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L’Ajuntament va obrir al trànsit el 27 de febrer 
el tram de l’avinguda de Cañada Blanch 
entre el camí Fondo i el carrer de Juan Lugo, 
un segment de 175 metres que ha permés 
connectar definitivament les carreteres 
del Port i del Grau a través d’un vial d’1,6 
quilòmetres de longitud.
A primera hora del 2 de març es van desplaçar 
fins a este lloc l’alcalde, José Ramón Calpe; 
el regidor d’Urbanisme, Juan Granell, i l’edil 
responsable de la Tinència d’Alcaldia de la zona 
marítima, Ana Montagut; a fi de comprovar 
de primera mà l’obra juntament amb tècnics 
municipals i de l’empresa adjudicatària.
Calpe va destacar que, “a pesar del retard de 
les obres per les pluges este hivern, finalment 
l’avinguda de Cañada Blanch és una realitat i 
suposa des d’este moment una alternativa a 
l’avinguda de la Mediterrània per a unir el Port 
i el Grau”.
L’actuació ha contemplat, d’una banda, la 
calçada del tram de l’avinguda de Cañada 
Blanch comprés en les unitats d’execució A-12 
i A-11, entre el camí Fondo i el carrer de Juan 
Lugo. L’esmentada actuació inclou també 
l’acabat de la rotonda al camí Fondo -decorada 
amb una escultura propietat de l’Ajuntament- 
configurant un vial de 14 metres d’amplària 
amb dos carrils de 3,25 metres cada un i carril 
bici de 2 metres.
Així mateix, el projecte també ha permés la 
repavimentació del camí Fondo en el tram 
comprés entre les avingudes de Cañada Blanch 
i de la Mediterrània, dotant l’esmentat tram 
d’un únic sentit de circulació (cap a la platja), i 
incloent-hi també un carril bici. En este sentit, 
Juan Granell ha destacat la importància d’este 
itinerari per als ciclistes, “que podran disposar 
definitivament d’una connexió entre el nucli 
urbà i els poblats marítims per carril bici, i 
que tindrà continuïtat pròximament fins a la 
carretera del Grau pel carril bici de l’avinguda 
de la Unió Europea, en Novenes de Calatrava”.
Les obres també han inclòs la consolidació de 
la rotonda provisional ubicada a la confluència 
del camí Fondo i l’avinguda de la Mediterrània 
i el redisseny de la rotonda en la intersecció 
entre les avingudes de Cañada Blanch i Jaime 
Chicharro (carretera del Port).

borriana obri al trànsit l’avinguda dE Cañada blanCh

Després d’arribar a un acord amb els 
propietaris de sòl per a l’obtenció dels terrenys 
necessaris, el consistori va licitar estes obres 
per un preu inicial de 245.586,49 euros, si bé 
finalment es van adjudicar per 173.332,14 
euros a la mercantil Ravi Obras, Transportes 
y Excavaciones, SL, entre les 19 empreses que 
van optar al concurs.
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EL BIM “EL PLA” és una publicació gratuïta que 
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oficines municipals. Si el lector troba qualsevol 
deficiència en la distribució o en l’adquisició de
la publicació, es prega fer el corresponent su-
ggeriment a la redacció per poder oferir un mi-
llor servei d’informació. El Butlletí no compar-
teix necessàriament les idees expressades als 
articles signats.
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El ConsEll soCial dE la Ciutat dE borriana CElEbra la 
sEua sEssió Constitutiva

La sala de plens de l’Ajuntament va acollir el 6 
de març la sessió constitutiva del Consell Social 
de la Ciutat, nou òrgan consultiu de participació 
ciutadana integrat per representants de les 
organitzacions i entitats de Borriana -designats 
per estes-, així com per diversos membres triats 
per sorteig entre els aspirants a formar-ne part.
L’alcalde, José Ramón Calpe, va agrair a tots els 
que van acudir a esta sessió la seua acceptació per 
a participar en este òrgan, “que té molt a dir quant 
a qüestions com les ordenances municipals, els 
pressupostos, l’ordenació urbanística i el pròxim 
pla general, en matèria de medi ambient o en tot 
allò que es considere important”.
El mateix Calpe assumirà la presidència del 
Consell Social de la Ciutat durant la resta del 
mandat municipal al capdavant de l’Alcaldia. En 
esta primera reunió es va acordar acceptar la 
sol·licitud d’inclusió formulada per l’associació 
de discapacitats Acodis, així com el règim de 
sessions ordinàries, amb reunions quadrimestrals 
previstes l’últim dijous dels mesos de gener, 
maig i setembre.

A la convocatòria van assistir, a més del primer 
edil, l’exalcalde Juan Sanchordi, conseller nat de 
l’organisme; els portaveus dels tres grups amb 
representació municipal: Enrique Safont (PP), 
Javier Gual (PSOE) i Mariola Aguilera (CIBUR); 
Ester Gallardo y Antonio Durán, dels sindicats 
CCOO i UGT, respectivament; el secretari de la 
Confraria de Pescadors, Agustín Claramonte; 
Raúl Rubert (Borriana Futbol Base) com a 
representant de les entitats esportives; el 
director del Centre Municipal de les Arts Rafel 
Martí de Viciana, Pepe Azpitarte; el president 
de la Federació de les Falles, Josep Nos; Gema 
Hernández, Rebeca Roca i Pilar de Miguel –de les 
entitats socials Mans Unides, Creu Roja i Càritas 
-respectivament-, i Claudia Gil (Porta Oberta) 
com a delegada de les associacions juvenils.
També van participar en esta sessió els veïns 
Jordi Llidó i José Carlos Tabares, triats per 
sorteig entre els aspirants.
La composició del Consell Social de la Ciutat va 
ser aprovada per unanimitat en el Ple ordinari 
del passat 5 de febrer. Entre les funcions 
d’este organisme, segons el reglament aprovat 
definitivament pel Ple el 2 d’octubre de 2013, 
figuren -entre d’altres- l’elaboració d’informes, 
estudis i propostes en matèria pressupostària, 
urbanística i mediambiental; proposar accions 
per al desenvolupament equilibrat i sostenible 
de la ciutat, així com la cohesió dels barris; i 
promoure la participació ciutadana i la millora 
de la qualitat democràtica a la ciutat, canalitzant 
les demandes, propostes i iniciatives plantejades 
per les distintes associacions i institucions de la 
ciutat.
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L’Ajuntament ha destinat entorn de 50.000 
euros -en el marc del Pla provincial de 
cooperació a les obres i serveis municipals- 
per a l’adequació de distints trams de via 
pública amb el ferm en mal estat o que havien 
quedat pendents després de la millora d’altres 
segments parcials als mateixos vials, seguint 
el criteri marcat pels tècnics municipals.
Així, el consistori ha asfaltat i repintat trams 
del carrer d’Ausiàs March, de la plaça del 
Nou d’Octubre, del Raval i del carrer Major, 
a més de terraplenar puntualment alguns 
desperfectes en altres carrers. 
Els tècnics municipals expliquen que Ausiàs 
March es converteix en carrer de vianants tots 
els dimarts amb motiu del mercat ambulant i 
el seu empedrat estava deteriorat i era insegur 
per al trànsit de persones. A la plaça del Nou 
d’Octubre, després de la millora del ferm al 
carrer de l’Encarnació i al camí d’Onda, era 
l’únic tram amb empedrat i este es trobava en 
mal estat, amb risc per als usuaris de la via, 
igual que el tram del Raval.
Finalment, quant al carrer Major, els tècnics 
expliquen que fa quatre anys es va adequar el 
ferm en tres trams del vial i ara s’ha completat 
l’actuació amb l’asfaltat parcial d’altres dos.
Estes actuacions continuen les realitzades 
l’estiu passat amb l’adequació de l’empedrat 
del Raval als voltants de la plaça del Pla i amb 
la conversió en zona de vianants del carrer 
de Sant Jaume, obra vinculada a la renovació 

l’ajuntamEnt dEstina 
50.000 Euros a la millora 
dE la via públiCa

del clavegueram i xarxa d’aigua potable a 
l’esmentat vial, i finançada amb càrrec a la 
fase número 17 del Pla de renovació de la 
xarxa d’aigua potable. 
Futures peatonalitzacions
L’Ajuntament preveu convertir en zona de 
vianants este estiu, de la mateixa manera i 
després d’adequar les xarxes de sanejament i 
aigua potable, els altres dos carrers paral·lels 
a Sant Jaume (Marí i carrer Nou), deixant el 
Raval com a vial d’entrada al Pla. Per a això 
se seguirà el mateix model adoptat tant en 
Sant Jaume com en les conversions en zones 
de vianants realitzades en 2013 als carrers 
de Santa Bàrbara i Sant Marc, que parteixen 
de l’altre marge de l’Escorredor. També està 
previst escometre durant el període estival 
la renovació de canalitzacions i conversió en 
zona de vianants del carrer de Sant Cristòfol, 
situat darrere de l’Ajuntament.
El consistori també ha millorat en els últims 
anys el ferm d’altres vials, com els situats 
entre els carrers de l’Encarnació i de Menéndez 
Pelayo, així com els del barri marítim del 
Port, coincidint amb la instal·lació de la xarxa 
d’evacuació d’aigües pluvials.
L’alcalde, José Ramón Calpe, ha manifestat la 
seua intenció de treballar fins a l’últim dia com 
a primer edil en la millora de la via pública i 
continuar la labor realitzada els últims anys. 
“Estem en l’exercici del nostre mandat i no 
anem a quedar-nos de braços creuats fins al 
13 de juny”.
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La corporació municipal, en sessió plenària extraor-
dinària realitzada el 10 d’abril, va aprovar per majoria 
-amb els vots a favor de PP i PSOE, i l’abstenció de 
CIBUR- el projecte de renovació i millora de la xarxa 
d’aigua potable i clavegueram corresponent a l’any 
2015, presentat per la mercantil Facsa i valorat en 
1.049.300 euros (IVA no inclòs).
Esta quantia, segons el regidor d’Hisenda, Juan Fuster, 
es correspon amb els percentatges fixats per la firma 
concessionària del servei –recollits en el vigent con-
tracte-, que reserven el 90% dels ingressos anuals del 
clavegueram i el 32% dels d’aigua potable per a inversió 
en renovació de les respectives xarxes (491.741 euros 
per a clavegueram i 557.649 euros per a l’aigua pota-
ble).
L’actuació serà doble als carrers Marí, Nou, Cor de Je-
sús, els Frares, Sant Joan de la Creu, Mare de Déu del 
Roser, Sant Josep, la Lleialtat, Santa Elvira, Sant Cris-
tòfol, Tremedal, ronda del Poeta Calzada i avinguda del 
Camí d’Onda.
A més, es renovarà la xarxa de clavegueram als carrers 
de la Carrera, Ausiàs March, Tarongers, Goya (en execu-
ció), Cova Santa, pont de Bon Succés i accés a l’Estació 
Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR); i també la xar-
xa d’aigua potable a l’avinguda de la Mediterrània, als 
poblats marítims.
Paral·lelament, com a obres complementàries, 
l’empresa escometrà la conversió en zona de vianants 
dels carrers Marí i Nou, entre el Pla i l’Escorredor, que 
tindran el mateix disseny que el carrer de Sant Jaume, 
finalitzat el passat mes de setembre de 2014 i que res-
tringeix el pas de vehicles.
Quants als carrers de Sant Cristòfol i Tremedal, ubicats 
al nucli antic i la trama dels quals és d’època medieval, 
l’Ajuntament en preveu la pavimentació amb pedra na-
tural, un material d’acord amb el Pla especial de pro-
tecció del conjunt històric de Borriana, aprovat per la 
Generalitat Valenciana a l’octubre de l’any passat.
Finalment, tant el carrer de la Carrera com els vials 
de Sant Joan de la Creu i dels Frares, ubicats tocant a 
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l’església i convent dels Carmelites, comptaran amb un 
paviment mixt, amb distinció de calçada i vorera però a 
un mateix nivell, permetent el pas de vehicles i supri-
mint els estacionaments en el cas de la Carrera.
L’empresa concessionària prepara un pla director 
per definir les distintes fases de renovació que aniran 
realitzant-se els propers anys. Les primeres obres de 
l’avanç d’este pla director es van dur a terme al carrer 
Goya i han continuat en la ronda Poeta Calzada i carrer 
Santa Elvira.
Més temps per a estacionar a l’ORA
D’altra banda, el Ple va aprovar per unanimitat i de 
forma inicial la modificació del reglament regulador 
del servei d’estacionament limitat sota control hora-
ri (ORA), a fi de prolongar el temps d’estacionament 
màxim a les zones blaves i taronges de Borriana.
L’equip de govern va plantejar esta mesura després 
d’escoltar la petició dels comerciants de la ciutat i da-
vant del fet que molts clients es veuen obligats a tornar 
als seus vehicles per traure un nou tiquet i renovar així 
el període d’aparcament.
Així, la modificació estableix un màxim de 2 hores 
d’estacionament a la zona blava del Pla, de 3 hores a la 
zona blava de la Terrassa Payà i de 4 hores en totes les 
zones taronja.
El Ple també va aprovar per majoria -amb els vots a fa-
vor de PP i PSOE, i l’abstenció de CIBUR- una modifica-
ció del contracte de gestió del servei de manteniment 
de jardineria, a fi d’incloure millores en la neteja dels 
col·legis públics, amb un increment anual de 12.386,68 
euros (IVA inclòs).
Finalment, amb els vots a favor de PP i PSOE, i l’oposició 
de CIBUR, el Ple va aprovar un expedient de modificació 
de crèdits per import de 192.416,80 euros per a finançar, 
amb càrrec al fons d’imprevistos i al romanent de tre-
soreria, els nous equips digitals de radiocomunicació 
de la Policia Local, valorats en 55.000 euros; les repo-
sicions per les pluges (25.000 euros); el Pla municipal 
d’ocupació (21.356,50 euros), els serveis d’assistència 
jurídica (35.000 euros); una part de les beques de for-
mació de la Diputació de Castelló a Borriana (6.250 eu-
ros); així com despeses per la gestió dels expedients 
electrònics i dels serveis esportius (23.570,80 i 25.000 
euros, respectivament).
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El Consistori sol·liCita una auditoria pEr a avaluar El 
sEu nivEll dE transparènCia
L’alcalde, José Ramón Calpe, va remetre 
a l’organisme independent Transparència 
Internacional Espanya –en data de 19 de febrer- 
una sol·licitud per a l’elaboració d’una auditoria 
sobre el nivell de transparència de l’Ajuntament 
de Borriana, en funció de la metodologia que 
recull el denominat Índex ITA. 
Segons va recordar el regidor de Règim Interior, 
Juan Fuster, l’equip de govern va impulsar la 
creació l’any passat del Portal de la Transparència, 
ubicat a la seu electrònica de l’Ajuntament i que 
està estructurat seguint els indicadors proposats 
per Transparència Internacional Espanya, amb 
sis apartats: informació sobre la corporació 
municipal, relacions amb els ciutadans i la 
societat, transparència economicofinancera, 
transparència en les contractacions i cost dels 
serveis, transparència en matèries d’urbanisme, 
obres públiques i medi ambient; i indicadors de 
la Llei de transparència.
Tots estos epígrafs estan desenvolupats en 80 
indicadors, la majoria dels quals ja estan dotats 
de contingut en este portal i actualitzats pels 
funcionaris de l’Administració municipal de 
Borriana, a la disposició de tots els ciutadans, 
“als quals acostem tota la informació d’interés 
que els puga ajudar a conéixer millor la gestió 
del dia a dia de l’Ajuntament i retre comptes 
d’esta manera sobre l’activitat municipal”.
Així mateix, l’Ajuntament està actualment 
immers en la implantació de l’administració 
electrònica en tots els processos administratius 
i va estrenar el sistema el passat dia 10 de febrer 
amb la iniciació del primer expedient totalment 
electrònic. 
Al marge del gran estalvi en paper i carpetes, 
que redundarà en un major respecte al medi 
ambient, l’administració electrònica millora 
l’eficàcia i eficiència del servei que es presta als 
administrats, alhora que garanteix la seguretat 
i traçabilitat de la informació, tot això des d’una 
innovació constant. Segons Juan Fuster, “tot 
això contribueix també a la major transparència, 
així com a la millora de la participació ciutadana 
i, per tant, del control social de la gestió pública 
a l’Ajuntament”.

