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APROVAT UN PRESSUPOST DE 27 MILIONS D’EUROS PER 2016

El Ple de l’Ajuntament de Borriana va aprovar, 
en sessió celebrada el mes de desembre, els 
pressupostos per a l’exercici 2016.
La regidora d’Hisenda, Cristina Rius, ha 
explicat que aquests pressupostos “són els 
primers de l’Acord per Borriana, i marquen 
un canvi important en la línia d’actuació que 
es venia mantenint en anteriors exercicis”.
En nombres globals, ronden els 27 milions 
d’euros, un 1’79% més que el 2015, dels 
quals un 3’4 milions es destinen al pagament 
de deute, més de 5’5 milions a polítiques 
socials i gairebé 600.000 euros a Inversions.
Rius ha volgut destacar, com a elements 
essencials d’aquest projecte “el caràcter 
participatiu que, per primera vegada, s’ha 
posat en pràctica a Borriana, la responsabilitat 
en el pagament del deute financer heretada i 
la dotació de la paga extra de 2012 pendent 

a dels funcionaris, la pràctica congelació 
dels tributs municipals i el realisme de les 
xifres, ja que s’ajusten al que es pot gastar “.
Entre les polítiques socials, destaquen 
l’increment de l’oferta esportiva, en els ajuts 
de subsistència, l’habilitació d’habitatges 
socials i d’ajudes a ONG, un important Pla 
d’Ocupació Local, la gratuïtat dels llibres de 
text ....
A les Inversions, a més de les aportacions 
per l’Ecoparc i el camp de sant Ferran, 
destaquen els nínxols del cementiri, un 
important pla de vies públiques, parcs i 
pavimentació, un pla d’accessibilitat, un 
parc caní, la modernització del mercat .. ....
Els tributs municipals, práctivamente es 
congelen en la seva totalitat, ja que la taxa 
de fem s’ajusta al cost anualment per acord 
dels grups polítics.
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CONVENI AMB LA GENERALITAT 
PER DESBLOQUEJAR LA 
CARRETERA DEL PORT

Maria Josep Safont, alcaldessa de Borriana, i 
els regidors Vicent Aparisi i Cristina Rius, van 
mantenir una reunió de treball amb el director 
general d’Infraestructures de la Generalitat 
Valenciana, en la qual, un cop examinats els 
projectes, es va acordar el desbloqueig de la 
construcció de la carretera que ha d’unir el nucli 
urbà amb el Port de Borriana.
Ambdues institucions, després d’analitzar les 
alternatives del projecte, van aconseguir un 
acord de finançament, deixant clar que serà una 
realitat aquesta mateixa legislatura, posant el 
punt i final a una reivindicació veïnal de fa més 
de 20 anys. De fet, aquest projecte, va ser una de 

les tres propostes principals dels ciutadans en el 
recentment activat, per primera vegada, procés 
de pressupostos participatives al municipi.
Sobre aquest projecte, existia un protocol signat 
en 2003 pel conseller García Antón i l’alcalde 
Alfonso Ferrada que mai es va desenvolupar, 
ni va tenir dotació pressupostària. Amb 
l’acord actual, ja s’ha establert l’acord de 
finançament, la Generalitat ja disposa de partida 
pressupostària, i s’ha determinat el repartiment 
de les tasques tècniques a realitzar per cada 
institució: la Generalitat s’encarregarà del carril-
bici i la separació de els sentits de la marxa, 
mentre que l’Ajuntament construirà els vials. 
El començament de les obres està previst per a 
2016.
Carlos Domingo va ressaltar el clima de cordialitat 
i col·laboració per a “acordar la transformació de 
la carreta actual en un vial amable, segur, verd i 
respectuós amb els vianants i els ciclistes”.
Per la seva banda, María Josep Safont, va 
manifestar la seva “gratitud a la nova sensibilitat 
de la Generalitat i, en particular, de la Conselleria 
d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del 
Territori en aquest cas, que ha permès que, en 
tan poc espai de temps des del canvi de govern 
a les dues institucions, el projecte estigui 
llest per començar el 2016. Tot un exemple de 
coordinació, col·laboració i eficàcia “.
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BORRIANA OPTARÀ A UNS 5 MILIONS D’EUROS DELS FONS 
FEDER DE LA UNIÓ EUROPEA

Borriana optarà per primera vegada als fons 
FEDER, dotacions econòmiques de caràcter 
integrador que concedeix la Unió Europea, 
per a projectes, que són avaluats en base a 
quatre paràmetres fonamentals: 1) el foment 
de ciutats intel·ligents, 2) les estratègies 
de reducció de CO2 en zones urbanes, 3) 
la millora patrimonial cultural i de medi 
ambient i 4) la regeneració física, econòmica 
i social de les zones més desfavorides del 
municipi.
El consistori, amb l’objecte de valorar les 
diferents iniciatives possibles, va convocar 
el Consell Social de Borriana, que es va 
reunir per primera  vegada amb el debat 
sobre la taula sobre les propostes per 
als Fons Feder. Entre les propostes del 
Consell es van analitzar projectes com un 
sistema d’alerta contra inundacions, un 
APP de vies públiques per als ciutadans, 
el portal web de participació ciutadana i el 
portal web de transparència. També que el 
desenvolupament de diverses vies de carril-
bici poden contribuir de manera important a la 
reducció d’emissions de CO2. De la mateixa 

manera, també es van proposar projectes 
de millora de l’eficiència energètica en 
diversos edificis i dependències municipals. 
Finalment, la recuperació de zones com la 
reforestació de l’Arenal, l’ampliació del 
paratge natural del Clot o la millora de 
jardins de la zona de Santa Berta, també es 
van considerar estratègies a incloure en la 
proposta del municipi.
El consistori, per a completar el procés de 
participació ciutadana abans d’elaborar la 
proposta definitiva, facilitant un mecanisme 
d’opinió directa dels veïns, va habilitar una 
enquesta a pàgina web municipal en què, com 
explica el regidor de Participació Ciutadana, 
Cristofer Del Moral, “els ciutadans poden 
omplir, a través del web municipal, una 
enquesta, expressar les seves preferències 
i participar en l’elecció de les estratègies a 
presentar”.
Amb totes les dades obtingudes, i l’anàlisi de 
la pròpia estratègia municipal, es presentarà 
la proposta definitiva del municipi de les 
estratègies subvencionables pels FONS 
FEDER de la Unió Europea.
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APOSTA PER LA GRATUÏTAT DELS LLIBRES DE TEXT

Des d’aquest curs, l’Ajuntament de 
Borriana ha activat la gratuïtat dels llibres 
de text per als alumnes del municipi, 
independentment del centre en el qual 
cursen els seus estudis.
La fórmula escollida ha estat l’adhesió 
al pla Xarxa Llibres de la Generalitat, 
de manera que el cost de la mesura es 
reparteix entre aquesta entitat, la diputació 
provincial i el consistori.
El programa, a més de l’ajuda concedida, 
es completa amb un pla de reciclatge dels 
llibres que ha de fomentar la cura dels 
exemplars entre els alumnes.
L’alcaldessa i responsable d’Educació, 
Maria Josep Safont, ha explicat el 
procediment posat en marxa per a la 
tramitació de la gratuïtat: “La col·laboració 
de la direcció i les AMPAS dels centres 

ha estat fonamental per ajudar, orientar, i 
recollir les sol·licituds emplenades per les 
famílies “. En aquest sentit, les inscripcions 
es podien presentar als centres educatius 
i a la Casa de la Cultura de l’Ajuntament 
entre.el 1 i el 14 de desembre”.
Maria Josep Safont va mostrar l’agraïment 
del consistori “als centres i a les 
associacions de pares i mares d’alumnes 
que ha estat fonamental per a l’èxit de la 
tramitació de les ajudes”.
L’alcaldessa va destacar que “la gratuïtat 
dels llibres de text és un objectiu de 
l’actual equip de govern, que enguany 
suposarà un estalvi entre 150 i 200 euros 
per alumne, suavitzant els costos d’inici 
de curs a les famílies i enfortint la gratuïtat 
de l’ensenyament fins a la universitat que 
defensem “.
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ES PRESENTA LA PRIMERA 
EDICIÓ DEL FESTIVAL 
“ESPAIS DE MÚSICA I ART 
CONTEMPORANI”

REUNIONS PER PREPARAR 
L’EDICIÓ 2016 DE L’ARENAL 
SOUND

L’Ajuntament de Borriana va presentar, a través del 
regidor de Cultura, Vicent Granel, i els representants 
de l’organització, la primera edició del festival EMAC
Aquest nou festival, que se celebrarà els dies 5, 6 i 
7 de febrer, coincidint amb les festes del Barri Sant 
Blai, pretén ser un referent cultural a Borriana, dotant 
d’activitat artística a espais amb poca programació 
i promovent la convivència de disciplines culturals 
diverses i la participació de la població.
D’aquesta manera, durant tres dies, la música 
interaccionarà amb diferents representacions 
artístiques, activitats específiques per a tots els 
públics i, fins i tot, amb la gastronomia, a través 
d’una mostra de food trucks.
En un avanç del cartell, que es ve preparant, es podrà 
gaudir d’artistes com Bearoid, Nueva Internacional, 
Hannah Epperson, Chlöe’s Clue, FKA Bladengue i Vini 
& Kim dj, que faran ballar i gaudir als assistents. En 
properes dates es presentarà el cartell d’actuacions 
i intervinents.
El regidor de Cultura, Vicente Granel ha manifestat 
que “és un esdeveniment que neix per afegir major 
nivell cultural a Borriana, no només com un espai de 
música, sinó com un festival artístic d’exposicions, 
actuacions i gastronomia al carrer, que volem que 
sigui dinàmic permetent la interacció dels ciutadans 
i els visitants amb l’art “. Granel ha afegit “estem 
convençuts que serà un festival que anirà creixent 
edició a edició per esdevenir un referent en el 
calendari cultural i artístic”.

Després dels problemes legals, per denúncies dels 
veïns, sorgits i resolts recentment, l’Ajuntament 
de Borriana ha mantingut diverses reunions 
amb l’organització del Festival Arenal Sound i la 
Generalitat per conèixer i analitzar l’evolució dels 
preparatius per a edició de 2016.
Tant el consistori, com l’organització, han intercanviat 
la situació de les tasques que desenvolupen cada 
de manera que s’ha pogut comprovar el bon 
desenvolupament dels treballs.
El regidor delegat per al Festival, Vicent Aparisi, ha 
valorat que “ha quedat clar la necessitat d’un treball 
col·lectiu per a l’èxit de l’esdeveniment i la necessitat 
de cenyir-se a la normativa per a resoldre qualsevol 
problema de contaminació acústica i de seguretat”.
Aparisi va explicar que “el contacte ha de ser 
continu per coordinar la celebració del Festival i 
buscar millores estructurals que, edició a edició, 
permetin que els visitants i els veïns valorin millor 
l’esdeveniment”.
L’equip de govern considera que els Festivals 
i esdeveniments d’aquestes característiques, 
complint sempre la normativa, són importants per 
donar a conèixer el municipi i per rebre visitants, 
així com dinamitzar l’economia local, per al que cal 
buscar millores permanents.
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EXPOSICIÓ DE L’ARTISTA 
LOCAL ANA VERNIA, AL 
CENTRE CULTURAL LA MERCÉ

CAMPANYA ARTS AL COMERÇ

L’Ajuntament de Borriana va presentar l’exposició 
de l’artista local Ana Vernia, titulada DESPRÉS DE 
LA XOCOLATA, que es va desenvolupar al Centre 
Municipal de Cultura La Mercé des del 11 de 
desembre, i fins al 6 de gener, de dilluns a dissabte, 
entre les 11’00 i les 13’00 hores al matí i les 17’30 i 
les 20’30 hores a la tarda.

Ana Vernia, nascuda a Borriana, és una de les 
artistes més destacada de la seva generació, havent 
obtingut el Premi Nacional de la Reial Acadèmia de 
Belles Arts.

Després de la Xocolata reuneix alguns dels seus 
últims treballs en llenç i paper amb predomini del 
color groc. L’exposició es va completar amb un 
destacat mural titulat L’oportunitat de les mosques.

El regidor de Cultura, Vicent Granel, va destacar 
“l’oportunitat de poder admirar i comptar, d’una 
banda, amb una de les exposicions més brillants 
del panorama artístic nacional, i d’altra, d’una de les 
artistes locals tan destacada i amb tanta projecció 
com Ana Vernia, una de les millors ambaixadores 
culturals del municipi “.

L’Ajuntament de Borriana va posar en marxa 
una activitat que pretén unir l’art amb el comerç, 
permetent que els clients dels establiments gaudissin 
d’exposicions artístiques, mentre realitzaven les 
seves compres.

Els alumnes i professors del Centre d’Arts Martí de 
Viciana van donar a conèixer les seves obres a l’espai 
dels comerços com si fossin sales d’exposicions.

