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La Societat Club 53 aconseguix
per tercer any consecutiu el
Primer Premi de les Falles
A més, Borriana avança en la consecució d'infraestructures
claus com el col·legi Cardenal Tarancón o el vial del Port

Edita:
Magnífic Ajuntament de Borriana
Directora:
Maria Josep Safont
Regidor delegat:
Vicent Granel Cabedo
Cristofer del Moral Espinosa
Coordina:
Marc Guardiola
Revisió:
Aviva Borriana. Agència de
Promoció del Valencià
Adreça:
Magnífic Ajuntament de Borriana
Plaça Major, 1 · 12530 BORRIANA
Imprimeix i maqueta:
D. Legal - CS-477-1979

EL BIM “EL PLA” és una publicació
gratuïta que els ciutadans podran
trobar periòdicament a les oficines
municipals. Si el lector troba qualsevol
deficiència en la distribució o en
l’adquisició de la publicació, es prega
fer el corresponent suggeriment a
la redacció per poder oferir un millor
servei d’informació. El Butlletí no
comparteix necessàriament les idees
expressades als articles signats.

ANUNCIE’S EN EL BIM
(Tarifa per inserció)
1 mòdul

30 euros

2 mòduls

60 euros

1/2 pàgina

120 euros

1 pàgina

240 euros

Contraportada
més 21% d’IVA

300 euros

PREMIS FALLES BORRIANA 2017
MILLOR CRÍTICA LOCAL:
FALLA DON BOSCO
MILLOR LLIBRET:
1-PLAÇA CHICHARRO
2-BARRI D’ONDA
3-DON BOSCO
4-BARRI LA MERCÈ
5-BARRI LA VILA
6-SOCIETAT CENTRE ESPANYA
7-BARRI VALÈNCIA
8-BARRI LA RAVALERA
ACTIVITAT FALLERA:
1-BARRI VALÈNCIA
2-DON BOSCO
3-BARRI LA VILA
4-SOCIETAT CENTRE ESPANYA
5-SOCIETAT SANT JOSEP
6-SOCIETAT CLUB 53
7-BARRI L’ESCORREDOR
8-PLAÇA CHICHARRO
ENGINY I GRÀCIA INFANTIL: DON BOSCO
MILLOR PINTURA INFANTIL: DON BOSCO
MILLOR ACABAT INFANTIL: DON BOSCO
MILLOR CONJUNT INFANTIL: DON BOSCO
PREMIS INFANTILS 1A CATEGORIA:
1-DON BOSCO
2-SOCIETAT CLUB 53
3-PLAÇA CHICHARRO

4-BARRI VALÈNCIA
5-SOCIETAT SANT JOSEP
6-SOCIETAT CARDENAL TARANCÓN
PREMIS INFANTILS SEGONA CATEGORIA:
1-SOCIETAT CENTRE ESPANYA
2-BARRI LA MOTA
3-CLUB ORTEGA
4-BARRI L’ESCORREDOR
5-REI JAUME I
6-BARRI QUARTS DE CALATRAVA
PREMIS MONUMENTS TERCERA CATEGORIA:
1-BARRI LA RAVALERA
2- BARRI L’ESCORREDOR
3-CARDENAL TARANCÓN
PREMIS MONUMENTS SEGONA CATEGORIA:
1-SOCIETAT CENTRE ESPANYA
2-SOCIETAT CLUB ORTEGA
3-BARRI LA MERCÈ
PREMIS MONUMENTS PRIMERA CATEGORIA:
1-SOCIETAT CLUB 53
2-DON BOSCO
3-BARRI VALÈNCIA
4-PLAÇA CHICHARRO
5-SOCIETAT SANT JOSEP
6-BARRI LA VILA

falles

El Club 53 s’emporta el premi a la millor
Falla de Borriana per tercer any
consecutiu
La Falla Don Bosco es fa
amb el segon premi a més
del Primer Premi en la
Categoria Infantil

U

n any més, la Llar Fallera ha acollit
l’acte de lliurament dels premis de
les Falles 2017, en el qual el Club 53
s’ha tornat a emportar el màxim guardó a
la millor falla d’aquest any amb els seus
monument titulat “Les Mil i Una Nit” obra
de Rafael Ibáñez Sánchez amb crítica i guió
de Quino Puig. El segon dels premis ha estat per a l’altra gran triomfadora de la nit,
la Falla Don Bosco, que a més s’ha fet amb
el màxim guardó en la Categoria Infantil.
Els nervis per conèixer els premis de les
diferents categories en les quals cada
any el jurat escollit per les mateixes
comissions tria als guanyadors, ja es
podien percebre en la cercavila prèvia
al lliurament de premis. Totes les comissions falleres i les seues respectives
Corts d’Honor juntament amb la xaranga
que animava a cadascuna d’elles, s’han
donat cita en la Plaça Major de Borriana
des d’on s’han dirigit fins a la Llar Fallera.
Allà, en l’escenari, s’ha rebut amb grans
aplaudiments a les màximes representants falleres de 2017, amb les Reines
Falleres, Elena Collado i Silvia Martínez
presidint l’acte al costat de l’alcaldessa
Maria Josep Safont i a la Presidenta de
la Junta Local Fallera, Lluïsa Monferrer.

