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ESBORRANY  EN  EXTRACTE  DE  L'ACTA  DE  LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA 
REALITZADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL 31 D'AGOST DE 2017

A la ciutat de Borriana, el 31 d'agost 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, 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 24 DE NOVEMBRE DE 2016, 
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 
ordinària realitzada el dia 24 de novembre de 2016, en la seua redacció en ambdues 
llengües oficials.

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

2.- DESESTIMACIÓ, SI ESCAU, DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER 
BANKIA CONTRA L'ACORD DE 8 DE JUNY DE 2017 QUE VA DISSOLDRE EL 
CONTRACTE DEL PAI  DE LA UE B-10  DEL PLA GENERAL DE BORRIANA A 
INMOSAL, SL, I LA CONFISCACIÓ CAUTELAR DE LA GARANTIA DE PROMOCIÓ 
(exp. G-1518/2017) (Àrea II. Neg. Urbanisme)

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

“Vist que en data 8 de juny de 2017 el Ple d'aquest Ajuntament ha acordat: 

PRIMER.-  Desestimar  les  al·legacions formulades en data 23 de març de 
2017 (RE 4063, de 24 de març) per BANKIA, SA, amb CIF A-14010342, com 
a entitat avaladora, pels motius assenyalats en la part expositiva del present 
acord.

SEGON.- Resoldre el Conveni urbanístic d'1 de juliol de 2005 subscrit entre 
aquest  Ajuntament  de  Borriana  i  la  mercantil  INMOSAL,  SL,  amb  CIF 
B-12298568, rescindint l'adjudicació de la condició d'agent urbanitzador del 
Programa  d'actuació  integrada  per  al  desenvolupament  de la  unitat 
d'execució B-10  del  Pla general  de Borriana, atés que queda acreditat  en 
l'expedient l'incompliment culpable de les seues obligacions contractuals per 
demora  en  el  compliment  dels  terminis,  concorrent la  causa  de  resolució 
prevista en l'apartat e de l'article 111 del text refós de la Llei de contractes de 
les administracions públiques.

TERCER.- Confiscar cautelarment la garantia de promoció en forma d'aval 
bancari de la Caixa d'Estalvis de València, Castelló i Alacant, BANKIA, amb 
CIF G/46002804, per import de 22.487,75 €, inscrit en el Registre Especial 
d'Avals i Garanties amb el número: 02719060013409, dipositat per INMOSAL, 
SL, a la Tresoreria municipal el 16 de maig de 2005, amb el núm. de Registre 
d'avals: 1334, en concepte de garantia per a assegurar el compliment de les 
previsions del Programa d'actuació integrada per al desenvolupament de la 
UE B-10 del Pla general de Borriana.

QUART.- Cancel·lar la programació de l'àmbit de la unitat d'execució B-10 de 
sòl urbà residencial del Pla general de Borriana, aprovat per acord plenari de 2 
de  març  de  2006, i  incoar una  nova  programació  de  l'esmentada  unitat 
d'execució,  per  gestió  directa,  afectant  els  béns  i  recursos  resultants  de  la 
liquidació de la programació cancel·lada a executar la que la substituïsca.

CINQUÉ.- Iniciar els tràmits per a la liquidació de l'obra d'urbanització de la 
unitat d'execució B-10 del Pla general, concedint a INMOSAL, SL, un període 
d'audiència  de  DEU  DIES  naturals,  comptadors  de  la  recepció  d’aquest 
document, perquè preste la seua conformitat o manifeste les objeccions que 
crega oportunes a l'informe de l'enginyer tècnic industrial municipal, de 10 de 
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maig de 2017, transcrit en la part expositiva d'aquest acord.

SISÉ.- Una vegada siga ferm en via administrativa el present acord, publicar 
en el  Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, prèvia remissió d'un certificat 
d’aquest  a  la  Conselleria  d’Habitatge,  Obres  Públiques  i  Vertebració  del 
Territori  per  a  la  seua constància  i  publicitat  en  el  Registre  Autonòmic  de 
Programes d'Actuació Integrada i  Agrupacions d'Interés Urbanístic, d'�acord 
amb el  que preveu l'�article  163.6 de la Llei  5/2014, de 25 de juliol,  de la 
Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, en relació amb la 
disposició  addicional  tercera  del  Decret  8/2016,  de  5  de  febrer,  pel  qual 
s'aprova el Reglament dels òrgans territorials i urbanístics de la Generalitat.

