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RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA EN FUNCIONES DE CONVOCATORIA SESION 
EXTRAORDINARIA AYUNTAMIENTO PLENO 

 
En ejercicio de las competencias que la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local y el Real Decreto 781/1986, de 18 de 
abril, que aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local, atribuyen a esta Alcaldía, 

 
RESUELVO: 

1°.- Convocar sesión extraordinaria del Pleno que tendrá lugar: 
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento a las 12 
horas Día 8 de marzo de 2014 (primera convocatoria) 
Día 10 de marzo de 2014 (segunda convocatoria) 
 

2°.- Orden del día de la sesión; 

a) Toma de posesión del Concejal D. José Clausell Martínez 
b) Elección del alcalde/sa. 

3°.- Trasladar la presente Resolución a los Concejales, así como al Concejal 
Electo, el cual deberá personarse en dicho acto, de acuerdo con la legislación 
aplicable, provisto de la siguiente documentación: 
Acreditación de su personalidad 
Credencial expedida a su favor por la Junta Electoral de Zona, caso de que no la 
hubiese presentado con anterioridad en Secretaría del Ayuntamiento (art. 195 de al 
Ley Orgánica Reguladora del Régimen Electoral General). 
Acreditación de las declaraciones formuladas ante la Secretaria del Ayuntamiento 
en los impresos que se facilitaron, relativas a: 
- Bienes Patrimoniales 
- Causas de posibles incompatibilidades y sobre cualquier actividad que le 
proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos 
   Borriol, 5 de marzo de 2014. 
 
EL ALCALDE EN FUNCIONES,    EL SECRETARIO, 
 
 
Ibán Pauner Alafont      Fernando M.Macián Ros 
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AYUNTAMIENTO DE BORRIOL (CASTELLON) 
SESION EXTRAORDINARIA 
1ª CONVOCATORIA 
AYUNTAMIENTO PLENO 

      FECHA: 8 DE MARZO DE 2014. 
 
SRES.ASISTENTES: 
ALCALDE-PRESIDENTE:   D. IBÁN PAUNER ALAFONT 
TTES DE ALCALDE: D. JOSÉ PABLO SAFONT FORNALS  
 Dª. Mª CONSUELO VILARROCHA PALLARÉS 
CONCEJALES: Dª .TERESA PALLARÉS CASTELLANO 
 D.  JOAQUIN SERRANO NOMDEDEU 

D. JOSÉ SILVERIO TENA SÁNCHEZ 
D. JOSÉ MIGUEL CARBO AMAT 
D. SIMÓN FRANCISCO GRIÑO 
D.  FRANCISCO JOSÉ PASTOR ESCRIG 

 D. MANUEL BERNAD TENA 
 Dª MONICA LUISA ESTEVE SANCHO. 
 D. JORDI CARBALLEIRA MARTI 
 D. JOSÉ CLAUSELL MARTINEZ 
SECRETARIO 
 FERNANDO M. MACIAN ROS 
INTERVENTOR:    MANUEL LLORENS GARCIA 
 
================================== 
----En la villa de Borriol a ocho de marzo de  dos mil catorce. 

Hora de comienzo: 19,30 

Hora de terminación: 20,30. 

Lugar: Salón de Actos del Ayuntamiento. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 A la hora indicada, y previa comunicación al efecto, se reunieron los Conce-
jales, así como el Concejal electo por la Junta Electoral Central con fecha 28 de 
febrero de 2014, todos los cuales se expresan al margen, a los efectos de tratar el 
siguiente asunto: 

 ORDEN DEL DÍA: 

 a) Toma de posesión del Concejal  D. José Clausell Martínez 

  b) Elección de  Alcalde. 

