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ESBORRANY EN EXTRACTE DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA
PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL 2 DE NOVEMBRE DE 2017

A la ciutat de Borriana, el 2 de novembre de 2017, es reuneixen a la sala de sessions de la
casa consistorial de l'Ajuntament de Borriana, assistits per la secretària, Sra. Iluminada
Blay  Fornas,  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)
4a. SRA. MARIA ROMERO CANO (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)
SR. SANTIAGO ZORÍO CLEMENTE (Compromís)
SR. JUAN FUSTER TORRES (PP)
SRA. ANA MONTAGUT BORILLO (PP) 
SRA. VICTORIA MARÍA MARÍN FUENTES (PP)
SRA. M. CONSUELO SUAY MONER (PP)
SR. CARLOS SOLÁ PERIS (PP)
SR. ALEJANDRO CLAUSELL EDO (PP) 
SRA. MARIOLA AGUILERA SANCHIS (Cibur)
SR. ANTONIO SÁNCHEZ AVILÉS (Cibur)
SRA. M. JESÚS SANCHIS GUAL (Ciudadanos)

ABSENTS
SR. ÍÑIGO LOSADA BREITLAUCH (PP)

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 2  DE FEBRER DE 2017,  EN LA
SEUA VERSIÓ EN LES DUES LLENGÜES OFICIALS (Secretaria)

La Secretaria  dóna  compte  de  l'esborrany  de  l'acta  corresponent  a  la  sessió  plenària
extraordinària  realitzada el  dia  2 de febrer  de 2017,  en la  seua redacció en ambdues
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llengües oficials.

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

2.-  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DE  LA REVISIÓ  DEL  PREU  DEL  CONTRACTE  DE
SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA I SERVEI DE GESTIÓ ENERGÈTICA I
MANTENIMENT AMB GARANTIA TOTAL DE LES INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
PÚBLIC  DE  L'AJUNTAMENT  DE  BORRIANA,  SUBSCRIT  AMB  LA  MERCANTIL
GESTIÓN ENERGÉTICA Y ALUMBRADO PÚBLICO UTE (exp. 485/15) (Àrea I.  Neg.
Contractació)

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

“Vista  la  sol·licitud formulada per  la  mercantil  Gestión Energética y  Alumbrado Público
Burriana  UTE,  adjudicatària  del  subministrament  d'energia  elèctrica  i  servei  de  gestió
energètica i manteniment amb garantia total de les instal·lacions d'enllumenat públic de
l'Ajuntament de Borriana, de data 1 de juliol de 2016, en què insta la revisió de preus del
contracte amb efecte d'1 de gener de 2016.
Vista la documentació aportada per l'adjudicatària en data 4 de juliol de 2017, integrada pel
pla de mesura i  verificació de consums de l'enllumenat públic de Borriana i  l'anàlisi de
millores.

Vistos els informes emesos per l'enginyer tècnic industrial municipal en data 10 d'octubre
de 2016, en que dóna conformitat a l'increment de preu corresponent a 2016 per un import
anual de 21.001,80 € (17.356,86 més 21% d'IVA), i de 8 d'agost de 2017, en què detalla i
analitza la documentació aportada per l'adjudicatària.

Vistos els informes emesos per la cap de Secció Primera i per la Intervenció de Fons de
data 26 de setembre i 11 d'octubre respectivament.

De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Règim Interior, Recursos
Humans i Benestar Social, el Ple de l'Ajuntament ACORDA:

PRIMER.- Aprovar la revisió del preu del contracte de subministrament d'energia elèctrica i
servei  de  gestió  energètica  i  manteniment  amb  garantia  total  de  les  instal·lacions
d'enllumenat  públic  de  l'Ajuntament  de  Borriana,  subscrit  amb  la  mercantil  Gestión
Energética y Alumbrado Público UTE, de conformitat amb els termes del contracte, amb
efecte  d'1  de  gener  de  2016  en  què  queden  fixats  els  preus  del  contracte  com  a
continuació figuren, en imports anuals, IVA 21% inclòs:

Import total anual

P SE 374.033,05

P SRV 350.030,49

Total PMA 724.063,54

La revisió aplicada implica un increment anual de 21.001,80 € (17.356,86 més 21% d'IVA).
Els imports expressats ja han sigut aplicats en la facturació des d'1 de gener de 2017. 
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SEGON.- Reconéixer l'obligació de pagament a l'adjudicatària de la quantitat de 21.001,80
€ corresponent a l'increment de preu del contracte des d'1 de gener a 31 de desembre de
2016, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 920.22100000 Electricitat serveis generals.

TERCER.- Deixar  constància dels  següents  aspectes econòmics  del  contracte,  segons
consta en l'informe d'auditoria del servei presentat en data 4 de juliol de 2017:

Correspon a l'Ajuntament un import de 3.225,44 € anuals (sense IVA) per estalvi en el
consum obtingut.

En la data de l'informe s'havien realitzat altres inversions en les instal·lacions d'enllumenat
públic per un import de 17.933,54 €. De conformitat amb la proposta plantejada en
l'informe, aquesta quantitat es compensa a compte dels estalvis expressats, a raó de
3.225,44 €/any, i queda un saldo a favor de l'Ajuntament corresponent a 3,5 anys, és a
dir, 11.095,45 €.

QUART.- Requerir la mercantil adjudicatària perquè, en el termini d'un mes comptador de
la notificació del present acord, presente una proposta de calendari per a realització de les
millores oferides en la seua plica que no s'han realitzat fins a la data, tal com s'enumeren
en l'informe subscrit per Engitec Projectes d'Enginyeria, SL, de data 6 de juny de 2017.

CINQUÉ.- Notificar a l'interessat, significant que contra el present acord, que és definitiu en
la via administrativa, poden interposar en el termini d'un mes recurs potestatiu de reposició
davant  de  l'òrgan  que  el  dicta,  o,  en  el  termini  de  dos  mesos,  recurs  contenciós
administratiu davant del jutjat d'aquesta jurisdicció de Castelló de la Plana, de conformitat
amb  el  que  disposen  l'art.  124  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment
administratiu comú, i l’art. 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa. Això sense perjudici que puguen utilitzar altres recursos si ho
estimaren oportú.”

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

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

3.-  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DE  L'EXPEDIENT  PER  A  LA CONTRACTACIÓ  DEL
SUBMINISTRAMENT  DEL  BUTLLETÍ  D'INFORMACIÓ  MUNICIPAL  EL  PLA I  DEL
LLIBRE  ANUAL  DE  LES  FESTES  DE  FALLES  I  ELS  PLECS  REGULADORS  DE
L’ESMENTADA CONTRACTACIÓ (exp. G11916/2017) (Àrea I. Neg. Contractació)

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

“Vistes  les  actuacions  seguides  amb vista  a  la  contractació  del  subministrament  del
butlletí  d'informació municipal  El Pla i  del  llibre anual de les festes de Falles,  de
conformitat amb la providència conjunta dels regidors de Joventut,  Festes i  Falles i  de
Participació Ciutadana, Transparència, Comunicació i Noves Tecnologies (exp. 65/17- Gest
11916/17), per procediment obert i diversos criteris d'adjudicació.
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Vist el plec de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars elaborat
per  la  cap  de  la  Secció  Primera,  regulador  de  la  contractació,  amb  subjecció  al  que
estableixen els  art.  114 i  següents  del  TRLCSP i  que la  vigència  del  contracte no es
produirà amb anterioritat a 2018.