SETÉ.- Notificar el present acord a les persones interessades, significant que 
contra  aquest,  com  a  acte  que  posa  fi  a  la  la  via  administrativa,  poden 
interposar recurs potestatiu de reposició davant del Ple d'aquest Ajuntament, 
en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà a aquell en què tinga 
lloc  la  notificació;  o  recurs  contenciós  administratiu,  en  el  termini  de  dos 
mesos, davant del jutjat d'aquesta jurisdicció de la ciutat de Castelló de la 
Plana, de conformitat amb allò que disposen els �articles 123 i 124 de la Llei  
39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les 
administracions públiques, i articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol. 
Això sense perjudici que puguen utilitzar altres recursos si ho estimara oportú.

Vist que en data 14 de juliol de 2017 (E-RE-653), Sra. Alexandra Ortega Puerta, en 
representació de BANKIA, ha interposat recurs de reposició contra l'esmentat acord, 
en el qual defén la improcedència d'acordar la confiscació de l'aval prestat en la seua 
totalitat entenent que únicament cal executar la garantia en l'import que ha resultat 
acreditat i quantificat de 6.500,00 €, aplicant-se el principi de proporcionalitat.

Atés que l'acord impugnat justifica la concurrència de la causa de resolució prevista en 
l'apartat e de l'article 111 del text refós de la Llei de contractes de les administracions 
públiques,  quedant  acreditat  l'incompliment culpable  d'INMOSAL,  SL,  de les seues 
obligacions contractuals per demora en el compliment dels terminis.

Atés que la confiscació de la garantia és una conseqüència automàtica de l'esmentat 
incompliment culpable i  consegüent  resolució del  contracte,  tal  com preveu l'article 
113.4  del  text  refós  de  la  Llei  de  contractes  de  les  administracions  públiques, 
d’aplicació supletòria per remissió expressa de l'article 29.13 de la Llei reguladora de 
l'activitat urbanística, aplicables  ratione temporis. Així:  ʻquan el contracte es resolga 
per incompliment culpable del contractista li ha de ser confiscada la garantia i, a més, 
ha  d’indemnitzar  l'Administració  dels  danys  i  perjudicis  ocasionats  en  el  que 
excedisquen l'import de la garantia confiscadaʼ, per la qual cosa l'acte impugnat és 
ajustat a dret.

Atés, així mateix, que l'acord objecte de recurs ve motivat per l'interés predominant 
d'aquesta  Administració  de  vetlar  per  tal  que  les  obres  públiques  s'acaben 
adequadament  i  d'acord  amb  els  compromisos  que  formalment  s'han  subscrit  en 
contractar, esmentant-se en el seu fonament de dret quart:

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



v31.08.2017

Magnífic Ajuntament de Borriana

Així, considerant que és l'interés públic el que aconsella la terminació dels treballs 
d'urbanització pendents d'executar, tant per a garantir les càrregues i els costos 
d'urbanització del Programa, salvaguardant els drets de la propietat de l'àmbit, ha 
d'acordar-se  la  cancel·lació  de  la  programació  adjudicada  a  INMOSAL,  SL,  i 
incoar  les  actuacions  necessàries  per  a  acordar  una  nova  programació  del 
terreny, per gestió directa, afectant els béns i recursos resultants de la liquidació 
de la programació que es cancel·la a executar la que la substituïsca.

Atés que, a tals fins, l'Ajuntament ha acordat la confiscació cautelar de la garantia de 
promoció ʻamb la qual sufragar les despeses que comportarà l'assumpció de la gestió 
directa del  Programa per part  de l'Ajuntament,  entre les quals es poden esmentar, 
d'una banda, les necessàries per a finalitzar i posar en servei les instal·lacions de la 
infraestructura elèctrica de la unitat d'execució tenint en compte els possibles defectes 
ocults en les instal·lacions executades i pendents de rebre per Iberdrola Distribución 
Eléctrica, SAU; i, d'una altra, la redacció del compte de liquidació definitiva del Projecte 
de reparcel·lació i  l'alçament d'afeccions reals en el Registre de la Propietat, sense 
perjudici de la subsistència de responsabilitat del contractista en el que es refereix a 
l'import que excedisca del de la garantia confiscadaʼ.

Atés, per tant, que aquest Ajuntament posterga l'execució de l'aval  a la determinació 
del  quàntum indemnitzatori,  que serà el  que resulte de les esmentades actuacions 
administratives necessàries per a la culminació del Programa d'actuació integrada per 
al desenvolupament de la UE B-10 del Pla general de Borriana, sense perjudici de la 
subsistència de responsabilitat  del  contractista en el  que es refereix a l'import  que 
excedisca del de la garantia confiscada.

