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ESBORRANY EN EXTRACTE DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA
PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL 9 DE JUNY DE 2016

A la ciutat de Borriana, el 9 de juny 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 1 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 11  DE GENER DE 2016,  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 11 de gener de 2016, en la seua redacció en ambdues llengües
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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.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA SOL·LICITUD A LA DIRECCIÓ GENERAL
DE  CENTRES  I  PERSONAL  DOCENT  DE  LA  CONSELLERIA  D'EDUCACIÓ,
INVESTIGACIÓ,  CULTURA I  ESPORT,  DE  L'AMPLIACIÓ  DE  L'ESPECIALITAT  DE
GRAU ELEMENTAL D'ENSENYANCES ARTÍSTIQUES DE MÚSICA DE DOLÇAINA, AL
CONSERVATORI ELEMENTAL DE MÚSICA ABEL MUS, MODIFICANT L'OPORTUNA
AUTORITZACIÓ (Àrea IV. Neg. Participació Ciutadana) (G4763/2016)

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

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

“Vista la sol·licitud formulada pel Consell Rector de l'organisme autònom Centre Municipal
de les Arts Rafel Martí de Viciana, en sessió realitzada amb caràcter ordinari el dia 2 de
juny de 2016, al Ple de l'Ajuntament, a fi que acorde sol·licitar l'autorització administrativa
corresponent d'ampliació de l'especialitat de Dolçaina a les ensenyances elementals de
música del conservatori elemental de música Abel Mus.

Vist que per conveni subscrit en data 30 d'octubre de 2009 entre la Generalitat Valenciana i
l'Ajuntament de Borriana, publicat en el DOCV de 2 de desembre de 2009, es va produir la
creació del conservatori elemental de música a Borriana Abel Mus, de titularitat municipal,
amb reconeixement oficial i plenes facultats acadèmiques de les ensenyances previstes en
la LOE corresponents a les especialitats de grau elemental següents: Clarinet, Contrabaix,
Fagot, Flauta Travessera,  Guitarra,  Oboé, Percussió, Piano, Saxòfon,  Trombó, Trompa,
Trompeta, Tuba, Viola, Violí i Violoncel. 

Vist el que disposa l'article 7.4 de la Llei 7/1985, de bases de règim local, que estableix
que ‘les entitats locals només poden exercir competències diferents de les pròpies i de les
atribuïdes per delegació quan no es pose en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la
Hisenda  Municipal,  d'acord  amb  els  requeriments  de  la  legislació  d'estabilitat
pressupostària  i  sostenibilitat  financera,  i  no  s'incórrega  en  un  supòsit  d'execució
simultània del mateix servei públic amb una altra administració pública. A aquest efecte,
són necessaris i  vinculants els informes previs de l'administració competent per raó de
matèria,  en els  quals  s'assenyale la inexistència de duplicitats,  i  de l'administració que
tinga  atribuïda  la  tutela  financera  sobre  la  sostenibilitat  financera  de  les  noves
competències’.
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Vist l'informe emés per la Direcció General d'Administració Local de data 27 de maig de
2015, sobre inexistència de duplicitat amb l'Administració de la Generalitat. 

Vist l'informe emés per la Direcció General de Pressupostos de data 11 de maig de 2016,
sobre  sostenibilitat  financera,  en  el  qual  diu  que  queda  acreditat  que  l'exercici  de
competències en relació amb l'execució del servei d'ensenyança elemental de música en
l'especialitat  de  Dolçaina  no  posa  en  risc  la  sostenibilitat  financera  del  conjunt  de  la
Hisenda Municipal.

Vist el que disposa el Reial decret 303/2010, de 15 de març, pel qual s'estableixen els
requisits mínims dels centres que impartisquen ensenyances artístiques regulades en la
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, per tal  com regula la tramitació de les
modificacions de l'autorització concedida, en tractar-se d'una ampliació de l'especialitat del
grau elemental d'ensenyances artístiques de música de Dolçaina. 