Les primeres banderoles acreditatives
dels premis han correspost a la crítica
local, que en aquesta ocasió ha recaigut en la Falla Don Bosco. Els premis al
Millor Llibret d’aquest any han estat per
a la Falla Plaça Chicharro en primer lloc,
Barri d’Onda com a segona i Don Bosco
en tercera posició. Barri València s’ha fet
amb la banderola del premi a la Activitat Fallera, seguit de Don Bosco i Barri
La Vila.
Ha estat el moment per lliurar els premis en la categoria infantil, que ha copat Don Bosco amb els premis a Enginy
i Gràcia, Millor Pintura, Millor Acabat i
Millor Conjunt Infantil, a més d’emportar-se també el premi a Millor Falla
Infantil, seguida de Societat Club 53 i
Plaça Chicharro. En la Segona Categoria d’Infantil, Centre Espanya ha aconseguit tant el premi a l’Enginy i Gràcia
com el de millor Falla.

Arribava el moment de conèixer els premis als grans monuments de Borriana
en aquest 2017. En la Tercera Categoria
el podi ha estat per a Barri La Ravalera
en primer lloc, seguit de Barri L’Escorredor i Cardenal Tarancón. En la Segona
Categoria el primer premi ha recaigut en
Centre Espanya, seguit del Club Ortega i
de La Mercè.
El moment més esperat de la nit arribava
pocs minuts després de les set i mitja de
la vesprada, quan s’anunciaven en ordre
invers les sis millors Falles de 2017 a
Borriana. En sisena posició, Barri La Vila.
En cinquena, Societat Sant Josep. Quarta
ha estat Plaça Chicharro i Tercera Barri
València. L’emoció dels moments finals
ha servit per coronar en segon lloc a Don
Bosco i com a gran triomfador de la nit,
el Club 53, que amb la seua Presidenta
Elena Balmaseda i la seua Fallera Major, Mar Zamora, han esclatat d’alegria al
costat dels i les membres de la Falla que
amb la seua indumentària taronja i els
seus pals inflables no han parat d’animar
la gala en tot moment. Tal com explicava
l’alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, una vegada finalitzat l’acte “aquest
lliurament és el reflex perfecte tant de la
devoció dels i les borrianenques per les
Falles, com el premi a tant treball i esforç
realitzat per les comissions i pels artistes
fallers, que després de tants mesos veuen recompensada la seua labor a l’hora
de dissenyar i construir els monuments.
Veure així de plena i d’alegre la Llar Fallera, és ja de per si un premi per a la ciutat”.

2|3

falles

La Falla Barri València fa doblet
en la Cavalcada del Ninot 2017 de
Borriana

L

a Falla Barri València ha aconseguit
el primer premi en la Cavalcada del
Ninot de 2017 celebrada als carrers de Borriana. I per si fóra poc, també
s’ha alçat amb el premi al millor Ninot,
la qual cosa converteix el doblet en un
dels grans èxits de l’agrupació fallera.
El segon dels premis lliurats durant la
mateixa cavalcada ha recaigut en la Falla Barri La Mota mentre que el tercer
classificat ha correspost a la Falla L’Escorredor. La quarta posició ha estat pel
Barri d’Onda, mentre que La Mercè ha
aconseguit el cinquè lloc i La Ravalera
el sisè.
Una any més les agrupacions falleres
de Borriana participants en la tradicional Cavalcada del Ninot prèvia a
l’arribada de les festes josefines, han
desafiat a les temperatures per tornar
a omplir de color, d’humor, de crítica i
d’alegria el centre de la ciutat pel qual
ha transcorregut una desfilada de carrosses amb centenars de persones
com a públic. La regidora de Festes de
l’Ajuntament de Borriana, Lluïsa Monferrer ha estat l’encarregada de lliurar

riana. El segon premi de les comparses
infantils recau en la Falla Barri València
mentre que el tercer se l’emporta la Falla
Barri La Bosca

les diferents banderoles acreditatives
de cadascun dels premis, al costat de
la Reina Fallera, Elena Collado qui s’han
vist immerses en les celebracions
de cadascuna de les comparses premiades. Tal com explicava la mateixa
Monferrer, “un any més es demostra
el treball, la creativitat i l’alegria que
cadascuna de les falles participants en
la Cavalcada del Ninot aporta a les festes, per la qual cosa és molt d’agrair els
mesos de treball de cadascuna d’elles
a l’hora de seguir elevant el nivell, i alhora, la capacitat d’atracció d’aquesta
celebració per a tants i tants veïns i veïnes de Borriana”.
Don Bosco aconsegueix fer doblet en
la Cavalcada del Ninot Infantil de Bor-

Tal com ja va succeir en la nit anterior
quan la Falla Barri València va aconseguir el doblet de premis a millor comparsa i millor Ninot, la història es repetia en
la jornada del diumenge, ja que la Falla
Don Bosco ha aconseguit fer-se amb els
dos primers premis en la versió infantil
de la Cavalcada del Ninot. Un any més,
els xiquets i xiquetes de Borriana han
omplert d’alegria, color i també molts
moments de tendresa els carrers del
centre de la ciutat, pels quals han desfilat vestits amb centenars de disfresses i
motius diferents.
Han estat les representants infantils de
la Falla Don Bosco les que han esclatat
d’alegria en comprovar que al seu pas
per la llotja d’autoritats, la Reina Fallera Infantil, Silvia Martínez baixava fins
al centre del carrer de L’Escorredor per
lliurar les dues banderoles acreditatives
de tots dos primers premis.