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

Vist l'informe emés per la cap de Secció Primera de Contractació i de conformitat amb el
dictamen  de  la  Comissió  d'Interior,  Recursos  Humans  i  Benestar  Social,  el  Ple  de
l'Ajuntament acorda:

Primer.- Aprovar  l'expedient  per  a  la  contractació  del  subministrament del  butlletí
d'informació municipal  El Pla i  del llibre anual de les festes de Falles i el plec de
prescripcions  tècniques  i  de  clàusules  administratives  particulars.  Establint  tres  criteris
objectius d'adjudicació que s’han de valorar com segueix:

- Preu total anual…………………………………………….....fins a 75 punts

     Preu menor oferit
Puntuació = 75 x -------------------------------

     Oferta que es valora

- Més pàgines a tot color en el BIM……………      …...…. fins a 20 punts
4 pàgines (a més de les previstes) …….10 punts
8      “  “            ……..20 punts

- Estar en possessió de la ISO 14001 de Gestió Ambiental…….… 5 punts

Segon.-  Adoptar  el  compromís de consignar suficient  import  (39.312 euros anuals  IVA
inclòs)  en el  pressupost  per  a  l'exercici  de 2018,  quedant condicionada l'adjudicació a
l'existència de crèdit suficient i adequat per a atendre la despesa.

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

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

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

4.- DESIGNACIÓ, SI ESCAU, DELS DIES AMB CARÀCTER DE FESTA LOCAL PER A
2018 (exp. G12889/2017) (Àrea I. Neg. Contractació)
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La  Secretaria  dóna  compte  de  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  Permanent
d'Interior, Recursos Humans i Benestar Social, del següent tenor literal:

“Vista  la  proposta  formulada  pel  regidor  delegat  d'Interior  i  de  conformitat  amb  la
comunicació remesa pel director territorial d'Economia Sostenibilitat, Sectors Productius,
Comerç  i  Treball,  Secció  de  Regulació  Laboral,  de  la  Conselleria  d'Economia,
Sostenibilitat, Sectors Productius, Comerç i Treball de 29 de setembre d’enguany (registre
entrada núm. 12936, de 29 de setembre), i a fi de complir el que disposa l'article 45 del
Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, referent a la designació de dos dies de l'any 2018
amb caràcter de festa local.

De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Interior, Recursos Humans i
Benestar Social, el Ple de l'Ajuntament proposa els següents dies:

El dia 3 de febrer, festivitat de Sant Blai.

El dia 8 de setembre, festivitat de la Mare de Déu de la Misericòrdia.”

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

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

5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI
PER A L'EXECUCIÓ DE LES PREVISIONS DEL PLA ZONAL DE RESIDUS DE LES
ZONES II, IV I V (exp. 9943/2017) (Àrea III. Neg. Activitats)

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

“Vist l'expedient que s'està tramitant amb vista a la ratificació d'aquest Ajuntament de la
modificació dels Estatuts del Consorci per a l'execució de les previsions del Pla zonal de
residus de les zones II, IV i V.

Vist que el Ple de l'Ajuntament, en sessió realitzada el dia 9 de gener de 2006, va aprovar
el  projecte d'Estatuts  del  Consorci  per  a  l'execució de les previsions del  Pla zonal  de
residus de les zones II, IV i V, acord en el qual també es va aprovar la incorporació de
l'Ajuntament de Borriana a l'esmentat Consorci. 

Atés que la Junta de Govern del Consorci de Residus C2 de data 27 de juny de 2017 va
acordar aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci per a l'execució de les
previsions del Pla zonal de les zones II, IV i V, acord notificat a aquest Ajuntament en data
30 de juny de 2017. 

Vist  que l'esmentada modificació  va ser  exposada al  públic  per  un termini  de 30 dies
hàbils, mitjançant anunci publicat en el BOP núm. 78 d'1 de juliol de 2017 i en el tauler
d'anuncis de la seu electrònica del Consorci, sense que s’haja presentat cap reclamació,
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per la qual cosa queda en conseqüència provisionalment aprovada. 

Vist  que,  de  conformitat  amb  l'acord  d'aprovació  inicial,  una  vegada  aprovada
provisionalment la modificació ha de ser enviada a tots els ens consorciats per a la seua
ratificació i posterior notificació al Consorci.

Atés que l'article 25.2 b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local,  confereix  als  ajuntaments  competència  en  matèria  de  medi  ambient  urbà  i  en
particular entre altres en gestió dels residus sòlids urbans.

Atés que l'òrgan municipal competent per a l'aprovació de la modificació dels Estatuts del
Consorci és el Ple de la corporació, en virtut de l'article 123.1.f de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local, i que es requereix el vot favorable de la
majoria absoluta del nombre legal de membres del Ple tal com disposa l'article 123.2 de
l'esmentada  Llei  7/1985  i  109.1  de  la  Llei  8/2010,  de  la  Generalitat,  que  ha  d'anar
precedida d'informació pública per un termini de trenta dies, tal com s'indica en l'article
109.3 de la Llei 8/2010 i així ha estat efectuat pel Consorci.

En virtut de tot això i vist l'informe proposta de la Secretaria Municipal i de conformitat amb
aquest,  el  Ple  de  l'Ajuntament,  amb  el  dictamen  favorable  emés  per  la  Comissió
Informativa  d'Urbanisme  i  Medi  Ambient  i  per  majoria  absoluta  del  nombre  legal  de
membres, acorda: 

PRIMER.- Ratificar la modificació provisional dels Estatuts del Consorci per a l'execució de
les previsions del Pla zonal de les zones II, IV i V, en els termes establits en l'acord de la
Junta de Govern de l’esmentat Consorci en data 27 de juny de 2017, el nou text estatutari
dels quals redactat s'adjunta com annex I, i que està format per un preàmbul, 30 articles,
una disposició addicional i una disposició final i un annex de municipis inclosos en el Pla
zonal 2 àrea de gestió C2. 

SEGON.- Remetre certificació del present acord al Consorci de Residus per a l'execució de
les previsions del Pla zonal de les zones II, IV i V, a l’efecte de continuar el procediment.”

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

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

6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'EXTINCIÓ DEL PATRONAT GUARDERIA INFANTIL
TARONGERA  INFANT  FELIP  DE  BORRIANA  (exp.  12504/2017)  (Àrea  IV.  Neg.
Participació Ciutadana)

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

“Vista la providència subscrita pel regidor delegat de la guarderia, Sr. Javier Gual Rosell,
amb vista a l'extinció del Patronat guarderia infantil tarongera Infant Felip de Borriana, i
tenint en compte els següents: 
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ANTECEDENTS: 

PRIMER.- L'Ajuntament de Borriana va cedir  en data 6 de juliol  de 1965 una parcel·la
situada a l'av. Corts Valencianes, número 7, al Sindicato Nacional de Frutos y Productos
Hortofrutícolas per a la construcció d'un immoble, que, de conformitat amb la cessió, havia
de destinar-se a escola infantil. En compliment de l'esmentada condició, l'esmentat sindicat
va construir-hi una guarderia infantil.

Així la guarderia denominada  ʻguarderia infantil  tarongera Infant Felipʼ, que tenia com a
finalitat essencial la custòdia i atenció dels fills menors de sis anys de dones treballadores
per  compte  d'altri,  durant  les  jornades  de  treball  d’aquestes,  es  va  constituir  com  a
propietat del Sindicato de Frutos y Productos Hortofrutícolas.