VIST l'informe proposta emés respecte d'això per la secretària general.

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

El Ple de l'Ajuntament ACORDA:

PRIMER.- Sol·licitar, a la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i  Esport,  l'ampliació de l'especialitat de grau elemental
d'ensenyances artístiques de música de Dolçaina,  al  conservatori  elemental  de música
Abel Mus, modificant l'oportuna autorització. 

SEGON.-  Facultar  l'Alcaldia  Presidència,  a  l'efecte de  subscriure tota  la  documentació
necessària per tal de portar a pur i degut efecte aquest acord.”

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

3.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA CREACIÓ DEL CONSELL SECTORIAL DE
LA MARJAL DE BORRIANA,  LA SEUA COMPOSICIÓ  I  LES SEUES NORMES  DE
FUNCIONAMENT (Àrea II. Neg. Urbanisme) (G7763/2016)

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.

3

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



v09.06.2016

Magnífic Ajuntament de Borriana

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

“VIST el projecte de Reglament del Consell Sectorial de la Marjal de Borriana, elaborat per
la Regidoria delegada d'Urbanisme.

VIST el que disposen els articles 4.1.a 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
4.1.a 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 secretària general.

I de conformitat amb el dictamen de la Comissió Municipal d'Urbanisme.

El Ple de l'Ajuntament, fent ús de les atribucions que li confereixen els articles 22.2.d 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 la Marjal de Borriana, la finalitat del qual és la de
canalitzar la participació dels veïns i associacions de l'esmentat àmbit, i ser un mitjà de
debat i informació sobre el desenvolupament de les actuacions de la Marjaleria.
En cap cas el Consell Sectorial pot adoptar acords vinculants per a l'entitat a causa de la
seua naturalesa com a òrgan informador o d'elaboració de propostes. 

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

a) L'alcalde president o alcaldessa presidenta, com a president/a del Consell.

b) El regidor/a delegat d'Urbanisme, com a vicepresident/a; actuant, a més, com a
enllaç entre la corporació i el Consell.

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

d) El cap de la Secció d'Urbanisme.

e) Tres representants designats pel Consell Agrícola.

f) Tres representants designats pel veïnat.

g) Un representant dels titulars de pous existents a la zona.

h) Un representant del Sindicat de Regs.

i) Dos representants d'entitats la finalitat de les quals siga la de protecció del medi
natural. 

En  funció  dels  assumptes  que  calga  tractar,  a  les  sessions  plenàries  poden  assistir
puntualment, a proposta dels membres del Consell, altres persones enteses o expertes en
una matèria específica. Aquestes persones han de tenir veu però no vot.
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Tercer.-  El  Consell  ha d'estar  presidit  per  l'alcalde/essa o un membre de la corporació
nomenat, que ha d'actuar com a vicepresident/a i separat lliurement per l'alcalde/essa que
ha d'actuar 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 han de tenir veu però no vot.

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

En el mateix sentit, pot assistir-hi un funcionari/ària 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.

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 LA
MARJAL DE BORRIANA 

Les presents normes han estat elaborades a l'empara del que disposa 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 l'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 denominat de la Marjal de Borriana és un òrgan assessor i consultiu
mitjançant el qual s'articula la representativitat de la ciutadania a fi de propiciar un lloc de
debat  i  comunicació,  i  crear  un  marc  de  participació  per  a  la  proposta  i  promoció
d'iniciatives  en  l'àmbit  de  les  polítiques  públiques  en  aquesta  matèria  segons  les
competències que l'Ajuntament té establides. 
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En concret el Consell té com a fi  canalitzar la participació del veïnat i  associacions de
l'esmentat àmbit, i  ser un mitjà de debat i informació sobre el desenvolupament de les
actuacions de la Marjaleria.

Article 2. Funcions

L'esmentat  Consell  ha  de  desenvolupar exclusivament  funcions  d'informe  i,  si  escau,
proposta en relació amb les iniciatives municipals relatives al seu objecte.

