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   SESION Nº     5/2011 
EXTRAORDINARIA 
1ª CONVOCATORIA 
AYUNTAMIENTO PLENO 

      FECHA: 13 DE JUNIO DE 2015. 
 
SRES.ASISTENTES: 
JOSÉ SILVERIO TENA SÁNCHEZ 
JOSÉ MIGUEL CARBO AMAT 
MANUEL GONZALBO ESCRIG 
MARIA JOSÉ PALLARES CASTELLO 
TERESA ANDREU PORTOLÉS 
FRANCISCO JOSE PASTOR EXCRIG 
JORDI CARBALLEIRA MARTI 
SERGIO MARTINEZ BAUSA 
IBAN PAUNER ALAFONT 
MARIA CONSUELO VILARROCHA PALLARES 
JOSE MANUEL ESTEVE PORTOLES 
TERESA PALLARES CASTELLANO 
MONICA BERNAT SALES 
 
SECRETARIO 
 FERNANDO M. MACIAN ROS 
INTERVENTOR: MANUEL LLORENS GARCIA 
 
================================== 
----En la villa de Borriol a trece de junio de  dos mil quince. 

Hora de comienzo: 12 

Hora de terminación: 12, 45. 

Lugar: Salón de Actos del Ayuntamiento. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 A la hora indicada, y previa comunicación al efecto, se reunieron los Concejales elec-
tos en las pasadas elecciones locales, todos los cuales se expresan al margen, a los efectos de 
tratar el siguiente asunto: 

 ÚNICO.-Constitución de la Corporación local y 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 
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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, y 37 del Reglamen-
to 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 Secretario informa 
que, entre los Concejales electos presentes, el de mayor edad es D JOSE MIGUEL CARBO 
AMAT y el de menor edad es Dª MONICA BERNAT SALES. 

 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 Secretaria y la 
acreditación de la personalidad de los Concejales electos, de acuerdo con las certificaciones 
que al Ayuntamiento le ha remitido la Junta Electoral de Zona y las considera suficientemen-
te válidas. 

 III.-CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACIÓN 

 Comprobado por la Mesa de Edad que concurren a la sesión TRECE Concejales elec-
tos que constituyen la mayoría absoluta, los presentes prestan juramento o promesa, según 
lo dispuesto en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, bajo la fórmula: 

 “Juro” o “Prometo” por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo 
de Concejal, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución y el Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad Valenciana.” 

“Jure/ Promet per la meua consciencia i honor cumplir fidelmente les obligacions del carrec 
de Regidor de l’Ajuntament de BORRIOL en Llealtat al Rei, i respectar i fer respectar la Consti-
tucio i el Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana”. 

 Acto seguido la Mesa declara constituida la Corporación. 

 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 Orgá-
nica 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 pro-
cedimiento a seguir para elección de Alcalde, quedando el Ayuntamiento enterado de su 
contenido. 

 Los nombres y apellidos de los concejales que encabezan las listas electorales que se 
indican, ordenado según el número de votos obtenidos, son los siguientes: 

D. IBAN  PAUNER ALAFONT; PARTIDO POPULAR,  
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D. JOSÉ SILVERIO TENA SÁNCHEZ;  COMPROMIS  

D. JORDI CARBALLEIRA MARTI; VEINS DE BORRIOL. 

D. JOSÉ FRANCISCO PASTOR ESCRIG; PSOE. 

Por lo cual dichos candidatos a Alcalde, son los elegibles. 