ASUNTOS TRATADOS: 

 De acuerdo con los trámites procedimentales que indican los artículos 195 
y 196 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, 
modificada por Ley Orgánica 1/1987, de 2 de abril; por Ley Orgánica 8/1991, de 
13 de marzo; por Ley Orgánica 6/1992, de 2 de noviembre, y por Ley Orgánica 
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13/1994, de 30 de marzo, y 40 del Reglamento de organización, funcionamiento y 
régimen jurídico de las entidades locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre, tienen lugar los siguientes actos: 

 I.-CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE EDAD 

 De acuerdo con los antecedentes obrantes en el Ayuntamiento, el Secreta-
rio informa que, según Acuerdos de la Junta Electoral Central de 15 de abril de 
1998 y 19 de Se4ptiembre de 2001, el Presidente de la Mesa de edad para la 
elección del nuevo alcalde, será presidida por el Teniente de Alcalde, que no sea 
candidato; o sea, será presidente de la Mesa el Sr. Teniente de Alcalde D. José 
Pablo Safont Fornals, y el de menor edad es D Simón Francisco Griño. 

 Por lo tanto, queda constituida la Mesa de Edad con estos dos Concejales 
electos presentes, actuando yo el Secretario. 

 II.-COMPROBACIÓN DE CREDENCIALES 

 La Mesa constituida comprueba las credenciales presentadas ante la Secre-
taria y la acreditación de la personalidad del Concejal electo, D. José Clausell 
Martínez de acuerdo con la certificación que al Ayuntamiento le ha remitido la Jun-
ta Electoral Central y la considera suficientemente válida. 

 III.- TOMA DE POSESIÓN DEL CONCEJAL D.- JOSÉ CLAUSELL MARTÍNEZ 

 Acto seguido el nombrado Concejal Electo D. José Clausell Martínez, y 
comprobada la identidad, la credencial expedida por la Junta Electoral Central, y la 
declaración de bienes y actividades presentadas en la Secretaría del Ayuntamien-
to, con carácter previo, el Sr. Clausell Martínez presta juramento o promesa, 
según lo dispuesto en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, bajo la fórmula:  

“PROMET, per la meua conciencia i honor cumplir fidelmente les obligaciones del 
càrre de Regidor de Borriol, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Consti-
tució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomía de la Comunitat 
Valenciana”. 

Una vez prestado juramento,  el Sr. Concejal toma posesión de su cargo y se in-
corpora a este mismo Pleno. 

 IV. ELECCIÓN DE ALCALDE 

 A continuación, yo, el Secretario, doy lectura de lo dispuesto en el artículo 
196 de la ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, 
modificada por Ley Orgánica 1/1987, de 2 de abril; por Ley Orgánica 8/1991, de 
13 de marzo; por Ley Orgánica 6/1992, de 2 de noviembre, y por Ley Orgánica 
13/1994, de 30 de marzo, el cual fija el procedimiento a seguir para elección de 
Alcalde, quedando el Ayuntamiento enterado de su contenido. 

 Los nombres y apellidos de los concejales que encabezan las listas electo-
rales que se indican, ordenado según el número de votos obtenidos, son los si-
guientes: 

IBÁN PAUNER ALAFONT; PARTIDO POPULAR,  

JOSÉ SILVERIO TENA SÁNCHEZ; BLOC.  
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FRANCISCO JOSE PASTOR ESCRIG; PSOE. 

JORDI CARBALLEIRA MARTÍ; VEINS DE BORRIOL. 

Por lo cual dichos candidatos a Alcalde, son los elegibles, EXCEPTO el Sr. Carba-
lleira Martí, que renuncia al cargo. 

 Acto seguido, todos los concejales presentes proceden, mediante papeleta 
secreta introducida en un sobre y depositada en una urna, a la elección de Alcal-
de, que da el siguiente resultado: 

Nombre y apellidos                       Lista electoral                Votos obtenidos 

                   (En letra)    ( en número) 

IBÁN PAUNER ALAFONT              (   P.P.)                   SIETE            7 

JOSÉ SILVERIO TENA SÁNCHEZ  (BLOC)                    TRES              3 

FRANCISCO JOSE PASTOR ESCRIG (PSOE)  TRES     3 

                                         Votos nulos                   CERO         0 

          Votos en blanco                   CERO        0 

       TOTAL VOTOS EMITIDOS                   TRECE          13 

 

 Siendo en número de votos válidos emitidos el de TRECE y habiendo obte-
nido el Concejal D. IBÁN PAUNER ALAFONT el número de votos de 7 (SIETE) que 
constituye la mayoría absoluta, es proclamado Alcalde electo por la Mesa de Edad. 