CAPÍTOL II

DE L'ORGANITZACIÓ NECESSÀRIA

Article 3. Òrgans necessaris

Són òrgans necessaris del Consell Sectorial:

a) El president/a

b) El vicepresident/a

c) El Ple 

d) El secretari/ària

Article 4. President/a

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 les altres normes concordants.

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

Article 5. Vicepresident/a

1. El vicepresident/a ha de ser el regidor/a delegat d'Urbanisme.

2. Correspon al vicepresident/a substituir el president/a, 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/a per escrit, donant-ne compte al Ple.
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3. El vicepresident/a ha d'actuar 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/a.

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 aquelles funcions que siguen inherents a la seua condició. 

Article 7. Secretari/ària

1. L'elecció i el cessament, així com la substitució temporal del secretari/ària 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/ària:

a) Assistir a les reunions amb veu i vot.

b) Efectuar la convocatòria de les sessions de l'òrgan per ordre del seu president/a, 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/ària.

CAPÍTOL II

DEL FUNCIONAMENT DEL PLE DEL CONSELL SECTORIAL

SECCIÓ 1a. DELS REQUISITS DE REALITZACIÓ DE LES SESSIONS
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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 ha de realitzar sessió ordinària com a mínim dues vegades a l'any. La periodicitat de
les  sessions  del  Ple  ha  de  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/a 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/a
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 no pot incorporar-se
l'assumpte  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/a 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/ària 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/a quan la urgència
de l'assumpte o assumptes per 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 seguit la
sessió.

Article 12 

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

2. A la convocatòria de les sessions s'ha d'acompanyar l'ordre del dia comprensiu dels
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assumptes que cal 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 notificar-se, així
mateix, per correu electrònic.

4.  Entre  la  convocatòria  i  la  realització  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 pel president/a assistit 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 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 en el departament de
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l'Ajuntament que tinga atribuïdes les competències en matèria d'Urbanisme. 

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/a
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/a 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 de com a mínim la majoria
del nombre reglamentari dels seus membres. En tot cas ha de comptar amb l'assistència
del president/a i del secretari/ària o les persones que legalment els substituïsquen.

2. Si en primera convocatòria no hi haguera el quòrum necessari segons el que disposa
l'apartat anterior, s'ha d'entendre convocada la sessió automàticament mitja hora després,
moment en què és suficient l'assistència d'un terç del nombre reglamentari de membres.

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

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 

1. Les sessions han de començar preguntant la Presidència 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 estiguen relacionats en
l'ordre del dia.

3. En les sessions ordinàries, conclòs l'examen dels assumptes inclosos en l'ordre del dia i
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abans de passar al torn de precs i preguntes, la Presidència 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 l'esmentat expedient documents o
informes,  i  també  que  l'expedient  quede  sobre  la  taula,  amb l'ajornament  de  la  seua
discussió per a la següent sessió. En tots dos 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

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/a.

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 ha de ser la votació ordinària.
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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  la  Secretaria  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/a,  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, que s'ha d'incorporar al text aprovat.

4. Les actes s'han d'aprovar en la sessió següent; no obstant això, la Secretaria 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.

CAPÍTOL III

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.

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.
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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:  Sr.
Arnandis (tres), Sr. Fuster (dues), Sra. Aguilera (dues) i Sra. Sanchis (dues).

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

4.-  DACIÓ  DE  COMPTE  AL  PLE  DELS  ACORDS  ADOPTATS  PER  LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL ENTRE ELS DIES 28/04/2016  I  25/05/2016,  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  28.04.2016  i
25.05.2016, ambdós inclosos.

La corporació en queda assabentada.