Preguntado por el Sr. Presidente de la Mesa de Edad, presentan candidatura los siguientes 
cabezas de lista: 

D. IBAN PAUNER ALAFONT 

D. JOSE SILVERIO TENA SÁNCHEZ 

D. JOSE FRANCISCO PASTOR ESCRIG. 

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

Nombre y apellidos                       Lista electoral                Votos obtenidos 

                   (En letra)    (en número) 

D.  IBAN APUNER ALAFONT-   P.P.                                   CINCO                 5                 

D. JOSÉ SILVERIO TENA SÁNCHEZ- COMPROMIS           OCHO                           8 

D. JOSÉ FRANCISCO PASTOR ESCRIG- PSOE                   NINGUNO         0 

                                            Votos nulos                             NINGUNO          0 

       Votos en blanco                    NINGUNO          0 

  TOTAL VOTOS EMITIDOS                        TRECE                                      13 

 

 Siendo en número de votos válidos emitidos el de TRECE y habiendo obtenido el 
Concejal D. JOSÉ SILVERIO TENA SÁNCHEZ el número de votos de 8 (OCHO) que constituye la 
mayoría absoluta, es proclamado Alcalde electo por la Mesa de Edad. 

 Acto seguido D. JOSÉ SILVERIO TENA SÁNCHEZ  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:  

“Promet per la meua consciencia i honor cumplir fidelment les obligacions del carrec de Al-
calde de l’Ajuntament de BORRIOL en llealtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitucio i 
el Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.” 
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 Cumplido el objetivo de la sesión, el señor Alcalde-Presidente  interviene acto segui-
do y concede en primer lugar la palabra a los distintos cabezas de lista:  

Interviene en primer lugar el señor Pastor Escrig : 

Vol  felicitar primer al Sr. Alcalde, D. SILVERIO TENA. 

  Que en democracia una de les coses mes importants que hi ha es representar a un 

poble com Regidor, es una de les coses que a un emocionalment li apleguen al cor. Vol agrair 

sobre tot lo que ha fet possible hui este nomenament d'Alcalde en els termens en que s'ha 

produit; hi ha mil sis cents trenta i cinc persones que han votat a este grup municipal, que es 

molta gent, molt mes de la mitat, i per tant no poden estar enganyades. Els partits no podien 

fer oits sorts a estos crits de la poblacio, per aixo mateix mosatros forem invitats a participar 

en este proxim  govern i, d'aci vol agrair a COMPROMÍS i a VEINS i, molt especialment a SIL-

VERIO, per la seua invitacio a participar en este canvi, que se mereix este poble, despres de 

setze anys. Podriem prometre'ls que nostre grup va a fer moltes coses, pero lo que realment 

puc prometre'ls es que el cent per cent de mi va a ser que se veja este canvi, i  a partir de hui; 

i aço es perque d'aci a quatre anys mos tornarém a vore i que se veja el canvi real i no com 

ara, que ha segut per un tema de corrupcio. Per a finalisar no vullc oblidar-me d'eixes tres 

cents quaranta i dos persones que han depositat la seua confiança en el partit socialiste i dir-

los que no els anem a decepcionar, i tambe al meu grup de treball, sense el qual es impossi-

ble fer res i per supost a la meua familia, sense la qual no haguera pogut igualment, fer res. 

Res mes, bon dia i viva BORRIOL. 

(Se oyen aplausos del público) 

Acto seguido el Sr. Alcalde concede la palabra al Sr. Carballeira Martí, en nombre de Veins, que 
dice: 
 
Bon dia i felicitats Silverio 
 
Avui, ser investit com a regidor suposa un cúmul de sensacions, on la major de totes és la 
responsabilitat de representar a tots els veïns de Borriol.  
 
Responsabilitat que assumeixo, posant de manifest en primer lloc el meu compromís personal 
de treballar per Borriol.  
 
Aquest compromís de treball, i estem segurs que recullo la voluntat de tots els que componem 
aquest Ajuntament, ho anem a dur a terme amb il·lusió, amb esforç, amb entusiasme, perquè 
Borriol segueixi sent una localitat emergent i amb futur.  
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Com a regidors de Veïns de Borriol, estarem sempre a peu de carrer, prop de vosaltres, 
escoltant a tots, al costat de les persones, de la gent del nostre poble. 
 
El repte que afrontem és tenir un govern dialogant, obert i compromès amb el compliment del 
seu compromís electoral i atent a la defensa dels interessos generals de Borriol.  
 
Un Ajuntament que situï la participació ciutadana en l'eix de les seves polítiques.  
 