SEGON.- Extingida l'organització sindical en 1976, així com els sindicats que en depenien,
entre  aquests  el  Sindicat  de  Frutos  i  Productes  Hortifrutícolas,  i  a  l'efecte  que  la
mencionada  guarderia  seguira  en  funcionament,  el  27  de  febrer  de  1978  el  Ple  de
l'Ajuntament  va  aprovar  la  constitució  d'un  patronat  municipal  d'assistència  social  i
guarderies infantils que tenia per objecte la tutela de la guarderia infantil Infant Felip, i
va procedir a aprovar-ne els Estatuts, amb la denominació de ʻPatronat guarderia infantil
tarongera Infant Felip de Borrianaʼ.

L'article 10 dels Estatuts estableix que el patrimoni autònom d'aquesta guarderia consisteix
en l'edifici guarderia situat al carrer de la Ronda d’Escalante, núm. 7, amb totes les seues
instal·lacions, mobiliari i parament. 

No obstant això, l'edifici mai va ser patrimoni autònom d'aquesta guarderia ja que, en virtut
de la Llei 4/1986, de 8 de gener, de cessió de béns del patrimoni sindical acumulat, va
passar a formar part del patrimoni sindical acumulat, i així figura inscrit en el Registre de la
Propietat.

D'altra  banda,  els  Estatuts  van  designar  un  Consell  Rector  del  Patronat  format  per
persones físiques, que formaven part del consell  en funció del  càrrec que exercien en
determinades entitats del municipi de Borriana; no obstant això, cap de les esmentades
entitats  com  a  tals  formaven  part  d’aquest,  ni  consta  que  hagueren  assumit  cap
participació en el Patronat, sent l'Ajuntament l'únic responsable de la seua creació. 
Formaven el Consell Rector les següents persones físiques: 
President: L'alcalde
Vocals: 
- Tres regidors designats per l'Ajuntament
- El president de la Cooperativa de Crèdit Caixa Rural de Sant Josep
- El president de la Cambra Agrària Local 
- El president del Sindicat de Regs
- El president de la Mútua de Borriana
- El president de l'Associació Local d'Exportadors de Fruita
- Dos vocals de lliure designació de l'Alcaldia nomenats per la seua idoneïtat i coneixement
de la matèria
- Dos vocals triats pels pares dels xiquets
- La directora de la guarderia, que exercia les funcions de secretària del Consell Rector
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D'aquesta manera l'Ajuntament de Borriana és l'única entitat que ha exercit les funcions de
tutela  de  la  guarderia,  amb  l’exercici  per  part  de  l'alcalde  d'aquest  Ajuntament  de  la
Presidència del Patronat. 

L'entrada en vigor, el  dia 15 de gener de 2012, del Decret 2/2009, de 9 de gener, del
Consell,  pel  qual  s’establixen els  requisits mínims que han de complir  els  centres que�
impartisquen el primer cicle de l’educació infantil a la Comunitat Valenciana, va determinar�
que, davant de la necessitat d'adaptació de l'esmentada guarderia a les noves exigències
reglamentàries i dins del marc educatiu vigent establit per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de
maig, d'educació, aquest Ajuntament sol·licitara la creació d'una escola infantil de la seua
titularitat,  atés que no existeix  en la  localitat  cap altre centre docent públic  d'educació
infantil de primer cicle, i tot això sobre la base de la guarderia ja existent.

Per  tant,  a  partir  de  l’entrada  en  vigor  d'aquesta  Llei,  i  a  la  vista  del  nou  règim  de
competències municipals establit per la Llei 27/2013 i a l'efecte d'aclarir de manera urgent
la relació i vinculació municipal amb l'esmentada guarderia, es va iniciar la tramitació per a
sol·licitar la creació d'una escola infantil de titularitat municipal, i va ser aprovat pel Ple de 8
de gener de 2015, l'aprovació definitiva de la memora de creació de l'escola infantil així
com el seu Reglament d'organització i funcionament (BOP núm 19, de 12 de febrer de
2015). També es van obtenir els informes preceptius, d'acord amb l'article 7.4 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER.-  Creada l'escola infantil  municipal,  sobre la base de la  guarderia ja existent,
aquesta  va  entrar  en  funcionament  en  el  curs  escolar  2016-2017,  mitjançant  gestió
indirecta, havent-se subrogat l'empresa concessionària en la contractació del personal de
què disposava el  Patronat,  i  quedant tots els béns mobles d’aquest  adscrits a l'escola
infantil municipal. 

SEGON.- Perduda, doncs,  la finalitat  del  Patronat,  que ja no exerceix cap activitat,  es
procedent que el Ple de l'Ajuntament, òrgan que va acordar la seua creació, procedisca a
acordar  la  seua  extinció,  i  a  continuació  es  procedisca  a  l'extinció  de  les  relacions
jurídiques  que  encara  tinguera  pendents  el  Patronat,  com  a  pas  previ  a  la  seua
desaparició. 

Vist que qualsevol despesa que haja d'efectuar-se per a extingir les relacions jurídiques
que encara tinguera pendents el  Patronat  no es tracta de despeses pròpies d'aquesta
Administració,  sinó  que  les  esmentades  despeses  vénen  motivades  a  causa  de  la
circumstància que aquest Ajuntament va assumir i així ha exercit la tutela de la guarderia, i
després de la creació de l'escola infantil, ha d'assumir les despeses inherents a la seua
liquidació, havent de ser imputades amb càrrec a la corresponent aplicació pressupostària
del capítol 4 de pressupost de despeses per a l'exercici 2017. 

Vist que, en el Pressupost municipal de l'exercici 2017, hi ha crèdit en la partida 48900006 
Guarderia Infant Felip, per import de 42.000 euros. 
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Per  tot  això,  el  Ple  de  l'Ajuntament,  de  conformitat  amb  el  dictamen  de  la  Comissió
Municipal de Participació Ciutadana, acorda: 

PRIMER.- Extingir el Patronat guarderia infantil tarongera Infant Felip de Borriana amb CIF
núm. G12073177 , que va ser creat mitjançant un acord del Ple de l'Ajuntament de data 27
de febrer de 1978. 

SEGON.- Procedir a l'extinció de les relacions jurídiques que encara tinguera pendents el
Patronat,  com a pas previ a la seua desaparició,  imputant  les despeses que d'això es
deriven amb càrrec a la corresponent aplicació pressupostària del capítol 4 de Pressupost
de despeses per a l'exercici 2017, partida 48900006 Guarderia Infant Felip.

TERCER.-  Contra  el  present  acord,  que  posa  fi  a  la  via  administrativa,  les  persones
interessades poden interposar,  potestativament,  recurs  de  reposició  davant  del  Ple  de
l'Ajuntament en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà a aquell en què tinga
lloc la notificació de la present resolució, d'acord amb el que estableixen els articles 123 i
124  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les
administracions públiques, o directament recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de la ciutat de Castelló de la Plana, en el termini de dos mesos
comptadors des de l'endemà de la notificació de la present resolució de conformitat amb�
allò que disposa l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció�
contenciosa  administrativa.  Sense  perjudici  que  les  persones  interessades  puguen
exercitar-ne qualsevol altre que estimen oportú.” 