5.- DACIÓ DE COMPTE AL PLE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA
PRESIDÈNCIA QUE CONSTEN A LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONENTS
AL PERÍODE DEL 25/04/2016 AL 05/05/2016, 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 25/04/2016 al 05/05/2016, 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 consideració dels membres de la corporació.
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DESPATX EXTRAORDINARI

5.BIS.1.-  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DE  L'EXPEDIENT  3/2016  DE  MODIFICACIÓ  DE
CRÈDITS  MITJANÇANT  CONCESSIÓ  DE  CRÈDITS  EXTRAORDINARIS  I
SUPLEMENTS DE CRÈDIT (Àrea Econòmica. Intervenció) (G5234/2016)

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

“Vista la Memòria d'Alcaldia Presidència sobre la necessitat de tramitació de l'expedient
núm. 5-2016 de suplements de crèdit i crèdits extraordinaris en el Pressupost municipal de
l'exercici 2016 vigent.
L'objecte de la present modificació és la creació d'aplicacions pressupostàries noves per a
atendre despeses que no es poden demorar.

Es tracta de dotar crèdit per a subscriure conveni amb la Federació de Comerç de Borriana
i amb l'associació Artesans del Coent per a col·laborar en la dinamització i promoció del
comerç  local.  Aquesta  despesa  es  finança  amb càrrec  a  la  baixa  de  subvencions  de
comerç i fons d'imprevistos.

Per un altre costat, es crea l'aplicació pressupostària per a indemnitzacions de jubilacions
anticipades per a funcionaris en aquesta situació (peó cementeri lloc 193 de la RLT). I
finançada  amb  la  baixa  del  complement  compensatori,  creada  al  seu  dia  amb  motiu
d'atendre part de la devolució de la paga extra a funcionaris de 2012

Vist l'informe emés per la Intervenció Municipal, i d'acord amb el que estableixen l'art. 177
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, i l'art. 37 del RD 500/1990, vist el dictamen favorable
per  unanimitat  de  la  Comissió  Municipal  Permanent  d'Hisenda  i  Comptes,  el  Ple  de
l'Ajuntament ACORDA:

PRIMER.- Aprovar l'expedient 5-2016 de modificació de crèdits mitjançant suplements de
crèdit  i  crèdits  extraordinaris  en  el  Pressupost  municipal  de  l'exercici  2016,  segons el
desglossament que es relaciona: 
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SEGON.- Procedir a la seua publicació, en els termes assenyalats en l'art. 169 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l'art. 20 del RD 500/1990.”

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

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

5.BIS.2.- MOCIÓ CONJUNTA PSOE – COMPROMÍS - SE PUEDE BURRIANA – PP –
CIBUR  I  CIUDADANOS,  RELATIVA A  LA PROBLEMÀTICA QUE  HI  HA AMB  LA
SINTONITZACIÓ DE DETERMINATS CANALS DE TELEVISIÓ
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ANNEX I

CRÈDITS EXTRAORDINARIS 

4312.48900030 CONVENI FEDERACIÓ DE COMERÇ BORRIANA 16.750,00 €

4312.48900031 CONVENI ASSOCIACIO ARTESANS DEL COENT DE BORRIANA 3.900,00 €

suma 20.650,00 €

FINANÇAMENT: DESPESES-BAIXES

4312.48900003 SUBVENCIONS COMERÇ 19.618,00 €

929.22699043 FONS IMPREVISTOS 1.032,00 €

suma 20.650,00 €

codi aplicació pressupostària projecte import (€)

codi aplicació pressupostària projecte import (€)

ANNEX II

CRÈDITS EXTRAORDINARIS 

221.1610400 INDEMNITZACIONS JUBILACIONS ANTICIPADES 9.015,18 €

9.015,18 €

FINANÇAMENT: BAIXA 

221.1210302 COMPLEMENT COMPENSATORI 9.015,18 €

suma 9.015,18 €

codi aplicació pressupostària projecte im port (€)

codi aplicació pressupostària projecte im port (€)
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El Sr. Antonio Sánchez Avilés, regidor del Grup Cibur, llig moció del següent tenor literal:

“Des de fa temps recollim moltes queixes de veïns de Borriana pel mal funcionament de
determinats  canals  de  televisió  en  què  es  produeixen  contínues  interrupcions  en  els
receptors de televisió dels seus domicilis.

