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ESBORRANY  EN  EXTRACTE  DE  L'ACTA  DE  LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA
REALITZADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL 3 DE NOVEMBRE DE 2016

A la ciutat de Borriana, el 3 de novembre de 2016, es reuneixen a la sala de sessions
de  la  casa  consistorial  de  l'Ajuntament  de  Borriana,  assistits  per  la  secretària
accidental, Sra. Elvira de Alba Alonso, amb la presència de la interventora accidental,
Sra. Mercedes Martí Sánchez, 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 00 minuts, i es
passa a continuació a llegir i resoldre els assumptes compresos en l'ordre del dia.

1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A
LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA REALITZADA EL DIA 15 D'ABRIL DE 2016 EN LA
SEUA VERSIÓ EN AMBDUES LLENGÜES OFICIALS (Secretaria)

La secretària accidental dóna compte de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió
plenària extraordinària realitzada el  dia 15 d'abril  de 2016,  en la seua redacció en
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ambdues 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.-  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DE  L'EXPEDIENT  8/2016  DE  MODIFICACIÓ  DE
CRÈDITS  PER  MITJÀ  DE  SUPLEMENTS  DE  CRÈDIT  I  CRÈDITS
EXTRAORDINARIS EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L'EXERCICI 2016 (Àrea
Econòmica. Intervenció) (exp. G-13076/2016)

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

“Vista  la  Memòria  d'Alcaldia  Presidència  sobre  la  necessitat  de  tramitació  de
l'expedient  núm.  8-2016  de  suplements  de  crèdit  i  crèdits  extraordinaris  en  el
Pressupost municipal de l'exercici 2016 vigent.

Es determina la procedència de tramitar expedient de modificació de crèdits per mitjà
de concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit. 

L'objecte  de  la  present  modificació  és  suplementar  l'aplicació  pressupostària
d'amortització  de  préstecs,  a  càrrec  del  romanent  de  tresoreria  per  a  despeses
generals procedent de l’última liquidació aprovada, de conformitat amb la normativa
vigent i informe favorable emés per Intervenció (art. 32 de la Llei orgànica 2/2012).

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

PRIMER.- Aprovar  l'expedient  8-2016  de  modificació  de  crèdits  per  mitjà  de
suplements de crèdit i crèdits extraordinaris en el Pressupost municipal de l'exercici
2016, segons el desglossament que es relaciona: 
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codi aplicació pressupostària projecte modificac(+) € 

DESPESES.- SUPLEMENT CRÈDITS  

011.9130000 AMORTITZACIÓ PRÉSTECS 322.774,00 €

suma 322.774,00 €

codi aplicació pressupostària projecte modificac(-) € 

INGRESSOS.- FINANÇAMENT  

870.0000 ROM. TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 322.774,00 €

suma 322.774,00 €
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SEGON.- Procedir a la seua publicació, en els termes assenyalats en l'art. 169 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l'art. 20 del RD 500/1990.”

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

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

3.-  DACIÓ  DE  COMPTE  AL  PLE  D'INFORMACIÓ  ECONÒMICA REFERIDA AL
TERCER TRIMESTRE DE 2016 (Àrea Econòmica. Intervenció) (exp. G-12755/2016)

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

“Vist el resum trimestral de l'estat d'execució del Pressupost d'ingressos i de despeses,
així com del moviment i la situació de la tresoreria de l'entitat format per la Intervenció i
Tresoreria municipals, corresponent al TERCER TRIMESTRE DE 2016, 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 objeccions, i allò que estableixen l’art. 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, i
el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, vist el dictamen favorable per unanimitat de la
Comissió  Municipal  Permanent  d'Hisenda  i  Comptes,  el  Ple  d’aquest  Ajuntament
acorda:

PRIMER.- Quedar assabentat de la següent informació econòmica subministrada per
la Intervenció i Tresoreria municipals, corresponent al tercer trimestre de 2016:
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 objeccions 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.

