanístiques es va publicar en el  Butlletí
Oficial de la Província núm. 13, de 29 de gener de 2013, la qual cosa es fa constar
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sense perjudici de reiterar que els recursos de reposició que s'informen es dirigeixen
contra un acte que reprodueix el contingut d'un altre d'anterior que ha sigut confirmat
per sentència, per la qual cosa és procedent inadmetre tals recursos.”

Per tot allò que s'ha exposat, vista la proposta de la direcció de la Secció II, el Ple
d'aquest Ajuntament, com a òrgan competent en virtut del que disposa l'article 116 de
la  Llei  30/92,  de  26  de  novembre,  i  amb  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió
Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, ACORDA:

Primer.- Inadmetre els  recursos  de  reposició  interposats  per  JOSÉ  ENRIQUE  i
TOMÁS GALLÉN SÁNCHEZ , en data 10 de setembre de 2015 (RE 11778); JOSÉ i
JUAN MIGUEL ORTIZ ANGULLO, en  data  11 de setembre de 2015 (RE 11851);
ISIDORA PENALBA SÁNCHEZ i MANUEL, VÍCTOR i ELENA APARICI PENALBA,
en data 14 de setembre de 2015 (RE 11865); ELEUTERIO SÁNCHEZ ALBA, en data
14 de setembre de 2015 (RE 11895);  LAURA LLOPIS RODRÍGUEZ, en data 15 de
setembre  de  2015  (RE  11932);  CELEDONIO MARTÍNEZ PERAL,  en  data  16  de
setembre  de  2015  (RE  11988),  i  per  MARÍA  DOLORES  NOS  TARANCÓN,
INMACULADA GARCÍA LLORENS, JAUME NOS GARCÍA i JOSEP NOS GARCÍA,
en  data  25  de  setembre  de  2015  (RE  12442),  contra  l'acord  del  Ple  d'aquest
Ajuntament de 23 de juliol de 2015 d'aprovació del Compte de liquidació definitiva del
Modificat del Projecte de reparcel·lació de la unitat d'execució A-11 redelimitada del
Pla general de Borriana, pels motius exposats en els atesos del present acord. 

Segon.- Notificar el present acord a les persones interessades, significant que contra
aquest es pot interposar, en el termini de dos mesos comptadors del següent a la seua
notificació,  recurs contenciós administratiu  davant  del  jutjat  d'aquesta jurisdicció  de
Castelló de la Plana, de conformitat amb allò que disposen l'article 116.1 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, i l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol.”

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 la Presidència.

4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS CRITERIS OBJECTIUS PER A L'ASSIGNACIÓ
DEL  COMPLEMENT  DE  PRODUCTIVITAT  A  LES  PERSONES  EMPLEADES
PÚBLIQUES DE L'AJUNTAMENT DE BORRIANA (Àrea I. Neg. Recursos Humans)
(G13831/2015)

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
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d'Interior, Recursos Humans i Benestar Social, del següent tenor literal:

Vista la proposta del regidor delegat d'Interior, Personal i Seguretat, de 30 de gener de
2016, que conté els criteris objectius per a l'assignació de complement de productivitat
als empleats públics de l'Ajuntament de Borriana.

Vist  que  l'esmentada  proposta  va  ser  aprovada  per  unanimitat  pels  membres
assistents de la Mesa General de Negociació, realitzada en data 2 de febrer de 2016.

Vist l'informe de la Secció Primera de 5 de febrer de 2016.

De  conformitat  amb  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa  d'Interior,
Recursos Humans i Benestar Social, d'11 de febrer de 2016, el Ple de l'Ajuntament
acorda:

Primer.- Aprovar els següents criteris objectius per a l'assignació de complement de
productivitat als empleats públics de l'Ajuntament de Borriana:

“CRITERIS OBJECTIUS  PER  A  L'ASSIGNACIÓ  DE  COMPLEMENT  DE
PRODUCTIVITAT ALS EMPLEATS PÚBLICS DE L'AJUNTAMENT DE BORRIANA

Exposició de motius

EL MARC LEGAL ACTUAL DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT

Els drets retributius dels empleats públics tenen la seua regulació en el títol III, capítol
III  del text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP), aprovat per Reial
decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, i en el capítol III de la Llei 10/2010, de 9 de
juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

La disposició final quarta del TREBEP estableix que l'entrada en vigor del nou sistema
retributiu ha de produir efecte a partir de l'entrada en vigor de les lleis de funció pública
que es dicten en desplegament d'aquest Estatut.

Al seu torn, la disposició final tercera de la Llei 10/2010 estableix que els seus articles
relatius al sistema retributiu han d'entrar en vigor en el moment en què entren en vigor
les disposicions reglamentàries que els despleguen.

Així  doncs,  la normativa aplicable en matèria de retribucions dels empleats públics
continua sent la de la Llei 30/1984, de mesures per a la reforma de la funció pública, i
el desplegament, per a funcionaris de l'Administració Local, el RD 861/1986 que, en
l'article 5, regula el complement de productivitat en els termes següents:

1.  El  complement  de  productivitat està  destinat  a  retribuir  l'especial
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rendiment, l'activitat extraordinària i l'interés i iniciativa amb què el funcionari
exerceix el seu treball.
2. L'apreciació  de  la  productivitat  ha  de  realitzar-se  en  funció  de
circumstàncies objectives relacionades directament amb l'exercici del lloc de
treball i objectius assignats a aquest.
3. En cap cas les quanties assignades per complement de productivitat
durant un període de temps originen cap tipus de dret individual respecte a les
valoracions o apreciacions corresponents a períodes successius.
4. Les quantitats que perceba cada funcionari per aquest concepte han
de ser de coneixement públic, tant dels altres funcionaris de la corporació com
dels representants sindicals.
5. Correspon al  Ple  de  la  corporació  determinar  en  el  pressupost  la
quantitat  global destinada a l'assignació de complement de productivitat  als
funcionaris  dins  dels  límits  màxims  assenyalats  en  l'article  7.2b  d'aquesta
norma.
6. Correspon a l'alcalde o president de la corporació la distribució de
l'esmentada  quantia  entre  els  diferents  programes  o  àrees  i  l'assignació
individual de complement de productivitat,  amb subjecció als criteris que, si
s'escau,  haja  establit  el  Ple,  sense perjudici  de  les  delegacions  que  puga
conferir d'acord amb el que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril.

Es persegueix,  per tant,  que la  productivitat  s'atorgue mitjançant  criteris  i  objectius
coneguts  per  endavant  pels  empleats  públics  municipals,  complint  la  normativa
aplicable i garantint els principis d'igualtat i transparència en la gestió del complement.
 
II. ABAST DELS CRITERIS

Tal com estableix el  RD 861/1986,  el  Ple ha d'establir  els  criteris  que permeten a
l'Alcaldia  la  distribució  de la  quantia  pressupostada entre els  diferent  programes o
àrees i l'assignació individual del complement que, en tot cas, ha de realitzar-se  en
funció de circumstàncies objectives relacionades directament amb l'exercici del lloc de
treball.

Entre  totes  les  circumstàncies  objectives  possibles  relacionades  directament  amb
l'exercici  del  lloc,  es preveu ací  el  supòsit  concret  de l'exercici  de les funcions de
categoria  superior,  per  delegació  del  personal  amb  habilitació  nacional  i  de  les
direccions  de secció  o  servei  que  es  mencionen,  que  impliquen  i  es  materialitzen
necessàriament en una delegació de firma a fi d'evitar la paralització de procediments
administratius i/o garantir el funcionament normal dels serveis.

Aquest supòsit es planteja cada any i la falta de regulació dóna lloc a informes repetits
sobre  la  inexistència  de  garantia  dels  principis  de  transparència  i  igualtat  en
l'assignació dels complements.
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De la mateixa manera és necessari establir la retribució mitjançant aquest complement
que ha de percebre un agent de la Policia Local quan substituïsca l'oficial del seu torn
per causes imprevistes.

Finalment, resulta necessari fixar el complement de productivitat que ha de percebre
qui realitze les funcions de secretaria de l'Alcaldia per lliure designació, a l'empara del
que  disposa  l'article  102.2b  de  la  Llei  10/2010,  de  9  de  juliol,  de  la  Generalitat,
d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.
 
Tot això sense perjudici d'ampliar la regulació en un moment posterior a qualsevol altra
circumstància que es considere procedent.

Capítol I 

Exercici de funcions de categoria superior, per delegació expressa

Article 1.- Supòsits d'aplicació

Amb motiu del gaudi de vacances o dies d'assumptes propis dels titulars dels llocs
d'habilitats nacionals, de direccions de secció, servei de recaptació, de Policia Local i
TIC, s'ha de formalitzar la delegació de les seues funcions, mitjançant proposta del
titular del lloc i resolució de l'Alcaldia, sempre que el titular del lloc ho estime necessari
i convenient i la seua absència siga per un període superior a cinc dies hàbils.

Només amb caràcter excepcional i deixant constància de l'especial circumstància, pot
realitzar-se una delegació per un període menor.