OAC, Comissió de Suggeriments i Consell 
Social de la ciutat
D’altra banda, entre els projectes executats en 
els últims anys per tal d’acostar l’administració 
als borrianencs i impulsar el denominat “govern 
obert”, el consistori va posar en marxa en 2012 
l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) a la 
planta baixa de l’Ajuntament, a fi de facilitar la 
gran majoria de totes les tramitacions als veïns 
en un únic mostrador. 
Més recentment, l’Ajuntament va aprovar 
el Reglament de participació ciutadana, la 
constitució del Consell Social de la ciutat, amb 
representants dels distints sectors i associacions 
del municipi -avalats pel Ple-; així com la 
Comissió de Suggeriments i Reclamacions.
El regidor de Règim Interior, Juan Fuster, confia 
que esta auditoria contribuïsca a determinar 
el grau de compliment dels objectius de 
transparència, “perquè ens hem proposat que 
l’Ajuntament de Borriana siga exemplar en 
un model municipal que tinga com a pilars la 
transparència, la participació i la col·laboració 
de tots”.



informaCió muniCipal

L’alcalde, José Ramón Calpe, i el regidor d’Hisenda, 
Juan Fuster, van donar compte el 2 de març de la 
liquidació del pressupost municipal de 2014, fir-
mada el divendres 27 de febrer pel primer edil i 
que reflecteix un balanç positiu en tots els seus 
indicadors, igual que les dels anys 2013 i 2012.

Així, el el resultat pressupostari ha sigut 
d’1.853.275,87 euros, amb un romanent de tre-
soreria de 616.319,08 euros, un marge de més de 
tres milions d’euros d’estabilitat pressupostària 
(3.048.023,95 euros) i un estalvi net positiu.

El nivell d’endeutament el 31 de desembre es 
va situar en el 58,19% (71,40% en 2013 i 96% en 
2012), “i la previsió és seguir en la mateixa línia i 
situar-lo entorn del 40 o 45% a final de 2015”, van 
apuntar Calpe i Fuster.

L’alcalde va manifestar la seua satisfacció per es-
tos bons resultats per tercer any consecutiu, “des-
prés d’haver passat per una situació complicada 
en 2010 i 2011, que vam revertir després d’iniciar 
polítiques d’estalvi i reducció de l’endeutament”.

Calpe va recordar que tot este estalvi en els últims 
anys ha permés recuperar les inversions amb re-
cursos propis i també repercutir esta millora en la 
rebaixa de la pressió fiscal per segon any conse-
cutiu, amb una reducció de l’IBI i la disminució o 
congelació de la resta de taxes.

“Els resultats avalen una molt bona gestió econò-
mica i donen confiança a l’Ajuntament com a ins-
titució. Actualment, estem pagant a 9 dies les fac-
tures després del període de tramitació, amb un 
màxim de 38 o 39 dies. Ja voldrien molts en el sec-

l’ajuntamEnt liquida El prEssupost amb un balanç 
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tor privat o en el sector públic estar en esta ma-
teixa situació”, va manifestar el primer edil, que va 
felicitar Juan Fuster com a regidor d’Hisenda per 
la seua gestió en els últims anys.

L’edil de l’àrea va ratificar que les mesures adop-
tades al seu dia, abans fins i tot de la seua arriba-
da a la regidoria, “van ser necessàries i correctes, 
encara que difícils d’explicar, i ara els números 
ens donen la raó una vegada més, amb un resul-
tat pressupostari millor que el de 2013 en 250.000 
euros”.

Fuster va afirmar que la menor quantia en el roma-
nent de tresoreria respon al fet que l’Ajuntament 
ha augmentat la previsió d’impagaments per co-
brament dubtós i per la millora en el període de 
pagament a proveïdors: “Els diners estan on han 
d’estar, a la butxaca dels ciutadans i a la dels pro-
veïdors”, va indicar, alhora que va recordar que 
l’exercici va tancar amb totes les factures trami-
tades “i cap als calaixos o pendent de pagament a 
data 31 de desembre”.

En relació amb l’endeutament, Fuster va informar 
que durant l’any 2015 la previsió és amortitzar 3,8 
milions d’euros en préstecs i situar l’índex entorn 
del 40 o 44% al tancament de l’exercici, “quan hem 
arribat a assolir el 116%”.

El regidor d’Hisenda va considerar, a la vista d’este 
balanç, que la gestió realitzada ha estat eficient i 
va avançar que continuarà en la mateixa línia en-
guany, “a fi de gestionar els recursos públics de la 
millor forma i repercutir estos resultats en benefi-
ci dels ciutadans”.
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L’Ajuntament va activar el dia 3 una campanya de 
conscienciació sobre l’ús responsable dels estacio-
naments reservats per a persones amb discapacitat 
i que van presentar l’alcalde, José Ramón Calpe; les 
regidores de Seguretat i Serveis Socials, Esther Pa-
llardó i Mercedes Giménez -respectivament-, i els in-
tendents de la Policia Local Francisco Catalán (prin-
cipal) i Raúl Amat.
L’alcalde va fer una crida a tots els conductors per-
què respecten estes reserves d’aparcament i va in-
dicar que les denúncies per estacionar-hi irregular-
ment van ser en 2014 un total de 158, enfront de les 
60 de 2013. “Són massa casos i esperem que esta 
campanya, juntament amb les corresponents san-
cions econòmiques, servisquen per a conscienciar 
els que aparquen indegudament i impedeixen fer-ho 
a les persones amb discapacitat. De res serveix que 
invertim en rampes a les voreres i que habilitem re-
serves d’aparcament si després no es respecten”.
José Ramón Calpe va afirmar que el seu desig seria 
que l’Ajuntament no ingressara ni un euro en recap-
tació de multes, “ni per este concepte ni per altres. 
No tenim cap afany recaptatori. Seria un èxit de tots 
aconseguir-ho i un orgull per a Borriana”.
L’intendent Raúl Amat va explicar que la campan-
ya la desenvoluparan agents de la Policia de Ba-
rri i Mobilitat, amb el triple objectiu de comunicar, 
conscienciar i controlar. Així, quan observen vehicles 
estacionats en estes reserves per a discapacitats, 
deixaran uns díptics en què es recull un missatge 
de conscienciació, un resum de la normativa sobre 
la matèria, els llocs en què està prohibit estacionar, 
així com les obligacions dels beneficiaris de les tar-
getes per a persones amb discapacitat. Finalment, el 
fullet inclou diversos missatges adreçats als conduc-
tors, proposats per l’associació de discapacitats de 
Borriana ACODIS.
En este sentit, Amat va recordar que les targetes són 
estrictament personals i el conductor ha de ser-ne el 
titular. A més, va afirmar que la Policia Local vigilarà 
que no es cometen abusos amb estos documents, 
com ara el seu ús per tercers.
La regidora de Serveis Socials, Mercedes Giménez, 
va explicar que l’Ajuntament va enviar una carta a tots 
els titulars d’estes targetes per tal de comprovar-ne 
la vigència i correcte ús, “i n’hem donat de baixa unes 
vuitanta en este procés”. En este sentit, l’edil va va-
lorar l’estreta col·laboració entre l’Ajuntament i ACO-
DIS, “perquè ells són els primers interessats que es 
faça un bon ús de les targetes”.

L’Ajuntament ha iniciat l’expedient per a la contrac-
tació del subministrament i instal·lació de mobiliari 
urbà en diversos parcs públics municipals, amb una 
consignació de 40.000 euros (IVA inclòs), millorable 
a la baixa pels licitadors, i un termini d’execució de 
quatre setmanes.
El de 2015 serà el tercer exercici consecutiu en què 
l’Ajuntament inclou una partida específica per a am-
pliar la xarxa de parcs infantils i millorar i adequar 
els existents, segons va explicar el regidor d’Hisenda, 
Juan Fuster, el qual va concretar que l’únic criteri 
d’adjudicació serà la millor oferta econòmica.
En esta tercera fase, el consistori inclou la instal·lació 
de dos nous parcs, un d’estos a la plaça de Quarts de 
Calatrava, en l’extrem oposat al ja existent. Amb una 
superfície de 63 metres quadrats i paviment de llo-
setes de seguretat, constarà d’un gronxador de dues 
places, un tobogan i dos molls individuals. L’altre 
parc nou, de 70 metres quadrats, s’ubicarà a la plaça 
dels Mariners, al costat del carrer de les Illes Colum-
bretes -a la zona marítima- i disposarà dels mateixos 
elements que l’anterior.
L’actuació també inclou en la resta de parcs la 
col·locació de paviment de seguretat, reparació i 
repintada de jocs existents, instal·lació de nous ele-
ments i, en algun cas concret, de bancs, papereres i 
mobiliari urbà.
Els parcs que rebran totes estes millores són els 
ubicats a les places del Nou d’Octubre, Novenes de 
Calatrava, les Eres, la Fira, Finello, carrer de Thomas 
Edison; així com els de la zona marítima situats a les 
places del Mare Nostrum i de la Diputació, i al carrer 
de Benicàssim.
 

la poliCia loCal aCtiva 
una Campanya sobrE 
l’ús rEsponsablE dEls 
EstaCionamEnts pEr a 
disCapaCitats

l’ajuntamEnt invErtirà 
40.000 Euros En la 
millora dE parCs 
infantils
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L’Ajuntament ha iniciat un pla de xoc per a fer front 
a la proliferació de mosquits, principalment en 
diversos punts de la zona marítima, segons va donar 
a conéixer la regidora de Sanitat, Consuelo Suay, 
després d’una reunió amb tècnics municipals, de 
l’empresa adjudicatària del servei de desinsectació i 
membres de la Corporació Municipal.
Els tractaments intensius i extraordinaris -que ja 
s’han iniciat- vindran recollits en un nou contracte, 
el plec de condicions del qual estan elaborant ja els 
tècnics municipals i que inclouran la possibilitat 
d’intervenir en propietats privades, sempre amb 
l’autorització prèvia dels propietaris i en aquelles 
zones considerades focus del problema, segons va 
informar la regidora de Sanitat, Consuelo Suay, la 
qual va destacar que esta mesura és nova en l’àmbit 
autonòmic i la seua adopció respon a la necessitat 
d’acabar amb el problema, “ja que el 90% de la 
superfície afectada correspon a propietats privades 
i l’Ajuntament només podia actuar en parcel·les 
públiques. Ara, amb este contracte, podrem ampliar 
el radi d’acció amb el vistiplau dels propietaris”.
El calendari de tractaments, tant larvicides com 
adulticides, s’intensificarà de forma important amb 
el nou contracte i es realitzaran de forma conjunta 
tant als solars públics com als de privats autoritzats i 
a la xarxa de séquies del Sindicat de Regs.

Recomanacions i consells
Segons va avançar Consuelo Suay, l’Ajuntament 
impartirà xarrades informatives a les associacions 
de veïns de la zona marítima (Port, Grau i Serratella) 
i ampliarà la difusió de les recomanacions a la 
població, recollides al portal de salut Cuida’t de la 
Generalitat Valenciana (http://cuidatecv.es/), com 

l’ajuntamEnt EstEndrà Els traCtamEnts Contra Els 
mosquits a parCEl·lEs privadEs amb El ConsEntimEnt 
dEls propiEtaris

ara buidar qualsevol recipient que puga acumular 
aigua de pluja (poals, joguets, gerres o cendrers, 
entre d’altres, així com els plats situats davall dels 
testos quan estos estiguen plens), cobrir amb tela 
mosquitera aquells que no es puguen buidar i canviar 
l’aigua dels abeuradors per a animals domèstics ben 
sovint i també la de les plantes que viuen en medi 
aquàtic.
També és convenient evitar acumulacions d’aigua 
en zones de drenatge o canals de desaigüe, buidar 
les piscines de plàstic plenes d’aigua de pluja, vigilar 
les xicotetes basses, mantenir cobertes les piscines 
mentre no s’utilitzen o tractar contínuament l’aigua; 
assegurar que pous, cisternes, tancs o barrils 
estiguen degudament coberts, o tapar els forats de 
troncs i branques per a evitar acumulacions d’aigua.
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L’informe sobre desocupació a Borriana del passat 
mes de març, elaborat per l’Agència d’Ocupació 
i Desenvolupament Local amb les dades oficials 
facilitades pel Servei d’Ocupació Públic Estatal (SEPE), 
reflecteix un descens en 218 persones respecte al 
mateix mes de 2014.
Per sectors, la construcció manté la seua tendència 
positiva i ha vist disminuir el nombre de desocupats en 
80 persones respecte al mateix mes de l’any passat, a 
l’igual que el sector industrial, que registra 73 persones 
menys que al març de 2014.
Mereix una menció especial el sector serveis, ja que les 
xifres de desocupació al març tornen a descendir per 
tercer any consecutiu, quan no havien deixat de créixer 
des de l’any 2007.
D’altra banda, el sector agrícola i el grup de desocupats 
sense ocupació anterior han augmentat en 6 i 8 
persones, respectivament.
A final de març d’enguany, a Borriana són 3.730 
persones les inscrites en el Servof i la gràfica dels últims 
mesos se situa a nivells de 2011 i segueix la tendència 
ininterrompuda a la baixa iniciada fa dos anys.
La regidora de Polítiques Actives d’Ocupació, Ana 
Montagut, considera que estes dades i esta línia 
descendents són positives, “i des de l’Ajuntament 
tractem d’accelerar la reducció de la desocupació, amb 
el Pla municipal d’ocupació consensuat amb tots els 
grups polítics i amb projectes com el pla de suport a 
emprenedors 1NN0VA Borriana, cursos de formació o 
l’aula tutoritzada de recerca activa d’ocupació, situada 
al Centre Municipal de Cultura La Mercé”. La regidora 
de l’àrea valora que les xifres actuals se situen en nivells 
de 2011 i confia que, coincidint amb la recuperació de 
l’economia, siguen cada vegada més els borrianencs 
que troben una ocupació.