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

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

7.-  SOL·LICITUD,  SI  ESCAU,  DE  L'ADHESIÓ  AL  CONVENI  MARC  DE
COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEF I LA FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS
I  PROVÍNCIES PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE EQUIPS PER A LA
RECERCA  D'OCUPACIÓ  I  EMPRENEDORIA  (exp.  11583/2017)  (Àrea  IV.  Neg.
Participació Ciutadana) 

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

“Vist l'expedient que s'està tramitant amb vista a l'adhesió al conveni marc de col·laboració
formalitzat el dia 30 de juny de 2017 (publicat en el DOGV núm. 8097 de 2.08.2017) entre
el Servef i  la Federació Valenciana de Municipis i  Províncies per al desenvolupament i
posada en marxa del projecte Equips per a la recerca d'ocupació i emprenedoria, declarant
el seu interés en el col·lectiu de persones joves desocupades, beneficiàries del Sistema
Nacional de Garantia Juvenil o registre o sistema que ho complemente o substituïsca en
un futur, segons la definició del Reial decret llei 6/2016, de 23 de desembre, de mesures
urgents per a l'impuls del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
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Vist l'informe favorable  emés per l'agent d'ocupació i desenvolupament local de 25 de
setembre de 2017, en el qual assenyala el següent: 

ASSUMPTE.- Sol·licitud d'adhesió de l'Ajuntament de Borriana al conveni marc de
col·laboració  entre  el  Servei  Valencià  d'Ocupació  i  Formació  i  la  Federació
Valenciana de Municipis i Províncies per al desenvolupament i posada en marxa
dels equips de recerca d'ocupació i emprenedoria.
A final de març de 2017 es rep en l'Alcaldia de Borriana una invitació remesa des
de l'Oficina Tècnica de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, per a
participar en el programa Equips de recerca d'ocupació i emprenedoria. Aquest
tipus de projectes està adreçat a persones desocupades, té com a objectiu millorar
les  estratègies  de  recerca  d'ocupació  mitjançant  la  intervenció  d'una  persona
coach, professional entrenadora. Amb aquests processos proactius es potencien
les  habilitats  dels  participants  i  s'incrementen  les  seues probabilitats  de  trobar
ocupació, bé siga per compte propi o alié, o bé unint-se a altres persones a través
de  les  distintes  formes  admeses  en  dret.  Aquests  ʻequipsʼ inclouen  recursos
d'orientació, formació i activitats específicament dissenyades per a cada grup de
participants o col·lectius que, utilitzant la metodologia del coaching, han aconseguit
un  èxit  notable  com a  mètode  per  a  potenciar  al  màxim  el  desenvolupament
professional i personal de les persones participants.
Així, en resposta a la invitació de la FVMP, i després de la valoració positiva per
part de la Regidoria de Promoció Econòmica, amb data 31 de març de 2017 es va
remetre  a  aquest  organisme el  compromís  de col·laboració  de l'Ajuntament  de
Borriana per a posar en marxa a la nostra ciutat aquest projecte.
Per la seua banda, el 2 d'agost de 2017 es publica en el DOGV el Conveni de
col·laboració  entre  el  Servei  Valencià  d'Ocupació  i  Formació  i  la  FVMP per  al
desenvolupament  i  posada  en  marxa  del  projecte  Equips  per  a  la  recerca
d'ocupació i emprenedoria, incloent en l'annex I el municipi de Borriana com un
dels ens locals que col·laboraran en la seua execució.
Així les coses, el 21 de setembre de 2017 es rep per via telemàtica una carta de
Vicente Gil Olmedo, secretari general de la FVMP, en la qual es requereix l'adhesió
per acord plenari de l'Ajuntament de Borriana al Conveni marc de col·laboració
entre el Servef i la FVMP. En el referit conveni marc entre el Servef i la FEMP
publicat en el DOGV de 2 d'agost s'estableix en la clàusula segona l'obligació per
part de la FEMP d'informar les corporacions locals que s'hi adherisquen de les
condicions que han de reunir, que són les següents:

a.  Han de disposar i  posar a la disposició del  Servef,  per a l'execució dels
ʻequipsʼ, els locals i mitjans tècnics detallats en l'annex III, que han d'estar a la
disposició del grup i el seu coach o entrenador o entrenadora personal, durant
tot el període d'activitat de l’ʻequipʼ, 4 dies la setmana, durant 5 hores diàries
(preferentment en horari de matí).
b. Assumir les despeses corresponents a serveis i subministraments corrents i
de  funcionament  necessàries  que  es  pogueren  ocasionar  per  al
desenvolupament d'aquest projecte.
c. Els espais i  recursos materials esmentats han d’estar disponibles amb 15
dies d'antelació  a  l'inici  dels  treballs  de cada un dels  ʻequipsʼ,  durant  tot  el
període d'execució de l'actuació i durant els 15 dies posteriors a la finalització
de l'execució.
d.  Les  corporacions  locals  han  d'informar  la  persona  responsable  de  la
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coordinació  del  projecte,  representant  de  l'entitat  adjudicatària,  de  totes
aquelles incidències i aspectes  que consideren necessaris que sorgisquen en
el compliment d'aquests serveis.
e.  Les  corporacions  locals  han  de  permetre,  al  personal  del  Servef,  al  de
l'entitat adjudicatària, al de la FVMP i al dels òrgans de verificació i control del
projecte,  l'accés  als  locals  amb  caràcter  previ  o  durant  el  transcurs  de
l'execució  del  projecte,  a  fi  de  vetlar  pel  correcte  compliment  d'aquest
compromís i del projecte.
f. Per tal com part del projecte compta amb finançament del FSE, la corporació
local ha d’acceptar la normativa comunitària quant a informació i comunicació
del projecte, en especial el punt 2.2 de l'annex XII del Reglament 1303/2013,
del Parlament Europeu i del Consell,  de 17 de desembre de 2013, pel qual
s'estableixen  disposicions  comunes  relatives  al  Fons  Europeu  de
Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al
Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i
de la Pesca.
g. Han de designar una persona membre de la corporació local per a formar
part de la Comissió de Valoració per a la selecció del personal participant dels
ʻequipsʼ. Aquesta Comissió s'encarregarà de la mencionada selecció, d'acord
amb el que preveu el plec de prescripcions tècniques que regeix la contractació
del servei per a la posada en marxa i desenvolupament d'aquest projecte. Ha
d’estar formada, per a cada un dels ʻequipsʼ, per dos representants de l'entitat
adjudicatària, la persona representant de la corporació local que es designe i
dos  representants  del  Servef,  assumint  la  Presidència  de  la  Comissió  una
d'aquestes dues últimes. En la composició de la comissió s’ha de tendir a la
presència equilibrada dels dos sexes. La comissió ha d’actuar d'acord amb els
criteris de selecció del personal participant que s'establisquen en la instrucció,
que ha de dictar el Servef, en la qual s'han d’assenyalar els requisits que han
de tenir-se en compte per a constituir l’ʻequipʼ. 
h. Per constituir un dels requisits de la instrucció referida en l'apartat anterior,
cada  corporació  local  accepta  que  cada  ʻequipʼ  es  componga  amb  un
percentatge de persones participants empadronades al seu municipi d'entre el
50  i  el  70%,  havent  de  completar-se  la  resta  de  l’ʻequipʼ  amb  altres
empadronades en municipis que es troben dins de l'àrea d'influència del CSE
corresponent.”