Les presents normes no són aplicables automàticament en altres supòsits d'absència
com ara llicències o baixes per malaltia, excepte el que preveu l'apartat cinqué. En tals
casos l'Alcaldia ha de resoldre la conveniència d'aplicar aquests criteris o de realitzar
la  cobertura  del  lloc  mitjançant  qualsevol  dels  procediments  de  provisió  de  llocs
previstos en la normativa vigent. 
 
Article 2.- Requisits de la delegació

La delegació de funcions s'ha de realitzar en els subgrups següents:
De llocs d'empleats públics amb habilitació nacional en empleats públics de subgrup

A1.
Del lloc d'intendent en cap de Policia Local en intendent.
De llocs de direccions de secció i recaptador en empleats públics de subgrups A2 o

C1.

Per causes excepcionals pot recaure la delegació en grups i subgrups diferents, amb
motivació suficient i deixant-ne constància en la resolució.
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Article 3.- Delegació de la direcció de secció integrada per més d'un negociat o
àrea 

Les funcions de les direccions de les seccions I, IV i de Rendes, de les quals depenen
més d'un negociat o àrea, s'han de delegar en les diferents direccions de negociat o
àrees com segueix:

- Secció I, en les direccions de Negociat de Règim Interior i RH, d'una banda, i de
Contractació i Responsabilitat Patrimonial, d'una altra, cada una en la seua matèria.
- Secció IV, en les direccions de Negociat de Cultura i Participació Ciutadana, d'una
banda,  i  d'Estadística  i  Atenció  a  la  Ciutadania,  d'una  altra,  cada una  en la  seua
matèria.
- Secció de Rendes, en la direcció del Negociat d'Urbana, d'una banda, i en la tècnica
de liquidació de tributs en les funcions de gestió i inspecció, d'una altra.

Article 4.- Quanties

Els empleats públics en els quals recaiga una de les delegacions expressades han de
percebre un complement de productivitat  durant  el  temps de duració d'aquesta per
l'import  que  resulte  de  multiplicar  els  dies  hàbils  efectius  del  seu  exercici  per  les
quanties següents:

 Per realització de funcions d'habilitat nacional: …............ 61,07 €/dia

 Per realització de funcions de cap de Policia.......................  27,76 €/dia

 Per realització de funcions de direcció de secció, TIC o Recaptació: 
Per personal C1........................................ 22,40 €/dia
Per personal A2............…..................….... 10,60 €/dia

Els imports expressats tenen el caràcter de màxims i no s'han de veure augmentats
quan,  excepcionalment,  les  delegacions  recaiguen  en  empleats  de  distint  grup  o
subgrup.

Article 5.- Substitució imprevista d'oficial d'un torn de Policia Local

En cas d'absència imprevista d'un oficial  d'un torn de la Policia Local,  les funcions
pròpies del lloc han de ser realitzades per un agent del mateix torn i retribuïdes amb un
complement de productivitat per import de 7,17 €/dia.

De l'efectiva realització d'aquestes funcions s'ha d'informar des de la Direcció de la
Policia al Negociat de Recursos Humans per a la tramitació corresponent.

Article 6.- Substitució d'encarregats de serveis
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La substitució dels encarregats de serveis municipals que no compten amb la figura
d'adjunt  a  l'encarregat  o  subencarregat  s'ha  de  realitzar  amb  subjecció  a  les
determinacions de l'article 1. La delegació ha de recaure en personal de l'agrupació
professional corresponent i comporta un complement de productivitat en la quantia de
8  €/dia,  excepte  en  el  cas  de  substitució  de  l'encarregat  de  serveis  interns  per
subaltern protocol·lari, que comporta un complement de productivitat de 2,10 €/dia. 

Capítol II

Exercici de les funcions de secretaria de l'Alcaldia

Article 7.- Retribució de les funcions

Les funcions de secretaria de l'Alcaldia es poden encomanar a un empleat/ada públic
per  lliure  i  directa  designació  de  l'Alcaldia,  atenent  a  l'especial  responsabilitat  i
confiança del lloc i a l'empara del que disposa l'article 102.2b de la Llei 10/2010, de 9
de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

En aquest  supòsit  de designació,  l'empleat/ada ha de percebre un complement de
productivitat a més de les retribucions del lloc d'origen.

Article 8.- Quantia

Atenent a les circumstàncies objectives relacionades directament amb l'exercici de les
funcions pròpies de la secretaria d'Alcaldia, s'estableix una quantia de 250 € mensuals.

En cap cas l'esmentada quantia origina cap tipus de dret  individual  respecte a les
valoracions o apreciacions que puguen realitzar-se després del cessament en l'exercici
del lloc. 

Article 9.- Substitució del secretari/ària de l'Alcaldia

Pel mateix sistema de lliure designació, es pot designar un substitut/a per a l'exercici
de  les  funcions  durant  els  períodes  vacacionals  o  per  absències  imprevistes
(situacions d'IT o altres) de duració no superior a un mes. En aquests casos la persona
designada ha de percebre un complement de productivitat  de 8,30 € per cada dia
efectiu de substitució.

En el cas d'absències per període superior a un mes, pot deixar-se sense efecte la
designació  i  designar  una  persona  distinta,  sense  perjudici  que  puga  designar-se
novament la primera després de la seua reincorporació al lloc.”

Segon.- Traslladar la present resolució a la Junta de Personal i al Negociat de RH, a
l'efecte oportú.
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Tercer.- Ordenar la publicació d'aquesta resolució en el tauler de personal i en el portal
de l'empleat públic d'aquest Ajuntament, a l'efecte del coneixement de tots ells. 

Quart.- Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar-
se recurs contenciós administratiu,  en el termini  de dos mesos comptadors des de
l'endemà a la seua notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu amb seu a la
ciutat de Castelló de la Plana, d'acord amb el que disposa l'article 8 de la Llei 29/1998,
de  13  de  juliol,  reguladora  de  la  jurisdicció  contenciosa  administrativa.
Potestativament,  també es pot interposar recurs de reposició davant del Ple,  en el
termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que
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, es produeixen les intervencions següents: Sr. Gual
(tres), Sr. Safont (dues), Sr. Sánchez (dues), Sra. Sanchis (dues).

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

5.- APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DEL  REGLAMENT  DEL  CONSELL  LOCAL  DEL
COMERÇ (Àrea IV. Neg. Participació Ciutadana) (G11765/2015)

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

“VIST el  projecte  de  Reglament  del  Consell  sectorial  de  Comerç,  elaborat  per  la
Regidoria delegada de Comerç.

VIST el que disposen els articles 4.1a de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local; l'article 56 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel
qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local,
i  l'article 4.1a del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF).

VIST l'informe proposta emés respecte d'això per la Secció IV.

I de conformitat amb el dictamen de la Comissió Municipal de Participació Ciutadana.

El Ple de l'Ajuntament, fent ús de les atribucions que li confereixen els articles 22.2d
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de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i 50.3 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
ACORDA:

Primer.- Crear el Consell sectorial de Comerç.

Segon.- Establir la seua composició en els membres següents:

L'alcalde president com a president del Consell.

El regidor delegat de Comerç, com a vicepresident; actuant, a més, com a enllaç entre
la corporació i el Consell.

Un  representant  de  cada  grup  polític  municipal,  amb  representació  en  el  Ple  de
l'Ajuntament.

Dos  representants  d'associacions  de  comerç  inscrites  en  el  Registre  Municipal
d'Associacions Veïnals o que tinguen la seu al municipi de Borriana.

Un  representant  d'associacions  d'hostaleria  inscrites  en  el  Registre  Municipal
d'Associacions Veïnals o que tinguen la seu al municipi de Borriana.

Un  representant  d'associacions  de  consumidors  inscrites  en  el  Registre  Municipal
d'Associacions Veïnals o que tinguen la seu al municipi de Borriana.

Dos membres designats per l'Alcaldia Presidència, amb la proposta prèvia del Consell
Local de Comerç.

Un representant de la conselleria de la Generalitat Valenciana competent en matèria
de comerç.

Un representant de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló.

L'agent d'ocupació i desenvolupament local, amb veu però sense vot, actuant com a
secretari del Consell.

Tercer.- El Consell està presidit per l'alcalde o un membre de la corporació nomenat,
que actua com a vicepresident i separat lliurement per l'alcalde que actua com a enllaç
entre la corporació i el Consell. 

Quart.- Quan els assumptes que calga debatre ho facen necessari o convenient, al
Consell  poden  assistir  persones  enteses  en  els  esmentats  assumptes  amb  fins
d'assessorament. Aquests assessors tenen veu però no vot.

Cinqué.- Quan el Consell tracte algun tema relacionat amb la competència d'alguna
determinada regidoria, el regidor corresponent pot assistir  al Consell amb veu però
sense vot.

En el mateix sentit, pot assistir-hi un funcionari de l'Ajuntament.

Sisé.- Determinar que el  Consell  sectorial  s'ha de reunir  amb la periodicitat  que el
mateix Consell establisca per la majoria dels seus membres.

Seté.- Establir que l'organització i el funcionament d'aquest Consell sectorial s'ha de
regir pel que disposa l'annex que acompanya el present acord.
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Vuité.-  Sotmetre  a  informació  pública  i  audiència  a  les  persones  interessades  pel
termini  mínim  de  trenta  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.

