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ESBORRANY  EN  EXTRACTE  DE  L'ACTA DE  LA SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA
REALITZADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 15 DE MARÇ DE 2016

A la ciutat de Borriana, el 15 de març 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, 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) (S'hi incorpora iniciada la sessió.)
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. M. CONSUELO SUAY MONER (PP)
SR. ANTONIO SÁNCHEZ AVILÉS (CIBUR)
SRA. M. JESÚS SANCHIS GUAL (Ciudadanos)

ABSENTS
SRA. VICTORIA MARÍA MARÍN FUENTES (PP)
SR. CARLOS SOLÁ PERIS (PP)
SRA. MARIOLA AGUILERA SANCHIS (CIBUR)

La Sra. presidenta declara oberta la sessió en primera convocatòria, quan són les 10
hores i 02 minuts.

RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ DE L'ÚNIC ASSUMPTE EN L'ORDRE DEL DIA.- En
primer  lloc  se  sotmet  la  ratificació  de  la  inclusió  de  l'únic  assumpte  de  la  sessió
extraordinària  en  l'ordre  del  dia,  en  ser  un  assumpte  dictaminat  per  la  Comissió
Municipal després de la data de la convocatòria, i sotmesa la ratificació de la inclusió
de l'assumpte en l'ordre del dia a la consideració de la corporació, els disset membres
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presents  hi  presten unànime aprovació.  Consegüentment,  es  ratifica  la  inclusió  de
l'assumpte en l'ordre del dia

1.-  SOL·LICITUD,  SI  ESCAU,  A  L'EXCMA.  DIPUTACIÓ  PROVINCIAL  DE
CASTELLÓ DE LA INCLUSIÓ EN EL PLA PROVINCIAL DE COOPERACIÓ A LES
OBRES I SERVEIS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL PER A L'ANY 2016 DE LES
OBRES  DE  REPARACIÓ  DEL  PAVIMENT  DEL  CAMÍ  DE  LA  COIXA  (TRAM
D'ACCÉS  AL  NUCLI  DE  LA  POBLACIÓ  DELS  POBLATS  MARÍTIMS  –
SERRATELLA)  I  DE  PROLONGACIÓ  D'UN  TRAM  DE  VORERA DES  DE  LES
ANTIGUES  ESCOLES  DE  SANTA  BÀRBARA  (MILLORA  DE  L'ACCÉS  DE
VIANANTS  AL  NUCLI  DE  POBLACIÓ  DE  SANTA  BÀRBARA)  (Àrea  II.  Neg.
Urbanisme) (G2572/2016)

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

“Vistes les bases reguladores del Pla provincial de cooperació a les obres i serveis de
competència  municipal  per  a l'exercici  2016,  publicades en el  Butlletí  Oficial  de  la
Província núm. 22, de 20 de febrer de 2016; així com la correcció de la base cinquena
de les esmentades bases reguladores, publicada en el Butlletí núm. 28, de 5 de març
de 2016, i la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí núm. 33, de 17 de
març de 2016.

Vista  la  Providència  de  l'Alcaldia  Presidència  que  manifesta  la  conveniència  que
s'incloguen  en  l'esmentat  Pla  provincial  de  cooperació  a  les  obres  i  serveis  de
competència municipal  per a l'any 2016 les obres de  reparació del  paviment del
camí de la Coixa (tram d'accés al  nucli  de la població dels poblats marítims-
Serratella)  i de prolongació d'un tram de vorera des de les antigues escoles de
Santa  Bàrbara  (millora  de  l'accés  de  vianants  al  nucli  de  població  de  Santa
Bàrbara), emmarcades en la línia d'actuacions de competència municipal descrites en
la base primera reguladora del Pla provincial, concretament en el punt g): ‘Accessos a
nuclis de població’; ja que les obres referides suposen una inversió d'indubtable interés
social. 

Vistos els informes de l'enginyer de camins municipal, l'informe proposta de la cap de
la Secció II d'aquest Ajuntament i la resta de documentació que hi ha en l'expedient
tramitat a aquest efecte. 
 
Vist  el  dictamen  favorable  emés  per  la  Comissió  Informativa  d'Urbanisme  i  Medi
Ambient, el Ple de l'Ajuntament A C O R D A: 

PRIMER.- Sol·licitar de l'Excma. Diputació Provincial de Castelló la inclusió en el Pla
provincial de cooperació a les obres i serveis de competència municipal per a l'any
2016, la convocatòria del qual va ser anunciada en el  Butlletí Oficial de la Província
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número 33 de 17 de març de 2016, de les obres de reparació del paviment del camí
de  la  Coixa  (tram  d'accés  al  nucli  de  la  població  dels  poblats  marítims-
Serratella),  amb  un  pressupost  subvencionable  de  25.000  €  (IVA  inclòs), i  de
prolongació d'un tram de vorera des de les antigues escoles de Santa Bàrbara
(millora de l'accés de vianants al nucli de població de Santa Bàrbara), amb un
pressupost subvencionable de 35.000 € (IVA inclòs).

SEGON.- Assumir el compromís d'aportació econòmica en la quantia que resulte de
l'aprovació del POIS 2016.

TERCER. - Sol·licitar a l'Excma. Diputació Provincial de Castelló la delegació a favor
de l'Ajuntament de Borriana per a la contractació de les referides obres, en el supòsit
que aquestes foren incloses en el referit  Pla provincial de cooperació a les obres i
serveis de competència municipal per a l'any 2016.

QUART.-  Autoritzar  la  Sra.  alcaldessa  d'aquest  Ajuntament  a  subscriure  la
corresponent sol·licitud i la resta de documentació necessària a aquest efecte.

CINQUÉ.-  Remetre  certificat  del  present  acord  juntament  amb  la  documentació
necessària a la Diputació Provincial de Castelló basant-se en el que estableix l'anunci
de la convocatòria.”

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

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

I sense més assumptes per tractar, la Presidència alça la sessió a les 10 hores i 15
minuts, de la qual cosa, com a secretària, done fe, i perquè conste estenc la present
acta que firme juntament amb la Sra. alcaldessa.

L'ALCALDESSA LA SECRETÀRIA 

Document signat electrònicament al marge
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