Aquestes  contínues  interrupcions  han  portat  molts  veïns  a  contractar  els  serveis
d'antenistes per tal de reparar i en molts casos substituir les seues antenes, pensant que
així acabarien amb el problema, però després de la reparació corresponent comprovaven
que la despesa realitzada havia resultat inútil.

Davant d'aquesta situació, CIUTADANS INDEPENDENTS PER BURRIANA – CIBUR ha
sol·licitat  un  informe  a  la  DIRECCIÓ  PROVINCIAL  D'INSPECCIÓ  DE
TELECOMUNICACIONS DE CASTELLÓ,  dependent de la  SECRETARIA D'ESTAT DE
TELECOMUNICACIONS I PER A LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ  del MINISTERI
D'INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME,  i l'esmentat organisme ha emés informe sobre la
problemàtica existent en la recepció de determinats canals de televisió a la localitat de
Borriana en data 26/05/2016, el qual diu:

En resposta al  seu escrit  de data 19 de maig de 2016, amb núm. de registre

d'entrada  2016901200000101,  pel  qual  se  sol·licita  informació  relativa  als

problemes  que  pateixen  els  veïns  de  Borriana  (Castelló)  en  la  recepció  de

determinats canals de Televisió Digital Terrestre (TDT), l'informe que:

• Aquesta Direcció Provincial va realitzar durant l'any 2015, i en particular durant

l'època  estival,  diverses  comprovacions  tècniques  encaminades  a  constatar

l'existència  de  problemes  en  la  recepció  de  la  TDT al  municipi  de  Borriana,

especialment a la zona del Grau i Port de Borriana i a la zona sud-est de la

localitat de Borriana. D'acord amb les dades obtingudes es va concloure que el

problema era degut a autointerferències en la recepció de la TDT per l'arribada de

senyals de TDT en els mateixos canals procedents principalment de la zona de

València,  i  de  vegades  també  de  les  Illes  Balears,  a  causa  de  fenòmens  de

sobrepropagació radioelèctrica a la zona de la Mediterrània,  que afectaven els

canals radioelèctrics coincidents amb els rebuts del centre emissor de Desert.

• En  tractar-se  de  problemes  de  recepció  causats  per  autointerferències  amb

senyals procedents de la mateixa xarxa de difusió de televisió (mateix contingut i

mateix canal radioelèctric) , i per tant pertanyents als mateixos concessionaris d'ús

del domini  públic  radioelèctric,  són aquests concessionaris  els que han de ser

informats del problema que s'està patint, perquè siguen ells els que prenguen les

mesures  oportunes  per  a  evitar-ho  o  bé  sol·liciten  a  la  Direcció  General  de

Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació una alternativa per a poder

solucionar-ho.
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Les  mercantils  titulars  de  les  concessions  d'ús  afectades  pel  problema  exposat  en
l'esmentat informe, segons consta en aquest, són:

1. CORPORACIÓN  DE  RADIO  Y  TELEVISIÓN  ESPAÑOLA:  titular  de  les
concessions d'ús dels  canals 22 (Teledeporte, Teledeporte HD) i 58 (La 1, La 2, 24 H,
Clan, La 1 HD)

2. ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, SA: titular de
la concessió d'ús del canal 40 (Antena 3, Neox, Nova, La Sexta, Antena 3 HD, La Sexta
HD) 

3. SOCIEDAD GESTORA DE TELEVISIÓN NET TV, SA: titular de la concessió d'ús
del canal 46 (Paramount Channel, Disney Channel)

4. VEO TELEVISIÓN, SA: titular de la concessió d'ús del canal 46 (Discovery Max)

5. Altres dues societats més titulars de la concessió d'ús dels canals 22 (Dkiss i Ten)

L'informe recull les adreces de totes i cada una d'aquestes mercantils a fi de facilitar la
posada en contacte amb aquestes.