Revisats els requisits establits, es pot concloure que l'adhesió de l'Ajuntament de
Borriana  a  aquest  conveni  marc  no  suposa  cap  aportació  econòmica
extraordinària, ja que les despeses corresponents a serveis i subministraments
corrents  i  de  funcionament  necessaris  que  es  pogueren  ocasionar  per  al
desenvolupament  d'aquest  projecte  (neteja  de  locals,  subministrament  elèctric,
connexió  a  internet,  consergeria,  etc.)  estan  inclosos  en  el  manteniment  dels
edificis municipals (Casal Jove, Casa de Cultura i Centre Municipal de Formació)
on  es  duran  a  terme  les  accions.  En  tot  cas,  la  partida  241-22699044  del
Pressupost municipal 2017 denominada Pla municipal d'ocupació pot fer front a
possibles contingències econòmiques que es deriven del funcionament d'aquest
programa.
Així  doncs,  tenint  en  compte  que  l'Ajuntament  de  Borriana  compta  amb
equipament adequat i suficient per a posar a la disposició de la FEMP i del Servef,
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aquest treballador que subscriu considera molt interessant   i adequada l'adhesió
al  conveni  marc  de  col·laboració  entre  el  Servei  Valencià  d'Ocupació  i
Formació  i  la  Federació  Valenciana  de  Municipis  i  Províncies  per  al
desenvolupament  i  posada en marxa dels equips de recerca d'ocupació i
emprenedoria.

Atés que es tracta de la  subscripció  del  tipus de conveni  interadministratiu regulat  en
l'article 47.2.a de la Llei  40/2015, d'1 d'octubre,  de règim jurídic  del  sector  públic,  que
permet la utilització de mitjans, serveis i recursos d'una altra administració pública per a
l'exercici  de  competències  pròpies  o  delegades,  i  que  aquest  no  inclou  compromisos
financers per a aquesta Administració municipal. 

En virtut de tot això, i de conformitat amb l'informe favorable emés per l'agent d'ocupació
i desenvolupament local de 25 de setembre de 2017, i l'informe proposta de la Secretaria, i
el dictamen de la Comissió Informativa de Participació Ciutadana, el Ple de l'Ajuntament
acorda: 

PRIMER.- Sol·licitar l'adhesió al conveni marc de col·laboració formalitzat el dia 30 de juny
de 2017 (publicat  en el  DOGV núm. 8097de 2.08.2017) entre el  Servef  i  la Federació
Valenciana  de  Municipis  i  Províncies  per  al  desenvolupament  i  posada  en  marxa  del
projecte Equips per a la recerca d'ocupació i emprenedoria, declarant el seu interés en el
col·lectiu de persones joves desocupades, beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia
Juvenil o Registre o Sistema que ho complemente o substituïsca en un futur, segons la
definició del Reial decret llei 6/2016, de 23 de desembre, de mesures urgents per a l'impuls
del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

SEGON.- Manifestar que l'Ajuntament de Borriana reuneix les condicions per a adherir-se
al  conveni  marc  formalitzat  entre  el  Servef  i  la  Federació  Valenciana  de  Municipis  i
Províncies que es detallen en la clàusula 2a d’aquest, i posar a la disposició del Servef, per
a l'execució dels  ʻequipsʼ, els locals i  mitjans tècnics que reuneixen les característiques
detallades en l'annex III del conveni. 

TERCER.-  Autoritzar  al  Servef  l'ús  dels  béns  mobles  i  immobles  que  es  posen  a  la
disposició  del  projecte,  i  que  s'indiquen  a  continuació,  de  forma  gratuïta,  vist  que  el
projecte redunda en benefici de l'ocupabilitat de les persones desocupades empadronades
en aquest municipi, i en les condicions marcades en el conveni: 
- Casa de Cultura: aula d'informàtica del primer pis.
-  Centre Municipal  de Formació:  aules 1,  2  o 3,  i  despatxos del  primer  pis  de l'edifici
d'oficines.
- Casal Jove: aula 1r pis.
 
QUART.- L'adhesió al present conveni ha d’entrar en vigor des de la data de la seua firma
fins a la implantació, execució i avaluació de l'equip de recerca d'ocupació per part del
Servef  i  una  vegada  hagen  estat  entregats  els  informes  finals  per  les  entitats
adjudicatàries.

CINQUÉ.- Contra  el  present  acord,  que  posa  fi  a  la  via  administrativa,  les  persones
interessades poden interposar,  potestativament,  recurs  de  reposició  davant  del  Ple  de
l'Ajuntament en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà a aquell en què tinga
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lloc la notificació de la present resolució, d'acord amb el que estableixen els articles 123 i
124  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les
administracions públiques, o directament recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de la ciutat de Castelló de la Plana, en el termini de dos mesos
comptadors des de l'endemà de la notificació de la present resolució, de conformitat amb�
allò que disposa l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció�
contenciosa  administrativa.  Sense  perjudici  que  les  persones  interessades  puguen
exercitar-ne qualsevol altre que estimen oportú.” 

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

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

8.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'EXPEDIENT 8/2017 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
DEL  PRESSUPOST  MUNICIPAL,  MITJANÇANT  CONCESSIÓ  DE  CRÈDITS
EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDIT (exp. 12724/2017) (Àrea Econòmica.
Intervenció) 

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

“Vista la necessitat de tramitació de l'expedient núm. 8-2017 de suplements de crèdit  i
crèdits  extraordinaris  en  el  Pressupost  municipal  de  l'exercici  2017  vigent,  segons  es
detalla a continuació.

Es tracta de suplementar aplicacions pressupostàries existents que resulten insuficients
per  a  afrontar  despeses  fins  a  final  d'any.  Així  doncs,  se  suplementa  l'aplicació  de
despeses  de  subministrament  d'electricitat,  en  què  s'ha  aplicat  al  present  exercici
facturació  corresponent  a  diversos  conceptes  (consum,  IPC,  etc.).  D'altra  banda,  se
suplementa les aplicacions de despesa d'assistència jurídica i indemnitzacions a tercers
per  a  atendre possibles despeses i  eventualitats  fins  a final  d'exercici.  Se suplementa
també l'aplicació de cànons a causa de la compensació efectuada pel Ministeri d'Hisenda
referent al cànon d'abocaments de l'any 2011. 

Finalment, suplementar l'aplicació de despeses d’amortitzacions de préstecs a fi d'efectuar,
com estableix la normativa actual, amortització de deute.

Totes les despeses es financen amb el romanent de tresoreria de la liquidació de l'exercici
anterior.

No obstant l'informe emés per la Intervenció Municipal, i d'acord amb el que estableix 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:
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PRIMER.- Aprovar l'expedient 8-2017 de modificació de crèdits mitjançant suplements de
crèdit  i  crèdits  extraordinaris  en  el  Pressupost  municipal  de  l'exercici  2017,  segons el
desglossament que es relaciona: 

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
(tres), Sra. Fuster (dues), Sr. Sánchez (dues) i Sra. Sanchis (una).

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

9.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET NÚM. 2017-2768, PEL QUAL S'EMET INFORME
AMBIENTAL  I  TERRITORIAL  ESTRATÈGIC  DE  L'ESTUDI  DE  DETALL  PER  A LA
PARCEL·LACIÓ DE TERRENYS SITUATS A L’ILLA DELIMITADA PER L'AVINGUDA
DEL CAMÍ D'ONDA, PASSEIG DE SANT JOAN BOSCO I ELS CARRERS DE POLO DE
BERNABÉ  I  MANUEL CUBEDO  I  GINER  DE  BORRIANA,  PRESENTAT  PER  SRA.
MARTA I SRA. PAULA FELIU EDO (exp. 3582/2017) (Àrea II. Neg. Urbanisme) 

La Secretaria dóna compte del Decret núm. 2017/2768, del següent tenor literal:

“Vist  l'expedient  que s'està tramitant  en aquest  Ajuntament amb vista  a l'aprovació de
l'Estudi de detall i parcel·lació, presentat en data 19 de maig de 2017 (RE núm. 6640) per
Marta i Paula Feliu Edo.