La Junta de Govern Local va aprovar el 2 de març 
l’adhesió de l’Ajuntament -per segon any consecutiu- 
a l’Estratègia provincial per al foment de l’ocupació, 
emprenedoria i promoció econòmica 2015, impulsada 
per la Diputació Provincial.
Segons va explicar la regidora de Polítiques Actives 
d’Ocupació, Ana Montagut, un total de 150 persones van 
participar en els cursos públics i gratuïts impartits l’any 
passat a Borriana gràcies a esta col·laboració, “tots 
impartits per professionals de les distintes matèries 
i, en alguns casos, duplicant matrícules perquè els 
interessats pogueren assistir-hi”, va informar l’edil.
Així, l’any passat es van desenvolupar a la ciutat cicles 
sobre la utilització de xarxes socials o de portals 
d’Internet per a buscar ocupació, realització de 
videocurrículums, cursos específics per a dones, així 
com sessions sobre desenvolupament personal i de 
‘coaching’ motivacional.
“Es tracta d’una eina útil per a la recerca activa 
d’ocupació i l’Ajuntament ho torna a posar a la disposició 
dels usuaris per mitjà d’accions i programes adreçats 
a persones desocupades, empreses i emprenedors”, 
va explicar Ana Montagut, la qual va afegir que la 
participació en els distints tallers i cursos no suposa 
cap aportació econòmica de l’Ajuntament, en estar 
finançada íntegrament per la Diputació, “de manera que 
podem destinar recursos municipals a altres accions de 
la mateixa àrea que també requereixen atenció”.
Montagut va recordar que l’Ajuntament disposa a més 
d’una aula informatitzada i tutoritzada de recerca activa 
d’ocupació, situada a la primera planta del Centre 
Municipal de Cultura La Mercé, “a la qual totes les 
persones desocupades poden acudir durant el matí, 
consultar ofertes d’ocupació en els portals d’Internet i 
rebre assessorament gratuït per part d’una orientadora 
laboral”.

borriana va rEduir la 
dEsoCupaCió al març En 
218 pErsonEs rEspECtE al 
matEix mEs dE 2014

l’ajuntamEnt ofErirà 
Cursos gratuïts pEr a 
dEsoCupats gràCiEs a un 
ConvEni amb la diputaCió
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El CEntrE dE lEs arts 
martí dE viCiana CongEla 
lEs taxEs pEr al Curs 
2015-2016

El regidor de Cultura, Enrique Safont, va avançar 
el 27 de febrer que el Centre Municipal de les 
Arts Rafel Martí de Viciana congelarà per segon 
any consecutiu les taxes als alumnes, mesura 
ja prevista en el curs 2014-2015 i que s’aplicarà 
també en el 2015-2016.

Safont va explicar que el centre és una de les 
majors institucions educatives i culturals de la 
ciutat, amb 1.050 alumnes en l’actualitat (un 
3% de la població de Borriana), en les distintes 
especialitats de música, dansa i arts plàstiques 
i en totes les edats, des d’Arts Prenatals fins a 
l’Escola de Gent Gran; “i hem cregut convenient 
mantenir les taxes existents per tal de fomentar 
que els alumnes puguen continuar gaudint de la 
gran oferta formativa, cultural i d’activitats a un 
preu assequible”.

lEs vi jornadEs dE la 
taronja batEn rèCords 
amb 1.200 mEnús i un 
impaCtE EConòmiC dE 
24.600 Euros

La regidora de Turisme, Belén Sierra, va fer ba-
lanç a finals de febrer de les sisenes Jornades 
Gastronòmiques de la Taronja de Borriana amb 
les dades facilitades pels 14 establiments partici-
pants, i que reflecteixen un impacte econòmic de 
24.667,43 euros (un 46,48% més que en 2014, amb 
16.840 €) amb 1.216 menús servits (un 44,41% 
més que l’any passat, amb 842).

Esta activitat, que es va celebrar entre els dies 2 i 15 
de febrer, la impulsen conjuntament l’Ajuntament i 
l’Associació d’Hostaleria de Borriana, i s’emmarca 
des de fa dos anys en una estratègia a escala pro-
vincial juntament amb altres municipis costaners 
del sud de Castelló, amb el suport de la Diputació 
Provincial.

Belén Sierra va felicitar tots els restaurants parti-
cipants i també l’Associació d’Hostaleria per este 
èxit, “que no fa sinó referendar la seua qualitat i el 
seu bon fer a la cuina, a més de la seua creativitat 
amb la taronja i les possibilitats d’este cítric tan 
nostre”. 

Sierra va afirmar que l’Ajuntament continuarà tre-
ballant amb l’associació en noves jornades de la 
taronja i també en noves accions que continuen 
prestigiant la gastronomia de Borriana i aportant 
un valor afegit a l’experiència turística per a tots 
aquells que visiten la ciutat.

La regidora de Turisme opina que estos bons re-
sultats són el fruit de la sinergia creada en els 
últims anys entre l’Ajuntament i l’Associació 
d’Hostaleria de Borriana, “i cada vegada són més 
els restaurants que se sumen a estes accions, ja 
que enguany hem batut també un rècord amb la 
participació de 14 establiments”.
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La Junta de Govern Local de l’Ajuntament va 
donar llum verd el 16 de febrer a la licitació 
d’un contracte conjunt per a la redacció del 
projecte d’enderrocament, l’execució de les 
obres de demolició de l’antiga Paperera del 
Millars, l’adequació final dels terrenys i la pro-
tecció de l’antiga xemeneia i del pou d’aigua 
potable a les instal·lacions.
Així mateix, la Junta va aprovar el plec de 
clàusules administratives particulars que han 
de regir la contractació, que compta amb un 
pressupost de licitació de 290.000 euros (IVA 
inclòs), millorable a la baixa pels licitadors, 
criteri que es tindrà en compte en la valora-
ció juntament amb la reducció de terminis, 
previstos inicialment en dos mesos per a 
la redacció de projectes i en tres per a totes 
les obres previstes. La demolició combinarà 
l’enderrocament per empenta i element a ele-
ment.
L’alcalde, José Ramón Calpe, va recordar que 
l’equip de govern ja va incloure esta obra en 
els pressupostos municipals de 2015 i confia 
que l’enderrocament de la Paperera millorarà 
visualment una de les entrades a Borriana i 
permetrà a l’Ajuntament disposar de manera 
immediata d’un espai diàfan per a diversos 
usos, amb vista que, en el futur, puga eixir a 
subhasta i captar l’interés de possibles inversors.

l’ajuntamEnt iniCia Els tràmits pEr a 
l’EndErroCamEnt dE l’antiga papErEra dEl millars

Els terrenys de la Paperera del Millars sumen 
20.663 metres quadrats, amb una superfície 
construïda de 12.305 m2. El sòl és urbà i el seu 
ús, segons el vigent Pla general d’ordenació 
urbana, és terciari comercial, amb compatibi-
litat d’ús residencial d’habitatge.
L’ordenació manté l’antiga xemeneia indus-
trial dins d’una zona verda pública. En este 
sentit, l’arqueòleg municipal ha redactat un 
projecte d’intervenció en esta estructura, de 
rajola massissa refractària i en bon estat de 
conservació, segons l’informe tècnic. El segui-
ment d’esta actuació anirà a càrrec del Servei 
Municipal d’Arqueologia.
Així mateix, el projecte d’enderrocament pre-
veu també el manteniment del pou d’aigua po-
table situat al costat del dipòsit elevat.
D’altra banda, la Junta de Govern va aprovar 
eixe mateix dia l’adquisició d’un camió de bol-
quet amb grua, de segona mà, per al Servei 
Municipal de Via Pública, per un import de 
14.540 euros (IVA inclòs), i també l’expedient 
i plecs per a contractar el subministrament 
d’una màquina desempedregadora hidràulica 
remolcada, per al condicionament i manteni-
ment de les platges, per un import de licita-
ció de 32.000 euros (IVA inclòs), millorable a la 
baixa pels licitadors.
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El payà suma 68.763 EspECtadors dEs dE la sEua 
rEobErtura

El 18 de febrer es van complir dos anys de la in-
auguració oficial de la reforma integral del Teatre 
Payà a càrrec del president de la Generalitat, Al-
berto Fabra, i de l’alcalde, José Ramón Calpe. 
Amb motiu d’esta efemèride, el regidor de Cultu-
ra, Enrique Safont, va fer balanç de l’activitat a les 
instal·lacions des de la seua reobertura els dies 17 
i 18 de novembre de 2012 per a les exaltacions de 
les reines falleres de l’exercici 2013, Cristina Flor 
Rufino i Berta Chabrera Fuentes.
En estos 27 mesos van passar pel Payà un total 
de 68.763 espectadors, 26.618 dels quals en 2014. 
Durant l’any passat, el teatre va obrir al públic en 
69 ocasions (les mateixes que en 2013) i va oferir 
52 espectacles (un més que l’any anterior).
Per mesos, el més concorregut va ser el de des-
embre, amb 5.959 espectadors, seguit de novem-
bre, amb 3.983, octubre, amb 3.228, i juny, amb 
2.950. 
Els esdeveniments amb més afluència, amb un ple 
absolut (795 butaques), van ser les exaltacions fa-
lleres, el Ballet de Moscou, el festival de playbacks 
organitzat per la falla Don Bosco i el còmic Xavi 
Castillo; seguits per les gales de dansa i de final 
de curs del Centre Municipal de les Arts Rafel 
Martí de Viciana; el monologuista Berto Romero, 
l’espectacle Symphonic Rhapsody of Queen i la 
conferència del jutge de menors de Granada, Emi-
lio Calatayud; tots amb més de 650 espectadors.
Per tipologia d’espectacles, en 2014 es van progra-
mar 16 funcions de teatre, 8 de teatre musical, 14 
concerts musicals, 6 números de dansa, 5 actes 

· LIMPIEZA DE FINCAS AGRÍCOLAS
· ARRANCADO DE ÁRBOLES Y MATORRALES
· ZANJAS PARA LUZ-AGUA-GAS Y ALCANTARILLADO
· EXTRACCIÓN DE URALITAS
· EXCAVACIONES

de falles, 2 projeccions de cinema i 1 conferència.
Per al regidor de Cultura, Enrique Safont, estes xi-
fres d’assistència no fan sinó reafirmar l’encert de 
l’equip de govern en la decisió d’optar per esta re-
forma integral per al seu finançament amb càrrec 
al Pla Confiança de la Generalitat Valenciana, amb 
una inversió de 4,3 milions d’euros. 
“Borriana viu en l’actualitat una efervescència 
cultural, atés que són les agrupacions locals les 
que més demanen el Teatre Payà per a les seues 
actuacions i produccions pròpies, al marge de la 
programació de l’Ajuntament. Esta intensa vida so-
cial està dinamitzant l’activitat cultural a Borriana 
i atrau també nombrós públic d’altres poblacions”, 
va afirmar Safont.
El Payà, segons l’edil, “és una instal·lació moder-
na, adaptada a estes necessitats i amb un gran 
potencial encara per explotar, i els borrianencs 
podem sentir-nos privilegiats de comptar amb un 
teatre com este”.
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sErviCios muniCipalEs dE agua y alCantarillado 

Els salEsians CommEmorEn El biCEntEnari dE don 
bosCo i Els 75 anys dEl Col·lEgi dE borriana

Desde el 1 de enero de 2015, Facsa es la conce-
sionaria que gestiona los Servicios Municipales de 
Agua Potable y Alcantarillado. Con el objetivo de 
mejorar el servicio que se presta, la mercantil ha 
trasladado su oficina de atención al público en Bu-
rriana a un nuevo emplazamiento, más céntrico y 
accesible. La oficina pasa a situarse en la Plaza de 
la Merced, número 6. Con este cambio de oficina, 
se mejorará la atención a sus usuarios.
Una de las novedades de esta nueva etapa es la 
gestión del alcantarillado, servicio que prestaba 
directamente el Ayuntamiento. Hasta ahora los 

Els salesians de Borriana han preparat un progra-
ma d’actes amb motiu del bicentenari del naixe-
ment de Sant Joan Bosco i del 75 aniversari de la 
seua presència en la ciutat, que tindrà una duració 
d’un any i que va començar oficialment el dia 31 de 
gener –festivitat de Sant Joan Bosco-, amb el Dia 
de la Comunitat Educativa.
A les 11 hores va tindre lloc al teatre del col·legi un 
acte commemoratiu, que va reunir els membres 
de la comunitat salesiana, encapçalats pel direc-
tor, Fernando Miranda; antics professors i alum-
nes, persones implicades en la parròquia de Maria 
Auxiliadora, representants de diferents ambients 
de l’obra salesiana i personalitats rellevants que 

usuarios pagaban una tasa anual de alcantari-
llado que se recaudaba conjuntamente con la de 
basuras. En el nuevo contrato, el alcantarillado se 
financiará mediante una tarifa que se aplicará tri-
mestralmente en la factura del agua potable.
Para cualquier trámite o consulta, los ciudadanos 
de Burriana podrán dirigirse a esta nueva oficina, 
contactar por teléfono en el número 964 512 800, 
al número de fax 964 591 964 o bien mediante co-
rreo electrónico burriana@facsa.com. Además, 
cualquier trámite podrá seguir resolviéndose a 
través de la eOficina en www.facsa.com.

han passat pel col·legi, com ara l’ex ciclista pro-
fessional Kiko Garcia; l’alcalde, José Ramón Calpe 
o el coronel de la Guàrdia Civil Juan José Miralles.
Per la vesprada, després del tradicional dinar de 
la comunitat educativa, va tindre lloc l’Eucaristia 
de celebració de la festivitat de Don Bosco i, a con-
tinuació, un concert a càrrec del Cor Carnevale, 
dirigit per José Ramón Calpe.
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ajuntamEnt i Confraria 
dE pEsCadors 
promoCionEn El Consum 
dE pEix amb la marCa 
“pEix dE borriana”

l’ajuntamEnt 
instal·la wifi pEr a 
ComErCiants i sistEma 
dE vidEovigilànCia al 
mErCat muniCipal

L’alcalde, José Ramón Calpe, i el president 
de la Confraria de Pescadors de Borriana, 
Cristian Monserrat –juntament amb la regidora 
de Turisme, Belén Sierra, i el secretari de 
l’entitat, Agustín Claramonte-, van firmar el 
19 de febrer un conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament i l’entitat per a la promoció del 
peix fresc de la llotja davall la marca Peix de 
Borriana.
A través d’este conveni, l’Ajuntament fixa 
el compromís entre ambdues parts per a 
desenvolupar noves estratègies i accions de 
promoció, tant dels productes d’alta qualitat 
capturats en aigües de Borriana com a través 
de nous productes turístics que complementen 
i siguen una font d’ingressos addicionals a la 
tradicional activitat pesquera.