4.- DACIÓ DE COMPTE AL PLE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL ENTRE ELS DIES 29/09/2016 I 20/10/2016, AMBDÓS INCLOSOS
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(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 29/09/2016 i
20/10/2016, 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  26/09/2016  AL  23/10/2016,  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 26/09/2016 al 23/10/2016, 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

5.BIS.1.-  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  D'EXPEDIENT  9/2016  DE  MODIFICACIÓ  DE
CRÈDITS  PER  MITJÀ  DE  CRÈDITS  EXTRAORDINARIS  I  SUPLEMENTS  DE
CRÈDIT (Àrea Econòmica. Intervenció) (exp. G – 13863/2016)

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

“Vista  la  Memòria  d'Alcaldia  Presidència  sobre  la  necessitat de  tramitació  de
l'expedient  núm.  9-2016  de  suplements  de  crèdit  i  crèdits  extraordinaris en  el
Pressupost municipal de l'exercici 2016 vigent.

Es determina la procedència de tramitar expedient de modificació de crèdits per mitjà
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de concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit. 

L'objecte de la present modificació és concretament la dotació de crèdits extraordinaris
amb motiu de consignar crèdit per a la contractació de treballadors desocupats dins
del  programa  d'Iniciativa  Social  en  col·laboració  amb  corporacions  locals,
regulat en l'Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible.

Aquesta modificació es finança amb la baixa de partida de despeses del capítol 2 (pla
municipal d'ocupació).

No  obstant  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 majoria de la Comissió Municipal Permanent d'Hisenda i
Comptes, el Ple de l'Ajuntament ACORDA:

PRIMER.- Aprovar  l'expedient  9-2016  de  modificació  de  crèdits  per  mitjà  de
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”.

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

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

codi aplicació pressupostària projecte modificac(+) € 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS 

241.1430002 SALARIS SALARI JOVE 2016 2016-042 11.406,50 €

241.1600002 S. SOCIAL SALARI JOVE 2016 2016-042 3.593,05 €

suma 14.999,55 €

codi aplicació pressupostària projecte modificac(-) € 

DESPESES - disminució 

241.22699044 PLA MUNICIPAL D’OCUPACIÓ 14.999,55 €

suma 14.999,55 €

equilibri si

EMCORP

codi aplicació pressupostària projecte modificac(+) € 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS 

241.1430004 SALARIS EMCORP 2016 2016-043 5.434,70 €

241.1600003 S. SOCIAL EMCORP 2016 2016-043 2.065,19 €

suma 7.499,89 €

codi aplicació pressupostària projecte modificac(-) € 

DESPESES – disminució 

241.22699044 PLA MUNICIPAL D’OCUPACIÓ 7.499,89 €

suma 7.499,89 €

equilibri si

OPEA

codi aplicació pressupostària projecte modificac(+) € 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS 

241.1430005 SALARIS OPEA 2016 2016-044 15.209,00 €

241.1600004 S. SOCIAL OPEA 2016 2016-044 4.790,84 €

suma 19.999,84 €

codi aplicació pressupostària projecte modificac(-) € 

DESPESES – disminució 

241.22699044 PLA MUNICIPAL D’OCUPACIÓ 19.999,84 €

suma 19.999,84 €

equilibri si
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6. PRECS I PREGUNTES

1.- El Sr. Fuster, a col·lació de la pregunta núm. 4 realitzada per ell en el Ple ordinari
de 6 d'octubre, en relació amb les expropiacions de terrenys a la ronda de Pere IV per
a l'ampliació del Cementeri Municipal, prega a la Sra. Rius que demane disculpes per
la contestació que va donar al seu dia, perquè considera que va faltar a la veritat,
segons el que ell ha esbrinat per informe emés respecte d'això per la cap de Secció
d'Urbanisme. Respon la Sra. Rius.

2.- La  Sra. Montagut  reclama a la Sra. alcaldessa informació relativa a la sol·licitud
que el Grup Popular de l'Ajuntament de Borriana havia implementat ja durant 2015,
relativa a la sol·licitud a la Conselleria d'informació del nombre d'alumnes matriculats a
l'Escola Oficial d'Idiomes, amb l'objectiu d'implementar la tramitació per a la sol·licitud
d'autorització d'una escola oficial d'idiomes d'àmbit comarcal a la localitat de Borriana.
Li  pregunta  si  s'ha  realitzat  alguna  tramitació  respecte  d'això,  que  comunique  la
informació que tinga. Respon la Sra. alcaldessa. 