Atés que l'import de 6.500 € defés per BANKIA com a quantificació de dany cert no té 
en compte que l'anomenada garantia de promoció no respon únicament de la correcta 
execució material de les obres d'urbanització, sinó de la bona gestió pública indirecta 
de l'actuació, per tal com INMOSAL, SL, va assumir la funció d'agent urbanitzador.

Així es recull en l'estipulació 9.3 del Conveni urbanístic assumit per INMOSAL, SL, que 
va preveure: 

L'Administració ha de tornar l'aval prestat en garantia de promoció, declarant 
complida l'obligació amb aquest garantida, en el moment en què es produïsca 
la  conclusió de l'actuació programada.  Això no és  procedent  si  hi  haguera 
alguna obligació de l'urbanitzador pendent de liquidació ferma, pel que fa a la 
diferència entre el que ja s’ha liquidat i el que resta pendent de fermesa en la 
seua liquidació. En aquest últim cas, l'aval pot ser substituït per un altre de nou 
la quantia del qual cobrisca exclusivament aquesta diferència.

I  així  s'ha  pronunciat  el  Jutjat  Contenciós  Administratiu  núm.  2  de  Castelló,  en 
sentència núm. 687, de 20 de desembre de 2011, que diu:

Tampoc cal estimar l'al·legació realitzada per l'actora, consistent en el fet que, 
segons la literalitat de l'aval, aquest respondria únicament del ʻbon final de les 
obres  d'urbanitzacióʼ,  i  no  de  la  resta  de  responsabilitats  de  l'agent 
urbanitzador.  Entén aquest  jutjador  que el  contracte atípic  objecte d’aquest 
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procediment no compleix els requisits exigits en l'article 1281 del Codi Civil per 
a atendre a la seua dicció literal, ja que l'esmentat aval no parla de l'execució 
material  de les  obres d'urbanització,  com entén la part  actora,  sinó de les 
obres d'urbanització en general,  comprenent el  procés urbanitzador no sols 
l'execució material, sinó com també posa en relleu l'administració demandada 
la redacció de documents tècnics i la gestió del projecte de reparcel·lació entre 
altres, per la qual cosa queda acreditat l'incompliment per l'agent urbanitzador 
de les obligacions que va assumir en promoure el  PAI,  l'execució de l'aval 
prestat per aquest en garantia del correcte compliment de les obligacions de 
l'agent urbanitzador resulta d'acord amb dret.

Per tot el que s’ha dit anteriorment, vist l'informe jurídic proposta de la direcció de la 
Secció II, de 4 d'agost de 2017, i amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d'Urbanisme i  Medi  Ambient,  el  Ple  d'aquest  Ajuntament,  com a òrgan competent, 
ACORDA:

Primer.- Desestimar  el recurs de reposició interposat en data 14 de juliol de 2017 
(E-RE-653) per Sra. Alexandra Ortega Puerta, en representació de BANKIA, amb CIF 
A-14010342, contra l'acord del Ple d'aquest Ajuntament de 8 de juny de 2017, que va 
resoldre el Conveni urbanístic subscrit amb INMOSAL, SL, rescindint la seua condició 
d'agent urbanitzador del Programa d'actuació integrada de la unitat d'execució B-10 del 
Pla general de Borriana, amb confiscació cautelar de la garantia de promoció; pels 
motius exposats en els atesos del present acord.

Segon.- Notificar el present acord a les persones interessades significant que contra 
aquest es pot interposar, en el termini de dos mesos, recurs contenciós administratiu 
davant del jutjat d'aquesta jurisdicció de Castelló de la Plana, de conformitat amb allò 
que disposen l'�article 123 de la Llei  39/2015, d'1 d'octubre, i  l'article 46 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol.” 

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

3.- DACIÓ DE COMPTE AL PLE DE LA INFORMACIÓ ECONÒMICA RELATIVA AL 
SEGON TRIMESTRE DE 2017 (exp. G8365/2017) (Àrea Econòmica. Intervenció)

La  Secretaria  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  SEGON  TRIMESTRE  DEL  2017,  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 
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aprovades contràries a objeccions, i allò que s'ha establit en art. 4 de la Llei 15/2010, 
de 5 de juliol, i Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, així com el dictamen emés per la 
Comissió Municipal Permanent d'Hisenda, el Ple d'aquest Ajuntament acorda:

PRIMER.- Quedar  assabentat  de  la  següent  informació  econòmica 
subministrada  per  la  Intervenció  i  Tresoreria  municipals,  corresponent  al segon 
trimestre de 2017:

• 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 del 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."

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

La corporació en queda assabentada.