La Regidoria de Comerç ha realitzat distintes 
millores al Mercat Municipal, concretament 
la instal·lació d’Internet sense fil via wifi d’ús 
exclusiu per a comerciants i un sistema de 
videovigilància, que el 25 de febrer van com-
provar in situ l’alcalde, José Ramón Calpe; la 
regidora de l’àrea, Mercedes Giménez, i l’edil 
de Seguretat Ciutadana, Esther Pallardó.
Segons va explicar Giménez, estes inversions 
tracten d’aprofitar les noves tecnologies per a 
dotar de millors serveis i seguretat els conces-
sionaris de les distintes parades del mercat. 
En este sentit, la xarxa wifi millorarà la seua 
connectivitat a Internet i les noves càmeres de 
seguretat, amb gravació d’imatges en disc dur 
–sumades al sistema d’alarma ja instal·lat-, 
contribuiran a evitar robatoris i a facilitar a la 
Policia Local la localització i detenció dels pre-
sumptes autors d’estos. 
La regidora de Comerç va avançar que entre 
les pròximes inversions de l’Ajuntament al 
Mercat Municipal es troben l’adequació de tot 
el paviment i la instal·lació d’una zona de jocs 
infantils que complisca la normativa actual, 
dotada de totes les mesures de seguretat i de 
sòl amb llosetes de cautxú.
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El ministEri dE sanitat prEmia El pla pati

El Ministeri de Sanitat ha premiat l’Ajuntament de 
Borriana pel projecte del Pla PATI de promoció 
de l’activitat física i l’esport escolar, en el marc 
de l’Estratègia NAOS per a la Nutrició, Activitat 
Física i Prevenció de l’Obesitat.
La decisió del jurat dels VII Premis Estratègia 
NAOS es va fer pública el passat dia 24 de març i 
en esta es va acordar reconéixer amb un accèssit 
en la categoria d’activitat física en l’àmbit escolar 
el Pla PATI de Borriana, juntament amb els 
projectes de la ciutat de Segòvia –elaborat per 
la Universitat de Valladolid- i de la Conselleria 
d’Esports de Castella-la Manxa.
En total han sigut 24 els premiats en vuit 
categories diferents, i el Pla PATI ha estat l’únic 
de la Comunitat Valenciana entre els 17 que s’han 
presentat.
Els Premis Estratègia NAOS, els convoca 
anualment l’Agència Espanyola de Consum, 
Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN), 
dependent del Ministeri de Sanitat, Serveis 
Socials i Igualtat. Es tracta del reconeixement 
més prestigiós a escala nacional dels projectes 
que es duen a terme en tot el país en l’àmbit de 
l’alimentació, la promoció de l’activitat física i la 
salut. 
El seu prestigi ve donat, en gran manera, per la 
composició del jurat, integrat per representants 
del Ministeri, de la Federació Espanyola 
de Municipis i Províncies, associacions de 
consumidors i usuaris, Col·legi de Llicenciats 
en Educació Física, Consell Superior d’Esports, 
Confederació de Pares i Mares d’Alumnes, així 
com diverses universitats, entre d’altres.
“És un orgull per a Borriana que ens hagen 
reconegut amb este premi, que no imaginàvem, 

però que no hauria de sorprendre’ns a la vista del 
bon funcionament del Pla i de com ha aconseguit 
involucrar els centres educatius i distints agents 
de la societat borrianenca”, va manifestar 
l’alcalde, José Ramón Calpe. El primer edil va 
considerar que gran part d’este èxit és fruit de la 
implicació de tots, “i demostra que no cal deixar-
ho tot únicament en mans de l’Ajuntament, sinó 
que tots han de participar i aportar”. 
En este sentit, va felicitar tots els que formen part 
del Servei Municipal d’Esports com a impulsor del 
Pla PATI, el regidor d’Esports, Juan Fuster; així 
com els 12 centres educatius participants, clubs 
esportius, Creu Roja, agents socials, centres de 
salut i empreses col·laboradores.
Referència per a altres ajuntaments i institucions
Per la seua banda, Juan Fuster va explicar que, 
quan fa tres anys va assumir la direcció de la 
Regidoria d’Esports, va advocar per un canvi, “una 
aposta important, de la mà dels professionals del 
SME. La situació econòmica ho dificultava, però 
estàvem en la línia correcta i convençuts que les 
coses anirien bé, encara que no esperàvem un 
premi d’esta envergadura”.
Així mateix, Fuster va informar que el Pla PATI 
està atraient l’interés d’altres ajuntaments i 
institucions públiques, i també ha estat elogiat 
en fòrums i ponències en l’àmbit nacional i 
internacional.
Finalment, la regidora de Sanitat i gerent de l’Àrea 
de Salut de la Plana, Consuelo Suay, va destacar 
la importància de projectes com el Pla PATI per 
a combatre l’obesitat i el sedentarisme en la 
població infantil, dues de les principals causes 
de les malalties cardiovasculars en l’edat adulta, 
que provoquen el nombre més gran de morts en 
els països desenvolupats.
El principal objectiu d’este pla estratègic és 
fomentar els hàbits saludables entre els escolars 
de Borriana des de la pràctica esportiva i inculcar 
en ells els valors intrínsecs de l’esport no 
competitiu. 
L’eix de l’actuació del pla és el mateix alumne 
destinatari, mentre que els centres educatius 
actuen com a promotors de la pràctica física 
i esportiva, tutelada des del Servei Municipal 
d’Esports, creant una xarxa en què col·laboren 
i s’impliquen distints agents relacionats amb la 
salut, l’esport i la infància. A hores d’ara està 
confirmada la participació activa de 12 centres 
educatius, 10 empreses, 9 clubs i l’ONG Creu Roja 
Borriana.
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lEs ampa dE 12 CEntrEs EsColars sE sumEn al pla pati

L’alcalde, José Ramón Calpe –acompanyat 
pel regidor d’Esports, Juan Fuster-, va firmar 
el 5 de març amb els representants de dotze 
associacions de mares i pares d’alumnes de la 
ciutat els respectius convenis de col·laboració, 
que involucra estes entitats en el Pla de 
promoció d’activitats físiques i esportives en 
edat escolar (2014-2020), també conegut com 
Pla PATI.
La firma va reunir també els directors i 
professors d’educació física dels col·legis 
i instituts, així com els presidents de les 
distintes AMPA.
El conveni té com a fi fixar el compromís de 
totes les parts en el desenvolupament físic 
dels escolars, en este cas els centres -tant 
en la seua direcció com en les associacions 
vinculades- juntament amb l’Ajuntament.
El principal objectiu d’este pla estratègic, 
concebut pel Servei Municipal d’Esports, 
és fomentar els hàbits saludables entre 
els escolars de Borriana des de la pràctica 
esportiva i inculcar en ells els valors intrínsecs 
de l’esport no competitiu.
Des de la implantació del Pla PATI s’ha detectat 
un notable increment en els grups d’esport 
escolar, amb més de 45 conjunts formats 
als centres i una xifra total d’activitat de 750 
alumnes matriculats en col·legis adherits, 
unes dades que reflecteixen un repunt del 20% 

en l’activitat física infantil.
El Pla PATI és un pla pioner a la Comunitat 
Valenciana, amb una vigència de 6 anys (2014-
2020) i aprovat de forma unànime en la sessió 
plenària ordinària del passat 4 de setembre. 
Ha estat dissenyat des del Servei Municipal 
d’Esports –en la línia de les directrius 
marcades pel Consell Superior d’Esports i 
avalat per la Generalitat Valenciana- i va ser 
presentat públicament el 16 de setembre de 
2014.
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borriana ConCEdirá la mEdalla d’or dE la Ciutat a la 
Comunitat dEls CarmElitEs

L’Ajuntament celebrarà el dissabte 25 d’abril, a les 
13.00 hores i al Centre Municipal de Cultura la Mer-
cé, l’acte d’entrega de la Medalla d’Or de la ciutat 
a la Comunitat dels Pares Carmelitas Descalços 
de Borriana. L’Alcaldia Presidencia és l’òrgan que 
ha tramitat l’expedient administratiu, que compta 
amb el suport de tots els grups municipals i que es 
va presentar el dia 13 de febrer.
La sol·licitud parteix d’una comissió formada per 
antics alumnes, membres de la comunitat educa-
tiva i representants de la Germandat de la Pietat, 
que es van reunir amb el regidor de Cultura, En-
rique Safont, per traslladar-li la seua iniciativa i 
que van comptar des del primer moment amb el 
suport de l’equip de govern.
L’esmentada comissió també va demanar cente-
nars de firmes de suport a esta concessió entre 
els distints col·lectius, entitats i veïns en particular 
de Borriana, que han estampat la seua rúbrica en 
els impresos facilitats per a presentar-los poste-
riorment a l’Ajuntament i fer costat així a esta ini-
ciativa.
Els carmelites celebren enguany el cinqué cente-
nari del naixement de santa Teresa de Jesús, re-
formadora de l’Orde del Carmel, i que està present 
a Borriana des de l’any 1896.
Borriana és una de les primeres fundacions que va 
realitzar la Província OCD (Orde Carmelites Des-
calços) de santa Teresa de Jesús després de la 
seua restauració en 1895. Abans de l’exclaustració 
comptava la província amb la fundació de Nules, 
que servia de pont entre el Desert de les Palmes i 
València. En no poder recuperar esta casa, els su-
periors van acceptar l’oferiment que els van fer de 
fundar en esta ciutat.
En 1896 es va instal·lar el convent en una casa 
provisional del carrer de Sant Agustí, propietat de 
Francisco Granell. Va presidir esta primera comu-
nitat el pare Modesto del Sagrat Cor de Jesús, fill 

de Borriana. El 26 d’abril es va posar la prime-
ra pedra del nou convent en un solar regalat als 
frares, i l’edifici es va inaugurar el 6 de novembre 
del mateix any. El 20 de desembre van obtenir un 
rescripte pontifici per a restablir el Col·legi Tere-
sià d’aspirants a l’hàbit que la província OCD tenia. 
Este es va mantenir a Borriana fins 1904, però per 
falta de recursos econòmics es van suspendre les 
obres en dues ocasions (fins 1904 i en 1914). Deu 
anys després es van reiniciar les obres fins a la 
culminació definitiva del col·legi.
La monumental església —dedicada a sant Jo-
sep— és d’estil neogòtic, obra de l’arquitecte Go-
dofredo Ros d’Ursinos, autor també de l’ermita de 
Santa Bàrbara. L’1 de maig de 1898 es va col·locar 
la primera pedra i, després de diverses prolonga-
des interrupcions, igual que l’edificació del con-
vent, va ser solemnement inaugurada el 17 d’abril 
de 1929. Actualment compta al seu interior amb 
valuoses obres d’art religiós contemporani.
En 1936, a causa de la persecució religiosa en la 
Guerra Civil, la comunitat va ser expulsada del 
convent, que el va recuperar en 1939.
Durant els més de cent anys de presència a Borria-
na (es va celebrar el primer centenari, 1896-1996, 
amb nombrosos actes i publicacions), els carmeli-
tes descalços han desenvolupat una gran activitat 
educativa, espiritual, cultural i artística. Destaca el 
col·legi del Jesuset de Praga, posteriorment Pares 
Carmelites i actualment Illes Columbretes, pels 
quals han passat generacions de borrianencs.
Els carmelites també van destacar a Borriana pel 
seu impuls a la cultura, amb religiosos com el 
pare Roque Guinot de sant Josep o el pare Gonzalo 
de santa Cecília i el germà Francisco del Jesuset, 
i també el pintor Juan de Dios Morenilla, creadors 
d’escola i formadors d’artistes com Juan Bautista 
Porcar. Cal destacar, a més, la valuosa aportació 
de les diverses associacions carmelitanes que hi 
van funcionar des del principi.
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Dilluns 27 d’abril
19 h, Teatre Payà
Projecció i posterior Taula rodona sobre Citriana. 
Participen Vicente Tejedo, Director General de 
Qualitat Ambiental de la Conselleria de Medi 
Ambient de la Generalitat Valenciana i Jorge 
García, President d’Exportadors de Fruites de 
la Província de Castelló. Presentació de l’acte a 
càrrec de Vicent Rios.
Citriana (Francisco Monfort, 2004) glossar sobre la 
citricultura a Borriana és el mateix que fer-ho sobre 
la pròpia història de la ciutat. Des que els nostres 
avantpassats van constatar l’habilitat de conrear 
tarongers allà pel principi del segle XIX, aquesta 
activitat productiva és la que ha marcat el rumb de la 
societat borrianenca, determinant, invariablement, els 
períodes de benestar i de misèria. En aquest elaborat 
document gràfic es realitza un recorregut històric en 
què s’evoquen quantes vicissituds ens han imposat els 
capritxos del destí. Abasta des de l’inici de la citricultura 
com a activitat comercial cap al final dels anys vint del 
segle passat.

Dimarts 28 d’abril
19 h, Teatre Payà

Projecció d’El Cardenal. La vida del cardenal 
Tarancón amb imatges inèdites sobre la seua 
entrada a Borriana. Documental del Grup d’Estudis 
Històrics Fallers. Presentació de l’acte a càrrec de 
Vicent Ríos.
El Cardenal (Rafael Arribas, 1995) és una pel·lícula 
documental sobre la biografia de Vicente Enrique i 
Tarancón. Es mostren des dels primers moments de la 
infància al carrer de Santa Teresa, la seua ordenació com 
a sacerdot i els moments en què, a 38 anys, és nomenat 
arquebisbe de Solsona. Són d’especial rellevància les 
imatges de la visita, i posterior certamen poètic, que va 
fer Tarancón a Borriana en 1969 després d’haver sigut 
nomenat cardenal primat d’Espanya. També es mostren 
imatges procedents de l’arxiu de RTVE de Tarancón al 
soterrament de l’almirall Carrero Blanco i entrevistes 
personals on tracta temes sobre la seua vida personal, 
a més de les seues opinions sobre els moments de la 
transició democràtica que va viure en primera persona. 
Cal destacar, a més, les declaracions del seu metge 
personal, José Diago, sobre el comportament de 
Tarancón davant de la malaltia de la qual va morir.

Dimecres 29 d’abril
19 h, Teatre Payà

Projecció i posterior taula redona sobre Tres cases 
per a una vila.
Reportatge costumista sobre les tres cases de 
l’Ajuntament de la Borriana contemporània. 
Documental del Grup d’Estudis Històrics Fallers. 
Hi participen Vicent Abad, Vicent Franch i Josep 
Fèlix Escudero. 
Tres cases per a una vila (Rafael Arribas, 1994) és una 
pel·lícula documental sobre les tres cases consistorials 
que ha tingut Borriana durant el segle XX. Al voltant 
dels tres edificis que ha tingut l’Ajuntament durant el 
segle passat es fa un recorregut per la història de la 
nostra ciutat. Es mostra el Pla amb els graons que 
caracteritzaven la plaça, les séquies recorrent el centre 
de la ciutat, els embarcaments de taronges al Grau 
abans que existira el Port, el Pla de Sant Blai i les riuades 
d’abans de la construcció dels murs de contenció, la 
destrucció i reconstrucció del campanar, les vistes de 
l’antic convent de la Mercé que també va ser consistori 
de forma puntual o la visita de la duquessa d’Alba.
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sis alumnEs dE borriana rEbEn lEs bEquEs Cañada blanCh

Les alumnes de segon de batxillerat Alba Ramón Min-
garro i Ana Maria Niculae (IES Llombai), María Safont 
Ros i Amanda Miravet Verde (col·legi salesià) i Vanesa 
Gumier García i Anna Ruiz Buforn (IES Jaume I) van 
rebre el 10 de febrer les beques que anualment con-
cedeixen la Fundació Cañada Blanch i l’Ajuntament als 
estudiants amb millor expedient acadèmic de la ciutat. 
Totes elles gaudiran el pròxim estiu d’una estada al 
Regne Unit per a l’estudi i perfeccionament de la llen-
gua anglesa.

L’encarregat d’obrir l’acte va ser el borrianenc Miguel 
Dols, fill predilecte de la ciutat i vicepresident per al 
Regne Unit de la fundació, que va destacar que les be-
ques compleixen la seua dinovena edició i va valorar 
el suport de l’Ajuntament de Borriana i de l’Ambaixada 
d’Espanya a Londres. Així mateix, va recordar l’exemple 
del fundador, Vicente Cañada Blanch, i la seua contri-
bució a l’educació des del mecenatge.

Després de l’entrega dels diplomes a les alumnes –
juntament amb un exemplar de la biografia de Vicente 
Cañada Blanch, obra de Vicent Franch i Ferrer-, va ofe-
rir una breu xarrada Francisco Hernández Carretero, 
director de manteniment i enginyeria de la refineria 
BP a Castelló, el qual va narrar la seua experiència 
de 17 anys en l’empresa amb destinacions en distints 
països i la importància del coneixement no sols de la 
llengua anglesa, sinó d’altres cultures. Hernández va 
felicitar la fundació i l’Ajuntament per estes beques 
i per la promoció del talent, alhora que va desitjar a 
les alumnes becades que aprofiten esta oportunitat 
de perfeccionar l’idioma anglés i de conéixer una nova 
cultura.