Nové.-  Ordenar  la  publicació  del  present  acord  en  el  tauler  d'anuncis  d'aquest
Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província.

Desé.- Entendre definitivament aprovades les normes d'organització i funcionament,
en cas que no s'haguera presentat cap reclamació o suggeriment.”

ANNEX

NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CONSELL SECTORIAL DE
COMERÇ

Les presents Normes han estat elaborades a l'empara del que disposen l'article 139.2
del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual es va aprovar el Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i article 22.2 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

CAPÍTOL I

DELS FINS I FUNCIONS DEL CONSELL

Article 1. Fins

El Consell sectorial  de Comerç és un òrgan assessor i  consultiu mitjançant el qual
s'articula  la  representativitat  dels  ciutadans  a  fi  de  propiciar  un  lloc  de  debat  i
comunicació, i crear un marc de participació i assessorament en matèria de comerç
local, per a la promoció econòmica i foment de l'atractiu comercial de Borriana. En
concret el Consell té com a fins: 

a) Actuar com a òrgan consultiu de l'Ajuntament, emetent informes i propostes en les
matèries relacionades amb el comerç i hostaleria.

b)  Contribuir  a  crear  una infraestructura  comercial  i  hostalera  a  Borriana que siga
competitiva i s'adapte als hàbits de consum, equilibrant l'oferta i la demanda.

c)  Fomentar  l'atractiu  comercial  i  turístic  de  Borriana  com  a  forma  de  promoció
econòmica i social de la localitat.

d) Servir de punt de debat entre els representants de l'àmbit comercial i hostaler i les
institucions públiques i privades relacionades amb el sector.

Article 2. Funcions
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L'esmentat Consell ha de desenvolupar exclusivament funcions d'informe i, si escau,
proposta en relació amb les iniciatives municipals relatives a:

a)  Efectuar  propostes  d'actuació  sobre  matèries  que  afecten  el  sector  comercial  i
hostaler. 

b) Participar en els projectes d'iniciativa local referits a l'activitat comercial i hostalera,
que siguen desenvolupats per l'Ajuntament. 

c)  Elaborar  els  estudis  i  treballs,  i  emetre  informes  relatius  al  sector  comercial  a
iniciativa pròpia o a petició dels òrgans municipals. 

d) Informar l'Ajuntament de Borriana sobre temes que afecten el sector comercial.

CAPÍTOL II

DE L'ORGANITZACIÓ NECESSÀRIA

Article 3. Òrgans necessaris

Són òrgans necessaris del Consell sectorial:

a) El president

b) El vicepresident

c) El Ple 

d) El secretari

Article 4. President

a)  Exercir  la  representació  oficial  del  Consell  en  totes  les  actuacions  públiques  o
privades, davant de qualsevol organisme públic o autoritat.

b) Convocar, presidir, suspendre i alçar les reunions del Consell.

c)  Determinar  l'ordre  del  dia  de  les  sessions  tenint  en  compte  les  propostes  que
plantegen els distints membres per a la seua elaboració.

d) Presidir les reunions, dirigir i moderar els debats.

e Vetlar pel compliment dels acords del Consell.

f) Complir i fer complir el reglament, així com la resta de normes concordants.

g)  Sol·licitar  l'assistència  de  les  persones  que  es  consideren  necessàries  per  al
desenvolupament del Consell, bé per iniciativa pròpia.

Article 5. Vicepresident

1. El vicepresident és el regidor delegat de Comerç.
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2. Correspon al vicepresident substituir el president, per delegació d'aquest, i assumir
les seues atribucions en els casos de vacant, absència, urgència o malaltia, exercint a
més les funcions que li delegue el president per escrit, donant-ne compte al Ple.

3. El vicepresident actua com a enllaç entre la corporació i el Consell.

Article 6. El Ple

1. El Ple està integrat per tots els membres del Consell i és presidit pel president.

2. Corresponen als membres del Ple les atribucions següents:

a)  Rebre,  amb  una  antelació  mínima  de  quaranta-vuit  hores,  la  convocatòria  que
continga l'ordre del dia de les reunions. La informació sobre els temes que figuren en
l'ordre del dia ha d'estar a la disposició dels membres en el mateix termini.

b) Participar en els debats de les sessions.

c) Exercir el seu dret al vot i formular el seu vot particular, així com expressar el sentit
del seu vot i els motius que el justifiquen.

d) Formular precs i preguntes.

e) Obtenir la informació necessària per a complir les funcions assignades.

f) Totes les funcions que siguen inherents a la seua condició. 

Article 7. Secretari

1. L'elecció i el cessament, així com la substitució temporal del secretari en supòsits de
vacant,  absència  o  malaltia,  s'ha  de  realitzar  per  acord  i  entre  els  membres  del
Consell, adoptat per majoria simple dels membres presents.

2. Correspon al secretari:

a) Assistir a les reunions amb veu i vot.

b) Efectuar la convocatòria de les sessions de l'òrgan per ordre del seu president, així
com les citacions als membres d'aquest.

c)  Rebre  els  actes  de  comunicació  dels  membres  amb  el  Consell  i,  per  tant,  les
notificacions, peticions de dades, rectificacions o qualsevol altra classe d'escrits dels
quals ha de tenir coneixement.

d) Preparar el despatx dels assumptes, redactar i autoritzar les actes de les sessions.

e) Expedir certificacions de les consultes, dictàmens i acords aprovats.

f) Totes les altres funcions que siguen inherents a la seua condició de secretari.

CAPÍTOL III

DEL FUNCIONAMENT DEL PLE DEL CONSELL SECTORIAL
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SECCIÓ 1a. DELS REQUISITS DE REALITZACIÓ DE LES SESSIONS

Article 8 

El Ple del Consell funciona en règim de sessions ordinàries de periodicitat preestablida
i extraordinàries, que poden ser, a més, urgents.

Article 9

El Ple realitza sessió ordinària com a mínim dues vegades a l'any. La periodicitat de
les sessions del Ple ha de ser ser fixada per acord del mateix Ple adoptat en sessió
extraordinària.

Article 10

1. El Ple ha de realitzar sessió extraordinària quan així ho decidisca el president o ho
sol·licite  un  terç,  almenys,  dels  membres  del  Ple,  sense  que  cap  membre  puga
sol·licitar-ne més de tres anualment.  Aquesta sol·licitud ha de fer-se mitjançant  un
escrit en el qual es raone l'assumpte o assumptes que la motiven, firmat personalment
per tots els que la subscriuen. La relació d'assumptes inclosos en l'escrit no invalida la
facultat  del  president  per a determinar  els punts de l'ordre del dia,  si  bé l'exclusió
d'aquest d'algun dels assumptes proposats ha de ser motivada.

2. La realització de la sessió extraordinària a instància de membres del Ple no pot
demorar-se per més de quinze dies hàbils des que fóra sol·licitada, i l'assumpte no pot
incorporar-se a l'ordre del dia d'un Ple ordinari o d'un altre d'extraordinari amb més
assumptes si no ho autoritzen expressament els sol·licitants de la convocatòria.

3.  Si  el  president  no  convocara  el  Ple  extraordinari  sol·licitat  dins  del  termini
assenyalat, queda automàticament convocat per al desé dia següent al de finalització
de l'esmentat termini, a les dinou hores, la qual cosa ha de ser notificada pel secretari
del  Consell  a  tots  els  membres  d'aquest  l'endemà  de  la  finalització  del  termini
esmentat anteriorment.

Article 11

1. Són sessions extraordinàries urgents les convocades pel president quan la urgència
de  l'assumpte  o  assumptes  que  calga  tractar  no  permet  convocar  la  sessió
extraordinària amb l'antelació mínima de quaranta-vuit hores.

2. En aquest cas ha d'incloure's com a primer punt de l'ordre del dia el pronunciament
del Ple sobre la urgència.  Si aquesta no resulta apreciada pel Ple,  s'ha d'alçar tot
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seguit la sessió.

Article 12 

1. Correspon al president convocar totes les sessions del Ple.

2. A la convocatòria de les sessions s'ha d'acompanyar l'ordre del dia comprensiu dels
assumptes  que  calga  tractar  amb  el  suficient  detall,  i  els  esborranys  d'actes  de
sessions anteriors que hagen de ser aprovats en la sessió.

3. La convocatòria, ordre del dia i esborranys d'actes han de notificar-se als membres
del  Ple  en  el  lloc  que  prèviament  hagen  indicat  els  membres  a  la  Secretaria  del
Consell. La convocatòria, acompanyada de l'ordre del dia i esborranys d'actes, pot ser
notificada, així mateix, per correu electrònic.

4. Entre la convocatòria i la celebració de la sessió no poden transcórrer menys de
quaranta-vuit hores, excepte en el cas de les sessions extraordinàries urgents.

Article 13 

És preceptiva la notificació als membres del Ple dels corresponents ordres del dia, en
la Secretaria del Consell ha de quedar degudament acreditat el compliment d'aquest
requisit.