3.- El Sr. Safont pregunta al Sr. Gual per què s'ha reduït la partida de combustible de
la Policia Local, segons un decret firmat el dia 14 d'octubre de 2016. Respon el Sr.
Gual.

4.- La Sra. Suay insta el Sr. Navarro, com a regidor delegat de Sanitat, que faça les
gestions oportunes per a poder realitzar la campanya de prevenció de l'ull gandul o
ambliopia (i posteriorment el seu seguiment) als xiquets de 4-5 anys de Borriana; ja
que fins enguany la realitzaven dos especialistes de l'Hospital Provincial de Castelló, el
contracte dels quals s'ha rescindit fa escasses dates. Respon el Sr. Navarro. 

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

5.- La Sra. Aguilera pregunta al Sr. Arnandis què passarà amb el Pla de minimització
d'impacte ambiental de la Marjaleria de Borriana i amb tota la tramitació ja realitzada;
ja  que,  segons  declaracions  seues  en  premsa,  la  intenció  és  deixar  caducar
l'expedient. Respon el Sr. Arnandis.

6.- La Sra. Aguilera pregunta al Sr. Granel si ja ha negociat amb l'empresa editora del
butlletí d'informació municipal, perquè durant 2016 s'ha deixat d'editar dos números i
els suplements. S'ha negociat en què es rebaixarà el contracte? Açò pot ser motiu de
rescissió del contracte amb l'empresa? Respon el Sr. Granel.

7.- La Sra. Aguilera recrimina a la Sra. Carda que haja passat un altre mes, i que no hi
haja data per a l'inici del Mercat de la Mar. Així mateix li ressalta la seua estupefacció
en conéixer que sí que ha tret una comunicació que s'ha de tancar el recinte firal amb
una tanca de dos metres d'altura. Per què encara no hi ha data per al seu inici? Se sap
ja qui gestionarà aquest mercat? Respon la Sra. Carda.
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8.- La Sra. Aguilera pregunta a la Sra. alcaldessa si sap on se celebrarà l'edició 2017
del festival Arenal Sound; i si li pareix de rebut que a deu dies de l'inici de la venda
d'entrades, no sabem on se celebrarà, però tampoc es coneix les despeses que ha
generat l'edició de 2016. Respon la Sra. alcaldessa.

9.-  La  Sra. Sanchis  manifesta a la Sra. Carda que entén que el que es conté en el
punt núm. 5.bis.1 (aprovació de l'expedient 9/2016 de modificació de crèdits) és molt
semblant al Pla d'ocupació de la Diputació i de la Conselleria que va rebutjar al seu
dia. Sol·licita que li explique la diferència entre ambdós plans d'ocupació, i per què ha
acceptat aquest i no l'altre. Respon la Sra. Carda.

10.- La Sra. Sanchis pregunta a la Sra. Monferrer sobre l'ús d'instal·lacions públiques
durant  la  nit  dels  zombis  del  passat  31  d'octubre  de  2016.  Es  va  cobrar  a  les
empreses?, perquè l'empresa sí que va cobrar als participants. I respecte dels patis
dels dos col·legis públics on es va celebrar, se’n va fer ús sense autorització prèvia de
la  Conselleria.  La  festa  estava  coberta  per  l’assegurança?  Responen  la  Sra.
alcaldessa i la Sra. Monferrer. 

11.- La Sra. Sanchis pregunta al Sr. Arnandis informació sobre la tramitació davant de
la Direcció de Costes, en relació amb la proposta de l'informe de regeneració de la
costa de Sant Gregori. Respon el Sr. Arnandis.

12.-  La  Sra.  Sanchis  pregunta  a  la  Sra.  alcaldessa  sobre  l'informe  jurídic  de
contestació  al  recurs  interposat  per  la  urbanitzadora  Golf  Sant  Gregori,  SA.  Ha
consultat amb els tècnics les conseqüències que tindrà per a aquest consistori el fet de
no  presentar-ho  dins  del  temps  i  en  la  forma  escaient,  i  que  aprove  el  Ple  la
contestació? Respon la Sra. alcaldessa.

I sense més assumptes per tractar, la Presidència alça la sessió a les 20 hores i 21
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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