Finalment, l’alcalde, José Ramón Calpe, va agrair a la 
fundació la col·laboració durant tots estos anys i es va 
referir al fet que la present edició serà l’última en què 
participe com a alcalde, “encara que estic convençut 
que la col·laboració continuarà molts anys i continuarà 
sent fructífera”.

Calpe va felicitar les guanyadores, “perquè vos ho heu 
guanyat amb el vostre talent”, i les va  informar que 
durant la seua estada seran rebudes per l’ambaixador 
d’Espanya a Londres, a més de visitar l’Institut Espan-
yol Cañada Blanch i el Centre Cañada Blanch de la 
prestigiosa London School of Economics.

L’alcalde va evocar la figura de Vicente Cañada Blanch, 
un borrianenc que en 1920, amb tan sols 20 anys, va 
emigrar a Londres per treballar al mercat de fruites 
del Covent Garden com a importador de taronges i, 
amb els anys i el seu coneixement del negoci, va arri-
bar a convertir-se en el primer agent importador de 
taronges i verdures del Regne Unit. “Va poder haver-
se gastat la seua fortuna en moltes coses, però lluny 
de pensar únicament en el seu benestar, confort o va-
nitat, va construir un col·legi al Regne Unit per a es-
tudiants espanyols i es va dedicar a becar els millors 
alumnes, donant oportunitats als que econòmicament 
no s’ho podien permetre”. En este sentit, Calpe va de-
manar a les alumnes que recorden sempre l’exemple 
d’altruisme de Vicente Cañada Blanch quan arriben a 
llocs de responsabilitat en el futur.

En 1997 la Fundació Cañada Blanch va firmar un acord 
de col·laboració amb l’Ajuntament de Borriana, a tra-
vés del qual ambdues institucions acordaven concedir 
un nombre de beques per a la realització d’estudis i 
perfeccionament de la llengua anglesa per a alumnes 
de col·legis, escoles i instituts de la ciutat de Borriana, 
ciutat natal del fundador Vicente Cañada Blanch.

Les beques atorgades cobreixen l’estada durant tres 
setmanes a la ciutat anglesa de Bournemouth així com 
un curs intensiu amb professors natius. Les activitats 
exercides pels becaris van més enllà del campus, ten-
int l’oportunitat de visitar distintes ciutats del Regne 
Unit i aproximar-se a la seua cultura. Es programa una 
visita a l’Ambaixada d’Espanya a Londres així com al 
Centre Cañada Blanch de la LSE i a l’Institut Espanyol 
Vicente Cañada Blanch a Portobello Road.

Producte d’esta experiència és l’edició d’un treball ela-
borat pels becaris que es troba dipositat a la Fundació.



informaCió muniCipal

l’ajuntamEnt va 
Estalviar 6.245,62 Euros 
En 2014 En ElECtriCitat 
i Consum dE gas als 
Col·lEgis públiCs

L’Ajuntament va estalviar en 2014 un total de 
1.100 euros en electricitat i altres 5.145,62 eu-
ros en consum de gas als centres educatius 
públics, segons va donar a conéixer el 12 de fe-
brer la regidora d’Educació, Ana Montagut, la 
qual va felicitar els conserges municipals per 
la seua labor i eficiència en el control i gestió 
de l’energia i de les despeses de manteniment.
“Estes xifres positives són el resultat del tre-
ball conjunt de tots ells, que són els que diària-
ment fan lectures energètiques i traslladen 
els avisos de deficiències al coordinador, que 
al seu torn deriva el comunicat a cada una de 
les àrees i a la mateixa regidoria”, va explicar 
Montagut, la qual va detallar que, amb una pe-
riodicitat quinzenal, es realitza un seguiment 
de la incidència per tal de garantir que està 
totalment resolta o actuar respecte d’això.
La regidora va explicar que en els últims 
anys la Regidoria d’Educació ha implementat 
una metodologia, per mitjà d’informes diaris 
d’incidències i de control energètic, de tots els 
col·legis públics de la ciutat, “i, fruit d’això, 
hem aconseguit una major eficiència i estal-
vi, la qual cosa redunda no sols en les arques 
municipals, sinó també en benefici dels ma-
teixos centres i del seu funcionament diari”.
Durant l’any 2014, es va comptabilitzar un total 

de 286 avisos, dels quals 206 van estar rela-
cionats amb distintes contractes municipals 
(jardineria, neteja, extintors); 65 van ser per 
la necessitat d’obres i reparacions, assumi-
des pel Servei Municipal de Via Pública; i els 
restants 15 van ser solucionats per empreses 
externes.
L’Ajuntament va invertir l’any passat un total 
de 102.463,35 euros als col·legis públics de 
Borriana, assumint una facturació de 41.880,21 
euros en electricitat i 29.309,14 euros en sub-
ministrament de gas, sumant un estalvi de 
6.245,62 euros entre ambdós conceptes res-
pecte a 2013.
D’altra banda, al manteniment i conservació 
de centres el consistori va destinar 20.783,76 
euros, així com 9.126,24 euros en jardineria i 
1.274 euros en material extra per a treballs de 
fontaneria per part del personal contractat.
La regidora Ana Montagut va agrair als con-
serges dels centres la seua labor i va apro-
fitar per a presentar juntament amb ells a 
l’Ajuntament la seua nova uniformitat, que a 
partir d’ara serà la seua roba de treball, amb 
l’escut de l’Ajuntament de Borriana i la identi-
ficació de la Regidoria d’Educació.

Ofertes d’ocupació, cursos de formació 
gratuïts, accés a subvencions, 

assessorament en elaboració de 
currículums, entrevistes de treball i 

creació d’empreses, i tota la informació 
útil per a víctimes de la violència de gènere.

www.cvdonaburriana.org

Regidoria d’Igualtat
Ajuntament de Borriana
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dEja las aCEras 
librEs...
El obstáCulo quE 
ponEs mE obliga a 
Cambiar dE itinErario

Es un ConsEjo dE:
aCodis burriana

ConCEjalía dE sErviCios soCialEs
poliCía loCal dE burriana

El Club 53 aCapara Els primErs prEmis dE lEs fallEs 2015

La Falla Societat Club 53 va ser la gran triomfa-
dora a les Falles de Borriana 2015, en aconseguir 
els primers banderins de monument gran i infan-
til, així com els guardons a la millor pintura, millor 
acabat i millor conjunt de falla gran; i els de enginy 
i gràcia, millor pintura, millor acabat i millor con-
junt de falla infantil.
Don Bosco va obtindre el segon tant en monument 
gran com infantil, així com el premi a la millor crí-
tica local i el d’enginy i gràcia. El tercer premi va 
ser per a Sant Josep, també en les dos seccions.
En segona categoria gran, la Vila va guanyar el 
primer premi, seguida de l’Escorredor i la Mercé; 
mentre que en tercera, el primer banderí va ser 
per a la Ravalera, seguida de Quarts de Calatrava 
i la Mota.
En infantils de segona, el primer premi el va ob-
tindre Chicharro, seguit del Centre Espanya; i en 
tercera, la Mota, la Mercé i Barri d’Onda -en este 
ordre- es van repartir els primers banderins.
La Falla Barri València va ser mereixedora del pre-
mi d’activitat fallera, seguida de Don Bosco i del 
Club 53; mentre que la Mercé va guanyar el guardó 
al millor llibret, seguida de Chicharro i Don Bosco.
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arEa EConómiCa   intErvEnCión

El  Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día cinco de marzo  de dos 
mil quince,  ha acordado  aprobar  provisionalmente la modificación de   la  Ordenanza 
Fiscal  que se  detalla a continuación:

- Tasa por  Prestación de Servicios, Realización de actividades y Uso de Instalaciones 
del Organismo Autónomo Municipal Centro de Las Artes Rafel Martí de Viciana.

De  conformidad con lo dispuesto en el artículo 17  del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la   Ley   Reguladora  de  
las Haciendas  Locales, se anuncia que dicho acuerdo, con  todos sus  antecedentes, 
permanecerá expuesto al público en este Ayuntamiento, por plazo de treinta días  a 
contar desde el  siguiente  al  de  la publicación de este  anuncio  en  el Boletín  Oficial  de 
la Provincia, durante el cual podrán  los interesados presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones se  entenderá  
definitivamente  adoptado el  acuerdo  hasta entonces  provisional, de conformidad con 
lo que establece el artículo 17.3 de la citada  norma.

Burriana a  9 de  marzo de 2.015

 El Concejal Delegado de Cultura

Fdo.:  Enrique Safont Melchor
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borriana partiCipa En la 
primEra trobada dE lEs 
Ciutats agErmanadEs 
amb vila-rEal

la jubilata’s Cup rEp El 
prEmi a la millor rEgata 
dE CrEuEr d’Espanya

nova marquEsina 
d’autobús Enfront dE la 
llar fallEra

L’alcalde, José Ramón Calpe; juntament amb els 
regidors Enrique Safont, Vicent Aparisi, Mercedes 
Sanchordi, Manuel Royo i Dani Vidal, va participar 
el 21 de febrer en la primera trobada de ciutats 
agermanades amb Vila-real, que va tindre lloc en 
esta ciutat veïna, i en la qual van participar també 
delegacions oficials de Vilanova i la Geltrú (Barce-
lona), Michalovce (Eslovàquia) i Sacile (Itàlia).
L’alcalde de Vila-real, José Benlloch, va rebre jun-
tament amb la resta de la corporació municipal les 
diferents delegacions en esta trobada, la primera 
d’estes característiques que s’ha celebrat a la po-
blació i que, emmarcada en les Festes Fundacio-
nals de Vila-real, va servir per a reforçar lligams i 
posar en valor les relacions d’agermanament es-
tablides fa 41 anys amb Borriana, 31 amb Vilano-
va i la Geltrú, 17 amb Michalovce i, l’abril de 2014, 
amb Sacile.
La corporació municipal de Vila-real va orga-
nitzar una recepció oficial a la sala de plens de 
l’Ajuntament, en la qual van participar els qua-
tre municipis agermanats, representats per les 
seues delegacions institucionals, encapçalades 
per l’alcalde de Borriana, José Ramón Calpe; la 
regidora de Cultura de Vilanova i la Geltrú, Maria 
Josep Riba, i els alcaldes de Michalovce, Viliam 
Zahorcák, i de Sacile, Roberto Ceraolo. 
L’agermanament amb Borriana és fruit d’un acord 
formalitzat el 16 de febrer de 1974 amb motiu del 
seté centenari de la fundació de Vila-real i va ser 
signat pels alcaldes de Vila-real i Borriana en 
aquell moment, Manuel Amorós i José Igual -res-
pectivament-. 

La quarta edició de la Jubilata’s Cup de Borriana, 
que es va celebrar els dies 28 i 29 de juny, va rebre 
l’11 d’abril a Port Ginesta (Castelldefels) el premi 
a la millor regata de creuer d’Espanya, atorgat pel 
web especialitzat www.todoregatas.com, amb un 
total de 520 vots -enfront dels 185 del trofeu SM La 
Reina de València i els 169 trofeu Conde de Gondo-
mar de Baiona.
La regidora de Turisme, Belén Sierra, va es-
tar present en l’entrega de premis acompanyant 
l’organitzador de la Jubilata’s Cup i actual pre-
sident del Club Nàutic de Borriana, Ximo Feliu. 
L’acte, que va tenir lloc coincidint amb la Fira In-
ternacional de Vela - Sailing Meeting 2015,  va 
comptar amb la presència del president de la Fe-
deració Catalana de Vela, Xavier Torres; el director 
del Sailing Meeting, Antoni Subirana, i el director 
general de TodoRegatas.com.

L’Ajuntament ha instal·lat una marquesina a la 
parada d’autobusos situada enfront de la Llar Fa-
llera. Esta marquesina -coberta, tematitzada amb 
imatges turístiques de Borriana i adaptada a les 
persones amb mobilitat reduïda- se suma a les sis 
de noves repartides els últims dos anys en altres 
punts del nucli urbà i els poblats marítims.
Segons Perelló, esta nova dotació de mobiliari urbà 
respon a la demanda dels usuaris de l’autobús. 
La seua instal·lació i manteniment -igual que en 
la resta de marquesines- no suposa cap despesa 
a l’Ajuntament, ja que van a càrrec de l’empresa 
concessionària del servei, R3 Recymed, que, a 
canvi, explota comercialment els espais publicita-
ris a les marquesines.



nou rEglamEnt pEr a impulsar l’administraCió 
ElECtròniCa i avançar En l’EliminaCió dEl papEr
El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) va publicar 
el passat 17 de desembre el nou reglament per a impulsar 
l’administració electrònica i avançar en l’eliminació del pa-
per en l’activitat administrativa (DECRET 220/2014, de 12 
de desembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana)
El nou reglament pretén contribuir al desenvolupament de 
la societat digital i, en particular, a intensificar l’ús de les TIC 
(tecnologies de la informació i la comunicació) en l’activitat 
de la Generalitat i en les relacions entre administració i ciu-
tadania, així com en les relacions entre les administracions.
Entre les novetats que inclou el decret figura l’obligatorietat 
-i no sols preferència-, de l’ús de mitjans electrònics per a la 
mateixa Generalitat. Així, s’assenyala que les comunicacions 
i escrits interns de qualsevol tipus entre els departaments, 
òrgans i unitats de la Generalitat es faran obligatòriament 
per mitjans electrònics, i gaudiran de plena validesa i eficàcia 
si reunixen la resta de requisits establerts per la normativa.
Les comunicacions i els escrits interns per mitjà de canals 
convencionals i, en especial, en paper només es donaran 
de forma sectorial, excepcional, particular, justificada i amb 
caràcter transitori.
Esta regulació, que perseguix amb claredat el “zero paper”, 
és una de les més avançades al nostre país i ens situa a 
l’avantguarda en esta matèria.
Així mateix, el decret estableix també que les normes que 
regulen els procediments administratius podran establir 
l’obligació de comunicar-se exclusivament per mitjans elec-
trònics, així com de presentar o generar les sol·licituds exclu-
sivament per mitjà de documents electrònics normalitzats. 
Esta regulació es configura també com una de les més con-
cretes i noves del conjunt de l’Estat i situa la Comunitat Va-
lenciana al capdavant en la regulació en l’ús de mitjans digi-
tals. La imposició d’esta relació electrònica es podrà establir 
quan les persones interessades per raó de la seua capacitat 
econòmica o tècnica, dedicació professional o altres motius 
acreditats, tinguen garantit l’accés i disponibilitat de mitjans 
tecnològics precisos. Esta obligació haurà de preveure’s amb 
caràcter general per a les grans empreses que, per raó de 
la seua activitat, realitzen comunicacions freqüents amb la 
Generalitat, per a associacions o col·legis professionals i els 
seus membres i, en particular, aquells que en l’exercici de la 
seua obligació facen actes de comunicació habitual amb la 
Generalitat.
Així mateix, l’obligació d’utilitzar mitjans electrònics reque-
rirà l’anàlisi prèvia i acreditació que esta imposició de cap 
manera puga suposar discriminació per la falta de garantia 
de l’accés, disponibilitat i coneixement d’ús dels mitjans tec-
nològics precisos i, si és el cas, s’arbitren els mitjans eficaços 
per a evitar-la.
El decret també regula la utilització de mitjans electrònics en 
l’accés dels ciutadans als serveis públics. Així mateix, fixa les 
competències i atribucions en matèria de TIC de la Generali-
tat i definix els procediments per a l’homologació i aprovació 