4.- DACIÓ DE COMPTE AL PLE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL ENTRE ELS DIES 13/07/2017 I 17/08/2017, 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 13/07/2017 i  
17/08/2017, 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  10/07/2017  AL  20/08/2017,  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 10/07/2017 al 20/08/2017, ambdós inclosos.

La corporació en queda assabentada.

Conclòs  l'examen  dels  assumptes  inclosos  en  l'ordre  del  dia,  la  Sra.  alcaldessa 
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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.- MOCIÓ CONJUNTA PSOE – COMPROMÍS – SE PUEDE BURRIANA – PP 
– CIBUR - CIUDADANOS, RELATIVA A LA VOLUNTAT DE L'AJUNTAMENT PER A 
L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BORRIANA A L'ASSOCIACIÓ GRUP D'ACCIÓ 
LOCAL DEL SECTOR PESQUER GALP LA PLANA

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

“El  Reglament  (UE)  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 Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, estableix 
les bases del desenvolupament local participatiu, configurant els grups d'acció local 
com  els  instruments  bàsics  a  través  dels  quals  s'implementa  l'esmentat 
desenvolupament, a través de l'elaboració i posada en pràctica de les estratègies de 
desenvolupament local participatiu (d'ara endavant EDLP).

L'article  58 i  següents del  Reglament (UE) 508/2014,  del  Parlament Europeu i  del 
Consell, de 15 de maig de 2014, relatiu al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, preveu 
el  desenvolupament  sostenible  de  les  zones  pesqueres  i  aqüícoles  seguint  el 
plantejament respecte al desenvolupament local participatiu contingut en l'article 332 
del Reglament (UE) 1303/2013, als efectes del qual es preveu de forma expressa els 
ʻgrups d'acció local del sector pesquer (GALP)ʼ –amb una representació significativa 
en la seua composició dels sectors de la pesca i/o aqüicultura– com els instruments 
responsables  de  l'elaboració  i  la  posada  en  marxa  de  les  estratègies  de 
desenvolupament local participatiu.

Per la Resolució de 18 de maig de 2015, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, 
Pesca, Alimentació i Aigua, es fa pública la convocatòria de selecció dels grups d'acció 
local  del  sector  pesquer  per  a  l'elaboració  d'estratègies de  desenvolupament  local 
participatiu en el marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca, per al període 2014- 
2020.

El GALP LA PLANA es configura com una associació amb personalitat jurídica, que 
podrà pertànyer a l'Associació de les Administracions Públiques o els seus organismes 
dependents, i  totes aquelles entitats o associacions amb personalitat  jurídica i  que 
actuant  sense  ànim de  lucre,  representen  fins  i  interessos  de  caràcter  col·lectiu  i 
tinguen interés en el desenvolupament dels fins de l'associació, siga el que siga el seu 
àmbit  d'adequació.  També poden  ser-ne  sòcies  les  persones  físiques o  empreses 
privades però aquestes no poden formar part de la junta directiva. 

Segons els seus Estatuts són fins de l'associació els següents:
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a) Servir de fòrum de debat i busca de consens per a les qüestions relatives al 
desenvolupament del sector pesquer de les comarques de la Plana Alta i  la Plana 
Baixa.
b) Accedir i gestionar programes i iniciatives tant públics com privats, promoguts 
per  les  distintes  administracions  o  per  qualsevol  altra  entitat,  encaminats  al 
desenvolupament pesquer.
c) Sensibilitzar  les  diverses  administracions  públiques  i  la  resta  d'agents 
socioeconòmics  representatius  del  territori,  sobre  les  potencialitats  de 
desenvolupament del sector pesquer.
d) Promoure, dinamitzar i racionalitzar el desenvolupament integral pesquer de les 
comarques de la  Plana Alta  i  la  Plana Baixa en col·laboració  amb tots els agents 
implicats.
e) Afavorir la dinamització social i cooperació institucional per al desenvolupament 
de la comarca.
f) Informar la població local i afavorir l'impuls per part d’aquesta per a participar 
en projectes de desenvolupament pesquer.
g) Contribuir a la conservació i foment del patrimoni cultural, històric i natural de la 
comarca.
h) Servir  a  les  entitats  associades  de  centre  receptor  i  distribuïdor  de  tota  la 
informació relativa al camp de desenvolupament pesquer.

A la vista de tot això i considerant necessari per a la defensa dels interessos dels veïns 
de Borriana, principalment del sector pesquer, que l'Ajuntament de Borriana forme part 
del grup d'acció local del sector pesquer GALP LA PLANA, el Ple de l'Ajuntament de 
Borriana ACORDA:

PRIMER.-  Manifestar la voluntat expressa de l'Ajuntament de Borriana d'adherir-se a 
l'associació grup d'acció local del sector pesquer GALP LA PLANA, i complir els seus 
fins estatutaris.