Vist que l'esmentat Estudi de detall  es formula per a l'illa delimitada per l'avinguda del
Camí d'Onda, passeig de Sant Joan Bosco i  els carrers de Polo de Bernabé i  Manuel
Cubedo i Giner de Borriana, amb qualificació unifamiliar aïllada tipus UFH, i té per objecte
possibilitar la segregació de la finca registral 2633, composta per les parcel·les cadastrals
8901811-12-14-15-16-18, per a conformar sis finques independents, de les quals una té

14

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

codi aplicació pressupostària projecte modificac(+) € 

SUPLEMENTS DE CRÈDITS

920.22501000 CÀNONS 53.000,00 €

920.22100000 ELECTRICITAT SERVEIS GENERALS 75.000,00 €

920.22604000 ASSISTÈNCIA JURÍDICA 25.000,00 €

920.22699019 INDEMNITZACIÓ A TERCERS 34.000,00 €

011.91300000 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS 90.168,22 €

suma 277.168,22 €

codi aplicació pressupostària projecte modificac(-) € 

FINANÇAMENT INGRESSOS-augment 

870.0000 ROM. TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 277.168,22 €

suma 277.168,22 €



v02.11.2017

Magnífic Ajuntament de Borriana

accés per via pública, quatre tindran accés per vial privat existent i la sisena s'agruparà a
la finca registral 35277, cadastral 8901804YK4280S0001FG, amb accés per via pública.

Vist que el document s'ha presentat fent ús de la possibilitat prevista en l'article 6.28.2.e
de les Normes urbanístiques del vigent Pla general, que estableix:  ʻQuan en un conjunt
d’habitatges unifamiliars siga necessari establir vials privats per a donar accés a parcel·les
sense  front  a  via  pública,  és  obligatòria  la  formulació  d'un  Estudi  de  detall  que  ha
d’incloure, a més d'aquests vials, la parcel·lació prevista. L'ample mínim d'aquests vials
privats ha de ser de 6 m. El nombre màxim d’habitatges possibles és d'un per cada 300 m²
de superfície total de l'actuació, o fracció superior a 250 m², subjectes a les condicions
establides per a aquesta subzona UFA. La superfície mínima de parcel·la vinculada a cada
habitatge no pot ser, en cap cas, inferior a 250 m².ʼ

Vist l'informe de l'arquitecte municipal  de 25 de maig de 2017,  que assenyala el  que
segueix:

En relació amb l'article 41 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori,
urbanisme  i  paisatge,  de  la  Comunitat  Valenciana  (LOTUP),  és  procedent
assenyalar que el present Estudi de detall no modifica cap determinació del Pla
general, comprén l'illa delimitada per l'avinguda del Camí´d'Onda, passeig de Sant
Joan Bosco i els carrers de Polo de Bernabé i Manuel Cubedo i Giner, no altera la
funcionalitat del vial previst en el Pla general i conté la documentació informativa i
normativa pròpia que és adequada als seus fins, no sent necessari incorporar una
anàlisi de la seua integració en el paisatge urbà, perquè no s'altera el paisatge
urbà de forma diferent del que s’havia previst en el Pla general.

Atés que és procedent tramitar el document presentat d'acord amb la Llei 5/2014, de 25 de
juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge (d'ara endavant LOTUP), d'acord amb
el que preveu la disposició transitòria primera d’aquesta; resultant així mateix d'aplicació el
Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del
sòl i rehabilitació urbana (d'ara endavant TRLSRU);  la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d'avaluació ambiental; i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques. 

Atés que, de conformitat amb l'article 6 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació
ambiental, en relació amb l'article 22  TRLSRU i article 46 LOTUP, l'Estudi de detall està
subjecte a avaluació ambiental i territorial estratègica. A aquest efecte, en data 3 de maig
de 2017 (RE 5758), Marta i Paula Feliu Edo van aportar el Document inicial estratègic que
va iniciar el procediment, segons preveu l'article 50 LOTUP.

Atés que l'òrgan ambiental i territorial en el procediment d'avaluació ambiental i territorial
estratègica de l'Estudi de detall és aquest Ajuntament, havent dictat l'Alcaldia Presidència
el Decret núm. 2017-2768, de 2 d'octubre, pel qual resol l'avaluació ambiental i territorial
estratègica favorable pel  procediment simplificat,  per  considerar  que l'Estudi  de detall  i
parcel·lació no té efectes significatius sobre el medi ambient i el territori, d'acord amb els
criteris  establits  en  l'annex  VIII  de  la  LOTUP,  els  informes  tècnics  que  consten  en
l’expedient i la proposta de la Comissió d'Avaluació Ambiental de l'Ajuntament de Borriana�
de 2 d'octubre de 2017.
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Atés que el present Estudi de detall no incorpora part amb eficàcia normativa, atés que les
finques creades amb la parcel·lació s'ajusten a les determinacions de densitat i superfícies
prevista en el Pla general per a la subzona UFA. Per això, es pot prescindir del tràmit previ
de consulta pública a través del portal web de l'Ajuntament, d'acord amb la possibilitat
prevista en l'article 133.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques; tenint en compte que en tot cas queda garantida la
participació pública en el procediment d'elaboració de l'Estudi de detall, subjecte al tràmit
d'informació pública.

Atés que la tramitació que ha de seguir-se per a l'aprovació de l'Estudi de detall la trobem
en  l'article  57  en  relació  amb  l'article  53.2  LOTUP,  sent  competència  del  Ple  de
l'Ajuntament l'aprovació de l'instrument de planejament, atés que no modifica l'ordenació
estructural.

Atés  que, de conformitat  amb el  que disposa l'art.  21.1.j de la Llei  7/85,  de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local (LRBRL), l'òrgan competent per a l'adopció de la
present resolució és l'Alcaldia Presidència.

Per tot el que s’ha exposat  i de conformitat amb l'informe jurídic proposta emés per la
direcció de Secció II, de 16 d'octubre de 2017, aquesta Alcaldia Presidència RESOL:

PRIMER.- SOTMETRE a informació pública l'Estudi de detall i parcel·lació, presentat
en data 19 de maig de 2017 (RE núm. 6640) per Sra. Marta i Sra. Paula Feliu Edo, que es
formula per a l'illa delimitada per l'avinguda del Camí d'Onda, passeig de Sant Joan Bosco
i els carrers de Polo de Bernabé i Manuel Cubedo i Giner de Borriana, amb qualificació
unifamiliar  aïllada tipus UFH, i  que té per objecte possibilitar  la segregació de la finca
registral  2633, composta  per  les  parcel·les  cadastrals  8901811-12-14-15-16-18,  per  a
conformar sis  finques independents,  de les quals  una té accés per  via pública,  quatre
tindran accés  per  vial  privat  existent i  la  sisena s'agruparà  a  la  finca  registral  35277,
cadastral  8901804YK4280S0001FG,  amb  accés  per  via  pública, d'acord  amb  el  que
preveu l'article 6.28.2.e de les Normes urbanístiques del vigent Pla general de Borriana. 