Article 14

1. L'ordre del dia de les sessions ha de ser fixat per la Presidència, assistida de la
Secretaria del Consell. 

2. En l'ordre del dia de les sessions ordinàries s'ha d'incloure sempre el punt de precs i
preguntes.

Article 15

No  poden  adoptar-se  acords  en  sessions  extraordinàries  sobre  assumptes  no
compresos en la seua convocatòria, així com els que s'adopten en sessions ordinàries
sobre matèries no incloses en el respectiu ordre del dia, excepte prèvia declaració
d'urgència feta pel Ple del Consell,  amb el vot favorable de la majoria simple dels
membres presents.

Article 16

1. Tota la documentació dels assumptes inclosos en l'ordre del dia que ha de servir de
base al debat i, si escau, votació ha d'estar a la disposició dels membres del Ple del
Consell des del mateix dia de la convocatòria en la Secretaria.

2.  Qualsevol membre del  Ple pot,  en conseqüència,  examinar-la  i  fins i  tot  obtenir
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còpies de documents concrets que la integren, però els originals no poden eixir del lloc
en què es troben posats de manifest.

Article 17

1.  El  Ple  ha  de  realitzar  normalment  les  seues  sessions  a  la  sala  de  plens  de
l'Ajuntament, llevat que a través de la convocatòria s'habilite un altre edifici o local a
aquest efecte.

2. Tota la documentació del Consell ha de ser custodiada i arxivada al departament de
l'Ajuntament que tinga atribuïdes les competències en matèria de Comerç. 

Article 18

1. Tota sessió, siga ordinària o extraordinària, ha de respectar el principi d'unitat d'acte
i s'ha de procurar que acabe el mateix dia del seu començament. Si aquest acabara
sense que s'hagueren debatut i resolt tots els assumptes inclosos en l'ordre del dia, el
president pot alçar la sessió. En aquest cas els assumptes no debatuts han d'incloure's
en l'ordre del dia de la sessió següent.

2. Durant el transcurs de la sessió el president pot acordar interrupcions al seu prudent
arbitri per a descans en els debats.

Article 19

1. Per a la vàlida constitució del Ple es requereix la presència del president, del regidor
delegat de Comerç i del secretari o, si escau, dels que legalment els substituïsquen, i,
a més:

- un representant d'un grup polític,

- un representant d'una associació de comerç.

Aquest quòrum ha de mantenir-se durant tota la sessió.

2.  Si  en  primera  convocatòria  no  hi  haguera  el  quòrum  necessari  segons  el  que
disposa el número anterior, s'ha d'entendre convocada la sessió automàticament una
hora després. Si tampoc llavors s'aconseguira el quòrum necessari, la Presidència ha
de deixar sense efecte la convocatòria i posposar l'estudi dels assumptes inclosos en
l'ordre del dia per a la primera sessió que es realitze amb posterioritat, siga ordinària o
extraordinària.

SECCIÓ 2a. DELS DEBATS

Article 20 
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1. Les sessions han de començar preguntant el president si algun membre del Ple ha
de formular alguna observació a l'acta de la sessió anterior que s'haguera distribuït
amb la convocatòria. Si no hi haguera observacions, s'ha de considerar aprovada. Si
n'hi haguera, s'han de debatre i decidir les rectificacions que siguen procedents.

En cap cas pot modificar-se el fons dels acords adoptats i només és possible esmenar
els mers errors materials o de fet.

En ressenyar, en cada acta, la lectura i aprovació de l'anterior, s'han de consignar les
observacions i rectificacions practicades.

2. Tots els assumptes s'han de debatre i votar per l'ordre en què estigueren relacionats
en l'ordre del dia.

3. En les sessions ordinàries, conclòs l'examen dels assumptes inclosos en l'ordre del
dia i  abans de passar al torn de precs i preguntes, el president ha de preguntar si
algun membre desitja sotmetre a la consideració del Ple, per raons d'urgència, algun
assumpte no comprés en l'ordre del dia que acompanyava la convocatòria i que no
tinga cabuda en el punt de precs i preguntes.

Si així fóra, el membre proponent ha de justificar la urgència de la moció i el Ple ha de
votar, tot seguit, sobre la procedència del seu debat.

Article 21

Qualsevol membre del Ple pot demanar, durant el debat, la retirada d'algun expedient
inclòs en l'ordre del dia, a l'efecte que s'incorporen a aquest documents o informes, i
també que l'expedient quede sobre la taula, amb l'ajornament de la seua discussió per
a la sessió següent. En ambdós casos, la petició ha de ser votada, després d'acabar el
debat i abans de procedir a la votació sobre el fons de l'assumpte.

SECCIÓ 3a. DE LES VOTACIONS

Article 22

1. Finalitzat el debat d'un assumpte s'ha de procedir a la seua votació.

2. El Ple del Consell sectorial adopta els seus acords per majoria simple dels membres
presents.

Hi ha majoria simple quan els vots afirmatius són més que els negatius.

3. El vot dels membres del Consell és personal i indelegable.

Article 23
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1.  El  vot  pot  emetre's  en sentit  afirmatiu  o  negatiu,  i  els  membres del  Ple  poden
abstenir-se de votar.

L'absència d'un o més membres, una vegada iniciada la votació, equival a l'abstenció.

2. En el cas de votacions amb resultat d'empat, s'ha d'efectuar una nova votació i, si
persistira l'empat, decideix el vot de qualitat del president.

3. Les votacions poden ser ordinàries i secretes.

Són  ordinàries  les  que  es  manifesten  per  signes  convencionals  d'assentiment,
dissentiment o abstenció.

Són secretes les que es realitzen per papereta que cada membre de la corporació vaja
dipositant en una urna o bossa.

Article 24

1. El sistema normal de votació és la votació ordinària.

2. La votació secreta només pot utilitzar-se per a l'elecció o destitució de persones.

SECCIÓ 4a. DE LES ACTES

Article 25

1.  De  cada sessió  que  realitze  el  Ple,  el  secretari  ha  d'estendre  acta,  la  qual  ha
d'especificar  necessàriament  els  assistents,  l'ordre  del  dia  de  la  reunió,  les
circumstàncies  del  lloc  i  temps  en  què  s'ha  realitzat,  els  punts  principals  de  les
deliberacions, així com el contingut dels acords adoptats.

2. En l'acta ha de figurar, a sol·licitud dels respectius membres del Ple, el vot contrari a
l'acord adoptat, la seua abstenció i els motius que la justifiquen o el sentit del seu vot
favorable. Així mateix, qualsevol membre té dret a sol·licitar la transcripció íntegra de
la  seua  intervenció  o  proposta,  sempre  que  aporte  en  l'acte,  o  en  el  termini  que
assenyale el president, el text que es corresponga fidelment amb la seua intervenció,
fent-se així constar en l'acta o unint-se còpia a aquesta.

3. Els membres que discrepen de l'acord majoritari poden formular vot particular per
escrit en el termini de quaranta-vuit hores, el qual s'ha d'incorporar al text aprovat.

4. Les actes s'han d'aprovar en la sessió següent; no obstant això, el secretari pot
emetre certificació sobre els acords específics que s'hagen adoptat, sense perjudici de
la ulterior aprovació.

En les certificacions d'acords adoptats emeses amb anterioritat a l'aprovació de l'acta
s'ha de fer constar expressament aquesta circumstància.
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CAPÍTOL IV

DE L'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS COMPLEMENTARIS

Article 26

Són òrgans complementaris les comissions de treball.

Article 27. Les comissions de treball

1. El Ple del Consell pot acordar l'establiment de comissions de treball, que han de
desenvolupar  exclusivament  funcions  d'informe  i,  si  escau,  proposta,  relatives  a
assumptes concrets competència del Ple del Consell.

2. La composició, organització i àmbit d'actuació de les comissions han de ser establits
en el  corresponent  acord del  Ple  del  Consell.  A aquestes  s'ha d'incorporar  l'agent
d'ocupació i desenvolupament local.

3. En tot cas la composició concreta de les comissions de treball s'ha d'acomodar a la
proporcionalitat existent entre els distints sectors representats en el Consell.

4.  El  funcionament de les comissions de treball  s'ha de regir  pel que disposen els
acords  del  Ple  del  Consell  que  les  establisquen,  i  s'ha  d'inspirar  en  les  normes
reguladores del funcionament d'aquest òrgan, que han de regir en tot cas de forma
supletòria.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA

En tot allò no previst en les present normes cal ajustar-se al que disposa el capítol II
del  títol  II  de  la  Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.”

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

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

6.-  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DEL  PLA ESTRATÈGIC  DE  SUBVENCIONS  2016
(Àrea IV. Neg. Participació Ciutadana) (G74/2016)

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

“VIST el Pla estratègic de subvencions per a l'exercici de 2015, formulat per l'Alcaldia
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Presidència,  l'objectiu  del  qual  el  constitueix  millorar  l'eficàcia  en  l'atorgament  de
subvencions  i  eliminar  les  distorsions  i  interferències  que  pogueren  afectar  les
diferents actuacions municipals, a més de facilitar la complementarietat i coherència de
les actuacions de les distintes administracions públiques evitant  qualsevol  tipus de
solapament.

VIST que el Pla estratègic de subvencions es configura com un instrument idoni de
planificació de les polítiques públiques que tinguen per objecte el foment d'una activitat
d'utilitat  pública o interés social o de promoció d'una finalitat  pública, així  com una
valuosa i imprescindible eina al servei de la ciutadania a fi de facilitar el control de la
política subvencional.