falles

L’Ofrena ompli de solemnitat i emoció
l’últim dia de Falles
Les 19 comissions Falleres
han honrat la Mare de Deú
de la Misericòrdia al costat
de les Reines Falleres,
Elena Collado i Silvia
Martínez, la Presidenta
de la Junta Local, Lluïsa
Monferrer i l’Alcaldessa
Maria Josep Safont

L

a festa i la pólvora donaven un
xicotet respir durant el matí de
l’última jornada de Falles 2017,
quan a Borriana s’ha celebrat la tradicional Ofrena a la Mare de Déu de la
Misericòrdia, que una vegada més s’ha
convertit en l’acte més solemne i, per
a moltes falleres, més emotiu del conjunt les festes josefines. Les 19 comissions falleres de la ciutat s’han donat
cita en l’al costat del col·legi Salesià on
prèviament s’honrava a Sant Josep, per
a anar desfilant pels carrers de la ciutat
fins a accedir a una Plaça Major abarrotada on han anat lliurant el seu ram de
flors com a ofrena a la patrona, la Mare
de Déu de la Misericòrdia.

A més de centenars de fallers i falleres, des dels més xicotets i xicotetes
fins als més veterans, a l’escenari
també han accedit representants
de festes veïnes com les Bellees del
Foc d’Alacant o les Reines i Dames
de poblacions veïnes com Almassora i les components de Corts d’Honor i Reines d’anys com el 92, el 97
o el 2007 que enguany celebraven
l’aniversari de la seua representació
fallera. Després del pas de totes i

cadascuna de les representants falleres de les 19 comissions, les últimes a lliurar el seu ram per a acabar
conformant la part baixa del tapís
situat al costat de la Basílica del
Salvador han sigut les Reines Falleres de Borriana en aquest 2017,
una il·lusionada Reina Infantil Silvia
Martínez Bodí, i la sempre somrient
però també visiblement emocionada, Elena Collado Torralba. Al costat d’elles, les Dames de la Ciutat i
les components de la Cort d’Honor
tant infantil com major accedien
a l’escenari junt als membres i la
Presidenta de la Junta Local Fallera,
Lluïsa Monferrer, i l’Alcaldessa de
Borriana, Maria Josep Safont. Ambdues han complit amb la tradició
de lliurar el seu ram, i a continuació
han acompanyat novament a tota
la comitiva de representants falleres fins a la Plaça de l’Hereu on s’ha
disparat l’última de les mascletades
d’enguany, que ha servit per a tornar
a recuperar l’olor a pólvora i foc que
no ha abandonat la ciutat fins a ben
entrada la matinada quan La Cremà
ha posat, definitivament, el punt final a les Falles 2017 de Borriana.

4|5

falles

La Cremà posa la cirereta de “foc” a
unes Falles de Borriana per al record
Sense incidències
greus, les Falles
han continuat en
la tònica de major
inversió en els
monuments i més
participació als
carrers i places
de la ciutat en
la seva estrena
com a Patrimoni
Immaterial de la
Humanitat

B

orriana ha acomiadat les seues Falles
de 2017 amb una
Cremà que s’ha iniciat a
les vuit de la vesprada amb
les primeres falles infantils en ser cremades per
les flames, entre l’emoció
i llàgrimes de més d’una
de les representants infantils de les 19 comissions falleres que planten
monuments als carrers de
la ciutat. A continuació, a
partir de les deu de la nit, la
pólvora i el foc han tornat
a convertir-se en veritables protagonistes amb la
Cremà de les Falles grans.
Mentre a la Plaça Major,
les primeres a cremar els
seus monuments eren
Centre Espanya i La Vila,
els membres de la Falla
Camí d’Onda, Rei Jaume I o
Sant Blai també iniciaven
la seua Cremà particular
entre les notes de música
de cadascun dels himnes
oficials de cada Falla. A

continuació eren la Societat Caçadors, L’Escorredor, La Bosca i Cardenal
Tarancón qui continuaven
amb l’acte que cada any
acomiada les festes josefines a la capital de la Plana Baixa. Els seguien poc
després el Club Ortega en
el mateix Pla, La Ravalera a poc més de doscents
metres de distància, Barri
València i Quarts de Calatrava. I quan ja s’esgotava
el diumenge, eren Chicharro, La Mota, Quarts de
Calatrava o La Mercè els
qui escrivien amb foc el
final de les seues particulars Falles. Per tancar la
Cremà de 2017, en El Pla
cremava l’últim dels tres
monuments que durant
els últims tres dies han
ocupat la cèntrica plaça, el
de Chicharro, mentre que
al costat del col·legi Salesians, la Falla de Don Bosco,
segona en els premis als
millors monuments també
començava a cremar. Els
fallers i falleres del Club 53
seguien amb la mescla de

sentiments de vore com a
poc a poc la seua Falla “Les
mil i una nit” guanyadora aquest any a Borriana,
es cremava entre l’alegria
d’haver aconseguit per tercera vegada consecutiva el
premi màxim, i l’emoció i
nostàlgia pel final d’unes
Falles de 2017 que quedaran per a molts en el

record per ser les primeres
amb distinció de Patrimoni
Immaterial Cultural de la
Humanitat de la UNESCO,
i per suposar la continuació en la recuperació de la
inversió fallera i de la participació massiva de públic
en la gran majoria d’actes
celebrats durant l’última
setmana a Borriana.