SEGON.- Facultar l'Alcaldia Presidència per a la realització dels tràmits necessaris per 
a fer efectiva l’esmentada adhesió."

Sotmesa la urgència a la corresponent votació, s'aprova per unanimitat.

En relació amb el fons de l'assumpte no es produeixen intervencions: Sr. Aparisi (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.- PRECS I PREGUNTES

1.- El Sr. Fuster pregunta al Sr. Arnandis per la situació actual del Pla especial de la 
Marjaleria. Ja que l'avantprojecte es va publicar el  2 de juny de 2017, ha sol·licitat 
algun informe tècnic perquè avalue i estudie com afecta Borriana, i especialment la 
zona de la marjaleria? Respon el Sr. Arnandis.

2.- El Sr. Fuster reitera la pregunta al Sr. Arnandis relativa a l'activitat del tobogan a la 
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platja que ja li va plantejar en el Ple ordinari d'agost de 2017. Responen el Sr. Arnandis 
i la Sra. alcaldessa.

3.- El Sr. Clausell  pregunta al Sr. Del Moral on està el butlletí d'informació municipal 
(BIM) corresponent al mes d'agost, i si fa falta que li recorde les paraules que li va 
contestar en l'últim Ple. Responen el Sr. Del Moral i la Sra. alcaldessa.

4.-  El  Sr.  Sánchez  pregunta a la  Sra. Romero si  ja  s'ha rebut  la  subvenció  de la 
Generalitat  per  a  fer  front  a  l'expedient  de  contractació  d'una  agent  d'igualtat  per 
25.000 €. Responen la Sra. Romero i la Sra. alcaldessa.

5.- La Sra. Aguilera pregunta a la Sra. alcaldessa pel dipòsit de vehicles municipals. 
Hi ha molts vehicles dipositats al solar de l'antiga Paperera; cosa que genera molts 
dubtes:

- Per quin motiu s'ha traslladat aquests vehicles a aquest solar?
- Si el trasllat s'ha efectuat amb tots els permisos legals; perquè alguns dels vehicles 
immobilitzats estan immersos en procediments judicials.
- És una decisió temporal o és que ja han decidit que s’utilitzarà d'aquesta manera?
- Quines mesures de seguretat pretenen implantar o s'han implantat ja?

Respon la Sra. alcaldessa.

6.-  La  Sra. Aguilera  pregunta al Sr. Aparisi per la substitució del sistema de reg a 
l'avinguda de Jaime Chicharro… És normal que a poques setmanes de la inauguració 
ja  s'estiga  canviant  el  sistema,  o  per  quin  motiu  s'està  substituint?  Respon  el  Sr. 
Aparisi.

7.- La Sra. Aguilera pregunta al Sr. Aparisi com està la tramitació de la reclamació de 
les despeses de neteja a l'empresa organitzadora del festival Arenal Sound, que va 
haver  d'assumir  l'Ajuntament.  Quina  reclamació  se'ls  ha  fet?  Quin  tipus  de 
comunicació ha tingut amb ells? I si sap ja a quant ascendeix aquesta neteja de més 
que va haver de fer l'Ajuntament, i quan té previst cobrar-li-la. Respon el Sr. Aparisi.

8.-  La Sra. Aguilera pregunta al Sr. Del Moral per què no hi és mai per a atendre la 
gent.  Comenta que en el  seu grup han rebut  diverses queixes dels ciutadans que 
vénen a parlar amb ell i mai el troben. Revisa que funcione correctament el Portal de 
Transparència? Respon el Sr. Del Moral. 

9.-  La  Sra. Sanchis  pregunta al Sr. Aparisi què va passar a Santa Bàrbara amb la 
llum.  Per  què es va haver  de foradar una porta  i  on  es trobava la  clau d'accés? 
Responen el Sr. Aparisi i la Sra. alcaldessa.

10.- La Sra. Sanchis pregunta al Sr. Arnandis què es farà amb el Rajolí i la Gola a la 
Serratella  per tal  de minvar els efectes de la  gota freda quan arribe.  Ha demanat 
pressupostos? Respon el Sr. Arnandis.

11.- La Sra. Sanchis pregunta a la Sra. Monferrer quants artistes o quantes empreses 
de Borriana han contractat per a la setmana de festes de la Misericòrdia, a part de la 
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publicitat que contractaran a una associació. Respon la Sra. Monferrer. 

I sense més assumptes per tractar, la Presidència alça la sessió a les 20 hores i 28 
minuts, de la qual, 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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