 Acto seguido D. IBÁN PAUNER ALAFONT  toma posesión de su cargo y 
presta juramento o promesa, según lo dispuesto en el Real Decreto 707/1979, de 
5 de abril, bajo la fórmula:  

“JURE, per la meua conciencia i honor cumplir fidelmente les obligaciones del 
càrre de Alcalde de Borriol, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitu-
ció com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomía de la Comunitat 
Valenciana”. 

 Cumplido el objetivo de la sesión, el señor Alcalde-Presidente  interviene 
acto seguido y concede la palabra a los portavoces que dicen: 

Interviene en primer lugar el señor Carballeira Martí que dice: 

DISCURS DEL SR. CARBALLEIRA MARTÍ: 

Sr. President de la Diputació, Sra. Consellera, deputats, alcaldes, corporació, veins 
de Borriol Bona vesprada a tots. 

Pepe, Ibán, moltes feliçitats. 
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Dir que,desde Veïns de Borriol, seguirém treballant,  queda poc més d’un any per 
fer coses, per al benestar i millora de les infraestructures en benefici dels nostres 
veïns. 

Moltes Gràcies. 

(se oyen aplausos del público). 

 

Acto seguido interviene el Sr. Pastor Escrig, que dice: 

 

DISCURS DEL SR. PASTOR ESCRIG: 
 
Bona vesprada a tots. 
Felicite al Sr. Alcalde pel seu nomenament, autoritats provincials, de conselleria i 
sobretot veïns del poble de Borriol. 
Sóc Paco Pastor, sóc el portaveu del partit socialista; seré breu, no discursos de 
quatre hores com fan alguns mandataris. 
He de dir que aquest acte, el nomenament d'avui és la màxima expressió de la 
democràcia, que és la voluntat del poble, transmesa per mitjà de les urnes, donen 
el nomenament de la persona com a representant, en aquest cas, del municipi. 
Però aquest acte és una mica estrany perquè no es produeix com a conseqüència 
d'unes eleccions municipals; sinó conseqüència dels  esdeveniments que han 
ocorregut aquests dies passats; a causa de l'assetjament al fet que a sigut sotmès 
el senyor Adelino, pels fets ocorreguts en els terrenys de la depuradora del nostre 
poble de Borriol. En aquest mateix moment estem en una comissió de recerca, un 
cas inèdit en tota la comunitat i que es fa en el nostre poble. Una comissió de 
recerca, la qual he d'agrair que estem treballant tots molt, i traurem moltes 
conclusions, algunes seran agradables, i unes altres no.  
Sr. Pauner vostè té una herència, conforme vostès van dir a Madrid, el Sr. Rajoy, 
que tenien una herència trista del partit socialista, vostè la té complicada. 
El deute que té avui el nostre poble per habitant; manquem d'inversions, manquem 
de polítiques de desenvolupament del treball; però açò no vol dir que nosaltres, 
com ja li vaig dir, li tendim la mà i pensem que entre tots som capaces de marxar 
cap a avant; li tendim la mà; però anem a fer, que, la política que fins ara era de 
fets consumats que ens arribaven a les comissions,pràcticament dictaminades i que 
la participació era merament simbòlica, creiem que deu desaparèixer; nosaltres 
hem d'estar involucrats, perquè hem sigut triats democràticament; estem en la 
oposició i, per tant, ens mereixem el màxim respecte. Si això es compleix tindrà el 
nostre suport i li felicitaré pel seu nomenament. 
Moltes gràcies. 
(Se oyen aplausos del público) 
 
Discurs del Sr. Tena Sánchez: 
 