falles

Els col·legis de Borriana capgiren el
calendari de Falles per cremar avui
els seus monuments

L

a Reina Infantil Fallera de Borriana, Silvia Martínez Bodí, va
tindre una agenda més que atapeïda junt a la seua Cort d’Honor i
les Dames de la Ciutat en el primer
dia de Falles dins el recorregut que
han realitzat a través dels diferents
col·legis i centres educatius per estar
presents a les festes particulars de
cadascun d’ells. Com ja és tradició a
Borriana, els centres educatius de la
ciutat aprofiten el primer dia de Falles per realitzar el seu propi ritual
d’alçar un monument al pati del centre i després realitzar La Cremà. Així,
a meitat matí les visites han passat
per l’Escoleta Infantil Infant Felip, on
els xiquets i xiquetes més menuts de
la ciutat esperaven l’arribada de les
representants falleres infantils i de
la corporació municipal, amb la regidora de Festes, Lluïsa Monferrer al
capdavant i l’alcaldessa Maria Josep
Safont. Tal com després ha fet en la
resta de col·legis, Silvia Martínez ha
estat l’encarregada de prendre la
metxa per complir amb la Cremà de
la Falla. Gràcies al Trenet Faller, la
representació infantil de les Falles
ha recorregut tots i cadascun dels
centres educatius que han complert
amb la tradició de la visita oficial. El
Roca i Alcaide, Iturbi, Cardenal Tarancón, Novenes de Calatrava, CEE Pla
d’Hortolans, el Penyagolosa, Villa
Fàtima, Salesians, Illes Columbretes,
Vilallonga, La Consolació, Laude British School, i una visita ben especial
al Institut Jaume I on s’imparteix el
Grau d’Artista Faller ha coronat la
ronda de visites. Allí, en l’IES Jaume
I, la comitiva ha estat rebuda per una
batucada i una espectacular Falla
dedicada a la recent declaració de
les Falles com a Patrimoni Immaterial Cultural de la Humanitat de la
UNESCO.
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Les molèsties veïnals per soroll es
redueixen en un 27% durant les Falles
de 2017 a Borriana

L

a regidora de Festes, Lluïsa
Monferrer, i el de Seguretat i
Policia Local, Javier Gual, parlen
d’una “valoració molt positiva” tant
pel nivell de participació com per la
reducció de queixes i incidències
Els màxims responsables del desenvolupament de les Falles de Sant Josep de 2017 a Borriana, la regidora
de Festes i presidenta de la Junta,
Lluïsa Monferrer, i el de Seguretat,
Javier Gual, han oferit el detall complet del balanç posterior a la celebració de les festes josefines en la
ciutat. I tots dos han coincidit a fer
una valoració “molt positiva” en els
diferents aspectes de participació,
prevenció i control dels nombrosos
actes duts a terme durant la setmana de Falles. Així, Monferrer ha començat la seua explicació destacant
“l’alta participació que de forma generalitzada hem viscut en la pràctica
totalitat dels actes programats durant les Falles, ja que, encara que no
es puguen fer càlculs exactes sobre
visites, en els tres principals dies de
concentració de veïns, veïnes i visitants, l’afluència a mascletades, Nit
del Foc, o en els mateixos carrers de
la ciutat ha sigut visiblement superior a anys anteriors”. A més, Monferrer ha volgut agrair a “Policia Local,
Protecció Civil, Bombers, Federació,
agrupacions Falleres i regidories implicades, el gran treball de coordinació per a evitar incidents.
Ha sigut l’edil de Seguretat i Policia
Local, Javier Gual, qui ha repassat
de forma exhaustiva les dades reflectides en l’informe realitzat per
la Policia Local hores després del
final de les Falles amb la celebració de la Cremà. Gual ha començat
destacant “la reducció en prop del
quatre per cent de les trucades telefòniques o requeriment de ser-

veis policials, que en aquesta edició
de les Falles ha sigut d’un total de
505, vint menys que l’any anterior”.
Precisament d’eixe nombre total de
trucades “només 168 han requerit
de la prestació de serveis, la qual
cosa suposa també un descens del
6,1% respecte a 2016”. Un de les dades que Gual ha volgut remarcar de
forma especial ha sigut “les trucades rebudes entre el 15 i el 19 de
març per molèsties per soroll originades per actes festius o casals
fallers, que s’han reduït de forma
més que notable en un 27 per cent,
la qual cosa, sumada al fet que no
s’ha hagut de realitzar ni un sol tancament de casals per incompliment
d’horari, ens indica que els treballs
de coordinació, control, avís o prevenció realitzats de forma prèvia

amb la totalitat de les agrupacions
falleres ha tingut un resultat òptim”.
Finalment, Gual ha volgut destacar
que “una altra de les bones notícies és que no s’ha hagut de detenir
a cap persona durant la totalitat
de les Falles, la qual cosa comparat amb els dos detinguts de l’any
anterior, també és una mostra de la
major implicació i civisme de la ciutadania a l’hora de gaudir les Falles”.
Per a tancar el repàs de les descendents incidències durant les Falles,
tant Gual com Monferrer han volgut
agrair “el treball de coordinació que
han realitzat Policia Local, Protecció Civil, Bomber i treballadors de
Via Pública, que un any més ens
permet informar sobre la reducció
d’incidències en pràcticament tots
els camps reflectits en l’informe”.