La informació pública s’ha de fer efectiva mitjançant la publicació d'un anunci en el  Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana i en premsa escrita de gran difusió a la localitat. Ha de
tenir un període de VINT DIES comptadors de la publicació de l'anunci en el Diari Oficial
de la Generalitat  Valenciana i,  durant l'esmentat termini,  la documentació diligenciada i
completa ha d’estar dipositada per a la seua consulta pública en horari de 9.00 a 14.00
hores, a la Secció II/ Negociat d'Ordenació del Territori i Urbanisme, a la planta tercera de
l'Ajuntament de Borriana, a la plaça Major núm. 1, podent-se presentar les al·legacions,
suggeriments i qualssevol altres documents que s'estimen oportuns.
Així  mateix  s'assenyala  que  el  document  pot  consultar-se  en  l'adreça  electrònica:
http://burriana.sedelectronica.es.

SEGON.-  Dins  del  tràmit  de  consultes, SOL·LICITAR informe  a  Iberdrola  Distribución
Eléctrica,  SAU,  Telefónica,  Facsa,  com a  entitats  subministradores  de  serveis  públics
urbans, i al Sindicat de Regs.

TERCER.-  NOTIFICAR la present resolució a les persones interessades significant que
contra aquest,  com a  acte  de tràmit  que no posa fi  a  la  via  administrativa no  es  pot
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interposar cap recurs. Sense perjudici que puga exercitar-se el que s'estime pertinent.”

La corporació en queda assabentada.

10.-  DACIÓ DE COMPTE AL PLE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL ENTRE ELS DIES 28/09/2017  I  19/10/2017,  AMBDÓS INCLOSOS
(Secretaria)

Sotmés per la Presidència l'assumpte a la consideració de la corporació, els vint 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  28/09/2017  i  19/10/2017,
ambdós inclosos.

La corporació en queda assabentada.

11.-  DACIÓ  DE  COMPTE  AL  PLE  DE  LES  RESOLUCIONS  DICTADES  PER
L'ALCALDIA  PRESIDÈNCIA  QUE  CONSTEN  EN  LA  SECRETARIA  MUNICIPAL,
CORRESPONENTS AL PERÍODE DEL 25/09/2017 AL 22/10/2017, AMBDÓS INCLOSOS

Sotmés per la Presidència l'assumpte a la consideració de la corporació, els vint 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
25/09/2017 al 22/10/2017, 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

11.BIS.1.- MOCIÓ CONJUNTA PSOE - COMPROMÍS – SE PUEDE BURRIANA - PP-
CIBUR  -  CIUDADANOS,  RELATIVA A  LA INCLUSIÓ  DE  LES  CASERNES  DE  LA
GUÀRDIA CIVIL D'ALMASSORA, ONDA, VILAFRANCA I LA COMISSARIA DE POLICIA
NACIONAL DE VILA-REAL

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

“El Govern d'Espanya no ha inclòs, en l'esborrany de Pressupostos Generals de l'Estat
(PGE) de 2018, les partides necessàries per a la construcció de les casernes d'Onda,
Almassora, Albocàsser, Benicàssim i Vilafranca, i a més realitzar reformes a les casernes
de Borriana, la Vall d'Uixó, Vinaròs i  Sant Mateu. Tampoc es troba, entre les escasses
actuacions a la província, la nova comissaria de Policia Nacional de Vila-real.
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En el cas d'Onda, es mantenen unes dependències visiblement antiquades a pesar que en
2004 l'Ajuntament va acordar la cessió de terrenys municipals per a ubicar el nou edifici en
un solar de 3.000 metres quadrats.

La nova caserna d'Almassora es va anunciar ja l'any 2003, incloent-la en una  ʻprevisió
pressupostària per a les anualitats de 2003 a 2012ʼ del Ministeri de l'Interior de l'època.

Les  ʻnovesʼ dependències de la Guàrdia Civil  a Vilafranca han sigut  ubicades a l'antic
centre  de  salut,  una solució  momentània  deguda al  mal  estat  de  la  vella  caserna i  a
l'espera de la construcció d'una de nova.

La nova comissaria de Policia Nacional de Vila-real és una reivindicació d'anys per part de
tots els grups polítics. En 2011, en la inauguració de la nova comissaria de Castelló, ja es
va anunciar la pròxima construcció d'unes noves instal·lacions a Vila-real, per a la qual
cosa el consistori ha cedit fins a tres solars en tres ubicacions distintes perquè el ministeri
duga a terme una obra que s'ha vist relegada en tots els PGE fins avui. 

En  defensa  dels  interessos  de  la  província  de  Castelló  i  atenent  a  les  necessitats
d'aquestes  noves  instal·lacions,  perquè  els  cossos  de  Policia  i  Guàrdia  Civil  puguen
realitzar el seu treball en unes condicions òptimes que redunden en un millor servei per al
veïnat d'aquestes localitats i la resta de la província.

Per  tot  el  que  s’ha  exposat  anteriorment,  sotmetem  per  al  seu  debat  i  votació
l'aprovació dels acords següents: 

PRIMER.-  Instar  el  Govern  d'Espanya  que  incloga  en  els  PGE  de  2018  i  posteriors
exercicis necessaris, les partides pressupostàries, amb la dotació econòmica suficient, per
a la construcció de les casernes de la Guàrdia Civil pendents a Almassora, Albocàsser,
Benicàssim, Onda i Vilafranca, i a més realitzar reformes a les casernes de Borriana, la
Vall  d'Uixó,  Vinaròs  i  Sant  Mateu,  amb l’execució  de  les  esmentades  actuacions  una
vegada hi haja recursos per a assignar-los pressupostàriament.

SEGON.-  Instar  el  Govern  d'Espanya  que  incloga,  en  els  PGE  de  2018  i  posteriors
exercicis necessaris, les partides pressupostàries, amb la dotació econòmica suficient, per
a la construcció de la nova comissaria de la Policia Nacional a Vila-real.

TERCER.-  Traslladar  aquests  acords al  Govern d'Espanya,  al  Ministeri  d'Hisenda i  als
grups polítics amb representació al Congrés dels Diputats i a la Diputació de Castelló.”

En relació amb el fons de l'assumpte no es produeixen intervencions: Sr. Gual (dues) i Sr.
Fuster (una).

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

11.BIS.2.- MOCIÓ CONJUNTA PSOE - COMPROMÍS – SE PUEDE BURRIANA – PP –
CIBUR - CIUDADANOS, RELATIVA A LA COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL
CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 
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La Sra. María Romero Cano, regidora del Grup Compromís de l'Ajuntament de Borriana,
llig moció del següent tenor literal:

“En el que portem de 2017 han sigut assassinades 47 dones i 5 menors, i encara hi ha
més  assassinats  de  dones  en  investigació.  Els  assassinats  conformen  la  màxima
representació de les formes de violència masclista que continuen sotmetent les dones en
tots els àmbits de la seua vida, i que representen una greu i sistemàtica vulneració dels
drets humans de més de la meitat de la població de la nostra societat. 

Aquestes  violències  tenen  el  seu  origen  i  nucli  en  la  pervivència  d'un  sistema
heteropatriarcal, present en totes les estructures de la societat, que tolera la desigualtat i
resta credibilitat i autoritat a les dones, mentre que cosifica el seu cos i consolida pautes
culturals que transmeten i reprodueixen comportaments discriminatoris i sexistes.

El  17 de desembre de 1999, a través de la resolució 54/134,  l'Assemblea General  de
l'ONU  va  declarar  el  25  de  novembre  com el  Dia  Internacional  de  l'Eliminació  de  la
Violència contra les Dones. És una data que ha de servir no sols per a la reflexió per part
de tota la  societat,  sinó també per  a  la  renovació  dels  esforços  per  part  de  totes  les
institucions polítiques i socials, per a lluitar contra aquesta alifac.