VIST el que disposen els articles 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de  subvencions  (LGS),  i  4  de  l'Ordenança  general  de  subvencions  d'aquest
Ajuntament.

I de conformitat amb l'informe proposta emés respecte d'això per la Secció IV.

El Ple de l'Ajuntament, d'acord amb el dictamen de la Comissió Municipal Permanent
de Benestar Social, ACORDA:

Primer.- Aprovar el Pla estratègic de subvencions, formulat per l'Alcaldia Presidència,
així com la memòria explicativa dels objectius, els costos de realització i les fonts de
finançament  de  les  subvencions  que  pretenga  atorgar  aquest  Ajuntament  durant
l'exercici de 2016 i que, com a annex, s'acompanya a l'esmentat Pla.

Segon.-  Ordenar  la  publicació  del  Pla  estratègic  de  subvencions,  així  com  de  la
memòria  explicativa  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província,  en  el  tauler  d'edictes
municipal i en el web.

Tercer.-  Contra el  present  acord,  que posa fi  a  la  via  administrativa,  és procedent
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu
de  la  ciutat  de Castelló  de la  Plana,  en  el  termini  de  dos mesos,  comptadors  de
l'endemà de la notificació del present acord. 

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant de
l'Alcaldia Presidència, en el termini d'un mes, comptador de l'endemà de l'esmentada
notificació.”

En relació amb el fons de l'assumpte, no es produeixen intervencions.

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.
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7.- ESTIMAR PARCIALMENT, SI ESCAU, LA SOL·LICITUD EFECTUADA PER SRA.
M.  TERESA MONSONÍS  MUEDRA,  PER LA QUAL SOL·LICITA L'EXEMPCIÓ O
BONIFICACIÓ  DE  L'ICIO  EN  RELACIÓ  AMB  L'EXPEDIENT  DE  LLICÈNCIES
D'OBRES REHABILITACIÓ PARCIAL DE LA TORRE DE TADEO (Àrea Econòmica.
Intervenció) (G656/2016)

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

“Vista la sol·licitud efectuada per M. Teresa Monsonís Muedra (19.479.876-A) en data
9-12-2015  (núm.  Registre  16227),  per  la  qual  sol·licita  l'exempció  o  bonificació,  si
escau, de l'impost sobre construccions i taxes per serveis urbanístics que pogueren
derivar-se de la llicència d'obres (exp. G 13523/15) sol·licitada per a la rehabilitació
parcial de la Torre de Tadeo (referència cadastral 000740300YK52A0001PJ), basada
en el fet de tractar-se d'un immoble declarat bé d'interés cultural (G-656/16).

Atés que la vigent Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions
preveu en l'article 7 la bonificació següent:

1.  Pot  concedir-se  una bonificació  de  fins  al  95  per  100 de la  quota  de
l'impost  a  favor  de  les  construccions,  instal·lacions  o  obres  que  siguen
declarades d'especial interés o utilitat municipal per concórrer circumstàncies
socials, culturals, historicoartístiques o del foment de l'ocupació que justifiquen
tal  declaració.  Aquesta declaració  correspon al  Ple  i  s'ha d'acordar  amb la
sol·licitud prèvia del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple
dels seus membres.

A aquest efecte, en tota construcció, instal·lació o obra subjecta a l'impost
que es realitze dins  del  perímetre inclòs en el  conjunt  històric  de Borriana
declarat  bé d'interés cultural,  s'entén que concorren circumstàncies socials,
culturals i historicoartístiques, aplicant una bonificació del 50% en l'impost.

A proposta  de  la  Regidoria  delegada  d'Hisenda  (en  la  qual  igualment  es
proposa la concessió de la bonificació del 50% en l'ICIO prèvia declaració plenària que
les  obres  es  consideren  d'especial  interés  o  utilitat  municipal  per  raons  d'ordre
cultural),  vist  l'informe  emés  per  la  Intervenció  Municipal,  així  com  el  dictamen
favorable per unanimitat de la Comissió Municipal Permanent d'Hisenda i Comptes, el
Ple de l'Ajuntament ACORDA:

PRIMER.- Estimar parcialment la sol·licitud efectuada per M. Teresa Monsonís
Muedra (19.479.876-A) en data 9-12-2015 (núm. Registre 16227), per la qual sol·licita
l'exempció o bonificació, si escau, de l'impost sobre construccions i taxes per serveis
urbanístics  que  pogueren  derivar-se  de  la  llicència  d'obres  (exp.  G  13523/15)
sol·licitada per  a  la  rehabilitació  parcial  de  la  Torre de Tadeo (referència  cadastral
000740300YK52A0001PJ), basada en el  fet  de tractar-se d'un immoble declarat bé
d'interés cultural, quant a la concessió de bonificació en l'impost sobre construccions,
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instal·lacions i obres.

SEGON.- Declarar que les obres emparades en la llicència d'obres concedida
per la Junta de Govern Local (exp. G 13523/15) per a la rehabilitació parcial de la Torre
de  Tadeo  (referència  cadastral  000740300YK52A0001PJ)  són  d'especial  interés
municipal per concórrer circumstàncies culturals que justifiquen tal declaració, en tenir
l'immoble  sobre  el  qual  s'executen  la  consideració  de  bé  d'interés  cultural  amb
categoria  de monument  d'acord  amb Llei  de  la  Generalitat  Valenciana 4/1998,  del
patrimoni cultural valencià. 

TERCER.- Traslladar a la  interessada,  amb instrucció que contra el  present
acte  administratiu  dictat  en via  de gestió  d'ingressos  de dret  públic  pot  interposar
recurs  de  reposició  davant  del  mateix  òrgan  que  el  dicta  en  el  termini  d'un  mes
comptador de l'endemà de la notificació expressa d'aquest, segons disposa l'article 14
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei  d'hisendes  locals,  sense  perjudici  que  puga  interposar-ne  qualsevol  altre  que
estime procedent. En tot cas, la interposició del recurs no suspén l'execució de l'acte
impugnat.”

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

8.- MANIFESTACIÓ, SI ESCAU, DE L'ADHESIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE
BORRIANA  A  LA  RESOLUCIÓ  DE  LA  CONSELLERIA  D'EDUCACIÓ,
INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT PER A LA DECLARACIÓ DE BÉ D'INTERÉS
CULTURAL A FAVOR DE LES NORMES DE CASTELLÓ (Àrea IV. Neg. Participació
Ciutadana) (G11766/2015)

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 Permanent de Participació
Ciutadana, del següent tenor literal:

“VISTA la Resolució de 3 de desembre de 2015, per a incoar l’expedient de declaració
de Bé d’Interés Cultural Immaterial a favor de les Normes de Castelló (DOCV núm.
7682, de 21 de desembre de 2015).

VIST el que disposen els articles 12 i 41 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat
Valenciana; 45 de la Llei 4/1998, d’11 de juny, del patrimoni cultural valencià, i 3 de la
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Llei 7/1998, de 16 de setembre, de creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.

VIST l'escrit de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, de 15 de gener de
2016, en què convida els ajuntaments valencians a manifestar-se sobre l'esmentada
Resolució.

VISTA la proposta de l'Alcaldia Presidència i d'acord amb el dictamen de la Comissió
Municipal de Participació Ciutadana.

El Ple de l'Ajuntament ACORDA:

Primer.- Manifestar l'adhesió del Ple de l'Ajuntament de Borriana a la Resolució de 3
de desembre de 2015, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per
la qual s'incoa l'expedient de declaració de Bé d’Interés Cultural Immaterial a favor de
les Normes de Castelló.

Segon.- Traslladar l'acord a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport,
mitjançant la Direcció General de Cultura i Patrimoni, i a la Federació Valenciana de
Municipis i Províncies, als efectes oportuns.”

En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sra.
alcaldessa (una).

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

9.- DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME EMÉS PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
SOBRE  SEGUIMENT  DEL  PLA D'AJUST  REFERIT  A  L'EXERCICI  2015  (Àrea
Econòmica. Intervenció) (exp. G542/2016)

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

“Vist que la Intervenció Municipal ha emés informe de data 26 de gener de 2016, de
seguiment del Pla d'ajust (exercici 2015), de conformitat amb l'article 7 del Reial decret
llei  4/2012,  de  24  de  febrer,  pel qual  es  determinen  obligacions  d'informació  i
procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament
de proveïdors per part de les entitats locals. 

Atés que l'article 10 del Reial decret llei 7/2012, de març, estableix textualment: ‘Amb
caràcter  general,  les  entitats  locals  que  concerten  les  operacions  d'endeutament
previstes en aquest Reial decret llei, han de presentar anualment al Ministeri d'Hisenda
i  Administracions  Públiques  un  informe de  l'interventor  sobre  l'execució  dels  plans
d'ajust previstos en l'article 7 del Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer. (...)
De l'informe de l'interventor s'ha de donar compte al Ple de la corporació local.’

A la  vista  de  tot  això,  vist  el  dictamen  favorable  per  unanimitat  de  la  Comissió
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Municipal  Permanent  d'Hisenda  i  Comptes,  es  proposa  al  Ple  de  l'Ajuntament  la
següent PROPOSTA D'ACORD:

Tenir per efectuada la dació de compte de l'Informe emés per la Intervenció Municipal,
de  data  26  de  gener  de  2016,  de seguiment  del  Pla  d'ajust  (exercici  2015),  de
conformitat amb l'article 7 del Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, i article 10 del
Reial decret llei 7/2012, de març.”