La iniciativa va comptar amb una important 
sorpresa, ja que als clients se’ls va lliurar un fulletó 
informatiu amb els comerços que van participar i les 
obres exposades, de manera que es segella en cada 
establiment que visitaven i s’indicava en el mateix 
el vot a cadascuna de les següents categories: 
escultura infantil, escultura adults, pintura infantil i 
pintura adults. El fullet es introduïa en una urna que 
permetrà conèixer, el 8 de febrer, els guanyadors 
de cada categoria. De la mateixa manera els clients 
votants participen en un sorteig de regals, amb l’únic 
requisit de visitar set establiments com a mínim.

Els regidors Vicent Granel i Inma Carda, que van 
presentar aquesta proposta, han agraït l’esforç dels 
comerços participants i del Centre d’Arts Martí de 
Viciana.
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L’Ajuntament de Borriana va explicar les accions que ha 
engegat el consistori, en col·laboració amb les Associacions de 
Comerciants, per a incentivar el comerç local durant les compres 
nadalenques. 

Com a novetat original es van instal·lar tarongers en les portes 
dels establiments, com a arbre nadalenc que es pretén siga 
característic del comerç de Borriana.

 Des del dia 5 de desembre el Mercat Central va comptar amb 
la decoració nadalenca. La campanya ha durat fins a la Festa 
de Reis, període en el qual els comerços van obrir tots els caps 
de setmana i festius, i en els quals es van programar diversos 
esdeveniments de carrer per al gaudi de veïns i visitants. 

La campanya ha explicat la del lliurament d’una papereta per cada 
10 euros de compra als clients per al sorteig tres compres  de 
1.000 euros cadascuna en els comerços locals per al guanyador, 
sent els guanyadors  Mónica Mendoza, Salomé Torralba y Lola 
Calvo.

Durant les festes, s’ha celebrat un concurs d’aparadors amb 
motius nadalencs amb importants novetats en aquesta edició. 
Si, fins avui, era el regidor de Comerç el que triava al guanyador, 
a partir d’aquesta campanya ho han triat els ciutadans a través 
d’internet.

En aquest sentit, les fotografies dels aparadors dels comerços es 
van penjar en la web de Promoció Econòmica i en els baixos de 
l’edifici de l’ajuntament perquè els ciutadans puguen veure-les. 

L’Ajuntament de Borriana està realitzant els tràmits adequats 
per a la constitució del Consell Local de Comerç, com a òrgan 
consultiu i participatiu de la corporació.

 Inmaculada Carda, regidora de Comerç, ha indicat que “s’estan 
mantenint reunions per a la seua formalització, ja que la intenció 
municipal és que, a més dels comerços, estiguen representats 
el sector hostaler, el mercat municipal, la Cambra de comerç de 
Castelló o la Generalitat, per exemple”. 

Entre els objectius estaria la potenciació de la marca de comerç 
local, la programació d’activitats de promoció o la realització 
de cursos de formació als comerciants, en definitiva, com ha 
destacat la regidora de Comerç “posar en valor la importància 
del comerç local dinamitzant-ho amb planificació”.

     

PROMOCIÓ DEL COMERÇ 
LOCAL EN LA CAMPANYA 
NADALENCA

CONCURS D’APARADORS 
NADALENCS 

CREACIÓ DEL CONSELL LOCAL 
DE COMERÇ

Posteriorment, van poder votar, a través d’internet, l’aparador 
nadalenc més destacat ,sent el guanyadors  Floristeria Pètals 
com a primer classificat categoria aparador gran, Mª Angeles 
Moda com a segon classificat categoria aparador gran, L’Elefant 
com a primer classificat categoria aparador petit i  Didal com a 
segon classificat categoria aparador petit

INFORMACIÓ MUNICIPAL
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El regidor de Turisme de l’Ajuntament de Borriana, 
Santiago Zorío, va explicar la presència del municipi 
a la fira turística més important d’Espanya i una de les 
més destacades d’Europa.

Borriana acudirà amb un estand acompanyada d’altres 
poblacions com Xilxes, la Llosa, Almenara, Nules i 
Moncofa, integrant entre totes el grup estratègic de 
Castelló Sud.

D’aquesta manera, es van a editar diverses guies que 
ressalten, per producte, l’oferta conjunta d’aquestes 
poblacions turístiques en matèries com costa i nàutica, 
festivals, turisme actiu i oficines de turisme.

Santiago Zorío ha destacat que “Borriana reforçarà en 
aquesta edició dues idees com són el desenvolupament 
del grup Castelló Sud com a zona turística i la ruta de 
la taronja.

En aquest sentit, el dia de gener es presentarà, en 
roda de premsa a celebrar a la Fira, tant el projecte 
Castelló Sud, com les III Jornades Gastronòmiques de 
la Taronja i la Clemenules, que es desenvoluparan en 
aquests municipis.

El regidor de Turisme ha explicat que “fonamentalment, 
a Borriana, els turistes arriben per vaixell i per 
autocaravana, i esdeveniments com els festivals o les 
Falles solen atraure un important nombre de visitants”.

S’han celebrat a Borriana les I Jornades 
Gastronòmiques de Plats Tradicionals de Borriana, 
organitzades per l’Associació d’Hostaleria de Borriana 
amb la col·laboració del consistori.

En aquesta primera edició, ressaltant el caràcter 
mariner del municipi, dins el marc del conveni signat 
amb la Confraria de Pescadors per fomentar el sector 
pesquer, es va optar per la dedicació a la caldereta i el 
suquet de peix “.

Les Jornades s’han desenvolupat entre el 20 i el 29 
de novembre, amb la participació de 7 restaurants: 
La Taverna de Ricardo, Restaurant El Frau, Restaurant 
Nàutic Borriana, Pizzeria Ristorante Pinocchio, 
Restaurant Morro, Rita & Pepa i Scala Restaurant. 
S’han servit 1.185 menús amb preus que oscil·laven 
entre els 15 i els 25 euros.

El regidor de Turisme, Santiago Zorío, va felicitar a 
tots aquests establiments i a l’Associació per aquesta 
iniciativa de turisme gastronòmic que dinamitza 
l’hostaleria i que promociona l’important sector 
pesquer local.

BORRIANA PRESENT A FITUR 
2016

ÈXIT DE LES I JORNADES 
GASTRONÒMIQUES DE PLATS 
TRADICIONALS DE BORRIANA

INFORMACIÓ MUNICIPAL
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PLA D’HABITATGE SOCIAL BORRIANA INSTA AL GOVERN 
D’ESPANYA A REFORMAR LES 
LLEIS HIPOTECÀRIES

L’Ajuntament de Borriana, a través d’un 
conveni amb la Conselleria d’Obres 
Públiques, Habitatge i Vertebració del 
Territori i l’Entitat d’Infraestructures de la 
Generalitat, va a revisar i reformar les 24 
habitatges socials de les quals disposa el 
consistori perquè puguen utilitzar-se amb 
normalitat per les famílies del municipi que 
ho necessiten.
De fet, recentment es va adjudicar una dels 
habitatges socials, pal·liant el desnonament 
d’una família, s’ha destinat una altra a un 
projecte social d’integració i una tercera està 
previst adjudicar-se al gener. 
Paral·lelament, des del consistori, s’ha 
realitzat una primera ronda de contactes 
amb les entitats bancàries de Borriana 
per a sol·licitar-los una major implicació 
i contrastar les dades de la situació en el 
municipi. 
En aquest sentit, s’han valorat la situació 
dels desnonaments i la dació en pagament i 
s’ha obtingut informació sobre els habitatges 
oferits al fons d’habitatge social, habitatges 
buits o les opcions de lloguer social. El 
regidor de Serveis Socials ha concretat 
que “amb tota la informació obtinguda, 
pretenem realitzar un ampli projecte, amb la 
participació de totes les parts, per a intentar 
resoldre els problemes d’habitatge que 
puguen existir en el municipi”. 

El Ple de l’Ajuntament de Borriana va aprovar, 
el passat mes de desembre, una moció per a 
instar al Govern d’Espanya a reformar la Llei 
Hipotecària Espanyola i la Llei d’Enjudiciament 
Civil, a causa del fracàs de la legislació actual 
que està deixant a moltes famílies en el carrer, 
vulnerant els seus drets com a persones. 
De la mateixa manera, la proposta ha volgut 
reconèixer la labor que realitza la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca en l’ajuda i 
l’assessorament a famílies amb el risc de 
vulnerabilitat habitacional enfront de temes 
com els desnonaments, dacions en pagament, 
quitacions, clàusules solc……
 El regidor de Serveis Socials, Manel Navarro, 
explica que “aquesta iniciativa és necessària 
perquè l’administració prenga consciència 
del problema, després que s’haja constatat 
legalment que la Llei Hipotecària Espanyola 
viola les Directives Comunitàries, de la 
sol·licitud en la mateixa línia del Consell 
General del Poder Judicial i que el Tribunal 
de Justícia de la Unió Europea haja posat 
en dubte les lleis espanyoles davant els 
desnonaments”. 
Navarro afig que “tenim l’obligació moral de 
treballar per a canviar aquesta situació, per 
açò cercarem opcions habitacionals per a les 
persones en risc de perdre el seu habitatge, 
exigirem la implicació de les entitats 
financeres i insistirem, en la mesura de les 
nostres possibilitats, en els canvis normatius 
necessaris”.
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UN BUTLLETÍ DE 
TRANSPARÈNCIA MUNICIPAL 
PER A 2016 

 NOU REGLAMENT DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN 
ELS PLENS 

L’Ajuntament de Borriana 
engegarà, durant 2016, el Butlletí 
de Transparència Municipal, 
amb l’objectiu que els ciutadans 
puguen consultar, de primera 
mà, la informació econòmica del 
consistori. 
Aquest butlletí complementarà al 
Portal de la Transparència, ja que va 
dirigit als ciutadans amb dificultat 
a l’accés a internet o impossibilitat 
de l’ús d’eines informàtiques. 
El butlletí, que contindrà totes les 
dades econòmiques municipals, 
s’editarà dues vegades a l’any i 
s’inserirà en el Butlletí d’Informació 
Municipal. 
El regidor de Transparència, 
Crístofer Del Moral ha indicat que 
“amb aquesta iniciativa i el Portal de 
la Transparència es tracta d’enfortir 
el coneixement per part del ciutadà 
de totes les dades i decisions 
municipals”.

L’Ajuntament de Borriana aprovarà, 
a principi de gener, el reglament que 
regularà les intervencions dels veïns a 
partir dels Plens municipals del mes de 
febrer. 
El regidor de Transparència i 
Participació Ciutadana, Crístofer Del 
Moral, considera que, amb aquesta 
aprovació, “es culmina el procés, iniciat 
al principi de la legislatura, perquè els 
veïns del municipi puguen intervenir 
directament en les sessions plenàries”.
 Aquest Reglament regula qui té 
el dret d’intervenir, la forma de les 
intervencions, la naturalesa de les 
mateixes, l’ordre d’atenció……..
en definitiva, tots els aspectes que 
permeten delimitar unes “regles del joc” 
mínimes per a organitzar la participació 
ciutadana. 
Constitueix una experiència innovadora 
a Borriana que s’espera que supose 
l’enriquiment dels plenaris municipals i 
una major proximitat i transparència de 
la gestió municipal als ciutadans, així 
com un nou model de consistori més 
pròxim als veïns.
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ACTUACIÓ CONTRA LA 
GRAFIOSIS

PLA DE REFORESTACIÓ EN 
2016 

NOVA APP PER A VIES 
PÚBLIQUES

L’Ajuntament de Borriana ha dut a terme una 
actuació d’urgència en els arbres del Clot per a 
reduir un problema amb el fong grafiosis que 
afectava a nombrosos exemplars d’om de la zona. 

La intervenció ha consistit en la tala de de 36 
exemplars malalts i no recuperables, així com del 
tractament de grans branques d’altres exemplars 
perilloses per al contagi del fong i, fins i tot, per 
als veïns usuaris d’aquest espai.

 Aquesta acció ha sigut programada i supervisada 
pels tècnics municipals que, juntament amb 
l’empresa concessionària mantenidora de la zona, 
van detectar el problema. 

El regidor de Medi ambient, Bruno Arnandis 
ha explicat “s’ha actuat ràpid, amb eficàcia i 
amb el cost econòmic mínim per a les arques 
municipals” i ha afegit que “s’haguera pogut evitar 
si, en el passat, s’hagueren dut a terme les accions 
preventives adequades”. 

L’Ajuntament de Borriana posarà en funcionament 
en 2016 una aplicació per a telèfons mòbils (APP) 
que permetrà que qualsevol veí que li la descarregue 
puga avisar als serveis públics qualsevol 
incidència en el mobiliari públic o desperfectes 
en les vies públiques. De la mateixa manera, en 
l’aplicació hi haurà un mapa amb les marques de 
les reclamacions veïnals, que canviaran de color a 
mesura que es van solucionant, de manera que es 
puga anar comprovant l’estat de cada avís. 
El regidor de Serveis Públics, Vicent Aparisi, ha 
explicat que “amb aquesta iniciativa pretenem 
agilitar la detecció i solució de problemes en els 
carrers del municipi, amb la participació veïnal, 
que podrà verificar, a cada moment, l’eficàcia de 
l’actuació municipal i ajudar a conscienciar que 
l’estat dels nostres carrers és cosa de tots.