ACTUALITAT

Puig confirma la finalització de
vial al Port a Pasqua i «la fi dels
barracons» del col·legi Cardenal
Tarancón per l’estiu
El President visita
Borriana per signar
en el Llibre d’Or de la
Ciutat i plasmar “la
importància cabdal de la
ciutat” que l’ha portat a
ser “un referent per als
valencians”

E

l Molt Honorable President de
la Generalitat Valenciana, Ximo
Puig, ha visitat la ciutat de Borriana on ha confirmat “la finalització
de les obres de l’avinguda del Port
per a les properes dates de Pasqua”,
en un projecte en el qual Puig ha recordat que “s’invertirà prop d’un milió d’euros que pagaran al cinquanta
per cent la Generalitat i l’Ajuntament
de Borriana”. El President ha visitat
en primera instància l’Ajuntament en
el qual ha signat en el Llibre d’Or de
la Ciutat on ha volgut expressar “el
plaer de signar en aquest llibre que
és la plasmació dels nostres desitjos
per una ciutat cabdal al nostre xicotet
país”. Segons ha volgut reflectir Puig,
“Borriana ha estat en la història, en el
present i en el futur, una referència per
als valencians” i ha tancat el seu es-

crit volent “donar les gràcies a l’alcaldessa i els membres de la corporació
pel treball quotidià” ja que d’aquesta
forma, “junts aconseguirem la societat de justícia, llibertat i igualtat que
busquem”.
A continuació, el President i els representants municipals, amb l’alcaldessa Maria Josep Safont al capdavant, s’han dirigit fins a la zona de la
carretera del Port on, malgrat la pluja,
han pogut comprovar l’avanç d’unes
obres que com Puig i Safont han recordat després de la visita “suposa
una inversió de prop d’un milió d’euros que pagaran al cinquanta per cent
Generalitat i Ajuntament, i que estarà
finalitzada per a les properes festes

de Pasqua”. A més, també han visitat les obres de construcció del nou
col·legi Cardenal Tarancón, sobre les
quals Puig ha pogut confirmar que
“per al proper estiu estaran també finalitzades, amb el que els barracons
passaran a ser història a Borriana,
una història que no hagués hagut de
durar deu anys i que dona compte de
la falta d’interès polític real”, i també
“que en els últims vint mesos hem recuperat molt del temps perdut durant
vint anys”. Així, Puig ha conclòs que “la
nostra gran prioritat és l’accés a una
educació pública de qualitat, i que es
veurà reflectida quan el proper curs
els xiquets i xiquetes puguen ja gaudir
del nou centre educatiu”.
Per la seua banda, l’alcaldessa Maria
Josep Safont ha declarat després de la
visita que “era impensable fa dos anys
vore com hem fet avui l’evolució dels
treballs tant de construcció del centre
educatiu com del vial al Port, la qual
cosa són solament dos exemples que
gràcies al canvi, el treballa conjunt i
l’actitud de la Generalitat encapçalada pel President Ximo Puig, avui són
ja una realitat”.
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Prop de 300 persones es donen
cita en l’Arenal per reivindicar
“més drets i la total igualtat entre
dones i homes”

E

l Dia Internacional de la Dona
Treballadora s’ha commemorat
a Borriana amb diversos actes
duts a terme durant la jornada d’avui,
entre els quals ha destacat el dinar
de germanor organitzat per la AAVV
del Port que ha aconseguit duplicar
la xifra d’assistents de l’any anterior
congregant a més de 250 persones
en l’antic càmping de l’Arenal. Ha estat la representant del veïnat del Port,
Silvia Ruiz qui ha pres la paraula per
“agrair a totes les persones que han
fet créixer aquesta trobada, ja que
aquest any hem duplicat l’assistència,
la qual cosa significa que cada vegada som més les conscienciades en la
lluita pels drets de la dona”. A continuació ha volgut recordar “el suport rebut tant per la Federació de Comerç,
com els establiments del mateix Port
per aportar els seus obsequis per al
sorteig benèfic, a més de l’escriptor
Eloy Moreno per la seva presència i
la cessió de dues de les seues obres”
Finalment, Ruiz ha cedit la paraula a
“l’alcaldessa de Borriana, Maria Josep
Safont, una dona com a màxima representant municipal, a més de Maria Romero, també dona i regidora
d’Igualtat, la qual cosa vol dir que a

poc a poc anem donant passos per a
la igualtat total entre dones i homes”.
Ha estat Safont qui al seu parlament
ha recordat que “segons els càlculs
que es publicaven en la premsa, caldrà esperar fins a l’any 2080 per equiparar els sous entre homes i dones,
un ritme que entre totes hem d’incrementar”. I a més, Safont ha instat
a totes les persones presents “a que
tinguen un feliç dia de les dones, i a
fer que la resta de dies de l’any que
vindran siguen igual de reivindicatius
i participatius». Per la seua banda, la
regidora d’Igualtat, Maria Romero, ha
agraït a “tots els col·lectius, associacions, comerços i dones de Borriana
l’esforç realitzat de forma diària que