La corporació en queda assabentada.

10.-  DACIÓ DE COMPTE D'INFORMACIÓ ECONÒMICA AL QUART TRIMESTRE
DE 2015 (Àrea Econòmica. Intervenció) (exp. G212/2016)

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 QUART TRIMESTRE DE 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 quart 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 l'accessibilitat i transparència
corresponents.”

La corporació en queda assabentada.
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11.- DACIÓ DE COMPTE AL PLE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL ENTRE ELS DIES 07.01.2016 I 28.01.2016, 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 07.01.2016 i
28.01.2016, ambdós inclosos.

La corporació en queda assabentada.

12.-  DACIÓ  DE  COMPTE  AL  PLE  DE  LES  RESOLUCIONS  DICTADES  PER
L'ALCALDIA  PRESIDÈNCIA  QUE  CONSTEN  A  LA  SECRETARIA  MUNICIPAL,
CORRESPONENTS  AL  PERÍODE  DEL  22.12.2015  AL  31.01.2016,  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 22.12.2015 al 31.01.2016, ambdós inclosos.

La corporació en queda assabentada.

Conclòs  l'examen  dels  assumptes  inclosos  en  l'ordre  del  dia,  la  Sra.  alcaldessa
presidenta informa de l'existència d'assumptes que, per raons d'urgència, no hi estan
compresos, i els sotmet a la consideració dels membres de la corporació.

DESPATX EXTRAORDINARI 

12.BIS.1.- DESESTIMACIÓ, SI ESCAU, DE LES SOL·LICITUDS DE DECLARACIÓ
D'ESPECIAL  INTERÉS  O  UTILITAT  D'ACTIVITAT  EXERCIDA  SOBRE  ELS
TERRENYS  DE  SANT  GREGORI  A  L'EFECTE  DE  L'IMPOST  SOBRE  BÉNS
IMMOBLES EFECTUADES PER SR. JOSÉ E. DAUDÍ MARTÍNEZ-IGLESIAS I PER
SR. JOSÉ MONTOLIU SELMA (Àrea Econòmica. Intervenció) (G1035/2016)

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

“Vist l'escrit de data 20-11-2015 (núm. registre entrada 14988) presentat per José E.
Daudí Martínez-Iglesias (37.433.158-Z),  en el  qual,  com a titular  de l'immoble amb
referència  cadastral  2294801YK5129S0001LD,  situat  al  sector  SUR-T-1  SANT
GREGORI,  sol·licita  que  es  declare  tot  el  projecte  urbanístic  del  sector  d'especial
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interés o utilitat  municipal atesa la gran aportació a què ha contribuït  en el mercat
immobiliari i per tots els llocs de treball que crearà una vegada desenvolupat, prenent
com a base el que disposa l'article 9.5 de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost
sobre  béns  immobles.  Igualment  sol·licita  que,  una  vegada  efectuada  l'esmentada
declaració, es concedisca una bonificació de fins al 95% de la quota íntegra de l'IBI de
totes les finques incloses en el sector.

Vist igualment l'escrit de data 23-11-2015 (núm. registre entrada 15036) presentat per
José Montoliu Selma (73.354.807-X), en nom propi i en representació de la mercantil
TARANCON  6,  SL  (B-97321061),  en  el  qual,  com  a  cotitular  de  l'immoble  amb
referència  cadastral  2801801YK5220S0001OE,  situat  al  sector  SUR-T-1  SANT
GREGORI,  sol·licita  que  es  declare  tot  el  projecte  urbanístic  del  sector  d'especial
interés o utilitat  municipal atesa la gran aportació a què ha contribuït  en el mercat
immobiliari i per tots els llocs de treball que crearà una vegada desenvolupat, prenent
com a base el que disposa l'article 9.5 de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost
sobre  béns  immobles.  Igualment  sol·licita  que,  una  vegada  efectuada  l'esmentada
declaració, es concedisca una bonificació de fins al 95% de la quota íntegra de l'IBI de
totes les finques incloses en el sector.

Atés  que,  a  causa  de  la  identitat  substancial  d'ambdues  sol·licituds,  es
procedeix a la seua acumulació.

Atés  que  la  vigent  Ordenança  fiscal  reguladora  de  l'impost  sobre  béns
immobles preveu en l'article 9 la bonificació següent:

5. Pot concedir-se una bonificació de fins al 95 per cent de la quota íntegra
de l'impost a favor d'immobles en què s'exercisquen activitats econòmiques
que  siguen  declarades  d'especial  interés  o  utilitat  municipal  per  concórrer
circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l'ocupació
que justifiquen tal declaració. Correspon l'esmentada declaració al Ple de la
corporació i s'ha d'acordar, amb la sol·licitud prèvia del subjecte passiu, per vot
favorable de la majoria simple dels seus membres.

Atés que, a la vista de l'informe tècnic emés per la Intervenció Municipal, es
formula proposta de la Regidoria delegada d'Hisenda, en què es considera que, atesa
la  situació  urbanística  present  del  sector,  no  és  procedent  reconéixer  en  aquest
moment la declaració pretesa, en no complir-se el requisit previ de desenvolupar-se
sobre  els  esmentats  immobles  activitat  econòmica  que  haja  de  considerar-se
d'especial interés o utilitat municipal.

Vist  el  dictamen favorable per  majoria  de la  Comissió Municipal  Permanent
d'Hisenda i Comptes, el Ple de l'Ajuntament ACORDA:

PRIMER.- Desestimar les sol·licituds efectuades per José E. Daudí Martínez-
Iglesias i José Montoliu Selma que s'han detallat en la part expositiva, en considerar
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que  no  concorre  el  requisit  de  desenvolupar-se  activitat  econòmica  que  haja  de
considerar-se d'especial  interés o utilitat  municipal sobre els immobles respecte als
quals sol·liciten tal declaració.

SEGON.- Notificar el present acord a les persones interessades, amb indicació
que  contra  aquest,  que  posa  fi  a  la  via  administrativa,  poden  interposar  recurs
potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que el va dictar en el termini d'un mes
o,  directament,  recurs  contenciós  administratiu  davant  del  Jutjat  Contenciós
Administratiu de la ciutat de Castelló de la Plana, en el termini de dos mesos (ambdós
terminis comptadors des de l'endemà de la notificació),  de conformitat  amb el que
disposen els art. 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els art. 8 i 46 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. I
tot això sense perjudici que puguen exercir qualsevol altre recurs que crega oportú en
defensa del seu dret.”

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.
Rius (tres), Sr. Fuster (dues), Sra. Aguilera (dues), Sra. Sanchis (dues).

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

12.BIS.2.-  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DE LA INCORPORACIÓ DE MEMBRES AL
CONSELL SOCIAL  DE  LA CIUTAT  DE  BORRIANA (Àrea  IV.  Neg.  Participació
Ciutadana) (G1408/2016)

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

“Vistes les següents peticions rebudes en aquest Ajuntament de diverses entitats de la
ciutat que sol·liciten tenir un representant en el Consell Social de la ciutat de Borriana,

- ACODIS, RE núm. 1375-2016
- ASSOCIACIÓ DE MAJORS CONSELL D'USUARIS DE BORRIANA (RE 1422-2016)
- AV GRAU DE BORRIANA (RE núm. 1431-2016)
- AV SERRATELLA (RE núm. 1464-2016)
- ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ A BORRIANA (RE núm. 1486-2016)
- AV SANTA BÀRBARA (RE núm. 1730-2016)
- AV PORT DE BORRIANA (RE núm. 1835-2016)
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Vist que el Reglament del Consell Social de la ciutat, aprovat pel Ple de l'Ajuntament
en data 4 de juny de 2013, i publicat en el Butlletí Oficial de la Província número 123
de 12 d'octubre de 2013, estableix en l'article 8 que poden formar part del Ple del
Consell Social aquell o aquells representants d'entitats que, no figurant en la relació i
amb  fonament  en  l'objecte  i  finalitat  de  l'entitat,  s'estime  convenient  la  seua
incorporació al Consell i que la incorporació de l'entitat o entitats s'ha d'adoptar per
acord favorable de la majoria del Ple de l'Ajuntament, oït el mateix Consell Social.

Vist l'informe emés pel Consell Social en sessió extraordinària realitzada el dia 9 de
febrer de 2016, de conformitat amb aquest i amb el dictamen de la Comissió Municipal
de Participació Ciutadana, el Ple de l'Ajuntament acorda:

PRIMER.- Aprovar la incorporació al Consell Social, atés el seu objecte i finalitat i el
nombre de veïns que representen, d'un representant de cada una de les associacions
de veïns següents:

- AV GRAU DE BORRIANA (RE núm. 1431-2016)
- AV SERRATELLA (RE núm. 1464-2016)
- AV SANTA BÀRBARA (RE núm. 1730-2016)
- AV PORT DE BORRIANA (RE núm. 1835-2016)

SEGON.- Aprovar la incorporació al Consell Social d'un representant de l'associació de
discapacitats ACODIS.
TERCER.- Aprovar la incorporació al Consell Social, atés el seu objecte i finalitat i el
nombre d'usuaris que representa, d'un representant de l'ASSOCIACIÓ DE MAJORS
CONSELL D'USUARIS DE BORRIANA.