Any rere any venim denunciant les dramàtiques conseqüències de la violència de gènere,
fruit de les desigualtats socials que situen les dones en una situació de vulnerabilitat per
patir  múltiples  agressions,  i  que  a  pesar  d'aquestes  reiterades  declaracions,  lluny  de
minvar, va augmentant, amb xifres que necessiten molt més que una reflexió puntual i una
adhesió nominal quan s'acosta aquesta data.

Encara  que  queda  molt  treball  per  fer,  tant  per  part  de  la  ciutadania  com de  forma
institucional, enguany hem de celebrar el naixement del primer Pacte valencià contra la
violència de gènere, així com del Pacte estatal.

El Pacte valencià contra la violència de gènere ha nascut per a donar solució al conflicte
polític i social que suposa en l'actualitat el terrorisme masclista. Les línies estratègiques
desenvolupades per la nostra Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives són: garantir una
societat lliure i  segura contra la violència de gènere, feminitzar la societat, coordinar el
treball en xarxa per a l'atenció de dones víctimes de violència masclista i de les seues filles
i fills, així com la sociabilització perquè aquest tipus de violència siga concebut com un
conflicte  polític  i  tinga una dotació de pressupost  estable en les mesures per  a  poder
desenvolupar  i  implementar  els  objectius  consensuats  per  partits  polítics,  agents
econòmics  i  socials,  associacions  feministes,  institucions  públiques,  universitats,  poder
judicial valencià, forces de seguretat i tercer sector.

El parc estatal preveu 200 mesures amb 1.000 milions d'euros per als primers cinc anys.
Una de les mesures més remarcable és la de creació de protocols en l'atenció primària
sanitària  i  en les urgències,  perquè els  metges puguen contribuir  a  detectar  possibles
víctimes de violència en els primers abusos tal com ja es fa al País Valencià. Una altra
mesura que s'ha de celebrar  és el  reforç  i  l'ampliació  en tots  els  nivells  educatius del
foment dels valors igualitaris i la prevenció del masclisme i conductes violentes, treballant
de forma especial amb menors, i donar formació específica al professorat.
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Però, tal com hem dit, encara queda molt per fer en tots els àmbits. Els ajuntaments i les
diputacions provincials, al ser les administracions més pròximes a la ciutadania, són els
governs que han de donar una resposta més ràpida i eficaç a aquesta xacra social. En
aquest sentit,  aquest Ajuntament vol reafirmar el seu compromís amb la lluita contra la
violència masclista i les desigualtats que la legitimen i perpetuen.

Per tot açò, presentem al Ple les propostes següents:

1.- Aquest Ajuntament dedica un sentit i dolorós record a la memòria de totes les dones
assassinades per la violència de gènere i expressa el seu condol a les seues famílies i
amistats,  alhora  que  expressa  el  seu  rebuig  de  totes  les  manifestacions  d'aquesta
violència, redobla el seu compromís amb les víctimes i declara la tolerància zero amb els
maltractadors.

2.- Aquest Ajuntament declara la seua voluntat de fer de la prevenció contra les violències
masclistes  i  la  desigualtat  una política  prioritària  i  transversal,  que impregne totes  les
polítiques  desenvolupades a  través  de  les  seues regidories.  Per  això,  insta  el  Govern
d'Espanya  a  modificar  la  Llei  de  règim  local  perquè  els  ajuntaments  recuperen  les
competències en promoció de la igualtat entre dones i homes i en matèria de violència de
gènere.

3.- Així mateix, es compromet a facilitar, a través dels mitjans públics de què disposa, tot
tipus de campanyes dirigides a la prevenció, orientació i conscienciació de les desigualtats
entre dones i homes i de la violència masclista. I com a entitat subvencionadora, aquest
Ajuntament es compromet a no subvencionar actes en què l'entitat organitzadora utilitze el
cos de la dona de forma sexista com a reclam publicitari.

4.- Aquest Ajuntament es compromet a adherir-se al Manifest del Pacte valencià contra la
violència de gènere i masclista i a difondre’l entre la seua ciutadania per a aconseguir el
nombre més gran possible d'adhesions a aquest document.

5.-  Es donarà trasllat  d'aquests  acords a les associacions del  nostre poble i  se’n farà
difusió en tots els mitjans municipals de comunicació.”

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

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

12.- PRECS I PREGUNTES

1.-  El  Sr.  Fuster  recrimina  a  la  Sra.  Monferrer  que  no  s'haja  solucionat  el  tema  de
l'escapada de les dues vaques durant els festejos de les festes de la Misericòrdia, i que
l'equip de govern estiga tan tranquil a pesar de no haver pogut localitzar encara una de les
vaques.  D'altra  banda,  davant  de  l'acusació  de  mentir  que  havia  manifestat  la  Sra.
Monferrer en el Ple ordinari de 5 d'octubre de 2017, quan el Sr. Fuster li va preguntar sobre
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el fet  que s'haguera destinat un efectiu de Policia Local  durant  les festes a protegir  el
discjòquei contractat, el Sr. Fuster llig un comunicat de la Policia Local. Responen la Sra.
Monferrer i la Sra. alcaldessa.

2.-  El  Sr.  Fuster pregunta  a  la  Sra.  Rius  sobre  les  afirmacions  realitzades  en el  Ple
extraordinari de 26 d'octubre de 2017... ʻQuantes factures ens han passat amb conceptes
falsos? No ho sabem i mai ho sabrem.ʼ Sol·licita que es retracte de les afirmacions que ha
realitzat. Respon la Sra. Rius.

3.-  El  Sr.  Fuster  manifesta  a  la  Sra.  alcaldessa  que,  després  que  el  3  d'octubre
l'alcaldessa reconeguera  que havia  tingut  coneixement  de  la  subhasta  de  terrenys  de
l'Arenal de 16.600 m², li agradaria saber quin és el motiu pel qual no va convocar l'oposició
per tal d’explicar-li quines actuacions duria a terme respecte d'això; si tots els membres de
l'equip  de  govern  n’eren  sabedors  el  mateix  dia  que  ella  ho  va  saber  o  va  tardar  a
comunicar-los-ho, i si ells sabien les accions que s'anava a emprendre per intentar tractar
el tema de la subhasta. Respon la Sra. alcaldessa.

4.-  La  Sra.  Aguilera  recrimina a la  Sra.  alcaldessa la  seua actitud en vendre part  de
l'Arenal desoint qualssevol advertències que se'ls haguera fet respecte d'això; que han
contat moltes mentides i s'han comportat de manera que demostren no tenir cap interés
pel bé de Borriana i els seus ciutadans. Ho fa en forma de conte del qual s'extrauen dues
moralitats: que la mentira i l'engany tenen data de caducitat, i tot es descobreix; i que la
confiança quan es perd és per sempre. Respon la Sra. alcaldessa.

5.-  La  Sra.  Sanchis  reclama  a  l'alcaldessa  la  seua  mala  gestió  sobre  la  informació
subministrada als grups de l'oposició, relativa a la subhasta dels terrenys mencionats a
l'Arenal. Respon la Sra. alcaldessa.
 

6.-  La  Sra.  Sanchis  pregunta a la Sra.  alcaldessa si  a la Terrassa Payà s’ubicarà un
supermercat. Respon la Sra. alcaldessa.

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