avui, per exemple, es veu reflectit en
tota la gent ací reunida, la qual cosa
ens enorgullix i omple de força per
seguir treballant en en la lluita per
aquesta igualtat en la qual cada vegada en som més”.
Aturada reivindicativa de mitja hora.
La convocatòria mundial d’atur laboral que s’ha celebrat en un total de 35
països de tot el món, també ha tingut
el seu seguiment a Borriana, quan a
les dotze del migdia prop de trenta
treballadores de l’Ajuntament i les
representants municipals han parat
durant mitja hora. Així, s’han sumat
a la crida que a través de xarxes socials i amb els lemes #ensvolemtotes,
#niunamenos i #yoparo reivindica
una major conscienciació social sobre la violència de gènere, la igualtat
d’oportunitats laborals o els drets en
tots i cadascun dels àmbits socials.
Durant mitja hora han mostrat els
lemes de reivindicació i han volgut
dir al món que les dones “paren perquè el món se n’adone que són imprescindibles pel funcionament, per
exemple, d’aquest Ajuntament i de
totes i cadascuna de les institucions
socials, polítiques o econòmiques de
qualsevol lloc del món”, com ha assenyalat Romero.

igualtat

Borriana homenatja a quatre
dones “lluitadores i exemplars”
amb el premi “Dia de la DOna”
Mireya Castillo Daudí, Consuelo Escrivà Burguera, Rosa Anna Sanchis Sánchez i Ángeles
Almela Castillo reben la distinció en un multitudinari i emotiu acte celebrat en el Saló de
Plens Municipal

L

’alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, i la regidora d’Igualtat de l’Ajuntament de Borriana,
Maria Romero, han estat les encarregades de lliurar a les quatre dones
borrianenques l’obsequi en forma de
placa i ram de flors que les distingeix
com premiades en el Premi Dia de la
Dóna de la ciutat.
Ha estat Safont qui ha començat parlant de “les desigualtats que a nivell
de salaris i oportunitats encara estan
massa presents en la nostra societat,
i contra les quals les quatre dones avui
homenatjades han lluitat tant en la
seua vida professional com personal”.
A continuació, la regidora d’Igualtat,
Maria Romero, ha presentat els premis recordant tant a les components
del jurat que ha decidit els premis,
com les característiques d’un premi
al que aquest any es van presentar
fins a sis candidatures. Seguidament,
ha repassat tant els currículums com
les experiències personals i professionals de les quatre homenatjades. La

primera d’elles, Mireya Castillo Daudí,
“un exemple de reivindicació de la figura de la dona en l’àmbit acadèmic,
docent i de la recerca universitària. La
seua absència per motius personals
ha fet que haja estat la seva neboda
qui recollira el premi. A continuació, ha
estat Consuelo Escrivá qui ha pujat a
recollir el seu premi per com ha recordat Romero “ser el reflex de l’esforç
per visibilitzar i reivindicar l’esport femení a Borriana després de tota una
vida dedicada a la formació i l’entrenament en l’esport del Bàsquet”.
Rosa Anna Sanchis, monitora de la
Coral Infantil, fundadora del Cor Carnevale, fundadora de L’Arenilla, mestra en el CEIP Roca i Alcaide ha estat la
següent a rebre l’homenatge per “ser
una de les persones que més ha fet
per mantenir la cultura musical en tots
els seus vessants a la nostra ciutat”.
I finalment ha estat Ángeles Almela
Castillo qui ha volgut “dedicar el premi a totes les dones del món”, després
d’haver-ho rebut de mans de l’alcal-

dessa per “lluitar amb totes les seues
forces, la seua dedicació i el seu amor
pels xiquets i xiquetes, i per la seva
implicació social que l’ha portat a fundar l’ONG Amor en Acció amb la qual
ja ha realitzat fins a 13 campanyes de
cooperació internacional”.
Amb un Saló de Plens ple fins a la bandera i en el qual l’emoció ha explotat
amb l’aplaudiment final a les quatre
premiades, es tancava un acte de
lliurament del Premi Dia de la Dóna
de Borriana, que s’ha tancat amb el
sentit record a la premiada el passat
any, Gracia Ventura, “una dona lluitadora que va treballar tota la seua vida
per la defensa dels drets i llibertats de
les dones des del seu pensament llibertari” i que va morir fa pocs dies. Tal
com ha conclòs Romero, “per Gracia,
per vosaltres quatre i per tantes i tantes dones que cada dia lluiten per fer
d’aquest món un lloc en el qual el gènere solament servisca per adjectivar,
un món en el qual se’ns reconega per
igual a dones i homes, un món millor
per tots i totes”.
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igualtat

La neboda de Mireya Castillo Daudí va recollir el premi en
absència d’una figura més que reconeguda en la recerca
universitària i en la seua carrera com a docent.

Consuelo Escrivà Burguera, exemple dels assoliments de
la dona en el món de l’esport, especialment com a formadora i entrenadora de jugadores de bàsquet.

Rosa Anna Sanchis Sánchez, referent en la formació i
manteniment de la cultura musical i fundadora del Cor
Carnevale o L’Arenilla.