L’Ajuntament de Borriana ha engegat una experiència 
pilot amb la qual es pretén comprovar les espècies que 
millor s’adapten als sòls d’aquesta zona. 

Els resultats obtinguts ajudaran a definir el Pla de 
Reforestació que es pretén realitzar en 2016.”. En 
aquest sentit, en la zona de l’Arenal, s’han plantat 7 
espècies diferents, en funció del criteri marcat pels 
tècnics especialistes.

 D’aquestes, tres corresponen a espècies autòctones 
de pins, i les altres quatre són espècies foranes 
previsiblement aptes per als sòls pobres i amb aigua 
salina de la zona. 

El regidor de Medi ambient, Bruno Arnandis, aclareix 
que “en funció del resultat, es pretén realitzar el 
Pla de Reforestació de més de 200 arbres per a 
2016 que ajudaran a recuperar espai verd per a un 
desenvolupament sostenible del municipi”. 
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ADHESIÓ AL PLA CONTRA LA 
POBRESA ENERGÈTICA DE LA 
GENERALITAT

PLA D’ACCESSIBILITAT 2016 
PER INICIATIVA CIUTADANA

CONVENI AMB ELS VEÏNS DEL 
GRAU I LA SERRATELLA PER 
A L’ÚS D’EDIFICIS 

 L’Ajuntament de Borriana s’ha adherit a l’acord subscrit per 
la Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Vertebració 
del Territori amb les entitats Endesa Energia SAD, Gas 
Natural Serveis SDG SA, Iberdrola Clients SAU i Iberdrola 
Comercialització de l’Últim Recurs SAU, per a evitar la 
suspensió del subministrament d´energia a causa de la 
pobresa energètica.
 El decret, signat el passat 23 de desembre, estableix que es 
dotaran les partides necessàries i s’habilitaran els recursos 
adequats per a donar compliment a aquest acord.
 La intenció del consistori és que cap família de Borriana 
tinga problemes amb el subministrament energètic durant 
l’hivern, per causes econòmiques.

El regidor de Serveis Públics i Vies Públiques 
de l’Ajuntament de Borriana, Vicent Aparisi, 
ha explicat que els tècnics del consistori 
estan preparant un Pla d’Accessibilitat per a 
2016, després d’una sèrie de trobades amb 
els representants de l’Associació Acodis, 
amb els quals s’ha pogut analitzar la situació 
del municipi en matèria d’accessibilitat. 
En aquesta primera actuació, s’adequaran 
unes 40 rampes, unes ja fetes però en mal 
estat i unes altres de nova construcció, en 
diverses zones del municipi.
 Fins avui, s’està dissenyant el projecte i 
existeix la consignació pressupostària, per 
la qual cosa, al llarg de 2016, es realitzarà 
l’actuació. El consistori considera que la 
demanda del col·lectiu és absolutament 
necessària i ha de contribuir a la integració 
urbana, alhora que millorara el model urbà 
del municipi.
     

El regidor de l’Ajuntament de Borriana, Vicent Aparisi, va 
anunciar la signatura d’un acord amb les Associacions 
de veïns del Port de Borriana i La Serratella perquè els 
ciutadans puguen gaudir de l’ús de les instal·lacions durant 
tot l’any.
 Els dos edificis multifuncionals d’aquestes zones es van 
finançar amb els Planes I del Govern d’Espanya i el seu ús 
des de llavors ha sigut molt limitat en períodes o activitats 
molt concretes. De la mateixa manera, se’ls ha facilitat la 
clau d’aquestes instal·lacions a les associacions perquè 
siguen les que les gestionen directament. 
Des de la corporació es pretén obrir els edificis municipals 
perquè la ciutadania utilitze i optimitze les instal·lacions 
amb activitat.

TELF 687 861 772
· DERRIBOS
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BURISPLAY 2015 

L’Ajuntament de Borriana duc a terme l’activitat 
BURISPLAY 2015 els dies 28, 29 i 30 en la Llar Fallera 
de Borriana.

L’edició pretenia que els xicotets entre 18 mesos i 12 
anys tinguen una àmplia oferta d’activitats de temps 
lliure de caràcter lúdic, que els transmeta una sèrie de 
valors, des d’una perspectiva lúdica, no formal. 

En aquest sentit, es van preparar uns 19 tallers i 
activitats per edats, durant tres dies, amb les quals es 
pretén facilitar una alternativa d’oci en aquestes dates 
per als xicotets que els ajude en el seu desenvolupament 
personal i social d’una manera divertida i entretinguda, 
diferent de l’escola habitual. 

Activitats d’animació, castells inflables, jocs diversos, 
tallers de manualitats, Educachef o maquillatge, 
recollida solidària de joguets, balls i cançons.......
componen aquesta diversa programació que va tenir 
accés totalment gratuït per a tothom.

IV SANT SILVESTRE 
SOLIDÀRIA

Diumenge 17 de desembre, a les 18´00 hores, es 
va celebrar la IV SANT SILVESTRE SOLIDÀRIA de 
Borriana.

L’edició, amb la col·laboració de l’Associació  
Amics del Clot, va constar de dues proves, per 
als xicotets, en primer lloc, i la carrera absoluta 
després. 

Aquesta es va desenvolupar en un circuit urbà de 
3 quilòmetres recorrent els carrers Sant Vicent cap 
al Pla, la Tanda, la Mercé, la Carrera, Barranquet, 
Sant Agustí, Major, el Pla, Sant Vicente, Sant Joan 
de la Creu, Sant Miquel, el Raval, de nou el Pla 
i realitzar una segona volta fins a arribar a Sant 
Vicente, on estarà la meta. 

La carrera va tenir, de nou, caràcter solidari, de 
manera que, en inscriure’s, els xiquets van fer un 
donatiu de menjar i els majors de 5 euros. Tant 
els aliments, com els diners es van lliurar a una 
institució benèfica de la ciutat.

La inscripció es podia realitzar en el Pub Baviera o 
en Sony Gallery del carrer La Tanda. Es van repartir 
nombroses disfresses i capells del Pare Nöel entre 
els participants. 
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El divendres 11 de desembre va tindrer lloc una nova 
edició de la Jornada de Convivència Atlètica en el Complex 
Esportiu Municipal Llombai. Es tracta d’un conjunt 
d’activitats atlètiques que desenvolupa el consistori per a 
transmetre els valors esportius i els hàbits saludables entre 
els escolars. 

Els participants van ser els alumnes de segon d’ESO dels 
centres escolars del municipi i van tindre l’oportunitat de 
posar en pràctica l’après durant el 1er trimestre. 

El regidor d’Esports, Vicent  Granel explica que “es realitzen 
competicions esportives com a carreres de fons, de velocitat 
i de relleus, salts d’altura i longitud, així com llançament de 
pes”. Encara que és normal que hi haja esperit competitiu, 
les activitats van dirigides al fet que els participants passen 
una jornada divertida de convivència esportiva”.
     

VII JORNADES 
MULTIESPORTIVES I 
D´HABITS SALUDABLES 

JORNADA DE CONVIVÈNCIA 
ATLÈTICA PER ALS ALUMNES 
DE 2º D’ESO

Del 28 al 31 de desembre de 2015 es van celebrar en el 
Poliesportiu La Bosca les VII Jornades Multiesportives 
i d’hàbits Saludables. L’activitat, dirigides a joves de 
1º i 2ºd’ESO, es va desenvolupar amb disciplines com 
a handbol, voleibol, hoquei sala, bàsquet, karate, jocs 
populars de Borriana, atletisme, natació, jocs ritmics, tir 
amb arc, zumba, jocs d´iniciació esportiva……reforçats 
per clubs de la localitat.

Les activitats s’han complementat amb desdejunis 
saludables, xarrades de nutrició, estudi d’esquenes, estudi 
podològic i seguretat vial. Els quasi 100 xiquets inscrits es 
van dividir en dos grups que van realitzar la seua activitat 
en llocs diferents, havent de participar cadascun, com a 
mínim, tres disciplines. 

L’últim dia els alumnes van realitzar una eixida amb bici i 
van rebre formació en Seguretat Vial, mentre els pares van 
gaudir d’una Jornada Saludable Sènior amb activitats com: 
zumba, mini-partits, esmorzars o xarrades. Les jornades 
han comptat amb el patrocini de diverses marques 
comercials i la col·laboració de diferents clubs locals. 

El regidor d’Esports, Vicent Granel, ha explicat que “es 
pretén intensificar el treball que ja es vénen fent tot l’any a 
les escoles esportives”. 

L’AJUNTAMENT ADVERTEIX QUE LLANÇAR RUNES 
I FEMS PEL TERME MUNICIPAL DE BORRIANA POT 
COMPORTAR

MULTES DE FINS A 30.000 EUROS PER LA QUAL 
COSA RECORDA A LA CIUTADANIA QUE EXISTEIX UN 
ECOPARC, ON ES PODEN LLANÇAR AQUESTA CLASSE 
DE DEIXALLES DE MANERA GRATUÏTA. 

ÉS IMPORTANT RESPECTAR EL 
MEDI AMBIENT

PER MANTINDRE NETA LA 
NOSTRA CIUTAT.
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ELIMINACIÓ DEL LÍMIT 
DE KILOMETRAJE DELS 
VEHICLES DE LA POLICIA 
LOCAL

LA POLICIA LOCAL ES FORMA 
EN HABILITATS SOCIALS
 L’Ajuntament de Borriana va organitzar un curs 
de formació en Habilitats Socials per a Treballar 
amb Ciutadans i millorar els serveis que presta 
la policia local en la relació amb els veïns. Es 
pretenia que la Policia Local, que està en la 
primera línia d’atenció als ciutadans i forma 
part de la imatge del municipi, adquirira una 
sèrie d’habilitats que els ajude a millorar la seua 
actuació. El curs està homologat per l’Institut 
Valencià de Seguretat Pública i Emergències i 
s’ha impartit per D. Pascual Benet, prestigiós 
professor i entrenador.
     

L’equip de govern de l’Ajuntament de Borriana ha 
decidit eliminar la prohibició als vehicles de la policia 
local de circular com a màxim 50 km per torn i patrulla, 
excepte casos molt justificats. 

Javier Gual, regidor d’Interior, opina que “aquesta 
mesura era tremendament injusta perquè zones com 
els poblats marítims o la Serratella no comptaven 
amb la presència policial adequada, prevalent l’estalvi 
del consistori sobre la seguretat dels veïns, amb el 
consegüent malestar d’aquests i les denúncies dels 
sindicats policials”. 

La renúncia de l’alcaldessa a l’escorta, generant un 
estalvi important, juntament amb altres mecanismes 
de control del consum realitzat, permetran una major 
eficàcia policial i una major vigilància de totes les 
zones residencials. 

L’Ajuntament de Borriana va lliurar els premis de l’III 
Concurs de Postals de la Policia Local de Borriana. 
Els premiats van ser: 1º premi: IHSSAN BELAARAJI 
( CEIP ROCA I ALCAIDE ): Premi d’una bicicleta tot 
terreny i casc de Cicles Domingo de Borriana). El seu 
dibuix ha sigut la postal nadalenca de la Policia Local 
de Borriana en aquest Nadal. 2º premi: IVAN BENITEZ 
GALERA (COL·LEGI ILLES COLUMBRETES): Premi 
d’una motxilla i un estoig. 3º premi: FLOR BEROLDO 
PLANA (CEIP ITURBI):Premi d’una motxilla i un estoig. 
Premi Extraordinari: CRISTINA OSORIO (CEIP PLA 
D´HORTOLANS ): Premi d’una motxilla i un estoig.

 El concurs va comptar amb la participació de 395 xiquets 
dels 11 col·legis participants (CEIP PENYAGOLOSA, 
CEIP PARE VILALLONGA ,CEIP NOVENES DE 
CALATRAVA, CEIP JOSE ITURBI , CEIP FRANCESC 
ROCA I ALCAIDE, CEIP CARDENAL TARANCON, 
COL·LEGI ILLES COLUMBRETES, COL·LEGI LA 
NOSTRA SENYORA DE LA CONSOLACION, COL·LEGI 
SALESIANO SANT JOAN BAPTISTA, COL·LEGI 
VILLAFATIMA i EL CPEE PLA D´HORTOLANS)

III CONCURS DE POSTALS 
NADALENQUES DE LA 
POLICIA LOCAL DE BORRIANA 



DEVOLUCIÓ DE 100.000 
EUROS IBI PER AJUSTOS EN 
VALORACIONS 

ELIMINACIÓ DE LA TAXA PER 
SOL·LICITAR UN CERTIFICAT 
D’EMPADRONAMENT

BONIFICACIONS EN L’IMPOST 
DE CIRCULACIÓ A VEHICLES 
ECOLÒGICS 

ALTES TELEMÀTIQUES DE 
VEHICLES

L’Ajuntament de Borriana ha iniciat un 
procés d’aclariment dels valors dels 
sòls a efectes fiscals que, després de 
les diverses reunions mantingudes amb 
la Gerència Provincial de Cadastre, va 
suposar que zones com Llombai-Monges 
i sectors adjacents amb la CV18 vegen 
revisats els seus imports a la baixa amb 
efecte retroactiu a 2015. 
La regidora d’Hisenda, Cristina Rius, 
explica que “el consistori dedicarà 
100.000 euros a retornar a aquests veïns 
l’excés d’IBI pagat en 2015, després de 
la revisió d’aquests valors, complint un 
compromís que considerem just”. 