d’aplicacions i sistemes d’informació.
Amb això es pretén afavorir l’ús dels mitjans electrònics en-
tre la Generalitat i els ciutadans i dotar l’activitat administra-
tiva de més agilitat i rapidesa, simplificant i racionalitzant els 
tràmits i, en definitiva, avançant cap al canvi cultural i orga-
nitzatiu que ens porte cap a una administració més moderna 
i eficaç.
En este sentit, també s’establixen una sèrie de directrius i 
bones pràctiques d’administració electrònica dirigides a les 
entitats locals de la Comunitat Valenciana. El Títol VIII està 
dedicat a l’administració electrònica de les entitas locals, fent 
referència als portals corporatius, a la seu electrònica i a les 
cartes de serveis electrònics.
A nivell estatal cal destacar que el Consell de Ministres va 
aprovar el 9 de gener, l’avantprojecte de Llei del Procedi-
ment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 
i l’avantprojecte de Llei de Règim Jurídic del Sector Públic, 
que implantaran una administració totalment electrònica, 
interconnectada, transparent i amb una estructura clara i 
simple, i que continuen el procés de reforma de les adminis-
tracions, basant-se en dos eixos complementaris: el referit 
a les relacions externes de l’administració amb ciutadans i 
empreses i el referit a la organització i relacions internes dins 
de cada administració i entre les diferents administracions.
Aquestes normes tenen en compte la pràctica de 
l’administració electrònica ja consolidada en els últims anys, 
de manera que contrasten (i milloren) les primeres lleis que 
pecaven de teòriques -la pròpia LAESP pateix d’aquest de-
fecte-. De forma concreta, es pot afirmar amb antelació que 
la nova llei de procediment va a prohibir el procediment no 
electrònic. Entre altres novetats destaca:
• Es faciliten les relacions electròniques dels ciutadans amb 
l’administració. Amb aquest objectiu s’habilita la presenta-
ció d’escrits en qualsevol moment en el registre electrònic 
de qualsevol administració, amb independència de a qui es 
dirigeixin.
• Es simplifiquen els mitjans d’identificació i de signatura 
electrònica que es poden utilitzar per als tràmits adminis-
tratius. Per a això es potencia, per exemple, l’ús de claus 
electròniques concertades que es faciliten al ciutadà en el 
moment per realitzar el seu tràmit, s’estableix l’assistència 
personal per part de l’administració en l’ús de mitjans elec-
trònics a aquells ciutadans que ho necessitin i es preveu que 
les administracions puguin avisar al ciutadà, si així ho ha au-
toritzat, mitjançant missatge al telèfon mòbil que té una noti-
ficació que podrà consultar de manera electrònica.
• L’establiment de l’obligació que les empreses es relacionin 
amb totes les administracions de forma electrònica.
Aquestes normes han estat elaborades durant mesos 
per la Comissió per a la Reforma de les Administracions 
Públiques (CORA) i estaven a l’espera de ser remeses al 
Parlament, després de rebre aportacions de tots els mi-
nisteris.

Ciutats intEl·ligEnts



adi

Enguany de nou hem volgut reservar un espai per als més menuts i les 
seues famílies dins de les activitats de la Fira del Llibre.

Esteu tots convidats a participar el dijous dia 23 i el divendres 24 d’abril en 
el RACÓ DE L’ADI, on de 5.30 a 6.30 hores de la vesprada ajudarem xiquets 
i pares a entrar en el món dels contes a través dels sentits.
BENEFICIS DE CONTAR CONTES A LES XIQUETES I XIQUETS
En primer lloc, un dels grans avantatges que suposa adquirir l’hàbit 
de contar contes és la important implicació afectiva que es genera 
en eixos moments, ja que la connexió que s’estableix entre un adult 
que conta un conte i un xiquet que l’escolta pot ser sorprenent (i 
ens ajuda a iniciar les bases per a una comunicació imprescindible 
pares–fills).
Un altre gran avantatge de recuperar el costum de contar contes 
és que contribuïm a augmentar la capacitat d’atenció i d’escolta 
dels nostres menuts (aquells educadors que treballen amb xiquets 
més grans saben com és d’important avesar els xicotets a escoltar i 
parar atenció des de molt prompte, ja que, si no és així, ens exposem 
a perdre una gran quantitat d’oportunitats per no tenir la capacitat 
suficient de parar atenció). No oblidem que en la vida escolar gran 
part del seu aprenentatge es realitzarà a través de l’ensenyament 
oral, i la resta a través de la lectura.
Aprofundint en este tema, és evident que contant contes ajudem a 
motivar els menuts cap a la lectura. El xiquet que escolta contes ha 
de saber que molts d’ells estan escrits en llibres, i que quan sàpia 
llegir podrà gaudir de les històries que s’hi expliquen. 
De tots és sabut que qui llig i gaudeix llegint té més fàcil accés a tots 
els altres aprenentatges. 
Llegir l’ajudarà en l’organització neurològica, en el desenvolupament 
intel·lectual, en l’augment de la intel·ligència emocional, així com en 
el desenvolupament de la creativitat i la fantasia. Llegint afavorim la 
comprensió i la tolerància i estimulem la curiositat.
Escoltar contes des de molt menuts (es poden contar contes a totes 
les edats, encara que siguen molt curtets si es tracta de xiquets 
molt xicotets o amb dificultats per a parar atenció), també resulta 
bo per a reforçar la memòria auditiva i desenvolupar la imaginació. 
És veritat que hi ha hagut un canvi d’hàbits general en la nostra 
societat. Pares i avis disposen cada vegada de menys temps per a 
llegir o narrar als seus fills o néts les històries que a ells els van 
contar quan eren menuts. A més, encara que als xiquets encara els 
fascinen els contes, els abandonen cada vegada abans per la força 

l’adi partiCipa El propEr 
mEs d’abril, un any més, 
En la fira dEl llibrE 
infantil

de la imatge. 
De totes maneres, i sent conscients que és veritat que solem arribar 
a casa molt cansats, hem de pensar que tampoc cal dedicar massa 
temps a esta activitat. En realitat, contant un conte curt cada nit 
estem aconseguint tants avantatges en el desenvolupament de les 
capacitats dels nostres fills i en la qualitat de la nostra interacció 
amb ells que, si ho pensàrem, no ens importaria posposar una 
estona el tan desitjat descans.
Només cal adquirir l’hàbit i posar-hi entusiasme. Si ho fem cada dia, 
al final no ens resultarà pesat i acabarem gaudint-ne. 
La narració oral de contes entreté, educa i fa feliç. Per això també 
cal cuidar la manera de narrar, i és necessari que esta manera siga 
expressiva i amena. Cal narrar amb emoció, sabent adaptar-nos a 
l’edat del xiquet. 
De segur que així gaudim més nosaltres i som capaços d’entretenir 
més els menuts. 

Ana Vicent i Lina Puig
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Números y resultados

Muchas veces se dice que las cifras hablan por sí solas, 
que dos más dos son cuatro y que los números cantan, 
en referencia a la realidad incontestable que presentan. 
La liquidación del presupuesto municipal de Burriana 
de 2014 es una buena muestra de ello. 

Por tercer año consecutivo, el balance es favorable, con 
un resultado presupuestario de 1,8 millones de euros, 
un remanente de tesorería de 616.000 euros, un margen 
de más de 3 millones de estabilidad presupuestaria y un 
ahorro neto en positivo.

Hemos dejado el endeudamiento en un 58 %, lejos del 
116 % que llegamos a alcanzar y queremos situarlo en el 
45 % a final de 2015.

Toda esta mejora la hemos repercutido en los ciudadanos 
–mediante la reducción del IBI y congelación de tasas 
por segundo año- y en los proveedores, a quienes 
pagamos a 9,58 días de media y un máximo de 39, 
contando la tramitación de facturas. 

Con esta política, el dinero está donde tiene que estar: en 
el bolsillo de los ciudadanos y en el de los proveedores. 
Vistos los resultados, vamos a seguir en la misma línea 
para gestionar los recursos públicos de la mejor forma 
posible y repercutir los buenos resultados en beneficio 
de los ciudadanos.

Dos años consecutivos de reducción del paro en 
Burriana

La lucha contra el desempleo es una de las prioridades 
para el equipo de Gobierno en Burriana. En la segunda 
mitad de 2013 y durante todo el año 2014, en nuestra 
ciudad –al igual que en toda España- se aprecian signos 
claros de recuperación y, mes a mes, progresivamente, 
la cifra del paro no deja de bajar. Cerramos el año 
con 378 desempleados menos y datos positivos en los 
sectores de la construcción, la industria y los servicios.

Desde el Ayuntamiento contribuimos a esta tendencia, 
dentro de nuestras competencias, aportando 
financiación a planes de empleo en nuestra ciudad; 
poniendo a disposición de las personas desempleadas 
un aula de informática gratuita y tutorizada para la 
búsqueda activa de empleo; promoviendo iniciativas 
emprendedoras con el programa 1NNOVA y facilitando 
a través de modificaciones urbanísticas la ampliación 
de empresas ubicadas en la ciudad o la implantación de 
otras nuevas que generen puestos de trabajo.

La mejor política social es la creación de empleo y 

el crecimiento económico, y desde el Ayuntamiento 
de Burriana ponemos todos los medios a nuestro 
alcance para acelerar la recuperación. Ese es nuestro 
compromiso y en ello vamos a poner todo nuestro 
empeño.

Participación y transparencia

La participación en los asuntos públicos es un derecho 
ciudadano y facilitarlo constituye una obligación para 
los poderes públicos. Con este mandato, desde el 
equipo de Gobierno de Burriana hemos impulsado la 
creación del Consell Social de la Ciutat para implicar a 
vecinos, colectivos, asociaciones y sectores locales en 
la vida municipal, convencidos de que ello nos permitirá 
mejorar la toma de decisiones, la defensa de sus 
intereses y la gestión del día a día.

Invitamos a todos a participar de este proyecto común 
que es Burriana, asumiendo desde el Ayuntamiento 
un papel activo en la búsqueda de la cohesión social, 
el impulso del debate y el intercambio de ideas, 
propuestas y soluciones a los problemas e inquietudes 
compartidas.

Acercamos también la Administración a nuestros 
vecinos, a través de la Oficina de Atención Ciudadana y 
de la gestión electrónica de documentos y expedientes, 
que acabamos de implantar. Todo ello complementado 
por el Portal de la Transparencia en nuestra web, donde 
consultar toda la información y cuanto acontece en el 
Consistorio.

La sociedad avanza y con ella nuestro Ayuntamiento, 
desde la participación, transparencia y cercanía al 
ciudadano.

Salud, deporte y educación

El pasado 7 de abril se celebró el Día Mundial de la 
Salud, institucionalizado por la ONU en el año 1948 
con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). La salud tiene una gran aliada en la actividad 
física. Es una evidencia que el deporte, en sus múltiples 
variantes y con ejercicios adaptados a todas las edades 
y condiciones físicas, contribuye no solo a preservar la 
salud sino a mejorar nuestra calidad de vida.

En Burriana, desde el Servei Municipal d’Esports, hemos 
promovido un plan para la promoción de la actividad 
física en edad escolar, el Pla PATI, que acaba de ser 
premiado por el Ministerio de Sanidad y referencia para 
otros ayuntamientos y administraciones.

Este reconocimiento es un orgullo, pero lo es más que 
haya implicado a un total de 12 centros educativos de 
la ciudad, los clubes deportivos, el personal del SME, 
centros de salud así como profesionales del sector 
privado.

La respuesta de la sociedad, al margen de este 
importante premio, ha dado el espaldarazo definitivo 
a este Pla PATI, con un notable incremento de las 
inscripciones en las actividades del deporte escolar.

Salud, deporte y educación, unidos en el Pla PATI, un 
éxito compartido y mérito de todos.GRUPO MUNICIPAL 
POPULAR

pp@burriana.es
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las mEntiras ElECtoralistas 
dEl pp y El sr. fustEr
La llamada “precampaña” electoral está dejando 
evidentes muestras de la proximidad de los comicios, 
pues el PP de Burriana se apresura para que parezca 
que en estos cuatro años (casi pasados, sin pena ni 
gloria) hayan hecho algo, cuando en realidad llevan 
veinte sin hacer nada. Así, asfaltan calles (céntricas, 
qué casualidad), realizan retoques por aquí y por allá, 
abren la Avenida Cañada Blanch (pagada a precio 
de oro y con dinero prestado), sacan del almacén 
esculturas retiradas hace años para adornar rotondas 
en zonas clave (en clave electoral, claro,cuando otras 
que están terminadas hace más tiempo presentan un 
estado penoso), y ese etcétera que ustedes saben para 
que parezca que Burriana está “monísima” y que es 
gracias a ellos, perpetuando el estereotipo de que los 
políticos sólo hacen algo cuando se acercan elecciones, 
cuando resulta que son ellos los únicos que actúan así. 
Maticemos: hacer, lo que es hacer, no hacen nada, pero 
quieren aparentar que sí.
Y es que el PP de Burriana parece que tiene bastante 
miedo a que se le acabe el chollo (que se le acabará) y 
a que se abran las puertas y ventanas del Ayuntamiento 
y se desempolven sus vergüenzas, que son bastantes, 
y a que sus ediles tengan que buscarse un trabajo de 
verdad para subsistir (de once que son, parece ser que 
sólo una tiene un empleo fuera de la política).
Con semejante panorama, y visto que Calpe (“para lo 
que le queda en el convento...”) pasa ya “de la barca 
y del barquero”, el candidatísimo y actual edil de 
hacienda, el Sr. Juan Fuster, se ha dedicado a salir a 
la palestra (y en su blog, que no tiene desperdicio) 
para hablar de transparencia y participación. ¡Manda 
narices! Y perdonen la expresión, porque ese señor ha 
demostrado siempre estar en contra de lo uno y de lo 
otro, y los ejemplos son variopintos:
-Presupuestos participativos: Fuster jamás ha 
propuesto nada que se le parezca ni lo ha aceptado. 
Es más, siempre facilita la información 48 horas antes 
(poco más, poco menos) de dictaminarlo en la comisión 
informativa para que la oposición tenga una capacidad 

de reacción mínima.
- Participación en los plenos: años después de la 
aprobación del reglamento y jamás se ha formulado 
pregunta alguna en el pleno ¿Cree Fuster que es 
porqué la gente no tiene interés? Mentira: no las hay 
porque los requisitos que se exigen para hacerlas son 
“misión imposible”. Ahora Fuster nos dice que hagamos 
propuestas: ya las hicimos y las rechazaron ¿Las 
aplicará ahora?
- Consejo social: lo constituyen a dos meses de 
elecciones. Apoteósico, porque su presidente (el 
alcalde) será breve, breve... Pura propaganda electoral.
- Consejo de la juventud: lo llevamos reclamando toda 
la legislatura ¿Para qué? Para que se escuche la voz de 
los jóvenes, pero como al PP no le interesa (y a Fuster 
menos) pues va a terminarse la legislatura sin haberlo 
siquiera constituido.
Y para rizar el rizo, Fuster se cuelga la medalla y ha 
anunciado que va a pedir a la ONG  Transparencia 
Internacional que realice una auditoría sobre los 
indicadores de transparencia (ITA). A Buenas horas. 
¿Saben? Se trata de una moción socialista del 
finales del año de 2013 que finalmente se aprobó por 
unanimidad -con enmienda del PP de por medio- que 
encomienda al Consejo Social de Burriana -que el PP 
no ha constituido hasta el final de la legislatura- que 
realice una ordenanza municipal sobre transparencia. 
Todo más de un año después, con fines claramente 
electoralistas, acusándonos públicamente de no 
conocer el portal de transparencia, cuando él no sabe ni 
lo que es la transparencia. 
Para mayor vergüenza, en el pasado pleno ordinario 
Fuster fue preguntado al respecto ¿Saben que dijo? 
Que la medida “SÍ QUE ES ELECTORALISTA”. Sobran 
más comentarios al respecto, porque él ya lo ha dicho 
todo y todas las letras.
Con todo esto, aún tiene el valor de decir que lo hace 
“porque nos hemos propuesto que el Ayuntamiento de 
Burriana sea ejemplar en un modelo municipal que 
tenga como pilares la transparencia, la participación y 
la colaboración de todos”. A buenas horas.
Entretanto, ha presentado la liquidación del 
presupuesto, también maquillada, porque trabajos 
realizados bastante antes de terminar el año 2014 (como 
por ejemplo el programa de fiestas de Misericordia) no 
se facturaron hasta el 1 de enero de 2015. Totalmente 
inverosímil. El señor Fuster, a estas alturas, debería 
haberse dado cuenta de que la gestión municipal no 
consiste en gestionar como en una empresa a la que 
se le tienen que sacar beneficios sin pensar en que se 
ahoga al ciudadano, cambio de 0 € en inversiones y 
recortes en servicios públicos que pagamos a precio 
de oro.
Tengan paciencia, amig@s, al chollo del PP le quedan 
semanas.
Visite nuestra web: www.pspvborriana.com
Contacte con nosotros: psoe@burriana.es



grups muniCipals

arriba y abajo

“El bien es lento porque va cuesta arriba. El mal es 
rápido porque va cuesta abajo”

Que nuestra querida Burriana tiene posibilidades para 
estar arriba, en lo más alto, es de todos sabido. Pero 
las políticas equívocas llevadas a cabo mirando inte-
reses personales en vez de generales, ordenadas por 
forasteros y acatadas sin rechistar, nos han llevado a 
lo mas bajo que se recuerda en la reciente historia de 
Burriana.