Ángeles Almela Castillo, per la seua implicació a nivell social que l’ha portat a encapçalar fins a 13 campanyes de
cooperació internacional.

economia

Borriana complix amb els objectius
econòmics de 2016 amb un superàvit
d’1,6 milions d’euros
Només el pagament de
sentències i expropiacions
fa superar una regla de
despesa sobre la qual Rius
afirma que “és incongruent
ja que la norma obliga
a previndre despeses
extraordinàries que no
es poden calcular amb
anterioritat”

E

l Departament d’Hisenda de
l’Ajuntament de Borriana ha informat al conjunt de l’oposició
municipal sobre la liquidació del pressupost municipal de 2016, en la qual
el consistori ha aconseguit complir
amb pràcticament totes i cadascuna
de les obligacions legals que a nivell
econòmic establix el govern central,
en el que la regidora de l’àrea, Cristina Rius, ha qualificat de “un balanç
tremendament positiu, ja que hem
aconseguit situar l’estabilitat pressupostària en 3,7 milions, mentre que
el superàvit del passat any assolix
els 1,6 milions, per la qual cosa creiem que les polítiques de control de
despesa i d’augment de les inversions han quedat més que demostrades en el balanç que ara traslladem
a l’oposició”. Rius ha explicat que
“podem dir que complim la pràctica
totalitat de les nostres obligacions,
ja que tan sols la regla de despesa
se supera degut a que és impossible
calcular quines despeses imprevistes i obligatòries hem d’atendre durant tot un any, i també, que en els
dos últims exercicis no hagen parat
d’arribar sentències i expropiacions a
les quals hem fet front per la nostra
responsabilitat com a institució pública municipal”.

Segons ha explicat la mateixa Rius
existeixen en aquesta liquidació
“nombrosos índexs, xifres i dades
que ens fan estar realment satisfets
de la gestió duta a terme durant l’últim any”. Així, en la informació de la
qual es donarà compte en la propera sessió plenària municipal, es pot
comprovar com “per exemple, és la
primera vegada en què s’aconseguixen respectar els límits de dies de pagament a proveïdors durant els quatre trimestres de l’any, o com la ràtio
d’endeutament municipal se situa en
el 37,4 per cent, una xifra impensable fa ara dos anys quan l’Acord per
Borriana va ser triat per dirigir l’equip
de govern”.
Rius ha continuat remarcant que “la
liquidació és positiva després d’analitzar els ingressos i despeses muni-

cipals de 2016, amb el que els repetitius però inconsistents arguments de
despilfarro sobre els quals sol acusar
l’oposició queden totalment desvirtuats”. A més, des de l’àrea econòmica s’ha volgut també puntualitzar
l’anàlisi de la regla de despesa, ja que
com ha matisat Rius “és impossible
que per llei ens obliguen a preveure
les despeses extraordinàries de tota
l’anualitat, per la qual cosa veiem que
és incongruent vincular les despeses
d’un exercici a l’anterior, ja que el càlcul d’imprevists no pot realitzar-se, i
per tant, és impossible complir amb
una regla de despesa que no ens permet atendre expropiacions per sentència o obligacions extraordinàries
i puntuals que ha d’escometre qualsevol institució pública sense poder
preveure-ho amb anterioritat”.
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actualitat
El Parc Caní de Santa Berta sol·licitat en la
campanya de Pressupostos Participatius ja
és una realitat

D

iversos representants municipals entre els quals es trobaven l’edil de Via Pública, Vicent
Aparisi, i el de Participació, Cristofer
Del Moral, han visitat les instal·lacions
del Parc Caní situat a la zona de Santa
Berta per confirmar el bon funcionament de la nova dotació que “s’obrirà i
tancarà cada dia, ja que creiem que és
la millor forma de controlar l’ús correcte de la instal·lació, i a més, respon a
algunes peticions sobre limitació horària per evitar possibles molèsties al
veïnat durant la nit”. Així, el parc obrirà
cada dia a partir de les set del matí i
tancarà a les deu de la nit, en el que
Aparisi ha qualificat d’“un horari amb
el qual es pretén oferir el major nombre d’hores possibles d’obertura pels
propietaris de mascotes, i que, alhora,
permetrà que durant la nit no es faça
un ús indegut que poguera suposar
perjudicis per al veïnat més proper”.
Segons es pot observar als senyals
instal·lats al mateix parc caní, l’Ajuntament ha coordinat el servei perquè
“cada dia s’obri a les set del matí i es
tanque a les deu de la nit, la qual cosa
suposa un treball extra que no se sol

dur a terme en aquest tipus d’instal·
lacions, i que fem per a, precisament,
respondre a les peticions veïnals de
no haver de suportar sorolls durant la
matinada”.
A més, Aparisi també ha comentat que
“tan sols cal fer un cop d’ull a les zones enjardinades i d’arbres del voltant
per vore que la instal·lació és més que
necessària, ja que la insalubritat que
en ocasions se’ns ha traslladat des
del veïnat de la zona es pretén solucionar amb aquesta instal·lació, que ja