A partir de 2016, els ciutadans podran 
obtenir un certificat d’empadronament 
sense cost algun o, si ho prefereixen, 
podran tramitar-ho i rebre-ho per 
internet a través de la seu electrònica 
de l’Ajuntament.En 2013 es va establir 
aquesta taxa de 3 euros per obtenir aquest 
document que es elimina per a 2016.
La regidora d’Hisenda, Cristina Rius, va 
destacar que “a més, hem facilitat l’accés 
ja que es podrà gestionar per la seu 
electrònica, sense haver de moure’s de 
casa”. 

L’Ajuntament de Borriana aplica bonificacions 
en l’impost de circulació als ciutadans que 
aposten per vehicles ecològics. La mesura 
suposa que els veïns que adquirisquen un 
vehicle elèctric obtindran un 75% de bonificació 
en l’impost de circulació durant els quatre 
primers anys des de la data de matriculació, 
i els que adquirisquen un vehicle híbrid 
gaudiran d’un 50% de bonificació en el mateix 
tribut i el mateix termini. Cristina Rius, regidora 
d’Hisenda, ha destacat que “amb aquesta 
mesura fiscal, tractem de reduir les emissions 
de CO2 i, encara que som conscients que la 
implantació va ser lenta i inicialment hi haurà 
pocs vehicles, hem de contribuir per a millorar 
la situació mediambiental del municipi”. 

A través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament 
de Borriana, es pot presentar la tramitació 
d’altes de vehicles. Així ho ha explicat la 
regidor d’Hisenda, Cristina Rius, que assegura 
que “hem iniciat un procés de modernització 
de l’administració electrònica, que va tenir un 
moment important amb l’aprovació, al setembre, 
de l’Ordenança Reguladora de l’Administració 
Electrònica i que ha permès engegar aquesta 
iniciativa que presentem”. 
Aquesta qüestió era una demanda dels 
ciutadans i gestories professionals que havien 
de desplaçar-se en persona al consistori. 
Després d’un període de proves i introducció 
de millores s’ha activat aquest servei.
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COMUNICAT ACODIS
En nom del col·lectiu de persones 
amb discapacitat de Borriana, volem 
transmetre els nostres agraïment a la 
corporació municipal per designar en 
els pressupostos per a l’any 2016 una 
partida de 20.000 € per fer que Borriana 
sigui una ciutat més accessible per a 
tothom, ja que aquesta partida de diners 
es destinarà a la reparació de rampes en 
mal estat i en la realització de rampes 
noves en aquells llocs en què no hi ha, 
començant per aquelles que al costat 
dels representants del ACODIS s’han 
considerat més necessàries, així com la 
partida que s’ha destinat a comprar una 
cadira amfíbia infantil perquè els nens amb 
mobilitat reduïda tinguin la possibilitat de 
banyar-se a la platja. Reivindicacions que 
des del col·lectiu portaven molt temps 
manifestant-se.
També volem aprofitar aquest espai per 
manifestar un desig que existeix al nostre 
col·lectiu des de fa molt de temps, és que 

els comerços i establiments del nostre 
poble siguin més accessibles, ja que 
no ens sembla adequat que se’ns hagi 
d’atendre en l carrer com ens passa en 
molts d’ells.
“Comerciant aprofita les teves reformes 
per fer accessible teu local” ja que “un 
comerç o establiment accessible és un 
comerç o establiment per a tots”,  amb 
una mica d’esforç de bona voluntat per 
part de tots ho vam aconseguir.



CASAL JOVE

Del 25 de gener al 29 de febrer de 2016

Dilluns de 17:30 a 19:30 h

A partir de 10 anys

Places limitades

Necessari portar ordinador portàtil.

Preu:30 € (consulta descomptes)

Preinscripcions obertes: casaljove@burriana.es / 964591692

Casal Jove de Borriana

Curs inclòs en el Marc comú europeu de referència per a les 
llengües.

Del 23 de gener al 27 de febrer de 2016

Dissabtes de 9:30-14:30 h

Preu: 30 € (20% de descompte amb Carnet Jove i membres de 
famílies nombroses)

El curs està organitzat per la Federació de persones sordes 
de la Comunitat Valenciana Fesord amb la col•laboració de 
l’Ajuntament de Borriana.

Per a la realització d’este curs és imprescindible haver 
superat el nivell inicial A1.1

Preinscripció oberta: casaljove@burriana.es / 964591692
CASAL JOVE DE BORRIANA
Dimecres 20 de gener de 16.30-20.30 h
Dijous 18 de febrer de 16.30-20.30 h
Lliurament immediat del certificat.
Certificat vàlid per a tota Espanya
Preu: 35 €
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:

Formació Dietètica Teresa Ventura: 964636180-657450750

D’interès per a tots músics i grups musicals de Borriana. 

#sacasalbur Estàs registrat en el Cens? El Cens municipal 

recull els cantants, músics i grups musicals de Borriana que 

tinguen almenys un 50% dels components empadronats, 

treballant o estudiant a Borriana, i estiguin entre els 14 i 35 

anys, per tal de mantenir una base de dades actualitzada de 

tots els grups actius que hi ha a la localitat. Al costat d’això, la 

Regidoria de Joventut vol informar sobre accions formatives, 

locals d’assaig, enregistrament de maquetes, concerts durant 

l’any, etc. i és condició “indispensable per a sol·licitar els 

serveis oferits en els locals de sales d’assaig”.

Classes de preparació per a la prova de la Junta Qualificadora 
de Coneixements de Valencià que es realitzarà al juny*.

Casal Jove Borriana

Del 25 de gener fins al dia de l’examen

- Grau Mitjà: dilluns de 19:00-20:30 h – Inici el 25/01

- Grau Superior: dimecres de 19:00-20:30 h – Inici el 27/01

- Grau Mitjà grup de matí: dijous de 10:00 - 11:30 h - Inici el 
28/01

Preu: 30 € (descompte del 20% si tens carnet jove o de família 
nombrosa)

Inscripcions: casaljove@burriana.es o enviant un missatge al 
nostre facebook.

*Per realitzar la prova és imprescindible haver-se matriculat 
prèviament al mes d’abril. Esta matrícula dóna dret a 
presentar-se a les proves dels dos períodes anuals d’exàmens 
(juny i novembre)

TALLER DE VIDEOJOCS 

NOU CURS DE LLENGUA DE SIGNES 

CURSOS DE MANIPULADOR/A 
D’ALIMENTS

INSCRIPCIÓ CENS MUNICIPAL 
GRUPS MÚSICA

VALENCIÀ. 
PREPARACIÓ PROVES JQCV.
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ÈXIT DELS CONCERTS DE 
NADAL 

Durant aquestes festes nadalenques la música 
va ser una dels protagonistes destacats de les 
activitats culturals en el municipi.
 L’Ajuntament de Borriana va organitzar una sèrie 
molt variada de concerts per a tots els gustos 
del públic, des dels més majors als xicotets del 
municipi. 
El dia 27 de desembre, els protagonistes van ser els 
components de la Banda Simfònica de l’Agrupació 
Filharmònica Borrianenca que van delectar al 
públic assistent amb el Concert de Nadal. Dirigida 
per la mestra Norma Menges Vidal i amb la 
participació del Cor de l’Escola Francesc Roca i 
Alcaide, de la Coral Infantil i Juvenil Borrianenca 
i d’alumnes del Conservatori Elemental Abel Mus 
de Borriana, van interpretar el següent programa: 
«Maido» pas-doble de José Rafael Pascual-
Vilaplana, «Concert per a marimba i banda de 
Ramon Garcia i Soler» actuant com a solista Jesús 
David Valero; i també les peces: «Jerichó» de 
Bert Appermont, «Yosemite Autumm» de Mark 
Camphouse i «Celtic Child» de Bert Appermont. 
Un dia abans d’acabar l’any, el torn va ser per 
als més xicotets, ja que en el Centre Municipal 

la Mercé va tenir lloc l’espectacle de Nadal per 
a públic infantil a càrrec de Salvador Sánchez, 
Salva El Mussencinatu, “En Nadal passe de gall 
o pas de teuladí» amb un format familiar per als 
menors aficionats en aquestes festes tradicionals 
de l’hivern.
 Els concerts nadalencs es van tancar amb El 
Concert Extraordinari de la Jove Orquestra de la 
Comunitat Valenciana, que, en un Teatre Payá 
quasi ple, dirigits per Albert Gonzálvez, van oferir 
una magnífica interpretació de l’Obertura “a l’estil 
italià” Op. 59, en Re Major de Franz Schubert; 
Tzigane per a violí i orquestra de Maurice Ravel; 
La Introducció i Va rondar Capricciós Op.28 de 
Camille Saint-Saëns (Gjorgi Dimcesvki, violí); i la 
Simfonia nº 7 en La Major Op 92 de Ludwig Van 
Beethoven.



ADI

Moltes vegades ens trobem davant de situacions en què els xiquets volen les 
coses, i les volen JA.
És freqüent escoltar veus de xiquets demanant una cosa als seus pares en 
to exigent. 
Ho desitgen tot immediatament, amb urgència, ho volen ja, no saben 
esperar, no admeten demores. 
El sentit del temps dels xiquets és diferent del dels adults, encara no saben 
mesurar-lo, per la qual cosa els costa entendre que de vegades ha de 
transcórrer un temps entre que demanen una cosa i l’aconsegueixen. 
Als anys seixanta, a la Universitat de Stanford (EUA) es va dur a terme la 
següent experiència amb xiquets de quatre anys:
Exposava un pot de llepolies als xiquets, els explicava que havia d’anar-se’n 
durant 20 minuts, dient-los que, si volien, podien agafar mentrestant una 
llepolia, però que, si esperaven al seu retorn, llavors ell els en donaria dues.
Això per a un xiquet de quatre anys constituïa un autèntic desafiament. 
L’experiment va durar fins que els xiquets (que eren fills de professors 
i empleats de la mateixa universitat de Stanford) van acabar els estudis 
secundaris. Es va saber llavors que este test no sols evidenciava el caràcter 
del xiquet, sinó que permetia determinar la trajectòria probable que seguiria 
en la vida.
Els que havien resistit la temptació eren socialment més competents, 
personalment més eficaços, millors emprenedors i, a més, sabien fer front 
a les adversitats i frustracions d’una manera millor, més capaços. Eren més 
optimistes, emprenedors i espontanis.
El terç dels xiquets que va agafar el caramel abans que passaren els vint 
minuts presentava trets psicològics més problemàtics. Eren més tímids, 
testarruts, influenciables, dubitatius, recelosos i envejosos. En definitiva, 
demostraven mancances en les seues habilitats de tipus social, d’interacció 
amb el grup i mancances diverses en l’àmbit personal.
Saber esperar i ser capaç de moderar els impulsos, poder postergar la 
recompensa des de xicotets, pareix relacionar-se amb l’evolució cap a 
una major capacitat per a ser perseverants i poder aconseguir allò que 
requerisca paciència, tenacitat i esforç. En definitiva s’associa amb una 
major facilitat per a aconseguir els propòsits. 
Si els proporcionem immediatament tot allò que desitgen, si estem 
permanentment a la seua disposició, no els estem ajudant.
Amb xiquets molt inquiets i /o amb xiquets menuts, caldrà anar ensenyant-
los a esperar molt a poc a poc. Anirem augmentant progressivament els 
temps d’espera (que per descomptat mai hauran de ser molt llargs quan 
ens referim a xiquets molt xicotets).
Després, cal complir sempre la nostra promesa d’atendre’ls després de 
l’espera i valorar el seu esforç. 
Per a ensenyar-los a esperar, en primer lloc hem de mostrar-nos nosaltres 
mateixos pacients, ja que els xiquets són grans imitadors i aprendran de les 
nostres actituds. És important intentar demostrar-los que nosaltres també 
som capaços d’esperar.

LA IMPORTÀNCIA D’ENSENYAR ELS 
NOSTRES FILLS A ESPERAR

En situacions en què haja d’esperar molt podem inventar xicotetes 
estratègies com el joc del «veig, veig», contar-li algun conte, posar una 
cançó i que espere fins que acabe... També pot ser útil oferir-li algun 
joguet... En definitiva, utilitzar estratègies que ajuden a fer que l’espera siga 
entretinguda.
La millor manera d’aprendre a esperar serà conviure amb altres xiquets, 
així haurà d’enfrontar-se a situacions com haver d’esperar per a poder 
utilitzar l’engronsadora, esperar el torn per a utilitzar un joguet, etc.
És convenient que vaja entenent l’espera des d’una mirada positiva, perquè a 
poc a poc no depenga de la resposta immediata, del desig urgent. 
Aprendre a esperar, poder manejar la desil·lusió de no aconseguir el que 
desitja i saber què fer-hi són categories psíquiques que es van construint 
amb els fills des de molt xicotets.

Amb tranquil·litat i perseverança, els nostres menuts aniran aprenent a poc 
a poc a tenir paciència, tolerar la frustració i saber esperar, amb tots els 
beneficis que això comporta. 