En primer lloc volia felicitar al Sr. Ibán Pauner pel nomenament, així com saludar a 
les autoritats provincials i, sobretot, als veïns que estem ací. 
Estem ací en la presa de possessió de l'Alcalde de Borriol. També voldria dir que 
estem en un canvi de govern, que no es fruit d'unes eleccions, i també hem de 
ressenyar-ho, perquè suposa una remodelació forçada, com a conseqüència d'unes 
males pràctiques que han hagut. En qualsevol cas si és una conseqüència d'una 
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continuació de l'anterior serà per l'equip de govern i no de l'oposició. Dit açò no pot 
haver-hi un període de gràcia. el Sr. Pauner s'ha de guanyar, des del primer minut, 
el respecte polític, el personal sempre ho ha tingut; si fa les mateixes polítiques que 
ha fet fins ara, serà difícil. Per tant és, a l'equip de govern, a qui li correspon 
canviar les formes, que és molt important, no solament en política sinó també en 
tots els aspectes de la convivència. Però també és important el canviar els 
continguts; dit d'un altra manera, “l'important no és canviar els polítics, sinó les 
polítiques”. Compromís seguirà en la mateixa línia de treball que ha portat fins a 
ací, farem una oposició constructiva, responsable i per la defensa dels interessos 
del municipi; per a aconseguir aquesta finalitat ens posem a la disposició de tots els 
partits que estem ací. Col·laborarem i controlarem l'acció de l'equip de govern, açò 
significa que denunciarem l'ús d'activitats antidemocràtiques i contràries a dret si 
aquestes arribaren a produir-se. Per a finalitzar vull fer constar la nostra disposició 
a col·laborar per a resoldre els problemes més greus que té, en aquest moment, el 
municipi, com per exemple l'expropiació dels terrenys de la depuradora; ara, açò si, 
dins de la legalitat i a un preu raonable i just. 
Moltes Gràcies. 
(Se oyen aplausos del público) 
 

Acto seguido interviene el Sr. Alcalde, que dice: 

DISCURS PRESA DE POSSESSIÓ DEL SR. PAUNER ALAFONT. 

Il-lustríssim President de la Diputació Provincial de Castelló, Javier Moliner, 
Honorable Consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, Isabel Bonig, 
Alcalde de Nules y Diputat Provincial, Mario García, Diputat Provincial, Luis 
Martinez, Alcalde de Vilafamés i Diputat Provincial, Jose Pons, Alcalde de Sant 
Joan de Moró, Vicent Pallarés, Alcaldesa de Cabanes, Estrella Borras, Alcalde 
de Useres, Jaime, Diputats Autonomics, Sr. Secretar¡ i Interventor Municipal, 
Corporació Municipal, Veins i Vemes de Borriol, sigueu tots benvinguts. 

Abans de començar el meu discurs m'agradaria Felicitar a totes les dones 
presents en la sala, ja que hui és el seu dia. 

És per a mí un honor i un orgull, al mateix temps que una gran responsabilitat, 
representar als meus veïns i treballar per ells. Sabeu que porte diversos anys 
exercint de Regidor, els quals m'han aportat I'experiència necessària en la 
gestió municipal per a poder afrontar amb ganes i il-lusió un dels reptes més 
importants de la meua vida: treballar des de I'alcaldia per a millorar el 
benestar i la qualitat de vida de tots els Borriolencs. 

A partir de hui comença una nova etapa en este Ajuntament, una etapa de 
diàleg i consens amb tots els grups polítics, per aixó des d'ací i ja hui vos 
tendisc la má per a treballar amb el màxim respecte a les nostres idees, però 
amb I'únic objectiu de donar solucions als nostres ciutadans i mirar al futur 
amb optimisme i il-lusió. 

És possible que les nostres posicions hagen estat molt allunyades, però el 
moment exigeix que, a més del control necessari i rigurós de I'oposició enfront 
de I'acció de govern, busquem també punts de trobada en la defensa dels 
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interessos de Borriol. El meu compromís amb vosaltres es basarà en la 
comunicació i el diàleg, i en la busca d'acords que beneficien al nostre Poble. 
Des de hui em pose a la vostra disposició com a president d'esta corporació 
per a arreplegar també les vostres idees i propostes, quan així ho requeriu, 
així com per a facilitar-vos la informació necessária per al desenrotllament de 
la tasca d'oposició, tan necessària per al funcionament democràtic de les 
institucions. 