També recull l'informe en el seu últim paràgraf un problema afegit a la zona sud-est de la
localitat, i en carrers com l'avinguda del Cardenal Vicent Enrique i Tarancón i l'avinguda de
Jaume I:

Amb independència d'allò  que s'ha exposat,  ha de tenir-se en compte que en

algunes zones de la  localitat  de  Borriana,  en particular  la  zona  sud-est  de la

localitat i en carrers com a l'avinguda del Cardenal Vicent Enrique i Tarancón i

l'avinguda de Jaume I, tenen problemes addicionals en la recepció de la TDT a

causa de l'apantallament que suposa l'existència d'edificis de considerable altura

davant d'edificacions més baixes (en molts casos habitatges unifamiliars) i  que

provoca que el nivell  de senyal del centre emissor de Desert rebut en aquests

habitatges  de  menor  altura  descendeix  de  manera  considerable,  la  qual  cosa

agreuja encara més el problema d'autointerferències.

PROPOSTES

1.- Que l'Ajuntament de Borriana, en representació dels veïns, informe els concessionaris
afectats del problema exposat, a fi que prenguen les mesures oportunes per a la ràpida
solució d'aquest.
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2.-  Que  es  trasllade  el  present  informe  als  tècnics  corresponents  de  l'Ajuntament  de
Borriana, per al seu coneixement i efectes.

3.-  Que es trasllade el problema juntament amb l'informe a la conselleria corresponent
perquè dins  de  les  seues  competències  inicie  les  actuacions  oportunes  a  fi  de  donar
solució a les deficiències exposades.”

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, 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.

[En aquest moment abandona la sala de sessions el Sr. Sánchez.]

6.BIS.2.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP POLÍTIC CIUDADANOS, RELATIVA A LA
CREACIÓ D'UN PLA DE RECUPERACIÓ D'ESPAIS INFRAUTILITZATS

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

“Borriana disposa d'un nucli urbà dens i compacte a causa de la naturalesa mateixa del
seu origen morfològic. D'altra banda, hi ha una gran falta d'espais per a vianants on els
veïns, les persones, siguen les protagonistes (no els vehicles) i puguen desplaçar-se amb
normalitat i tranquil·litat.

Sense  anar  més  lluny,  a  la  superfície  que  ocupa  la  plaça  Major  (el  Pla),  hi  ha  un
percentatge superior de sòl destinat i ocupat pel vehicle que pel vianant. A més d'açò, si es
pensa  en  llocs  per  a  vianants,  emmarcats  al  centre  urbà  i  connectats  a  les  àrees
comercials de Borriana, només es localitzen espais puntuals com el carrer de Sant Vicent,
el carrer de la Tanda o el carrer de Sant Pere Pasqual.

Com es pot observar, no hi ha un gran itinerari que transforme i connecte les distintes
àrees per tal de fer de Borriana un lloc més agradable per al vianant. A açò cal sumar
l'existència de molts espais de titularitat pública que es troben actualment infrautilitzats.
Això significa que no s'obté el major rendiment possible per a la circulació del ciutadà. Són
llocs que, o bé necessiten una reparació, perquè s'han degradat amb el pas del temps; o
bé el seu ús principal està destinat a l'estacionament de vehicles, o qualsevol altre tipus
d'activitat fora de l'ús de vianants.

Reconvertir  aquests  llocs  en  indrets  més  amables  per  a  les  persones  garanteix  la
revaloració de la zona des d'un punt de vista social, econòmic i comercial. En Ciudadanos
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s'és conscient de la situació de dèficit que travessen les arques municipals, i en el moment
actual és impossible plantejar-se grans partides per a un projecte integral. No obstant això,
sí  que  és  possible  establir  un  protocol  d'‘acupuntura  urbana’;  açò  és,  xicotetes
intervencions amb un cost econòmic xicotet en llocs concrets que generen un resultat de
recuperació altament  positiu.  En l'annex d'aquesta moció ve recollit  un exemple gràfic
d'una actuació de reciclatge urbà a Borriana.