23

GRUPS MUNICIPALS

Con los mejores deseos de año nuevo que queremos 
transmitir a todos los ciudadanos y ciudadanas de Burriana 
tras la celebración de las fiestas navideñas, los Socialistas 
nos congratulamos también por los proyectos que en este 
2016 empezarán a materializarse por y para la ciudadanía, 
que es lo que nos mueve todos los días: lo que la gente quiere 
y necesita, lo que hay que hacer por Burriana.

LA AVENIDA DEL PUERTO
Entre dichos proyectos, tiene especial relevancia la Avenida 
del Puerto, vial fundamental y vertebrador del casco urbano 
con el principal de los poblados marítimos y que, durante 
tantos años, ha permanecido sin mejora alguna, revistiendo 
especial tráfico y peligrosidad, y sin atender a necesidades 
acuciantes en movilidad y seguridad que hay que solventar.

Los Socialistas hemos apostado firmemente por este vial 
desde siempre, y por fin y tras mucho trabajo, ahora podemos 
poner en marcha un proyecto que hará que todos se vean 
beneficiados, y en primer lugar los peatones –sobre todo los 
menores que acceden a la escuela, y las personas que tienen 
que desplazarse al Centro de Salud de Novenes- para que 
lo puedan hacer en unas condiciones mucho más seguras, 
con un paseo a lo largo de todo el vial, y también los ciclistas 
que contarán igualmente con su carril, en condiciones de 
seguridad, porque nos creemos de verdad un proyecto de 
ciudad ecológica, sostenible y accesible.

Y todo ello, evidentemente, conservando un ancho adecuado 
para los vehículos que circulan por la vía más transitada de 
Burriana –principalmente en época estival- sin mermar sus 
características, sólo mejorándolas, y haciendo además que 
cambie su apariencia de casi abandono por otra mucho más 
acorde a los tiempos.

Sabemos que este proyecto es absolutamente necesario para 
Burriana, y esto es lo que se puede hacer con los recursos 
con los que hoy contamos y con las limitaciones que suponen 
20 años del más puro inmovilismo. Es el momento de hacer 
cosas por Burriana –siempre lo ha sido- y es imprescindible 
actuar de una vez y no continuar dejando en los cajones los 
asuntos importantes para los cuales la ciudadanía demanda 

2016: PROYECTOS Y 
REALIDADES PARA 
BURRIANA

soluciones desde hace tan largo tiempo. En otras palabras: es 
el momento de desbloquear nuestra Ciudad. 

En la Avenida del puerto, lo que queremos es que desplazarse 
de la Ciudad al Puerto sea, por fin, una realidad segura y 
tranquila.

FONDOS FEDER.
En el mismo sentido, los Socialistas junto con el resto del 
Equipo de Gobierno, hemos trabajado para poder solicitar a la 
Unión Europea la concesión de los Fondos FEDER por primera 
vez, para vertebrar nuestra Ciudad y dejar que los proyectos 
virtuales se conviertan en realidades efectivas que repercutan 
en la vida de los ciudadanos, con una estrategia eficaz y real.

A título de ejemplo, y a nivel energético y de infraestructuras, 
estamos solicitando continuar el carril bici por la carretera 
del grao enlazándolo con la del puerto, completando el anillo; 
desarrollar y mejorar aparcamientos y accesos a la estación 
ferroviaria, mejorar la eficiencia energética de los edificios 
municipales y la cubierta del mercado central, y conseguir un 
espacio adecuado y digno para los trabajadores de servicios 
sociales. 

El medioambiente es fundamental, y por ello pedimos también 
regenerar el Clot, repoblar de árboles el Arenal y actuar en 
parques urbanos y zonas verdes.

Nuestro modelo de Ciudad no excluye a nadie, y por eso 
una de nuestras solicitudes más importantes va para que el 
barrio la Bosca acceda a una verdadera regeneración urbana, 
y para mejorar las condiciones de quienes más lo necesitan, 
haciendo especial hincapié en el fomento del empleo y la 
rehabilitación del edificio del Raval de titularidad municipal 
para la creación de un vivero de empresas.

Queremos además recuperar el refugio antiaéreo 
definitivamente, mejorar los museos y llevar a cabo las 
actuaciones que necesita la Casa de la Cultura.

Son ejemplos de lo que queremos que sean realidades, y los 
Socialistas nos comprometemos a no dejar de trabajar para 
conseguirlas, porque Burriana las necesita y se las merece.

CEIP CARDENAL TARANCÓN
Mientras se escriben estas líneas, también podemos decir 
que el CEIP Cardenal Tarancón está cada día más cerca de 
empezar sus obras por fin. El derecho a la educación pública 
y de calidad en las condiciones adecuadas para los Socialistas 
es absolutamente irrenunciable. Por eso no hemos dejado 
de trabajar ni un instante para conseguir que el CEIP se 
construya de una vez por todas, y en este 2016 queremos que 
sea una realidad.

Como les decíamos al principio, esto es lo que nos mueve: 
lo que la ciudadanía demanda y lo que Burriana necesita, 
sin perdernos en intereses personales o partidistas. Sólo 
queremos trabajar por y para Burriana, y con este empeño 
y estos proyectos les auguramos un buen año, con nuestros 
mejores deseos para este 2016 que empieza con verdaderos 
proyectos de Ciudad.
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El treball és el motiu principal pel que vam entrar en 
l’Ajuntament de Borriana, i en quatre mesos seguim 
endavant amb els veïns i veïnes al nostre costat. Borriana 
es mou. En poc de temps, la nova gestió ha demostrat 
que el comerç té ganes d’unir-se i treballar per 
aconseguir reptes majors dels que s’havien acomplert 
en polítiques que no seguien cap rumb. La creació del 
Consell Local del Comerç serà un pas endavant per 
assenyalar que amb la unió es fa la força, i que el sector 
comercial del nostre municipi podrà renovar-se.
En l’últim plenari, vàrem acordar a proposta de 
Compromís la posada en funcionament del Consell, 
però també la cerca d’una «marca» que identifique el 
Comerç Local de Borriana, amb un calendari d’activitats 
que dinamitze el nostre comerç, fomentant tots els 
barris del municipi com zones prioritàries comercials.
El treball de reunions en les diferents associacions de 
comerç de la ciutat s’ha transformat en consens, i amb 
la demanda a la Direcció General de Comerç per a que 
recolze la nostra xicoteta i mitjana empresa. El Mercat 
Municipal és un dels principals motors comercials de 
la ciutat, i en el que es treballa per poder revitalitzar el 
seu funcionament, amb una futura renovació.
En ocupació, Compromís ha proposat instar al Consell 
a participar en el Pla Conjunt d’Ocupació de les 
Administracions Públiques, on s’ensenyen estratègies 
d’ocupació, i no solament la contractació des de les 
administracions, amb l’objectiu que els aturats tinguen 
més opcions per reincorporar-se al món laboral. El nou 
govern ha reservat una partida en el pressupost de l’any 
que ve per a fer front a un pla d’ocupació diferent i més 
contundent. Els actors socials del municipi han de ser el 
més important amb la creació del Pacte per l’Ocupació 
Local, que contarà amb representants empresarials, 
sindicats, teixit socioeconòmica local i representants de 
l’administració local i autonòmica.
Borriana tenia ganes de moure’s, i a l’esport, els 
mesos de treball han donat el seu fruit amb importants 
passos per afiançar les activitats esportives en els més 
menuts. L’esport base és el més important, i això s’ha 
materialitzat amb quasi 400 xiquets i xiquets inscrits en 
les escoles esportives que es varen presentar aquest 
passat cap de setmana. La novetat és el retorn de les 
lligues escolars, tant de bàsquet, futbolsala,  multiesport 
i iniciació, que havien desaparegut fa uns quants anys. 
Era un dels reptes que gràcies a les escoles i els clubs 
s’ha pogut aconseguir. 

#BORRIANA ES MOU

Una altra de les novetat és la creació d’una escola 
d’atletisme, on veurà la llum el club atletisme de 
la ciutat per aprofitar les instal·lacions que hi ha a 
Llombai abandonades des de fa molts anys. Més de 35 
xiquets i xiquetes busquen amb l’atletisme descobrir 
nous esports. No volem parar de treballar, i per això 
busquem aconseguir que l’any que ve el Pla PATI, amb 
els col·legis i clubs, incorpore nous esports, com el 
handbol, voleibol, i esports nàutics com el windsurf i la 
vela, junt a la gent de Borriana. L’esport també ha de 
ser porta per a la convocatòria d’esdeveniments, com 
la recuperació del 10K, que es celebrarà per la nit junt a 
l’ajuda de la Creu Roja i Amics del Clot.
En Cultura, Compromís aposta per una programació 
cultural completa i per a tots els veïns i veïnes. Una 
programació en la que es compaginen les festes, però 
també el teatre, la música, exposicions, i també cinema. 
Un reclam per a tots els públics que hem aconseguit 
millorar amb condicions al Teatre Payà. Treballem 
per a comptar amb una programació per a l’any que 
ve, on Borriana recupere l’esplendor cultural en dates 
significatives, però també cap de setmana, darrere cap 
de setmana.
Compromís no vol deixar de costat les constants 
intoxicacions de l’oposició, on queda retractat el tripartit 
de dretes. Per un costat, la forta riuada ens va deixar 
al descobert les vergonyes del PP en la passarel·la del 
Clot de la Mare de Déu, que Compromís va denunciar en 
el passat mes de maig abans d’accedir a l’ajuntament. 
La gent ha de conèixer que el PP va reconstruir el 
pont del paratge natural amb deixalles i residus, i 
després de dir que les havien retirat davant la nostra 
denuncia, l’aigua ha clarificat que no va ser així. Les 
restes d’aquella decisió van tornar a aparèixer aquestes 
últimes setmanes en forma de vergonya per al PP, però 
també per a tots els borrianencs i borrianenques. Ens 
van mentir quan van dir que ho retirarien tot, i ara se’ls 
ha descbert.
Per altra banda, la portaveu eterna en l’ajuntament està 
perseguida per la seua història, i recorre a l’argument 
dels sous dels regidors quan té res a dir, i buscar 
protagonisme. El més trist és que ella esta apenada, 
però sobretot molesta, perquè ja no cobra els 1.500 o 
1.700 euros al mes de l’anterior mandat per estar en 
l’oposició, deixant a la resta de regidors del seu partit 
que es repartiren les molletes que ella no volia. I per 
últim, C’s s’amaga darrer dels seus cosins germans 
amb la defensa del major. 
Nosaltres no entrarem en aquesta guerra. Seguim 
endavant en el que creiem i en el que la gent de 
Borriana busca de Compromís, que és treball, treball i 
més treball. I per a treballar junt a la gent, Compromís 
obri la seua seu (c/Encarnació, 44) tots els dimarts de 
18 a 20 hores, i obri la mà a la ciutadania per a treballar 
amb tots i per tots. 

Informat i contacta a:
borriana.compromis.net

compromisperborriana@hotmail.com
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El Ple de l’Ajuntament de Borriana va aprovar 
el passat dia 3 de desembre els pressupostos 
municipals. Són els primers que elabora el nou 
Equip de Govern format a partir dels resultats de 
les eleccions municipals del maig i reflecteixen 
les noves formes de governar la ciutat que des del 
primer dia vam posar de manifest els partits que 
conformem l’Acord per Borriana.
Per això, en la confecció dels pressupostos s’ha 
tingut molt en compte que la ciutadania, cada una 
de les persones que viuen en la nostra ciutat, són 
els autèntics protagonistes dels comptes anuals. 
I ho hem aconseguit: els pressupostos de 2016 
estan centrats en les persones, en aconseguir que 
els borrianencs i borrianenques tinguen una gestió 
dels diners públics responsable, eficaç, solidària i 
que mire per les necessitats de tots.
Encara que pròximament la Regidoria de 
Transparència editarà una publicació amb 
una explicació detallada dels pressupostos 
de l’Ajuntament i s’incorporaran al Portal de 
Transparència, considerem important indicar 
breument els imports principals de les partides 
corresponents a les regidories de Podem Borriana.
Pel que fa a Sanitat i Serveis Socials, la suma de 
totes les despeses i inversions de l’àrea d’acció 
social superarà el milió i mig d’euros. Aquesta 
àrea inclou les ajudes socials, que per a 2016 
han augmentat a 400.000 euros, les subvencions 
a les ONG locals (Càritas, etc.), activitats de 
caràcter social, la casa d’acolliment, les ajudes 
al menjador social, el programa Menjar a Casa i 
l’Escola d’Estiu. Estos pressupostos en acció social 
suposen una millora molt important en l’execució 
de les polítiques socials per a donar cobertura a 
les necessitats bàsiques dels ciutadans. També cal 