A pesar de lo que salvapatrias y demás demagogos 
pregonen, el camino no será rápido ni fácil. Pero hay 
dos cosas claras:
- Es un camino que hay que iniciar de manera inme-
diata.
- Solo Ciutadans Independents per Burriana/CIBUR es 
capaz de llevarlo a cabo.
Y como una muestra más, Ciutadans Independents per 
Burriana/CIBUR presenta las medidas en lo concer-
niente a ECONOMIA Y EMPLEO
- Coordinar cualquier obra o servicio que se efectúe en 
Burriana de tal manera que las empresas locales pue-
dan acceder a ellas.
- Coordinar a la empresas y al Ayuntamiento a través 
de la Agencia para el Empleo y el Desarrollo Local para 
conseguir la contratación de desempleados locales.
- Gestionar desde todas las delegaciones los Planes de 
Empleo Local
- Implantar una Escuela de Formación de forma defi-
nitiva, para que los trabajadores se formen según las 
necesidades laborales.

- Fomentar la participación ciudadana en la elabora-
ción y gestión de los Presupuestos Municipales.
- Crear un servicio de ayuda para la cumplimentación 
de la Declaración de la Renta para mayores y jubilados.
- Recuperar algunos de los servicios “graciosamente” 
privatizados (jardinería, cobro de sanciones, limpieza 
viaria...) de tal forma que, a la vez que se genera em-
pleo local, el costo asumido por el Ayuntamiento sea 
menor.
- Crear un sistema de apoyo integral a los emprende-
dores que generen empleo y riqueza para Burriana, 
gestionando todo tipo de subvenciones y facilitando al 
máximo los trámites.

Este mes tenemos PERLAS PRIMAVERALES

“El dinero está donde tiene que estar” Juan “la pela es 
la pela” Fuster. En su partido muchas veces el dine-
ro está en sobres. Y aunque se comparen con Cáritas, 
ellos reparten ayudas y ustedes,sobresueldos

“Hay que buscar un nuevo urbanizador o revertir la re-
parcelación de Sant Gregori” José Ramón “yo me voy, 
ya os apañareis” Calpe. Después de catorce años de 
despropósitos, no hay nada decidido. O se sigue bus-
cando un nuevo urbanizador o se empieza de cero. 
Gran gestión, sin duda.

“El objetivo es que haya menos tensiones presupues-
tarias “ Juan “tenso e hipertenso” Fuster. Las tensio-
nes se eliminan gestionando bien, no pidiendo nuevos 
préstamos.

Para acabar, una muestra del gallinero y el sálvese 
quien pueda en que se ha convertido el equipo de go-
bierno.
“Han venido por el Ayuntamiento algunos inversores 
preguntando por la Papelera, y estamos abiertos a 
los que vengan con ganas de aprovechar ese espacio” 
Juán “inversor” Granell (Miércoles 14 de Marzo)

“La falta de inversor obliga a buscar usos a la Papelera. 
El Ayuntamiento no es optimista” Equipo “más suplen-
tes que titulares” de gobierno (Domingo 8 de Marzo).
Cada cual es dueño de sus silencios......y esclavo de 
sus palabras.

VAMOS, AHORA ES EL MOMENTO                                        

ANEM, ARA ES EL MOMENT
www.cibur.es



plEns

plE ordinari 8/01/2015

El Pleno aprueba por unanimidad la adhesión al con-
venio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad, 
de Servicios Sociales e Igualdad y la Generalitat Valen-
ciana, para la difusión e implantación del Sistema de 
Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS) 
y su aplicación normativa.
El Pleno acuerda por mayoría -con los votos a favor de 
PP (10, por ausencia de Javier Perelló) y CIBUR (3), y 
la oposición del PSOE (7)- la desestimación de la ale-
gación formulada por el AMPA del Centre Infantil In-
fante Felipe –según el informe emitido al respecto por 
los técnicos municipales- y aprueba definitivamente 
tanto la memoria justificativa (que comprende los as-
pectos sociales, jurídicos, técnicos y financieros para 
la creación del servicio de titularidad municipal) como 
el reglamento de organización y funcionamiento de la 
escuela infantil.
El Pleno queda enterado por dación de cuenta de los 
acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local 
en las sesiones celebradas entre los días 18/11/2014 
y 22/12/2014, ambos incluidos; así como de las reso-
luciones dictadas por la Alcaldía-Presidencia obrantes 
en la Secretaría Municipal correspondientes al período 
de 24/11/2014 al 14/12/2014.
Despacho extraordinario
El Pleno aprueba por unanimidad ratificar la resolu-
ción de Alcaldía de designación de José Luis Lorente 
Tallada SL, Joge Lorente Pinazo y los letrados de su 
despacho profesional para que asuman la dirección le-
trada de los intereses municipales en el procedimiento 
interpuesto por la mercantil Atitlan SA.
Ruegos y preguntas
Javier Gual pregunta a Ana Montagut en qué estado 
está la tramitación del Colegio Cardenal Tarancón. 
Responde Ana Montagut.
Javier Gual pregunta al alcalde, José Ramón Calpe, si 
tiene constancia de que responsables de la Conselleria 
de Educación hayan visitado ya el antiguo IES Llombai. 
Responde el alcalde, José Ramón Calpe.
Javier Gual pregunta al alcalde, José Ramón Calpe, si 
el equipo de Gobierno piensa reivindicar ante la Con-
selleria de Educación la realización de las obras de 
remodelación del IES Jaume I, habida cuenta de que 
la edificación tiene ya más de 50 años. Responde el al-
calde, José Ramón Calpe.
Javier Gual pregunta al alcalde, José Ramón Calpe, 
sobre el retraso en la finalización de las obras de pro-
longación de la avenida Cañada Blanch. Responde el 
concejal de Urbanismo, Juan Granell.
Javier Gual pregunta a Enrique Safont sobre el estado 
de tramitación para la reapertura del Museu de la Ta-
ronja. Responde Enrique Safont.  
Mariola Aguilera pregunta al alcalde si conoce de quién 
es filial la empresa Urbacón Levante SL, que es la que 
reclama la indemnización sobre la Unidad de Ejecu-
ción A-24, A-25 y A-26. Asimismo, solicita la apertura 

de una comisión especial de investigación al respecto. 
Responde el alcalde, José Ramón Calpe.
Mariola Aguilera pregunta al alcalde, José Ramón Cal-
pe, qué piensa hacer el equipo de Gobierno en relación 
a la rescisión a Golf Sant Gregori SA de la adjudicación 
como agente urbanizador del Programa de Actua-
ción Integrada Sant Gregori. Asimismo, ruega que se 
reúnan todos los grupos para intentar desbloquear el 
tema. Responde el alcalde, José Ramón Calpe.
Mercedes Jiménez recrimina a la concejal Rosa Marco 
“que haya mentido”, según lo que consta en el acta co-
rrespondiente al pleno ordinario de diciembre de 2014. 
Responde Rosa Marco.

plE Extraordinari 26/01/2015

El Pleno acuerda por unanimidad desestimar la sus-
pensión del Programa de Actuación Integrada para el 
desarrollo del sector de suelo urbanizable turístico 
SUR-T-1 Sant Gregori, formulada por Urbanización 
Golf Sant Gregori SA e incoar el procedimiento de re-
solución contractual de la condición de agente urbani-
zador del PAI a la citada mercantil.
El Pleno aprueba por unanimidad la constitución de la 
comisión especial de investigación sobre la tramitación 
del expediente de responsabilidad patrimonial de Ur-
bacon Levante SL en cuanto a las unidades de ejecu-
ción A-24, A-25 y A-26.

junta dE govErn 1/12/2014

La Junta autoritza la devolució a la mercantil Señaliza-
ción y Obras Fernández, SL (Seofer, SL), de les fiances 
de 480 i 515,39 euros euros dipositades per a respon-
dre de les obligacions derivades de l’execució de les 
obres de senyalització viària, en hores nocturnes en 
diverses zones de la població, i de senyalització a la 
platja de l’Arenal.
La Junta concedeix a la mercantil Auto-Des, SLU, lli-
cència d’obertura d’activitat dedicada a centre de trac-
tament de vehicles al final de la seua vida útil (perfec-
cionament de la llicència vigent), per a emplaçar a la 
carretera de Nules, núm. 131.
La Junta aprova les relacions 8/2014 i 9/2014 d’altes en 
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, derivades 
de fi de baixa temporal.
La Junta aprova el padró 4/2014 d’altes en l’impost so-
bre béns immobles.
La Junta estima la sol·licitud de devolució d’ingressos 
efectuada per María Mercedes Tarancón Sanchis i des-
estima la formulada per Carmen Antón Peinado.
La Junta aprova diverses sol·licituds d’ajornament o 
fraccionament del pagament de deutes.
La Junta aprova una resolució desestimatòria de 
sol·licituds de fraccionament de pagament de deutes 
amb requeriment d’esmena no atés.



plEns i juntEs dE govErn

La Junta aprova despeses per import superior a 3.000 
euros.
La Junta suspén la tramitació de l’expedient per al res-
tabliment de la legalitat urbanística infringida seguit 
a la mercantil Esfain, SL, per l’execució d’obres sense 
ajustar-se a la prèvia llicència concedida a l’immoble 
situat al carrer d’Artur Perucho i Badia, núm. 4.
La Junta incoa expedient tendent a la declaració de ca-
ducitat de llicència concedida a la mercantil Andram-
parc, SL, per a la construcció de magatzems i cinc ha-
bitatges al carrer de Santa Teresa, núm. 4.
La Junta declara comesa infracció urbanística qualifi-
cada de lleu per José Manuel Ortega Giménez per exe-
cutar obres no emparades per prèvia llicència munici-
pal al carrer Ample, núm. 33.
La Junta incoa expedient sancionador a José A. Arias 
Centelles, Fernando del Rosario Romero i Susana Gon-
zález Claramonte per presumpta infracció urbanística 
comesa en executar obres sense prèvia llicència muni-
cipal al polígon 3, parcel·la 93, del camí de Carnissers; 
i els n’ordena la demolició.
La Junta concedeix a Óscar Bodí Lavall llicència d’obres 
per a construcció de caseta d’eines per a motor de reg, 
al polígon 23, parcel·la 257.
La Junta concedeix a Aurelia Bort Doñate llicència per 
a connexió de sanejament de clavegueram al carrer de 
Galileu, núm. 6.
La Junta queda assabentada per dació de compte de 
les declaracions responsables per a execució d’obres, 
de la núm. 192/14 a la 201/14, ambdues inclusivament.

junta dE govErn 9/12/2014

La Junta queda assabentada per dació de compte de 
la sentència favorable a l’Ajuntament, dictada pel Tri-
bunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, 
per la qual es desestima el recurs contenciós adminis-
tratiu interposat per Unió Sindical Obrera de la Comu-
nitat Valenciana (sindicat USO).
La Junta acorda prorrogar per un any, fins al 31 de 
desembre de 2015, el contracte subscrit amb la mer-
cantil Ambulancias CSA, SL, per a prestar el servei 
d’ambulància per a esdeveniments taurins, socials, 
culturals o esportius amb amuntegament o situació de 
risc; en les mateixes condicions previstes en el con-
tracte de data 28 de desembre de 2012, pel preu anual 
de 31.581,90 euros. Així mateix, la Junta autoritza i dis-
posa la despesa esmentada, amb càrrec al pressupost 
municipal de 2015.
La Junta acorda prorrogar per un any, fins al 19 de 
gener de 2016, el contracte del servei de prevenció de 
riscos laborals de l’Ajuntament, subscrit amb Unimat 
Prevención Sociedad de Prevención, SLU, en les matei-
xes condicions previstes en el contracte de data 20 de 
gener de 2012, pel preu anual d’11.257,59 euros. Així 
mateix, autoritza i disposa la despesa de 10.663,46 eu-

ros, amb càrrec al pressupost municipal de 2015.
La Junta actualitza, modifica i aprova les variacions 
hagudes en les diferents pòlisses d’assegurances con-
tractades amb la companyia Caser.
La Junta queda assabentada per dació de compte de 
la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Adminis-
tratiu número 2 de Castelló, per la qual es desestima la 
pretensió de l’Ajuntament.
La Junta desestima el recurs de reposició contra liqui-
dació de l’impost sobre l’increment del valor dels te-
rrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) interposat per 
Antonio Diago Torrent; i estima l’interposat per José 
Luis Diago Torrent, Juan Luis Diago Usó i Teresa Diago 
Usó.
La Junta rectifica el subjecte passiu en diverses liqui-
dacions de l’impost sobre béns immobles.
La Junta aprova un reconeixement extrajudicial de crè-
dits per import global de 29.996,21 euros, amb càrrec 
al pressupost de 2014, per al pagament d’una factu-
ra de renovació d’instal·lacions d’enllumenat exterior 
a l’Ajuntament de Borriana i de millora de l’eficiència 
energètica en instal·lacions de centres de comanda-
ment a la zona del port.
La Junta acorda la correcció d’un error advertit en el 
punt 9 de la sessió realitzada per la Junta el 17 de no-
vembre de 2014, relatiu a una factura del servei de dis-
tribució de correspondència.
La Junta declara comesa infracció urbanística per 
Manuel Lázaro Culla i li imposa sanció de multa per 
execució d’obres sense prèvia llicència al polígon 49, 
parcel·la 399, del camí de Santa Pau.
La Junta incoa expedient sancionador a Florencia Pi-
cazo Jimeno i altres interessats, per presumpta infrac-
ció urbanística comesa al polígon 23, parcel·la 424, del 
camí de Ballester i li ordena la demolició de les obres 
executades sense llicència.
La Junta declara restaurada la legalitat urbanística in-
fringida per Entidades Jurídicas, SL, i arxiva l’expedient 
sancionador.
La Junta desestima l’escrit presentat per Roberto 
Pérez Ortells i altres interessats, i inicia actuacions 
d’execució subsidiària per a restablir la legalitat ur-
banística vulnerada a la parcel·la 75, polígon 25, de la 
senda de l’Ullal.
La Junta desestima l’escrit presentat per Roberto 
Dembilio Vives i Verónica Bort Muñoz i inicia actua-
cions d’execució subsidiària per a restablir la legalitat 
urbanística vulnerada a la parcel·la 154, polígon 25, del 
camí del Marge.
La Junta accepta la renúncia de llicència sol·licitada 
per José Guinot Tejedo en representació de la mercan-
til Nit Levante, SL.La Junta concedeix llicència d’obres 
a Gas Natural Cegás, SA.



juntEs dE govErn

junta dE govErn 15/12/2014

La Junta desestima les al·legacions presentades i aprova la 
liquidació fiscal en concepte de taxes urbanes a càrrec de 
Concepción Neila Gutiérrez.