La proximitat a les persones fan de la nostra administració la més propera i la més sensible a les 
necessitats dels ciutadans i ciutadanes.  
 
L'ajuntament, com a administració, té unes possibilitats il·limitades per al servei al ciutadà, 
però sempre ens quedaran metes per aconseguir, serveis que millorar i ciutadans als quals 
ajudar.  
 
Aquest és el nostre compromís, estar sempre al servei dels nostres veïns per fer de Borriol la 
millor població.  
 
Hi ha una frase que diu: “només es pot progressar quan es pensa en gran, només és possible 
avançar quan es mira lluny”.  
 
Nosaltres tenim grans projectes per a Borriol, i no anem a renunciar a ells malgrat la situació 
tan complicada per la qual estem passant actualment.  
 
Parlar de crisi és promoure-la, i callar en la crisi és exaltar el conformisme. En comptes d'això, 
treballem dur. 
Per tant, el treball, les ganes, l'esforç i la lluita de tots i totes seran els millors ingredients per 
sortir cap a endavant. 
 
Per últim, vull donar les gràcies a totes les persones que han fet possible que Veïns de Borriol 
seguim estant aquí 
 
Moltes gràcies a tots 
(Se oyen aplausos del público) 
Posteriormente el señor Alcalde conceda la palabara al Sr. Pauner Alafont , en nombre del 
Partido Popular, que  dice: 
 
 
 
Companyers i companyeres de la corporacio municipal, veïns i veïnes, bon dia a tots i 
benvinguts a este plenari constituent de l'Ajuntament de BORRIOL. En primer lloc volguera 
mostrar la seua gratitut a tots vosatros, a aquells que prenen possessio com regidors en el dia 
de hui, OR primer volta i als que ya ho feren. Este salo plenari ha estat plagat de discussions i 
d'arguments i raons enfrontades, moltes voltes en la busca del consenso, pero estic segur que 
a pesar de les diferencies, sempre han pensat en lo millor per a BORRIOL. Per aixo no puc 
deixar de mostrar-vos el meu reconeiximent. Hem compartit moltes hores de treball, i, de tots, 
he depres alguna cosa; gracies per la generositat en la qual heu treballat, en estos ultims anys 
per BORRIOL, per les seues habitants i per a seguir construint un futur millor  per a nostre 
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poble. Per a mi ha segut un honor haver estat treballant en un periodo  en que en esta casa 
s'han donat passos molt importants. Des de març de dos mil catorze vinc presidint esta 
Corporacio, en molta ilusio i esforç. Des de la meua presa de possessio me comprometi a 
governar en comunicacio i dialec. Es possible que nostres postures hagen estat molt lluntanes 
durant molt temps, pero en el moment actual exigixc que ademes del control rigoros de 
l'oposicio en el govern, trobem punts de trobament, perque BORRIOL es lo PRIORITARIO. 
Aplegui a l'Alcaldia en un moment dificil i crec que en el treball de l'equip de govern en estos 
ultims anys ha conseguit que les coses estiguen tornant al seu lloc i podem mirar cap a avant 
en el cap be alta i i en la satisfaccio d'haver sabut fer els deures. Per aixo, des d'aci, vullc donar 
les gracies als meus companyers que m'han acompanyat en esta aventura a tots els 
simpatisants del partit i a les persones que m'han donat soports i per supost a la familia, sense 
lo qual aço haguera segut impossible. He capitanejat, un proyecte que ha supost una gran 
acceptacio social, per aixo vullc llançar un mensage de tranquilitat a les seues votants, perque 
este equip huma, des de l'oposicio, garantisa la lluita per la continuïtat del proyecte, que 
l'immensa majoria de la ciutadania de BORRIOL ha votat. Desigem que esta nova Corporacio 
municipal seguixca actuant en equanimitat i seguixca en un model de gestio respectuosa, 
treballant tots junts pel be de nostre Poble. Gracies als mil setanta persones que han confiat en 
mi i en els meus companyers, i que mos donaren la major representacio en nostre poble. El 
soport dels ciutadans es la major alegria. Pero fins aplegar aci hem portat un cami, ya ho saben 
tots. Despres d'este periple ha aplegat el moment de millorar les coses en les quals hem pogut 
equivocar-mos i per aixo renovar el compromis en nostre poble. Encara quan hem guanyat les 
eleccions, no hem conseguit la majoria suficient, per aixo el mensage del ciutada ha estat mes 
que clar. Vol que se li escolte i estar en la presa de decisions; per aixo, a partir d'ara, els que 
teniu la llabor de governar, heu de fomentar la participacio i garantisar la transparencia. OES 
desig sort i que governeu en coneiximent i, sobre, tot en paciencia que falta vos fara, SILVERIO.  
En estos moments afrontem una nova etapa en el consenso entre el restant de partits politics i 
el nou equip de govern. Nostre grup sempre tindra la porta oberta al dialec, pero que sapien 
que s'opondran a l'oportunisme politic. Volen que hui escomence un temps nou a on pugam 
repetir pagats els exits  que hajam conseguit entre tots; juntament en nostres veïns i veïnes; un 
periodo a on el ciutada tinga el protagonisme i la participacio i el debat siguen els pilars 
fonamentals que sostinguen les decisions que se prenguen. Vol indicar una volta mes, en tanta 
humilitat com contundencia que l'Ajuntament no ha de tindre atres interesses mes que els dels 
BORRIOLENSES. 
Senyores, senyors, moltes gracies a tots i, enhorabona, SILVERIO. 
 