UN PRESSUPOST PER A LES 
PERSONES. AVANCEM EN 
PARTICIPACIÓ

considerar totes les tasques que es porten dia a dia 
en la Regidoria que no apareixen comptabilitzades 
en els pressupostos, però que no per això són 
menys importants, com poden ser les negociacions 
amb els bancs, amb les distribuïdores d’aigua i 
llum, amb altres empreses, amb la Conselleria... 
Tota esta tasca que a vegades pareix invisible, 
ha començat a donar els seus fruits, i ja s’ha 
adjudicat la primera vivenda social a una família 
que estava a punt de patir un desnonament. I és 
la primera, perquè seguiran més adjudicacions de 
vivendes i continuarem ajudant a qui ho necessite 
a sobreviure a la crisi de la millor manera possible. 
I això no té preu.
Dins de la Regidoria de Participació i Transparència, 
per la seua banda, cal considerar les inversions 
provinents dels resultats dels pressupostos 
participatius. L’opinió dels ciutadans s’ha tingut 
en compte i el pressupost per a la posada en 
marxa dels projectes i iniciatives derivades de 
la consulta suposen un 20% del total de l’import 
de les inversions del pressupost ordinari. Este 
percentatge tan elevat és la prova que és possible 
governar d’una altra manera i de respondre 
amb eficàcia a les iniciatives de la ciutadania. 
En concret, s’han destinat 100.000 euros per a 
revitalitzar i condicionar els parcs de Borriana, 
20.000 euros per a l’increment de zones verdes, i 
19.000 euros per a la creació d’un parc caní. L’altra 
actuació important que es va votar, les voreres i 
carril bici en la carretera de Borriana al Port, 
estarà subvencionada en part per la Generalitat 
Valenciana, i l’Ajuntament assumirà l’import que 
la Conselleria no contemple, per la qual cosa, 
el percentatge d’inversions corresponent als 
pressupostos participatius serà encara més elevat.
Dins de les accions que es duran a terme per a 
apropar el Govern municipal a la ciutadania que 
s’iniciaran este mateix mes de gener es troba 
l’aprovació del reglament de participació en les 
sessions plenàries, gràcies al qual qualsevol 
persona o associació podrà preguntar sobre algun 
tema en concret o plantejar alguna proposta 
directament al Ple.
També volem destacar que s’ha convocat el Consell 
Social de la Ciutat. En esta sessió es tractaran 
les inversions més importants per a la ciutat que 
es podran dur a terme dins del marc dels fons 
europeus FEDER als quals ha optat l’Ajuntament. 
En este Consell Social estan representats, entre 
altres, partits polítics, sindicats, associacions de 
veïns, entitats culturals, la Federació de Falles, 
associacions de persones discapacitades, etc.
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Seis meses han sido suficientes para demostrar que 
el eslogan de campaña que bajo el título “Salvem a 
les persones” PSOE y la nueva marca Compromís-
Podemos defendieron a capa y espada el pasado año 
ha quedado en meras intenciones. Las palabras se las 
llevó el viento en 2015. En 2016 los hechos serán otros. 

Los vecinos pagaremos este año más por el servicio de 
basuras. Lo haremos pese a que nuestro ayuntamiento 
tiene más disponibilidad económica. La coalición de 
gobierno dispone en 2016 de 1,1 millones más para 
administrar nuestra ciudad. Sin embargo, las basuras 
suben. También las certificaciones urbanísticas e 
informes, que triplican su coste. Y el IBI, que nosotros 
rebajamos en 2015, no se reducirá. 

Las políticas de pacto son políticas de gasto. Esta es 
la más clara evidencia. Luchar por figurar sin importar 
la merma económica que ello supone a las arcas 
municipales. Una hacienda que ha dejado a un lado 
la Emergencia Social, a la que la coalición, que tanto 
reivindicó como oposición, ahora solo dedica 54.501 
euros más. 

Una suma ínfima que contrasta con la vehemencia 
de sus reivindicaciones en el mandato 2011-15. Una 
inversión reducida que confirma que su eslogan era 
puro marketing, venta de humo, mensaje populista 
y engañoso que no ha tardado ni seis meses en caer 
como un castillo de naipes.

El 1,1 millón más que Burriana gestionará en 2016 
tampoco se dedicará a generar empleo. Ya sabemos 
cuál es la opinión de Compromís-Podemos respecto 
a la demanda de subvenciones que promuevan la 
contratación en nuestra ciudad. Confiamos en que este 
año las oportunidades laborales no mermen. Que siga 
siendo tendencia la generación de empleo. Los 315 
vecinos que en el mes de noviembre lograron encontrar 
un trabajo y reducir el número de parados a 2.850.

Que no se frene esta tendencia positiva, este camino 

SALVEM A LES 
PERSONES?

hacia la recuperación que desde el Partido Popular 
defendemos día a día, a pie de calle, y que los vecinos 
decidieron respaldar mayoritariamente el pasado 
20 de diciembre, apoyando unas listas que tuvieron 
representación de Burriana, con Ana Montagut como 
número 3 al Congreso. 

Agradecemos esta confianza, para nosotros una 
responsabilidad que asumimos con la firme convicción 
de trabajar por nuestros vecinos. Ciudadanos que el 
pasado diciembre volvieron a darnos la mayoría, con 
5.674 votos, 950 votos más que en los comicios del 
pasado mayo. El resultado es un acicate para seguir 
trabajando. Porque nuestro único objetivo es seguir 
mejorando la calidad de vida y las oportunidades de 
nuestros vecinos. 

Por ello, porque queremos que Burriana siga siendo un 
motor económico, referente de crecimiento y modelo de 
desarrollo, ofrecemos colaboración y trabajo a quienes 
nos gobiernan para que la suma de todos permita el 
mayor beneficio a nuestros vecinos. 

Porque Burriana no puede permitirse una falta de 
liderazgo que pone en riesgo su futuro. Que la falta 
de decisiones pongan en la cuerda floja proyectos 
como el PAI Sant Gregori o el Arenal Sound. Hemos de 
decidir el futuro que queremos para Burriana desde la 
responsabilidad. Sin bandazos. Sin ocurrencias. 

Por ello hemos propuesto al Consejo Social opciones de 
inversión y desarrollo para Burriana. Lo hemos hecho 
en un foro al que la ciudad acudió sin la información que 
previamente debía haber facilitado el pacto de gobierno. 
Más interesados en la imagen que en el contenido, los 
fondos Feder deberían ir ligados a un plan específico 
que hace 6 meses debería haberse diseñado. Hacerlo 
para permitir a Burriana seguir despegando, continuar 
la senda de la recuperación que no podemos negar a 
nuestros ciudadanos. 

Y por ello apostamos por los inversores privados que 
vean en Burriana un futuro de oportunidades. Quienes 
apuestan por desarrollar en la Papelera algo más que 
el aparcamiento para camiones que ha programado 
la coalición de gobierno. Los que ven en Burriana un 
servicio sanitario, educativo o de cualquier otro tipo que 
abra nuevas oportunidades para nuestros vecinos, para 
nuestro futuro. 

Fortalezas frente a debilidades. Las que nos permitan 
seguir caminando hacia proyectos que, como el vivero 
de empresas o la estación náutica, mejoren la calidad 
de vida de nuestros vecinos. La inversión que permita 
desarrollar las nuevas oportunidades que estamos 
convencidos deben llegar este 2016. Vamos a luchar por 
ello. ¡Feliz Año Nuevo!
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Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla 
El tripartito ha presentado ya la panacea. Perdón, los 
Presupuestos Municipales para 2016.
Esos Presupuestos que solventarán todos los 
problemas de Burriana y sus ciudadanos; esos 
Presupuestos que, cual maná, acabarán de un 
plumazo con funestas herencias del pasado y 
colocarán a nuestra ciudad en la vanguardia ya no 
solo de la Comunidad (que no País por mucho que se 
empeñen) Valenciana (aunque a algunos les gusta más 
Cataluña), sino de España y, ¡porque no! de Europa y 
más allá.
Quedan lejos (en la memoria, la suya, que no en el 
tiempo) las expresiones de la señora Rius cuando 
atacaba los Presupuestos de 2015 con frases como 
“No han sido capaces de reunir el Consejo Social de la 
Ciudad”(El Tripartito ahora tampoco) 
“No se puede renunciar a cualquier Plan de Empleo 
que venga de la Administración” (El Tripartito renunció 
al Plan de Empleo de la Diputación, que generaba 18 
puestos de trabajo durante 3 meses)
 “No podemos permitir sobrepasar los gastos mientras 
no se atiendan los necesarios” (Ha modificado al 
alza las partidas de Prensa-Publicidad y Gastos de 
Protocolo nada mas acceder al gobierno, y  en el 
Presupuesto para 2016 han aumentado los importes)
“No dotan de recursos al Museu de la Taronja” (Ahora 
se dota con...¡1 euro!)
“Algún servicio sería más eficiente si lo gestionara el 
Ayuntamiento” (No se ha rescatado servicio alguno. 
La plantilla de Personal cuenta con un negociado de 
sanciones, mientras Diputación nos cobra un mínimo 
de 120.000 euros por cobrar las multas)
“Gastamos el 39% del Presupuesto en gastos de 
Personal” (Ahora el 39,72%)

PER LA BOCA MOREN  
PEIXOS...
TAN DE MARS COM DE RIUS

“Gastamos el 37% en Gasto Corriente” (Ahora el 
37,11%) 
“Solo queda el 2% para Inversiones” (Ahora el 2,6o%)
Por si esto fuera poco, que no lo es, hay dos partidas 
sangrantes:
1) En los Presupuestos Participativos la actuación 
más votada por la ciudadanía fue la Actuación en la 
Carretera del Puerto (Aceras y carril bici). Pues bien, 
la dotación para dicha partida es de ¡1 euro!
Para ese viaje no hacen falta alforjas. Nos cobra 31 
veces más el señor Zorío por desplazarse a la playa 
que lo que dotan para reformar su acceso principal. 
Ahora dicen que están a expensas de la Generalitat. 
Pues que esperen sentados, que les saldrán varices.
2) En el Capitulo de Ingresos, en la partida de 
Arrendamiento de Terrenos del Arenal, el importe es 
de ¡1 euro!. Y se desprenden dos lecturas: O bien no 
esperamos cobrar nada a la organizadora del Festival 
(lo cual es grave), o bien no es seguro que el Festival 
se celebre, por lo que deberán aclarar porque han 
permitido la venta de más de 22.000 entradas (de ellas 
alrededor de 5.000 a ciudadanos de Burriana en un 
local de concesión pública), lo que sería gravísimo.
Por lo demás, nada nuevo.
Estos Presupuestos no son para la ciudadanía de 
Burriana, sino para contentar a todos los miembros 
del tripartito. El gasto sigue desbocado, puesto que no 
se recorta nada y aparecen 17 partidas nuevas en el 
Capítulo de Gastos. ¿Donde esta el control?
Gastamos 40.000 euros en la Guardería Infante Felipe 
(antes 8.000), porque hay que asegurar sueldos 
familiares.
Presupuestamos 12.000 euros en Atenciones 
Protocolarias y Representativas (una cosa es criticar 
desde la oposición y otra distinta estar en el poder)
Destinamos 60.000 euros (antes 30.000) en el Convenio 
del Consorcio del Paisaje del Rio Mijares. Sobran las 
palabras.
Dotamos con 18.000 euros la partida de Gastos Diversos 
Transparencia y Participación Ciudadana. Como todo 
sea igual que los Presupuestos Participativos, que 
lástima de dinero.
Esperamos recaudar 200.000 euros (antes 130.000) 
por Tasas de Cementerio Municipal. En Burriana no 
solo vivir, sino hasta morirse es caro.
En definitiva, entre intereses y amortizaciones 
pagaremos alrededor de 740.000 euros menos (los 
intereses están bajando y la deuda se va pagando, 
que no se cuelguen medallas), el Estado Español (ese 
tan malo y opresor) nos ingresará 76.375 euros más, 
pero los problemas y necesidades de los ciudadanos 
seguirán sin resolverse.
Por cierto, la también tripartita Generalitat Valenciana 
nos ingresará, Dios mediante, 15.000 euros menos que 
el año pasado. Cuando hablan de infrafinanciación ¿se 
refieren a esto?
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El 2015 pasará a la historia de España como el 
gran año de las elecciones, el año del cambio y de 
los partidos emergentes. Ciudadanos (C’s) está de 
aniversario este mes de enero porque celebra un 
año de existencia en Burriana. Un año y, vosotros, 
los ciudadanos de Burriana, habéis confiado en 
C’s y nos habéis dado la oportunidad de defender 
un cambio sensato, un nuevo tiempo político que 
se merecen todos los burrianenses defendiendo 
un modelo de ciudad moderno, internacional 
y sostenible. Por ello, queremos reiteraros el 
agradecimiento nuevamente.

En las pasadas Elecciones Generales, han sido 
muchos los vecinos que han decidió optar por votar 
con ilusión y seguir la senda del cambio real que 
comenzamos en mayo. C’s casi triplica los votos 
en Burriana en estos últimos comicios respecto 
a los de mayo. Mientras unos sufren una sangría 
de votos por todos los lados, los otros necesitan 
de coaliciones para asegurarse el escaño sí o sí 
en Madrid. Sin embargo, C’s, ha ido poco a poco 
convenciendo más y más, paso tras paso, de ser el 
partido de centro que necesitan los españoles y los 
burrianenses.