QUART.-  Desestimar  la  sol·licitud  d'incorporació al  Consell  Social  de  la  ciutat  d'un
representant del partit polític ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ A BORRIANA,
per entendre que, de conformitat amb el Reglament del Consell Social, no hi ha la
possibilitat d'ampliar el punt 1 de l'article 8, que regula la representació política en el
Consell Social, i aquesta no seria possible emparar-la en l'apartat o) de l'article 8.2 del
mateix Reglament,  referit  a les organitzacions ciutadanes més representatives dels
sectors econòmics, socials, culturals i mediambientals, segons l'article 3.”

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.
Del Moral (dues), Sr. Fuster (una).

[En aquest moment abandona la sala de sessions la Sra. Montagut.]

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

12.BIS.3.-  MOCIÓ  CONJUNTA  PSOE-COMPROMÍS-SE  PUEDE  BURRIANA,
RELATIVA A PLA DE VEDES PER A LES DIFERENTS MODALITATS PESQUERES

El Sr. Vicente Aparisi Juan, regidor del Grup Socialista, llig moció del següent tenor
literal:

“Al final de 2013, el Parlament Europeu, amb l'acord previ de la Comissió i del Consell
Europeu, va aprovar,  dins de la Política Pesquera Comuna i  el  nou Fons Europeu
Marítim Pesquer, i gràcies a l'interés dels parlamentaris de les comunitats autònomes,
especialment del litoral  del  Mediterrani,  del  Govern central  i  dels representants del
sector, un apartat que preveia l'establiment d'ajudes per a la realització de parades o
vedes, per raons biològiques, per un total de 180 dies per al període 2014-2020.

La contrapartida al reconeixement de la necessitat d'aquestes ajudes va ser que la
gestió d'aquestes passava a ser competència exclusiva del Govern central, limitant-se
les funcions de les comunitats autònomes a la fase administrativa, és a dir, a recollir i
entregar documentació, en contra de l'anterior sistema descentralitzat i que fins a la
data havia funcionat a la perfecció tant per a pescadors com per a les administracions,
entre altres raons, precisament per la proximitat, i no sols física, de les parts.

La província de Castelló, des del principi dels anys seixanta del passat segle i gràcies
a les ensenyances del conegut com el Pla experimental de pesca d'arrossegament de
Castelló i sud de Tarragona, ha sigut una ferma defensora de les vedes biològiques i
així  s'han  realitzat,  pràcticament  de  forma  continuada,  des  de  llavors,  amb
independència o no de subvenció d'aquestes.

Les conclusions obtingudes llavors i confirmades per la nostra experiència han estat
reconegudes ara per l'Institut Espanyol d'Oceanografia, en el sentit de manifestar que
les espècies pesqueres del Mediterrani es troben sobreexplotades, tant per l'esforç
pesquer realitzat per les nostres embarcacions, fet  que no neguem, com per altres
factors, contaminació, canvi climàtic,  etc.,  que, segons els pescadors, no han estat
convenientment  valorats.  L'esmentada  sobreexplotació  abasta,  segons  l'esmentat
estudi, el 90% de les espècies pesqueres.

Doncs  bé,  havent  arribat  totes  les  parts  afectades  (administracions,  científics  i
pescadors) a la conclusió de la necessitat de realitzar tals vedes, l'ajuda de les quals
està acordada com s'ha dit  per les autoritats europees des de desembre de 2013,
aquest  és  el  moment  que  les  parades  realitzades  durant  2014  i  2015  per  les
embarcacions dels nostres ports no seran objecte d'ajudes, a pesar d'estar prevista,
per desídia o deixadesa del Govern central, en no haver aprovat fins al passat 17 de
novembre  el  preceptiu  pla  operatiu.  I,  a  més,  ens  sentim  agreujats  en  decidir  el
Ministeri  d'Agricultura,  Alimentació i  Medi  Ambient,  no sols  denegar el  finançament
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retroactiu assenyalat, sinó fins i tot que en les vedes que s'han de realitzar durant 2016
només es finançaran 15 dies de la desocupació, amb l'obligació de realitzar almenys
un mes de veda.

A la  província  de  Castelló  s'han  realitzat,  tant  per  les  modalitats  d'encerclament  i
d'arrossegament, vedes de dos mesos, fins i  tot els anys que l'esmentada veda no
estava prevista en cap pla d'ajuda, per la qual cosa deixar d'abonar les ajudes dels
anys 2014 i 2015, previstes en el Fons Europeu per mala gestió i limitar les ajudes al
mínim assenyalat suposa deixar, en especial la flota d'arrossegament de la província
de Castelló, a les portes de la seua desaparició.

La nostra flota ha patit una reducció des de l'esmentat Pla experimental de quasi un
50% d'embarcacions,  fonamentalment per la penositat de l'activitat  i  la caiguda del
rendiment  econòmic,  en  haver-se  incrementat  d'una  part  el  cost  del  combustible,
actual i temporalment atenuat, i d'una altra l'estancament, quan no descens, del preu
de les captures. Això ha suposat no sols la disminució de llocs de treball, sinó que les
embarcacions que resisteixen ho facen amb el mínim de tripulació exigida, amb els
riscos que per a casos d'extrema urgència suposa per a la seguretat dels mariners.

Per tot això, l'Ajuntament de Borriana considera que és absolutament necessari donar
suport a aquesta justa reclamació del nostre sector pesquer, a fi d'aconseguir el just
finançament  de  les  vedes  biològiques  acordades  entre  el  sector  pesquer  i  les
administracions  implicades,  entenent  que  l'autonòmica,  per  la  seua  proximitat  als
ports,  ha  de  ser  part  imprescindible,  a  fi  de  mantenir,  a  més  d'un  dels  sectors
econòmics  més  representatius  de  la  nostra  localitat,  una  activitat  base  d'altres
d'igualment  importants,  com  poden  ser  la  turística,  la  gastronòmica  i  empreses
auxiliars, varadors, xarxaires, etc. i, sobretot, una tradició cultural de pesca: sistema “a
la  part”,  estructura  empresarial  familiar,  pesca  de  proximitat  d'espècies  pròpies  i
úniques, etc., que és part de les nostres arrels com a col·lectiu mediterrani.

Però això exigeix que l'esmentada activitat reba l'ajuda legalment establida per al seu
manteniment  dins  d'uns  llindars  òptims de rendibilitat  i  de qualitat  de  vida per  als
pescadors.

Per  tot  allò  que  s'ha  exposat,  els  grups  municipals  de  l'Ajuntament  de  Borriana
proposen al Ple l'adopció dels acords següents:

1. Sol·licitar a la Secretaria General de Pesca del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i
Medi Ambient que, dins del marc normatiu europeu, adopte un pla de vedes per a les
diferents  modalitats  pesqueres,  atés  que  aquestes  mesures  tècniques  han  estat
efectives per al manteniment del recurs pesquer.

2. Sol·licitar a la Secretaria General de Pesca del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i
Medi Ambient que, tenint en compte que el sector pesquer de la província de Castelló
ha realitzat les parades biològiques aprovades i previstes per als anys 2014 i 2015, i
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que, d'acord amb la normativa reguladora del FEMP, està vigent des de l'1 de gener de
2014, es pague de forma retroactiva al sector pesquer la corresponent ajuda per a les
vedes realitzades per les diferents modalitats de pesca durant  els  exercicis  2014 i
2015.

3.  Comunicar  el  present  acord  a  la  Secretaria  General  de  Pesca  del  Ministeri
d'Agricultura,  Alimentació  i  Medi  Ambient,  a  la  Direcció  General  de  Pesca  de  la
Generalitat  Valenciana,  a  les  Corts  Valencianes,  a  la  Comissió  Interfederativa  de
Confraries de Pescadors de la  Comunitat  Valenciana,  a la  Federació Provincial  de
Confraries de Pescadors i al comissari europeu de Pesca.”

Sotmesa la urgència a la corresponent votació, els vint 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.
Aparisi (dues), Sr. Fuster (una).

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

12.BIS.4.-  MOCIÓ  DELS  GRUPS  PSPV-PSOE,  COMPROMÍS  I  SE  PUEDE
BURRIANA PER A DEMANAR LA INCLUSIÓ DE TOTS ELS MUNICIPIS I CIUTATS
DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ EN LES BASES DELS PLANS PROVINCIALS
D'OBRES I SERVEIS (POIS) 2016 DE LA DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

El Sr. Javier Gual Rosell, portaveu del Grup Socialista, llig moció del següent tenor
literal:

“Els plans provincials d'obres i serveis són l'única línia reglada, objectiva i equitativa
d'inversions de les diputacions per als municipis. La Diputació realitza la recaptació
d'impostos municipals de la pràctica totalitat dels municipis de la província, sent un
percentatge d'aquests fonts d'ingressos de la primera.