La Junta aprova la relació 9/2014 de sol·licituds de devolu-
ció de part proporcional de l’impost sobre vehicles de tracció 
mecànica.

La Junta inadmet el recurs de reposició interposat per Car-
los Ros Martínez contra la liquidació en concepte de l’impost 
sobre béns immobles.

La Junta desestima les sol·licituds de rectificació de liquida-
cions de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana 
efectuades per Vicente Daudí Arnal i Javier Arnal Moros.

La Junta rectifica les liquidacions de l’impost sobre béns im-
mobles a càrrec de la Generalitat Valenciana (antic IES Llom-
bai).

La Junta estima la sol·licitud de devolució d’ingressos efec-
tuada per Jonatan Sánchez Bonete.

La Junta estima diverses sol·licituds de fraccionament de pa-
gament de deute (taxes mercat).

La Junta atorga una nova autorització de col·laboració en la 
Recaptació Municipal a favor del Banc de Sabadell.

La Junta aprova despeses per import superior a 3.000 euros.

La Junta aprova un reconeixement extrajudicial de crèdits 
per import global de 9.013,08 euros per al pagament de fac-
tures de gas de col·legis públics i instal·lacions esportives 
municipals.

La Junta desestima la sol·licitud de María Teresa Menero 
Capella de paralitzar el procediment de demolició d’obra, i 
inicia les actuacions tendents a l’execució subsidiària, com a 
mesura de restabliment de la legalitat urbanística vulnerada.

La Junta queda assabentada per dació de compte de les 
declaracions responsables per a l’execució d’obres: de la 
202/14 a la 206/14, ambdues inclusivament.

La Junta incoa expedient tendent a la declaració de caducitat 
de llicència concedida a Edifici Escullera de Ponent, SL.

La Junta incoa expedient tendent a la declaració de caducitat 
de llicència concedida a Ortnec 06 Promoción y Gestión de 
Inmuebles, SL.

La Junta té per desistida la sol·licitud de llicència d’obres de 
l’empresa pública Ciegsa (construcció del col·legi Cardenal 
Tarancón) i ordena procedir a l’arxivament de l’expedient, en 
assumir les obres la mateixa Generalitat Valenciana (Conse-
lleria d’Educació).

La Junta concedeix llicències d’obres a Gas Natural Cegás, 
SA, i a Manuel Blasco Nebot.

Urgencia

Despatx extraordinari. La Junta concedeix pròrroga per a 
execució d’obres a Ravi Obras, Transportes y Excavaciones, 
SL.

junta dE govErn  22/12/2014

La Junta autoritza la devolució de fiança de 6.869,51 euros 
dipositada per Iniciativas Abaso Gómez, SL, per a l’execució 
d’obres de 184 nínxols funeraris i 100 columbaris al Cemen-
teri Municipal.

La Junta aprova el padró d’altes de l’impost sobre activitats 
econòmiques del tercer trimestre de 2014.

La Junta estima diverses sol·licituds de fraccionament del 
pagament de deutes per impagament de taxes de l’ordenança 
reguladora de terrasses.

La Junta estima diverses sol·licituds de fraccionament o 
ajornament del pagament de deutes i en desestima una.

La Junta deixa sense efectes una concessió de fraccionament 
per incompliment de pagament i continua amb el procedi-
ment de constrenyiment.

La Junta corregeix l’error detectat en acord de la Junta del 
10/11/2014 sobre devolució d’ingressos a favor de Caixa Ru-
ral Sant Josep de Borriana.

La Junta aprova un reconeixement extrajudicial de crèdits 
per import global de 25.118,57 euros per al pagament d’una 
factura de serveis de neteja i recollida a zona d’afecció del 
festival Arenal Sound i a les platges durant 2014.

La Junta aprova despeses per import superior a 3.000 €.

La Junta inicia actuacions tendents a l’execució subsidiària 
en ordre de restabliment de legalitat urbanística vulnerada 
per Vicente Usó Gil i Mercedes de la Inmaculada Herrero Ca-
talá a la parcel·la 440, polígon 25, del camí del Marge, núm. 4.

La Junta desestima l’escrit presentat per Vicente Esteller 
Robres i inicia l’execució subsidiària en ordre de restabli-
ment de la legalitat urbanística vulnerada a la parcel·la 317, 
polígon 25.

La Junta desestima les al·legacions formulades per Juan 
José Ruiz Leal i li ordena la demolició d’obres executades 
sense llicència al c/ Bitàcola, núm. 18.

La Junta desestima el recurs de reposició interposat per 
Lorena García Santafé i ratifica l’acord de demolició d’obres 
executades sense llicència a la parcel·la 202, polígon 46, al 
camí de la Mar de Vila-real.

La Junta incoa a Alundum, SA, expedient de restauració de 
legalitat urbanística vulnerada i li ordena la suspensió im-
mediata d’obres a l’immoble situat al camí Fondo, núm. 45.

La Junta concedeix a Actividades Integradas Urbanísticas, 
SL, llicència de parcel·lació per a segregar parcel·les resultat 
del projecte de reparcel·lació Novenes de Calatrava.

La Junta queda assabentada per dació de compte de les de-
claracions responsables per a execució d’obres: de la 207/14 
a la 220/14, ambdues inclusivament.

La Junta concedeix llicències d’obres a Gas Natural Cegás, 
SA, i a Rafael Sandalines Escrig.

Urgencia

Despatx extraordinari. La Junta desestima íntegrament el 
recurs de reposició presentat per Rechilbur, SLU, contra 
acord d’ordre de cessament d’activitat.



informaCió muniCipal



NAIXEMENTS

Nayara Adell Rubio, de Aaron i Ainhoa

Lluc Moreno Vicent, de Julio i Raquel

Darius Andrei Radu, de Constantin i Catalina

Nour El Jaghaili, de Mohamed i Bouchra

Maya Elena Tanasa, de Catalina Elena

Noah Rodríguez Ortiz, d’Antonio i Sheila

Sofía Brotons Moya, de Javier i Sonia Belén

Xavi Sánchez Vilar, de Fco Javier i Asunción

Marc Sánchez Vilar, de Fco Javier i Asunción

Joan Álamo Fukova, de José Vicente i Lubomira

MATRIMONIS

Agustín Pinardell Porcar i Mª Pilar Conde Carrasco

Igor Rosell Piqueres i Sonia Picazo Gutiérrez

Francisco Calonge Giner i Ester Arsis Queral

Leandro J Martínez Gamboa i R. Mª Rosell Ventura

Óscar Señoret Egea i Eva Pitarch Romero

Fco Darás Vicent i Bélgica del Rosario Ortiz Ayala

agEnda

TELÈFONS D’INTERÉS
CENTRES OFICIALS
Ajuntament de Borriana................ 964 51 00 62
 964 57 02 02
Tinència Alcaldia Port.................... 964 58 70 78
Policia Local.................................. 964 51 33 11
Guàrdia Civil................................. 964 59 20 20
Jutjat............................................. 964 51 01 87
Serveis Socials.............................. 964 51 50 14
Casal Jove..................................... 964 59 16 92
Biblioteca Municipal..................... 964 03 39 61
Oficina Activitats Culturals........... 964 83 93 17
Oficina Turisme............................. 964 57 07 53
P. Poliesportiu M............................ 964 59 10 02
Piscina Municipal.......................... 964 59 14 00
INSS............................................... 964 51 28 54
Agencia Empleo y Desarrollo.......... 964 03 30 37
Ecoparc Municipal......................... 902 10 89 98
Centre Activitats Polivalents......... 964 51 25 25
 964 51 50 14
CEAM (C. Especialitzat d’At.al Major)... 964 59 14 15
ADI Servei d´atenció a la infáncia.......... 964 03 32 08
(de 0 a 3 anys, de 9 a 14 hores)             630 71 70 97
COL·LEGIS
CP Vilallonga................................ 964 55 84 90
CP Roca i Alcaide.........................  964 73 83 60
CP Penyagolosa............................  964 73 83 55
CP Iturbi.......................................  964 73 83 65
CP Novenes de Calatrava.............  964 73 88 70
CP Cardenal Tarancón..................  964 73 88 75
Col·legi Salesià.............................  964 51 02 50
Col·legi Illes Columbretes.............  964 51 63 62
Col·legi Villa Fàtima.....................  964 51 25 18
Col·legi Consolació.......................  964 51 02 93
IES Jaume I...................................  964 73 89 35
IES Llombai..................................  964 73 92 65
Centre Educació Especial............. 964 73 87 95
Escola Permanent d’Adults..........  964 59 10 01
Guarderia Infantil........................  964 51 02 41
Escola de la Mar..........................  964 58 61 60
Escola Taller................................. 964 51 03 61
CME Rafel Martí Viciana................ 964 03 32 30
ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
Centre de salut.............................. 964 39 07 50
Urgències...................................... 964 39 07 60
Cita prèvia..................................... 964 39 07 50
Centre de Salut Port...................... 964 39 92 80
Consultorio del Grao (sólo verano). 964 58 53 85
CSI Novenes (cita prèvia).............. 964 55 87 00
CSI Novenes (urgències)................ 964 55 87 01
Hospital General Castelló.............. 964 72 65 00
Hospital de la Plana...................... 964 35 76 00
Ciutat Sanitària La Fe.................... 96 386 27 00
Centre de P. Familiar...................... 964 39 07 57
Salut mental.................................. 964 39 07 56
Creu Roja....................................... 964 51 76 07
Hospital La Magdalena.................. 964 24 44 00
Hospital Provincial......................... 964 35 97 00
DIVERSOS
Cementeri...................................... 964 51 01 49
Centre Alq. Sta. Bàrbara................ 964 51 00 93
Junta Local Fallera......................... 964 51 62 17
Ràdio Taxi...................................... 964 51 01 01
Centre Cultural La Mercé............... 964 51 00 10
Parc Comarcal Bombers................ 085
Estació RENFE............................... 902 43 23 43
Magatzem Municipal..................... 964 51 87 12
Mercat Municipal........................... 964 51 07 37
Sindicat de Regs............................ 964 51 45 51
Cambra Agrària (Consell Agrari).... 964 57 06 08
FACSA............................................ 964 51 28 00

ESTE CALENDARI ESTÀ SUBJECTE A VARIACIONS

*INHUMACIONS AL CEMENTERI MUNICIPAL

DEFUNCIONS*

Antonio Lopez Sanchez

Teresa Simo Peset

Josefa Garcia Borras

Rafael Closas Sanchez

Josefa Corrales Ardila

Jose Mir Gavara

Teresa Gargallo Montolio

Jose Ignacio Canos Llacer

Pilar Rogla Sales

MªAntonia Agramunt Monserrat

Idelfonso Aranda Catena

Manuel Martinez Marin

Carmen Fortuño Albiol

Dolores Collado Devis

Angeles Simon Orte

Adela Baldovi Aguilella

Antonia Montolio Ochaita

Jose Manuel Bernat Monfort

Vicente Burdeus Granell

Juan Pastor Morte

Enrique Garcia Cordoba

87

92

83

71

84

82

93

79

80

85

72

85

87

90

88

68

55

85

75

90

FARMÀCIES DE GUÀRDIA MAIG

LLORIS   2 12 22     
Barranquet, 22
MEDINA   3 13 23    
Finello, 15
MUÑOZ   4 14 24   
Camí d’Onda, 41
PEIRATS   5 15 25     
La Tanda, 22
TERRÁDEZ   6 16 26
Fdco. Gcía. Lorca, 19
VERNIA   7 17 27   
Progrés, 17
ALMELA   8 18 28   
Raval, 28
DOMÉNECH   9 19 29
Maestrat, 28
TERRÁDEZ - FUSTER  10 20 30
Sant Vicent, 6
GASCÓ   1 11 21
Pl. de les Monges, 12
PORT: BARBERÁ



horari autobús borriana · port · grau / borriana · CastElló

Horaris: Borriana - Renfe - Alqueries

*10.20 Alqueries - Renfe

*12.20 Alqueries - Renfe

*15.20 Alqueries - Renfe

*19.20 Alqueries - Renfe

Horaris fins a la Ratlla

8.20 11.20 18.20 20.20

Borriana - Alqueries - Santa Bàrbara

7.30 11.30

Només dimarts dia de mercat

Línia Borriana - Castelló

Eixides BORRIANA
cap a Castelló

Eixides CASTELLÓ
cap a Borriana

  6.30           14.15
  7.15           15.15
  8.15           16.15 
  9.15           17.15
10.15           18.15
11.15           19.15
12.15           20.15
13.15                                                                                

  7.15           15.15
  8.15           16.15 
  9.15           17.15
10.15           18.15
11.15           19.15
12.15           20.15
13.15           21.15
14.15

       6.30          13.15
  7.15           14.15
  8.15           15.15 
  9.15           16.15
10.15           18.15
11.15           20.15
12.15           

      7.00           14.15
  8.15           15.15
  9.15           16.15 
10.15           17.15
11.15           19.15
12.15           21.15
13.15  

       8.00           14.00
   9.30           16.00
 11.00           18.00 
 12.30           20.00

       8.45          15.00
     10.15          17.00
     11.45          19.00
     13.15          21.00

TOTS ELS AUTOBUSOS TENEN PARADA 
A L’HOSPITAL DE LA PLANA

DISSABTES

BURRIANA - Rda. Pere IV / CASTELLÓN - Pza. Juez Borrull (Paradas Inicial y Final)

wEbs muniCipals

www.burriana.es

casaljove.burriana.es

turisme.burriana.es

sme.burriana.es

www.cmeviciana.es

www.burrianacultura.es

www.cvdonaburriana.org

policialocalburriana.es

www.bibliotecaspublicas.es/burriana

adi.burriana.es

arxiu.burriana.es

mam.burriana.es (museu arqueològic)

cardenaltarancon.burriana.es

www.juanvarea.es

www.facebook.com/ajuntament.burriana

 

 
DIUMENGES I FESTIUS

* No circula diumenges i festius

TEMPERATURES I PRECIPITACIONS

GENER FEBRER

Dia 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Màx. 19 20 17 16 13,5 11,5 12 15 14 16 18 18 15,5 19 17 22,5 19 18 15,5 16 16 11 14 12,5 10 15 13,5 15 14,5 13 17 18 21

Mín. 4 3 2 1,5 5,5 4 1,5 1 -1 1 2,5 2 2 3 3,5 9,5 10 7 4,5 6 5 0 -O,5 -3 0,5 0 0 2 5 6 4,5 6 5,5

Prec. 2 0,5 1 1 1,5

* DADES FACILITADES PEL SINDICAT DE REGS DE BORRIANA

agEnda