En aquest sentit, també cal recordar la necessitat de fer una ciutat més neta i sostenible.
Tant  des  del  Govern  d'Espanya,  a  través  del  Ministeri  de  Foment,  com  des  de  les
institucions europees mitjançant  la  Xarxa d'Iniciatives Urbanes (amb la  seua estratègia
actual 2014-2020) es planteja en tots els seus plans de sostenibilitat una qüestió comuna:
la de la necessitat d'anar disseminant els vehicles del paisatge urbà i prioritzar, d'aquesta
manera, l'espai per als vianants.

Per tot això, Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía sol·licita:

1. Que es prenguen les mesures necessàries des de les àrees d'Urbanisme i  Via
Pública per a crear un Pla de recuperació d'espais infrautilitzats (PREI).

2. Dotar  el  Pla  de  recuperació  d'espais  infrautilitzats  anualment  amb una  quantia
consensuada en comissió, i ratificada en Ple.

3. Sol·licitar  a  les  instàncies  superiors,  tant  a  la  Conselleria  d'Habitatge,  Obres
Públiques  i  Vertebració  del  Territori,  com  al  Ministeri  de  Foment,  la  incorporació  de
Borriana  als  programes  i/o  xarxes  dependents  d'aquestes  institucions  en  matèria  de
sostenibilitat urbanística.

4. Fomentar a través del Portal de Transparència, xarxes socials i aplicacions per a
mòbils la participació dels veïns de Borriana en aquest procés.

5. Promoure una Comissió Participativa de Recuperació d'Espais dirigida des de les
àrees  corresponents  (Urbanisme i  Via  Pública),  en  la  qual  es  troben  representats  els
distints agents socials implicats, com són veïns, representants polítics i tècnics.”

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

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

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

1.-  La  Sra. alcaldessa  facilita al Sr. Fuster escrit presentat per la Cadena SER el dia 8
d'octubre, en relació amb l'abonament d'indemnització per veto a aquesta cadena per part
de l'Ajuntament de Borriana. També li comunica que durant aquesta setmana s'ha realitzat
l'ingrés  a  què obliga  la  sentència  del  jutjat,  de  manera  que només  queda abonar  els
interessos corresponents. Respon el Sr. Fuster.

2.- El  Sr.  Fuster  pregunta a  la  Sra.  Rius  des  de quan té  constància  que hi  ha  dues
sentències pendents de pagament relatives a terrenys del cementeri i de l'avinguda de les
Corts Valencianes. Respon la Sra. Rius.

3.- El Sr. Fuster pregunta a la Sra. Carda per què en el Pressupost inicial es van retallar
les partides destinades al comerç. Respon la Sra. Carda.

4.- El Sr. Losada pregunta a la Sra. alcaldessa si ja han adoptat alguna resolució relativa a
la celebració o no del festival Arenal Sound 2016. Respon la Sra. alcaldessa.

5.- La Sra. Suay pregunta al Sr. Navarro si té algun coneixement de la resposta que s'ha
donat des de la Conselleria de Sanitat en relació amb la cobertura d'una plaça de pediatria
al consultori del Port de Borriana. Respon el Sr. Navarro.

6.- La Sra. Aguilera pregunta al Sr. Del Moral si té permís de conduir. Respon el Sr. Del
Moral.

7.- La Sra. Aguilera pregunta al Sr. Del Moral si té cotxe propi. Respon el Sr. Del Moral.

8.- La Sra. Aguilera pregunta a la Sra. alcaldessa si pensa continuar permetent que el Sr.
Del Moral continue gastant diners públics per desplaçar-se amb taxi. Responen la Sra.
alcaldessa i del Sr. Del Moral. 