Els municipis de més de 20.000 habitants col·laboren amb els seus impostos amb els
més menuts des d'un principi de solidaritat, de creació i vertebració del territori, des
d'uns  principis  d'igualtat,  independentment  d'on  siga,  però  la  solidaritat  no  es  pot
convertir en exclusió.

Per  una  decisió  política,  la  Diputació  de  Castelló  ha  exclòs  dels  plans  provincials
d'obres i serveis els municipis de més de 20.000 habitants, una decisió que vulnera els
principis  d'igualtat  entre  les  persones  que  contemplen  i  defenen  la  Constitució
Espanyola.  Una  decisió  política  que  exclou  vuit  municipis  que  sumen  393.672
persones;  vuit  ajuntaments  que  representen  el  67,6%  de  la  població  total  de  la
província; vuit ajuntaments on el PP no governa.
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El criteri arbitrari i partidista del repartiment de fons públics ha convertit la Diputació de
Castelló  en  una  institució  ‘segrestada  per  un  partit  polític’,  que  premia  els  seus  i
castiga els que no l'han votat majoritàriament.

Aquesta  decisió  perjudica  clarament  els  veïns  dels  nostres  municipis,  que  veuran
minvats els recursos que els seus ajuntaments poden destinar a obres, o reduïts els
recursos  d'altres  partides  per  a  fer  front  a  obres  necessàries  que  no  estaran
cofinançades per la Diputació.

És inqüestionable que aquesta decisió  vulnera,  per  incomplir  els  principis  de lliure
concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació, l'article 8.3 a) de la  Llei general
de subvencions 38/2003, de 17 de novembre, que diu:

Disposicions comunes a les subvencions públiques

Article 8.- Principis generals

3. La gestió de les subvencions a què es refereix aquesta llei s'ha de realitzar
d'acord amb els principis següents:

a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació.

Com es pot  comprovar en les bases que adjuntem a aquesta moció,  en els  plans
provincials d'obres de la Diputació d'Alacant per a 2016 no s'exclou cap ajuntament.

Les xifres de la Diputació d'Alacant i també les de la Diputació de València, que van en
el mateix sentit, confirmen que l'exclusió dels municipis de més de 20.000 habitants no
correspon a criteris  legals  o de competències,  són únicament  i  exclusivament  una
decisió política.

Per tant, es proposen els acords següents:

1.- Sol·licitar al president de la Diputació Provincial la rectificació en les bases dels
POIS 2016, i que s'hi incloga tots els municipis i ciutats de la província de Castelló.

2.- Remetre aquest acord al president de la Generalitat Valenciana i a la Diputació de
Castelló.”

Sotmesa la urgència a la corresponent votació, els vint 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 (tres), Sr. Fuster (dues) i Sr. Granel (dues).
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Sotmés l'assumpte a la corresponent votació, dóna el resultat següent: vots a favor,
CATORZE (6 de PSOE, 3 de Compromís, 2 de Se Puede Burriana, 2 de CIBUR i 1 de
Ciudadanos). Vots en contra, SIS (6 de PP). Abstencions, CAP. Consegüentment es
declara l'assumpte aprovat per majoria.

13. PRECS I PREGUNTES

1.- El Sr. Fuster pregunta a la Sra. alcaldessa si hi ha alguna novetat en relació amb
Sant Gregori, i si s'ha mantingut contactes amb l'urbanitzador per a solucionar el tema
de Sant Gregori, si s'ha trobat inversors. Si no és així, si l'equip de govern ha planificat
algun  posicionament  després  que  arribe  l'informe  del  Consell  Jurídic  Consultiu.
Respon la Sra. alcaldessa. 

2.- El Sr. Fuster pregunta a la Sra. alcaldessa si ja ha pres alguna decisió en relació
amb la celebració del festival Arenal Sound 2016. Respon la Sra. alcaldessa.
 
3.- El  Sr.  Fuster  pregunta  a  la  Sra.  alcaldessa  si  s'han  tingut  reunions  amb  la
Conselleria o poden avançar si es pretén incloure Borriana dins del catàleg de platges
naturals i urbanes del Servei de Costes. En el cas que així fóra, en què es limitaria el
seu ús. Responen la Sra. alcaldessa i el Sr. Arnandis.

4.- El Sr. Losada pregunta a la Sra. alcaldessa si tenen establida o marcada una data
concreta a partir de la qual, independentment dels informes que consten, prendran una
decisió respecte de la celebració del festival. Respon la Sra. alcaldessa.

5.-  El  Sr. Safont  pregunta al Sr. Gual si es té prevista la dotació de complement de
dedicació dels funcionaris l'any actual. Respon el Sr. Gual.

6.-  El  Sr.  Safont  pregunta  al  Sr.  Gual  si  tindrien  l'amabilitat,  amb  vista  a  la
transparència, de traslladar l'informe del reglament de productivitats al Consell Jurídic
Consultiu de la Generalitat Valenciana. Respon el Sr. Gual.

7.-  El  Sr.  Safont  pregunta al  Sr.  Granel si  hi  ha alguna novetat  en relació amb el
Museu de la Taronja. Respon el Sr. Granel. 

8.- El Sr. Safont pregunta al Sr. Granel per quina raó ha desaparegut el nom de Premi
Cardenal Tarancón de les bases reguladores de la convocatòria del Premi Ciutat de
Borriana d'Investigacions Històriques. Respon el Sr. Granel.

9.-  La  Sra. Aguilera  prega al Sr. Gual que, quan se li pregunte, intente contestar el
que se li pregunta, i que no genere cap dubte de l'activitat de cap membre del seu grup
polític o del seu partit. Respon el Sr. Gual.

10.-  La  Sra.  Aguilera  pregunta  al  Sr.  Gual  per  què enguany la  Policia  Local  i  la
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Guarderia  Rural  no  han  realitzat  la  campanya  de  vigilància  de  cultius  de  cítrics.
Respon el Sr. Gual.

11.-  La  Sra. Aguilera pregunta al Sr. Gual quines mesures s'està prenent per tal de
recuperar la gestió de multes que es va cedir a la Diputació. Respon el Sr. Gual.

12.-  La  Sra. Aguilera pregunta al Sr. Gual com és possible que encara no estiga el
quadrant de Policia Local per a 2016. Respon el Sr. Gual.

13.- La Sra. Aguilera pregunta al Sr. Arnandis si ja tenen clar que donen per perdut el
Pla de minimització de la Marjaleria.  Com serà aquest pla especial? Respon el  Sr.
Arnandis.

14.-  La  Sra. Aguilera  demana al Sr. Arnandis que desbloquegen l'últim procediment
administratiu relatiu al tram central de l'avinguda de la Constitució, per a donar-hi la
solució definitiva, basant-se en allò que van assenyalar els Serveis Tècnics en el seu
informe de 2014, és a dir, deixar el traçat igual, i quan hi haja diners es pressuposta i
s'acaba el tram central de l'avinguda de la Constitució. Respon el Sr. Arnandis.

15.-  La  Sra. Aguilera  pregunta a la Sra. alcaldessa si l'equip de govern renovarà el
conveni  amb  l'empresa  organitzadora  del  festival  Arenal  Sound  i  el  lloguer  dels
terrenys. Respon la Sra. alcaldessa.

16.- La Sra. Sanchis pregunta sobre el Pla d'emergències de Borriana o l'estudi que
es va fer sobre aquest. I si no n'hi ha, quan pensa fer-ne un? Diu que l'ha reclamat
diverses vegades i encara no ha obtingut resposta per part del regidor. Respon el Sr.
Gual.

17.-  La  Sra.  Sanchis  pregunta  al  Sr.  Zorío  com pensa  promocionar  el  turisme a
Borriana, ja que considera que el regidor no va aprofitar la seua presència en FITUR
per a promocionar-lo com correspon. Respon el Sr. Zorío.

18.- La Sra. Sanchis pregunta al Sr. Arnandis si sap exactament en quina situació està
el concurs de creditors de Sant Gregori, i quan entrarà en liquidació l'empresa. Respon
el Sr. Arnandis.

19.-  La Sra. Sanchis  pregunta al Sr. Arnandis sobre la convocatòria de l'Ajuntament
als veïns de Sant Gregori: què se'ls dirà, i com els explicaran que no els han demanat
garanties addicionals a la urbanitzadora, tal com es demanava en l'informe tècnic, o
que  no  han  executat  els  avals,  a  pesar  que  haja  caducat  o  no.  Considera  que
l'Ajuntament ha de prendre mesures molt serioses. Pregunta què faran amb els avals i
si tenen previst fer un estudi de viabilitat del projecte en les circumstàncies actuals.
Respon el Sr. Arnandis.

20.-  El  Sr.  Arnandis  entrega a la Sra. Aguilera els justificants sobre la retirada de
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fibrociment de la Paperera, tal com aquesta li havia requerit en el Ple anterior. 

21.- El Sr. Granel proposa al Ple la felicitació pública a Sr. Vicente Traver Calzada, per
l'exposició de la seua obra.

I sense més assumptes per tractar, la Presidència alça la sessió a les 22 hores i 30
minuts, de la qual cosa, com a secretària, done fe, i perquè conste estenc la present
acta que firme juntament amb la Sra. alcaldessa.

L'ALCALDESSA LA SECRETÀRIA

Document firmat electrònicament al marge
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