Nuestro trabajo continúa ahora en este turbulento 
2016 que nos espera. Seguiremos haciendo una 

EL TURBULENTO 2016 QUE 
NOS ESPERA

oposición con sentido, fiscalizando la acción del 
Gobierno de Burriana, rechazando las propuestas 
desfasadas y sumándonos a las iniciativas que 
realmente sirven para hacer, de esta, una ciudad 
de altura y próspera.

Y si queremos modernizar Burriana tendremos 
que empezar por la innovación.

Fondos FEDER

El equipo de gobierno ha anunciado en reiteradas 
ocasiones que Burriana puede acceder hasta 
5.000.000€ de los fondos FEDER.

Estas ayudas centran sus inversiones en varias 
áreas prioritarias clave que son la innovación e 
investigación, el programa digital, el apoyo a las 
pequeñas y medianas empresas (pymes) y las 
economías de bajas emisiones de carbono, etc.

Aquí lanzo mi pregunta, ¿cómo piensan invertir 
en estas áreas, ya que hasta ahora no ha hecho 
nada por potenciar la innovación e investigación 
y mucho menos apoyar a la pequeña y mediana 
empresas?

No hace mucho, se nos convocó a una reunión a 
los miembros de la oposición para explicarnos 
que Burriana solicitaría los fondos. En ella se 
encontraban dos personas pertenecientes a una 
empresa privada y dijeron que el 13 de enero 
terminaba el plazo para su solicitud y que era 
muy complejo preparar la documentación. No se 
nos informó del coste para este Consistorio, de 
la tramitación por parte de dicha empresa de los 
fondos ni si puede existir alguna vinculación con 
algún partido local de Burriana.

Por parte de un miembro de la oposición se explicó 
que Burriana había solicitado estos fondos de 
forma conjunta con otras localidades a través de 
la Diputación. Ciertamente esto no impide que por 
otra parte se soliciten a través de este Consistorio, 
pero no entiendo para que se contrata una empresa 
privada alegando que no queda tiempo, ya que la 
solicitud por parte de la Diputación se hace por 
acuerdo entre el Psoe y el PP.

Si algo tiene este Ayuntamiento, además de 
una deuda sobredimensionada, es un equipo de 
técnicos cualificados y eficientes. ¿Ellos no podrían 
haber tramitado la solicitud con organización y 
perspectiva? Cada cuál que piense lo que quiera 
pero, a mí me huele a vieja política con caras 
nuevas.
mariajesus.sanchis@burriana.es

ciudadanoscsburriana@gmail.com



PLENS

PLE ORDINARI 03/12/15 
El Ple aprova, per unanimitat, l’autorització de 
compatibilitat del lloc de treball exercit per Dª Mercedes 
Martí Sánchez és aquest Ajuntament, amb l’exercici 
de professora associada en la Universitat Jaume I de 
Castelló.

 El Ple aprova, per majoria, l’expedient de contractació 
del subministrament del Butlletí d’Informació Municipal 
“El Plá “i del llibre anual de festes de Falles. En relació 
amb aquest assumpte, es produeixen les següents 
intervencions: Sr. Del Moral (dos), Sra. Aguilera (tres), 
Sra. Monferrer (dos). Aprovat per 18 vots (6 del PSOE, 
3 de Compromís, 2 des Pot Borriana, 6 del PP, i 1 de 
Ciutadans), i 2 vots en contra (2 de CIBUR). 

El Ple aprova, per unanimitat, l’expedient de 
contractació del servei de desratització i desinfecció 
de l’Ajuntament de Borriana.En relació amb aquest 
assumpte, es produeixen les següents intervencions: 
Sr. Navarro (dos), Sra. Suay (una) El Ple aprova, per 
unanimitat, l’expedient per a contractació del servei 
d’ambulàncies per a esdeveniments taurins, socials, 
culturals o esportius, organitzats o amb la participació 
de l’Ajuntament de Borriana. En relació amb aquest 
assumpte, es produeixen les següents intervencions: 
Sr. Navarro (dos), Sra. Suay (una) 

El Ple aprova, per majoria, de manera inicial, la plantilla 
de personal de l’Ajuntament de Borriana per a l’exercici 
2016. S’introdueix una esmena prèvia modificant la 
plaça d’Assessor/a premsa i mitjans de comunicació. 
En relació amb aquesta esmena, es produeixen les 
intervencions de Sr. Gual (tres), Sr. Safont (dos), Sra.
Aguilera (dos), Sra, Sanchis, aprovant-se per majoria 
amb ONZE vots a favor (6 de PSOE, 3 de Compromís, i 
2 des Pot Borriana), DOS en contra (2 de CIBUR) i SET 
abstencions (6 de PP, i 1 de Ciutadans). Conseqüentment, 
es declara l’esmena inclosa en l’assumpte per majoria. 
Sobre el fons de l’assumpte, no hi ha intervencions, 
aprovant-se el punt esmenat per DISSET vots a favor 
(6 de PSOE, 3 de Compromís, 2 des Pot Borriana, i 6 de 
PP), DOS vots en contra (2 de CIBUR) i UNA abstenció (1 
de Ciutadans).

 El Ple aprova, per majoria, de manera inicial, la 
relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Borriana 
per a l’exercici 2016. S’introdueix una esmena prèvia 
modificant la plaça d’Assessor/a premsa i mitjans de 
comunicació. En relació amb aquesta esmena s’aprova 
per majoria, sense intervencions, amb ONZE vots a 
favor (6 de PSOE, 3 de Compromís, i 2 des Pot Borriana), 
DOS vots en contra (2 de CIBUR) i SET abstencions (6 
de PP, i 1 de Ciutadans). Sobre el fons de l’assumpte, 
no hi ha intervencions, aprovant-se el punt esmenat 

per DISSET vots a favor (6 de PSOE, 3 de Compromís, 
2 des Pot Borriana, i 6 de PP), DOS vots en contra (2 de 
CIBUR) i UNA abstenció (1 de Ciutadans). 

El Ple aprova inicialment, per majoria, el pressupost 
per a l’Exercici 2016. Es produeixen les següents 
intervencions: Sra. Rius (tres), Sr. Fuster (dos), Sr. 
Sánchez (dos), Sra. Sanchis (dos), Sr. Del Moral (dos), 
Sr. Granel (dos). Aprovat per 11 vots a favor (6 del PSOE, 
3 de Compromís, i 2 des Pot Borriana) i 8 vots en contra 
(5 del PP, 2 de CIBUR, i 1 de Ciutadans). 

El Ple aprova, per unanimitat, la proposta d’adhesió 
a la “xarxa d’entitats locals per la transparència i 
participació ciutadana “de la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies. 

El Ple aprova, per majoria, l’expedient 10/2015 de 
reconeixement extrajudicial del crèdits. Intervencions: 
Sra. Rius (tres), Sr. Fuster (dos), Sr. Sánchez (tres), Sra. 
Alcaldessa (una), Sra. Sanchis (una). S’aprova per 11 
vots a favor (6 del PSOE, 3 de Compromís, i 2 des Pot 
Borriana) i 8 vots en contra, (5 del PP, 2 de CIBUR, i 
1 de Ciutadans). La Corporació queda assabentada 
dels acords adoptats per la Junta de Govern local 
entre els dies de 29.10.2015 i 19/11/2015, tots dos 
inclosos. La Corporació queda assabentada de les 
resolucions dictades per l’alcaldia presidència obrantes 
en la secretaria municipal corresponent als dies del 
26.10.2015 al 22.11.2015, tots dos inclosos 

DESPATX EXTRAORDINARI

 El Ple aprova, per majoria, la modificació, en la relació 
de llocs de treball, del lloc de personal eventual 
Assessor en premsa i mitjans de comunicació. No es 
produeixen intervencions. S’aprova per 11vots a favor (6 
de PSOE, 3 de Compromís, i 2 des Pot Borriana), 3 vots 
en contra (2 de CIBUR, i 1 de Ciutadans) i 5 abstencions 
(5 del PP). 

El Ple aprova per majoria, la moció que exigeix al Govern 
d’Espanya la immediata derogació de la Llei 27/2013, i 
a impulsar immediatament una nova revisió de la Llei 
de Bases de Règim Local, insta al Govern d’Espanya a 
un nou model de finançament local, insta a les Entitats 
Locals de la Comunitat Valenciana a sumar-se a aquesta 
moció per a aconseguir un compromís municipalista 
para a) La derogació d’una Llei que atempta contra el 
principi d’Autonomia Local, i sobretot afecta als serveis 
de proximitat que asseguren a les persones la seua 
prestació en condicions d’igualtat b) Aprovació d’un 
nou model de finançament local, i finalment el trasllat 
d’aquesta moció a la Presidència del Govern d’Espanya, 
als grups amb representació parlamentària en el 
Congrés dels Diputats, en les Corts Valencianes i a la 
Federació Valenciana de Municipis i Províncies.



Intervencions: Sr. Gual (dos), Sr. Fuster (dos), Sra. 
Aguilera (una), Sra. Sanchis (una). S’aprova per 12 
vots a favor (6 de PSOE, 3 de Compromís, 2 des Pot 
Borriana, i 1 de Ciutadans), 5 vots en contra: (5 del PP) i 
2 abstencions (2 de CIBUR). 

El Ple aprova, per majoria, la moció de suport a 
l’exigència, de la plataforma d’afectats per les 
hipoteques, d’una nova Llei reguladora del dret a 
l’habitatge que cobrisca les mesures de mínins per a 
fer front a l’emergència habitacional. Intervencions: Sr. 
Navarro (tres), Sra. Suay (una), Sr. Sánchez (dos), Sra. 
Sanchis (dos). S’aprova per 11 vots a favor (6 del PSOE, 
3 de Compromís, i 2 des Pot Borriana), cap en contra i 
8 abstencions (5 de PP, 2 de CIBUR, i 1 de Ciutadans). 

El Ple aprova, per majoria, la moció relativa a la 
llibertat d’organització de festejos taurins que Insta 
als Corts Valencianes a derogar en la seua integritat 
la Llei 6/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de 
reconeixement, protecció i promoció dels senyals 
del poble valencià; insta a la Generalitat Valenciana 
a establir els mecanismes necessaris, dins del marc 
jurídic normatiu, de la promoció i difusió de: la llengua, 
símbols, béns, documents, costums, actes, festes, 
tradicions i institucions tradicionals que, per l’especial 
vinculació amb la història, les arrels i la idiosincràsia 
pròpies, mereixen ser valorades com especialment 
representatives de la nostra personalitat.

 Intervencions: Sra. Suay (tres), Sr. Gual (dos), Sr. 
Granel (dos). S’aprova per 11 vots a favor (6 de PSOE, 3 
de Compromís, i 2 des Pot Borriana) i 8 vots en contra, 
VUIT (5 de PP, 2 de CIBUR, i 1 de Ciutadans). 

Precs i Preguntes

 El Sr. Fuster reclama a la Sra. Alcaldessa que li done 
resposta a la pregunta que li va dirigir en el Ple Ordinari 
de novembre, respecte de novetats en el tema de la 
revocació de la condició d’agent urbanitzador a Sant 
Gregori. Respon la Sra. Alcaldessa.

 El Sr. Fuster pregunta a la Sra. Rius on queden 
reflectits les despeses del Festival Arenal Sound 2015, 
si en el Portal de Transparència, o en la pàgina web de 
l’Ajuntament. Respon la Sra. Rius i el Sr. Del Moral. 

El Sr. Safont pregunta a la Sra. Alcaldessa com pot 
disposar el Partit Popular, en proporció a la seua 
representació en la Corporació Municipal (6 regidors de 
21) dels serveis del nou assessor de premsa designat; 
ja que fins avui en la relació de llocs de treball es 
feia esment del Grup Polític al que servia, cosa que 
actualment s’ha retirat. Respon el Sr. Granel. 

El Sr. Safont pregunta al Sr. Granel quins han sigut 
les raons per al cessament de l’anterior assessora de 

premsa. Així mateix li pregunta si considera correcta 
la gestió que s’ha fet d’aquest cessament, ja que a 
excepció de la interessada, pràcticament tot el personal 
(inclosa la corporació) sabien des de fa dos mesos que 
anava a ser cessada. Respon el Sr. Granel. 

El Sr. Safont pregunta al Sr. Granel si va a triar al 
nou assessor de premsa a través d’un procés obert, 
participatiu i coherent amb les noves formes de fer 
política de personal, que l’equip de govern ha venut; o 
es va a designar a dit. Respon el Sr. Granel. 

El Sr. Safont pregunta al Sr. Granel si la raó per la qual en 
la proposta de l’alcaldia aprovada en el primer punt del 
despatx extraordinari del Ple no aparega “assessor/a 
en premsa” sinó “assessor en premsa” és perquè ja ho 
tenen triat. Respon el Sr. Granel.

 La Sra. Aguilera desitja sort a tots els Grups Polítics 
davant la campanya electoral per a les Eleccions 
Generals de 20 de desembre de 2015. Així mateix els 
prega que no es repetisca el fet de celebrar un Ple tan 
llarg. La Sra. Sanchis manifesta que se sent ofesa per 
les comentaris del Sr. Granel en xarxes socials: “... 
El PP i Ciutadans no participen en els actes contra la 
violència masclista, exemple de com actua la dreta 
local...” .Respon la Sra. Carda, la Sra. Alcaldessa, i el 
Sr. Fuster.