 (Se oyen aplausos del público) 
 
Para finalizar el Sr. Alcalde se dirige al Público y cierra la sesión manifestando lo siguiente: 
 
Bon dia a tots i a totes. Hui es un gran dia per a la democracia i per a l'historia recent de 
BORRIOL. Perque se fa realitat la voluntat de la majoria dels ciutadans i ciutadanes de nostre 
poble. El passat vintiquatre de maig demandaren un  canvi urgent en les urnes. I es que com 
digue el politic nortamerica  Theodor Roosevelt fa mes d'un segle, una gran democracia ha de 
progressar, o deixarà de ser o gran o democracia. Vullc agrair a la meua familia i amics tot el 
soport necessari per a tornar a estar aci. Especialment a la meua esposa Merce i als meus fills 
Alexis i Jaume.   Aixina com als meus germans Llucia, Tere, Manuel, Trini i nebots; als quals 
estime i me donen força cada dia, per a seguir defenent allo en lo que crec. Sense ninguna 
dubte la pluralitat i la representatividad, en la nova llegislatura, sera el fil conductor des de el 
qual generarém nostra tasca de govern.En eixe sentit tenim que donar les gracies mes sentides 
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i sinceres al Grup de “VEINS de BORRIOL”, per haver consensuat una estructura de govern 
estable  per als proxims quatre anys, aixina com l'acceptacio del PSOE, per a participar en esta 
llegislatura. Agraim personalment la força que ha fet JORDI CARBALLEIRA i a SERGIO M. BAUSÁ, 
aixina com al restant del seu partit, aixina com tambe a Pasture Pastor  i a tot el seu equip. A 
tots els regidors de tots els grups o demane que comencem a treballar 'per BORRIOL, des 
d'este mateix minut. Per a la gent i aixina mos ho han dit i aixina ho vol i aixina no ho ha 
comanda, per tant, demane a tots els grups, dedicacio i esforç, pero, sobre tot llealtat,; pero no 
al meu partit, sino a tot el poble, que els ha elegit com a les seues representants. Tambe i com, 
no vol dirigir unes paraules, carregades d'estimacio, per als seus companyers de COMPROMÍS 
de BORRIOL, Josep Miquel CARBÓ, Manuel GONZALBO, Mª Josep PALLARÉS, Tere ANDREU, 
estaran en mi en este proyecte que hui mos te ilusionats. Vullc agrair tambe l'enorme tasca 
eixercida pel meu companyer SIMÓN Francesc, en qui he compartit els ultims quatre any, ha 
segut un plaer perque hem fet moltes coses juntes, i he depres molt,  moltes gracies per estar 
sempre ahi. I tambe al restant de companyers de la llista Maryuri, Ferrán, Mª Lluïsa, Jordi, 
Asun., Enric,  Merce; heu donat la cara  sabent que no es facil expondre's publicament EN 
politica i, al restant de la gent que formeu el proyecte de COMPROMÍS, als que heu participat 
de forma anonima. Gracies de tot cor a tots. Som conscients de que entre tres colectius podem 
fer una tasca conjunta; el carrer i la ciutadania aixina mos ho han comanda. Per aixo volem 
demostrar-ho i esperem estar a l'alçada de les circumstancies. Ara mes que  mai hem de 
millorar BORRIOL des de la professionalitat, l'honradea i el respecte; perque com dia JOAN 