El meu agraïment personal al representant de Veins de Borriol, Jordi 
Carballeira i a tots els meus companys, Pau, Maria Consuleo, Sayo, Quino y 
Pepe, per haver-me donat el seu suport i per facilitar este acord, que estic 
segur que serà fructífer i durader, assegurant I'estabilitat del nostre municipi. 
Tenim la responsabilitat de tindre en les nostres mans decisions que afectaran 
directament la vida dels demés però confie plenament en tots vosaltres i vos 
agraïsc de cor la vostra confiança. 

També m'agradaria dedicar unes paraules a qui ha sigut durant 15 anys el 
nostre Aldalde, Adelino, gràcies pel teu esforç i dedicació durant estos anys al 
servici de tots els Borriolenses. 
 
I com no un agraïmen molt especial a dos bons amics, Javier, el nostre 
president, i Isabel, la nostra consellera. Gràcies per honrar-me amb la vostra 
presència i pel vostre suport incondicional però, com a alcalde, no puc deixar 
d'aprofitar l’acte per a demanar-vos la col.laboració institucional necessària a fi 
de dur a terme les infraestructures necessàries per a fer de Borriol un poble 
millor per a viure. Sé que junts, anant de la mà, podem fer realitat xicotets 
grans projectes per a esta terra. 

Els que ens dediquem a la vocació de servici públic, sabem que ser Alcalde o 
Regidor és sacrificat, però gratificant, perquè des d'este saló es pot comprovar 
I'eficàcia transformadora de la voluntat d'un poble; però també representa una 
de les comeses més exigents: atendre i solucionar els problemes dels nostres 
veïns. Els ciutadans hui en dia ens reclamen que, a més de ser eficaços en la 
gestió, tinguem la capacitat d'informar, de ser transparents i de propiciar la 
participació. 

Per aixó, estos seran els tres pilars fonamentals de la nostra labor de govern: 
Transparència, Eficàcia i Participació Ciutadana. Per a esta tarea conte amb un 
gran equip humà de treballadores i treballadors municipals, que dia a dia fan 
possible que la casa funcione, s'entreguen a la seua tarea amb dedicació i 
compromís. Sé que entre tots ho aconseguirem. 

Una gestió pròxima i a peu de carrer, escoltar als ciutadans, i comprovar sobre 
el terreny les necessitats dels nostres veïns, marcaran I'estil de I'equip de 
govern i d'este Alcalde, que amb decisió, compromís i humiltat farà seues les 
preocupacions i les demandes del nostre poble. 

Finalment, m'agradaria dedicar unes breus paraules d'este discurs a la meua 
familia. 
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Als meus Pares i al meu Germà vos demane paciència, espere que no vos 
emporteu molts disgusts. Gràcies per estar sempre ahí i per haver-me donat 
I'educació que m'heu donat, per això espere i desitge que pugeu sempre 
sentir-vos orgullosos de mi. 

Y cómo no, a mi mujer Elisa, la principal afectada por mi decisión de dedicarme 

a parte de mi trabajo profesional a la política, renunciando a la comodidad y al 

tiempo que podríamos dedicarnos a nosotros. Posiblemente podríamos tener 

una mayor calidad de vida con nuestra profesión, que nos unió y que nos 

encanta, por eso te agradezco públicamente tu apoyo y te doy las gracias por 

entenderme y por contribuir con tu paciencia y tu comprensión. Empieza una 

nueva etapa en la que espero estar a la altura y no defraudarte, ni a ti ni a 

cada uno de los 5.250 vecinos de Borriol. 

Y ya para finalizar... 

Alguien dijo una vez "nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos 

pensantes y comprometidos puede cambiar el mundo". 

Vosaltres sou eixe xicotet gran grup i vos invite a acompanyar-me en este 
apassionant repte per a fer de Borriol un Iloc millor. 
 
Moltes Gràcies a tots. 
(Se oyen aplausos del Público) 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las veinte hora 
y treinta minutos de que yo el secretario, doy fe.  

 
 
 
 