JUNTA GOVERN LOCAL 10/12/15
La Junta de Govern aprova el document annexe de la 
pròrroga del contracte d’arrendament entre aquest 
Ajuntament i els propietaris de l’immoble adjacent al 
col·legi públic Josep Iturbi 
La Junta de Govern incoa expedient de restauració de 
legalitat urbanística vulnerada per la realització d’obres 
sense llicència per don J.c.ch.O. en c/ Sant Xuxim , 9 
La Junta de Govern incoa  expedient restauració de 
legalitat urbanística vulnerada per la realització d’obres 
sense llicència per a.J. B. SL en Av. Del Transport 2 
La Junta de Govern incoa expedient de restauració de 
legalitat urbanística vulnerada per la realització d’obres 
sense llicència per dª Mª.D.O.V. en c/ Migjorn, 6
 La Junta de Govern procedeix a l’arxiu de l’expedient 
incoat a dª R.M.R.V. d’ordre d’execució d’obres de neteja 
en c/ Manuel Cubedo i Giner 
La Junta de Govern desestima el recurs d’interposició 
interposat per D. J.M.C.B. contra l’acord de procedir a 
la demolició d’obres executades sense llicència en la 
parcel·la 96, polígon 25
 La Junta de Govern concedeix llicència d’obres 
sol·licitada per Gas Natural Cegas SA, per a rasa en c/ 
Burgá ,33 
La Junta de Govern concedeix llicència d’obres 
sol·licitada per Gas Natural Cegas SA, per a rasa en c/ 
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Raval, 39 
La Junta de Govern concedeix llicència d’obres 
sol·licitada per Gas Natural Cegas SA, per a rasa en c/ 
De la Sang, 1 
La Junta de Govern concedeix llicència d’obres 
sol·licitada per A.C.M. per a manteniment de façana en 
c/ Sant Pere Pascual 1 
La Junta de Govern adona de les declaracions 
responsables per a l’execució de les obres: 12553/2015, 
12554/2015, 12679/2015, 12699/2015, 12701/2015, 
12705/2015, 12750/2015, 12779/2015, 12781/2015, 
12998/2015, 12944/2015, 12945/2015.

JUNTA GOVERN  LOCAL 17/12 /15 
La Junta de Govern prorroga el servei d’ambulància per 
a esdeveniments taurins , socials, culturals o esportius 
organitzats per l’Ajuntament de Borriana. 

La Junta de Govern incoa Hereus de J.L.L expedient de 
restauració de legalitat urbanística vulnerada per realització 
d’obres sense prèvia llicència en parcel·la 248 polígon 43 del 
camí La Bota.

 La Junta de Govern imposa a V.I. R. quarta multa coercitiva per 
incompliment d’ordre de restabliment de legalitat urbanística 
infringida en parcel·la 317 polígon 25 . 

La Junta de Govern concedeix llicència de segregació de 
parcel·les del camí Fons i camí Xamussa a favor de B.P.I. SL

 La Junta de Govern suspèn la tramitació de l’expedient 
tramitat a instàncies de G. SL i requerir-li per a l’aportació de 
determinada documentació

 La Junta de Govern concedeix llicència d’obres sol·licitada per 
Gas Natural Cegas SA per a rasa en c/ Vicente Ríos Enrique 25

 La Junta de Govern concedeix llicència d’obres sol·licitada 
per Gas Natural Cegas SA per a rasa en c /Bisbe Juan Bautista 
Luis Pérez 24

 La Junta de Govern concedeix llicència d’obres sol·licitada 
per Gas Natural Cegas SA per a rasa en C/ Illes Columbretes 
39 

La Junta de Govern adona de les declaracions responsables 
per a l’execució de les obres: 11901/2015, 12009/2015, 
12160/2015, 12256/2015, 12361/2015, 12371/2015, 12378/2015, 
12481/2015 I 13236/2015

 Despatx Extraordinari Primer: La Junta de Govern requereix 
documentació en contractació del servei de manteniment 
d’equips i instal·lacions de tractament d’aigua de la piscina 
coberta de Borriana.

 Despatx Extraordinari Segon: La Junta de Govern recurs de 
reposició presentat en relació a ocupació de domini públic 
amb taules, cadires i altres elements auxiliars en activitat 
situada en c/ Sant Victoriano.

JUNTA   GOVERN  LOCAL 21/12/15 
La Junta de Govern declara deserta la licitació del 
subministrament de quatre vehicles, en règim de lloguer, per 
al servei de via pública de Borriana. 

La Junta de Govern requereix documentació al licitador del 
contracte del servei de manteniment de les màquines de la 
sala d’entrenament de la piscina municipal de Borriana. 

La Junta de Govern aprova l’expedient i plecs per a la 
contractació del subministrament d’un furgó d’atestats per a 
la policia local de Borriana, en règim de lloguer.

 La Junta de Govern adona de la sentència dictada pel Tribunal 
Suprem en recurs de cassació número 2288/2014. Sobre 
expropiació de G.P. SL. La Junta de Govern desestima el 
recurs de reposició interposat per don J.L.B.P contra acord 
d’ordenar la demolició d’obres a les parcel·les 99 i 100 Polígon 
25.

 La Junta de Govern incoa expedient de restauració de legalitat 
urbanística vulnerada per la realització d’obres sense llicència 
per do V.B.G. en parcel·la 167 polígon 7.

 La Junta de Govern incoa expedient de restauració de legalitat 
urbanística vulnerada per la realització d’obres sense llicència 
per dª F.V.S. S. en Camí Vell de València 156. 

La Junta de Govern autoritza a dª M.P.I.M. i Uns altres, la 
divisió de local en av. Llombai, cantonada amb c/ Lluis Vives.

 La Junta de Govern concedeix llicència d’obres sol·licitada 
per dª M.T.S. a., per a rasa en c/ Maestrat 6

 La Junta de Govern concedeix llicència d’obres sol·licitada 
pel  Terrat del Plá per a la realització d’estudi geotécnic en 
el Pla 6 i 7.

 La Junta de Govern concedeix llicència d’obres sol·licitada 
per Dª. M.C.C.F. per a demolició d’edificació en c/ València 
esq. C / Santa Elvira nº 1. 

La Junta de Govern adona de les declaracions responsables 
per a l’execució de les obres: 13222/2015 

JUNTA GOVERN LOCAL 28/12/15 
La Junta de Govern arxiva l’expedient incoat a la mercantil 
Societat de Gestió d’Actius procedents de la reestructuració 
bancària, SA com a titular de l’immoble situat en la c/ Nules 
36 de Borriana.

La Junta de Govern ordena a I.A.R. la demolició de les 
obres executades sense llicència en parcel·la 46 polígon 40 
d’aquesta ciutat. 

La Junta de Govern imposa a Mª.T.M.C. la quarta multa 
coercitiva per a l’execució forçosa de l’enderrocament de les 
obres realitzades sense llicència en el Polígon 27, Parcel·la 
248 d’aquesta ciutat.

 La Junta de Govern proposa l’enderrocament de les 
obres realitzades sense llicència en Polígon 5 Parcel·la 23 
d’aquesta ciutat, promogudes per H.de M.M.F.

 La Junta de Govern desestima les al·legacions formulades 
per F.J.L.C., i proposa l’enderrocament de les obres 
realitzades sense llicència en c/ Verge del Rocío nº 20 
d’aquesta ciutat

 La Junta de Govern adona de les declaracions responsables 
per a l’execució d’obres: 8346/2015, 11658/2015, 13062/2015, 
13063/2015, 13100/2015, 13188/2015, 13314/2015 i 
13321/2015
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INFORMACIÓ MUNICIPAL

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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El  Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día veintinueve de octubre  de dos mil quince,  ha 
acordado  aprobar  provisionalmente la modificación y derogación de   las  Ordenanzas  que se  detallan a continuación,  
para su entrada en vigor el 1 de enero del  año 2.016:

- Modificación:  Ordenanza Fiscal   General de Gestión, Recaudación e Inspección, Ordenanza Fiscal Reguladora 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,  del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, del Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, de las Ordenanzas Fiscales Reguladoras de la Tasa por 
Prestación de Servicios de Gestión de Residuos, de la Tasa  Expedición de Documentos Administrativos y de la Tasa 
por Entradas de Vehículos o Carruajes a través de las Aceras y Reservas para Aparcamiento, Carga y Descarga de 
Mercancías.

- Derogación: Tasa por Prestación del Servicio de Publicidad en el Boletín de Información Municipal. 

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 29 de octubre de 2015

 La Concejal Delegada de Hacienda

Fdo: Cristina Rius Cervera

AREA ECONOMICA ‑ INTERVENCION



Amiguet Juan, Juan Manuel

Saura Sebastia, Manuel

Garcia Ibañez, Mª Luisa

Garcia Aymerich, Jose

Archelos Navarro, Dolores

Pascual Ramos, Joaquin

Rubert Mauri, Francisco

Marin Sanchez, Ana

Queral Monfort, Josefa

Blasco Sales, Salvador

Mingarro Ventura, Manuel

Guardino Burgos, Mª Carmen

Guimenez Fuentes, Maria

Zamora Herrero, Juan

Ros Montoliu, Nuria

Briz Tauste, Francisca

Sanchez Chinchilla, Vicenta

Fuentes Torre, Juan Daniel

Badal Rambla, Mercedes

Marin Chiva, Vicente

Chiva Fandos, Dolores

Trilles Gil, Dolores
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AGENDA

*INHUMACIONS AL CEMENTERI MUNICIPAL

NAIXEMENTS

MATRIMONIS

Alma Flores Llopis Filla De Miguel I Rosa

 Xavi Nebot Lahuerta Fill De Carlos I Gema

Mía Bernad Alos  Filla De Carlos I Mª Luisa

Bruno Fraile Hernandez  Fill De Valero I Charo María

Aroa Silvestre Llorens Filla De Raul I Arantxa

Sinaj Chetouan Fill De Abdelmounaim I Ikram

Macarena Soldevila Soler  Filla De Vicente I Raquel

Minerva Gonzalez Navarrete  Filla De Víctor I Sonia 

Catalina Zapata Traver Filla De Jose María I Miriam

Aleix  Sanahuja  Avila Fill De Josep I Sandra

Vega Barreda Blasco  Filla De Placido I Esther 

Carmen Ventura Gomez  Filla De Carlos I Laura

Marc Arjona Arzate  Fill Deagustí I Nayeli Patricia

Leire Vicente Traver Filla De Luis I Jessica

Mario Iulian Varzaru Fill De Alin Florin I Mariana Madalina

Mouad Mouajih  Fill De Youssef I Soumya

Abdessalam Zerrik Fiil De Morad I Hanane

Pau Arce Sandalines Fill De Ramón I Rebeca

Alfonso Iniesta Balaguer  Fill De Tomas I Genoveva

Blanca Garcia Agustina  Filla De Luis Fernando I Patricia

Marina Cervantes Clemente Filla De Adolfo I Veronica

Carlos Taurá Marin Fill De Pedro Jesús  I Laura

Diego Toran Flores Fill De Diego I Noemí

Irene Blasco Escriva Filla De Jorge I Gema 

Marwa Boumaaraf  Filla De  Rachid I Bouchra

Abderrahman Moussaoui y Layla Tinbihi

Ruben Lloret Felguera y Noelia Uso Esteller

David Vilar Corachan y Barbara Sorribes Vidal

Carlos Nebot Ortega y Gema Lahuerta Villar

Fco Manuel Olvera Antequera y Sonia Elgorriaga

Rafael Herrador Caballero y R Ana Borja 

Fernando Perez Torres y Bianca A.  Barbierul

DEFUNCIONS



ESTE CALENDARI ESTÀ SUBJECTE A VARIACIONS

* No circula diumenges i festius

ENERO
LLORIS   5 16 27     
Barranquet, 22
MEDINA   6 17 28    
Finello, 15
MUÑOZ   7 18 29   
Camí d’Onda, 41
PEIRATS   8 19 30     
La Tanda, 22
TERRÁDEZ - FUSTER 9 20 31
Sant Vicent, 6
TERRÁDEZ NAVARRO  10 21 
Fdco. Gcía. Lorca, 19
VERNIA    11 22   
Progrés, 17
ALMELA   12 23   1   
Raval, 28
BELTRÁN   13 24   2 
Llombai, 1
DOMÉNECH   14 25   3
Maestrat, 28
GASCÓ   15 26   4
Pl. de les Monges, 12

PORT: FARMACIA ALES
Mediterrània,30

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

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 
www.promocioeconomica.burriana.es

· Dilluns.  Matí. Ajuntament.

· Dimarts. 9 del matí a 13 hores Tinència Alcaldia

· Dimecres.Visita del regidor als veïns de la zona 

marítima juntament amb el  tècnic de Via Pública.

· Dijous. Matí. Ajuntament.

· Vesprada 17 hores a 20 hores Tinència Alcaldia.

· Divendres  9 matí a 13 hores Tinència Alcaldia.

HORARIS  ATENCIÓ TINÈNCIA  
ALCALDIA POBLATS MARÍTIMS

WEBS MUNICIPALS

AGENDA