FUSTER l'honradesa, no mos hem d'enganyar,  es un lux carísim; pero ha valgud la pena. Estem 
aci per a governar a este poble i vos necessitarém a tots i a totes, perque nostra veu sera la 
vostra. Les llinies basiques per a nostra tasca els proxims quatre anys se fonamentaran 
recuperant les politiques socials, el principi del be comu i el benestar de les persones; per aixo 
es fonamental que se mantinga baix els criteris de negociacio, consenso, transparencia, 
participacio social i portar a terme algunes mides de caracter prioritari, pla de choc contra la 
pobrea, la garantia d'alimentacio   de tots els chiquets i chiquetes, mides contra la pobrea 
energetica de les families en situacio d'exclusio social, pla municipal contra els desdonaments, 
etc. En segon lloc iniciare mides contra la corrupcio, mediant un codic etic de tots els carrecs 
publics, que garantise que, durant tot el mandat, la professio del valor de la democracia, 
l'honestitat, la llealtat, la veracitat i l'eixemplaritat per al desempenyorament d'un carrec public 
a una finalitat per a construir una societat formada per persones lliures. La transparencia per 
tant, ha de servir per a incentivar la participacio ciutadana, tant individual com colectiva; en 
eixe sentit se haura de millorar el procediment de contractacio de les empreses, dels servicis 
publics mediant la restriccio drástica de la discrecionalitat, incrementar els mecanismes de 
control i transparencia, des de que se licite fins que finalise el contracte. Ademes  
desenrollarém el compliment del reste de  d'aspectes gaitejats en els programes electoral de 
COMPROMÍS per BORRIOL i de VEINS PER BORRIOL, que arrepleguen centenars de propostes, a 
partir de les quals,  escomençarém el desenroll social, cultural, educatiu i economic  de nostre 
poble. Sobre una nova etapa, que mos trobem en una conjuntura unica i favorable; tindrem un 
Govern progressiste en la Generalitat Valenciana i no volem perdre esta oportunitat unica per a 
canviar. Hem de tornar l'humilitat a l'Ajuntament, governar sense superbiosa, sense 
imposicions ni despotismes. Que la corporacio municipal, torne a ser la Casa de la Vil, la casa 
de tots i totes, independentment de la seua ideologia i de les seues creencies personals. Nostre 
cavall de batalla sera el dialec, la fraternitat i el treball be fet. Estarem al costat dels mes 
necessitats, perque es nostra rao de ser a l'estar emmarcats en un  progressiste, en el qual es 
precis rescatar les persones de la pobrea i l'indigencia economica. Desigem conjuntament el 
que pugam construir un poble mes just, mes solidari, mes proxim als veïns, en una gran 
capacitat d'enteniment per a tots. L'empatía sera nostre cavall de batalla i s'impondra i que siga 
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nostre “MODUS OPERANDI” des de el primer dia; vullc contar en tots vosatros, vullc ser vostra 
veu; moltes gracies. 
(Se senten aplaudiments del public).  
 
El acto finaliza siendo las trece horas y diez minutos de que yo, el secretario, doy fe. 
 