9.-  La  Sra.  Aguilera  pregunta  al  Sr.  Navarro  qui  era  el  responsable  de  l'assistència
sanitària en la  Maraclot.  Estava inclòs en el conveni que té l'Ajuntament amb l'empresa
d'assistència sanitària d'ambulàncies? O el responsable era l'organització? Responen el
Sr. Navarro i el Sr. Granel.

10.- La Sra. Aguilera pregunta al Sr. Granel quan pensa crear unes bases que regisquen
la contractació de publicitat a càrrec de l'erari públic. Respon el Sr. Granel.

11.-  La  Sra.  Aguilera  pregunta al  Sr.  Granel  per  què no es va demanar  informe dels
tècnics municipals per a l'exposició de ferralla que hi ha en diferents parts del poble. Per
què no es va fer abans els tríptics, i es va preguntar a la ciutadania de Borriana si volien
gastar-se 5.250 € en aquesta exposició? Respon el Sr. Granel.

12.- La Sra. Aguilera pregunta a la Sra. alcaldessa per què va firmar un decret el 24 de
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febrer  de 2016, en el  qual  resol  sotmetre a informació pública el  compte de liquidació
definitiva  del  Projecte  de  reparcel·lació  de  la  unitat  d'execució  A-28,  encara  que  la
reparcel·lació  es  va  aprovar  en  2003  i  es  va  inscriure  a  l'agost  de  2004.  Per  què
l'Ajuntament resol d'aquesta manera, quan la llei, en tot moment i justificadament, diu que
després de cinc anys d'acabar el compte de liquidació provisional no té ni cap ni peus, ni hi
ha motiu legal per a tornar a demanar als propietaris una liquidació definitiva. On està el
recurs dels propietaris? S'ha arribat a saber per part dels tècnics o té vosté coneixement
per a donar alguna solució a aquest problema? Respon la Sra. alcaldessa. 

13.- La Sra. Aguilera pregunta a la Sra. alcaldessa si li pareix seriós que, a falta de només
dos mesos per a la celebració del festival Arenal Sound, no estiga encara firmat el lloguer
dels terrenys i que no hi haja un conveni firmat per l'empresa. Respon la Sra. alcaldessa.

14.-  La  Sra.  Sanchis  fa  un  aclariment  al  Sr.  Granel  sobre  la  seua  opinió  relativa  a
l'exposició de ferralla a la plaça Major i voltants.

15.- La Sra. Sanchis sol·licita del Sr. Del Moral la seua dimissió, com a conseqüència del
pagament amb diners públics dels  trajectes recorreguts amb taxi,  i  poca utilitat  de les
seues competències. Respon el Sr. Del Moral. 

16.-  La Sra. Sanchis  pregunta al Sr. Zorío on està el calendari d'activitats per a atraure
turisme cap a Borriana a l'estiu,  que es va comprometre a facilitar-li  en el  Ple passat.
Respon el Sr. Zorío.

17.- La Sra. Sanchis manifesta la seua queixa pel fet que s'obligue a obtenir una llicència
de gual  al  Port  en aquells casos en què no hauria de ser necessari.  Responen el  Sr.
Arnandis i la Sra. alcaldessa.

18.-  La  Sra.  Sanchis  pregunta  a  la  Sra.  Carda  en  quina  situació  s'està  en  matèria
d'ocupació,  perquè considera que en el  que es porta de legislatura no s'ha fet  res de
productiu. Es continua esperant o es farà ja alguna cosa? Respon la Sra. Carda.

19.-  El  Sr.  Granel  intervé per  manifestar  a  la  Sra.  Sanchis  que considera  que ha de
demanar  disculpes  als  artistes  responsables  de  l'exposició  de  ferralla.  Respon la  Sra.
Sanchis.

I sense més assumptes per tractar, la Presidència alça la sessió a les 21 hores i 50 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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