funciona a la perfecció en altres punts
de la ciutat com la carretera del Grau”.
A més, també s’ha pogut comprovar
durant la visita com la zona del parc
caní més propera als habitatges s’ha
retallat, amb la intenció de minimitzar
encara més l’afecció a aquelles persones que viuen més properes. El parc
caní s’engloba dins de les dotacions
sol·licitades pel veïnat de la zona que
en la passada campanya de Pressupostos Participatius sol·licitaven més
instal·lacions al mateix parc de Santa
Berta. Precisament a l’interior, els senyals recorden que també han de recollir-se els excrements dels animals,
per la qual cosa tal com ha explicat
Del Moral, “a més de respondre a les
demandes que se’ns van fer arribar a
través de l’última campanya de Pressupostos Participatius, s’augmenta
tant la seguretat per habilitar una
zona exclusiva per a gossos, com en
matèria sanitària, ja que els propietaris
i propietàries de mascotes es concentraran en un punt concret i gràcies a
l’autocontrol entre persones que passegen les mascotes, esperem que les
recollides d’excrements també siguen
molt majors”.

actualitat
Les dotacions d’oci per a xiquets, xiquetes i
joves ja están disponibles al parc de Santa
Berta

E

l Parc de Santa Berta de Borriana està canviant el seu aspecte i
funcionalitat en poques setmanes, després de la decisió de l’Ajuntament de Borriana de dotar-ho amb les
infraestructures d’oci i entreteniment
requerides i sol·licitades des de fa
temps per part del veïnat de la zona.
Es tracta d’uns treballs pels quals
l’Ajuntament de Borriana destina un
total de 44.164 euros, als quals cal sumar altres 15.000 euros per a la construcció del parc caní que canviarà per
complet tant l’aparença com les dotacions amb les quals ja compta l’emplaçament. Dins de les instal·lacions amb
les quals les regidories d’Esports i Via
Pública han volgut respondre a les demandes i peticions dels veïns i veïnes
de la zona de Santa Berta, destaca la
construcció de fins a dues zones multiesportives diferents que se han quedat situades al mateix centre del parc,
aprofitant les velles pistes de bàsquet.
Segons s’ha pogut comprovar durant
la visita realitzada per diferents representants municipals, la primera de les
instal·lacions compta amb una pista
tant de bàsquet com de futbol sala de
la que ja gaudeixen usuaris i usuàries,
mentre que la segona d’elles, que tin-

drà majors dimensions, estarà llesta
en poques setmanes. Així, tal com ha
explicat el regidor d’Esports, Vicent
Granel, «esperem que l’adequació del
parc de Santa Berta que fins i tot els
veïns van reclamar dins de les campanyes de participació ciutadana, complixca amb les necessitats i exigències
del veinat, amb el que el 2017 es convertirà en l’any en el qual es posen en
marxa aquest tipus de dotacions que,
en casos com el d’aquest parc, no s’havien implementat ni dissenyat en cap

moment de les legislatures anteriors».
Per la seva banda, l’edil de Via Pública,
Vicent Aparisi ha comentat que «es
tracta de seguir en la nostra línia de
treball conjunt per part de les diferents
regidories del consistori, i així respondre a les necessitats de cada plaça o
parc públic de Borriana, que com en el
cas de Santa Berta, han estat durant
una dècada pràcticament oblidats, i
que ara volem que tinga les mateixes
dotacions d’oci o entreteniment que en
tota la ciutat».
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actualitat

L'Espigó de la zona del Clot
s'amplia després de la insistència
municipal dels darrers mesos

E

l regidor de Via Pública i Poblats
Marítims a Borriana, Vicent Aparisi, ha visitat les obres d'ampliació
i reconstrucció de l'espigó que s'estan
duent a terme a la zona de desembocadura del Clot de la Mare de Déu, just
en l'inici de l'àrea de Les Terrasses. Es
tracta d'una nova escullera que tal com
ha explicat Aparisi “fa anys que hauria
d'haver-se renovat i que, per fi, després
de moltes reivindicacions hem aconseguit que Costes comence a dur a terme”.
Segons s'ha detallat des de la direcció
de l'obra, es tracta d'un espigó d'aproximadament vint metres de llarg format
per grans roques i en el qual diversos
operaris estan treballant des de fa unes
jornades. En la visita realitzada per Aparisi s'ha pogut comprovar com la construcció guanyarà terreny a la zona de

mar amb un doble objectiu de protecció
i conservació. Segons ha detallat Aparisi
“l'obra era doblement necessària, ja que
d'una banda servirà com a xicoteta pantalla protectora dels temporals de mar
just en el punt en el qual el Clot desemboca a la mar, i per un altre, farà que els
sediments arribats per mar des del nord
es dipositen just enfront de la zona de
Les Terrasses, amb el que esperem que
també es guanye en seguretat en els
episodis de temporals de mar que ràpidament arriben als habitatges en no haver-hi suficient sediment entre el camí i
l'aigua”. Així, Aparisi ha explicat que “hi
ha obres, adequacions i campanyes de
neteja com aquesta mateixa setmana
s'ha realitzat a les platges, que l'Ajuntament sufraga i porta endavant amb
molt esforç, però per fi veiem com tam-

bé des del Ministeri compleixen amb les
seues obligacions quant a construcció
d'espigons o infraestructures que fa
anys que es demanden des de la nostra
ciutat. Per tant, ho prenem com un èxit
més després de moltes reivindicacions,
que no haurien de ser necessàries quan
queda clar que són treballs i projectes
tremendament urgents en la nostra
costa”. De fet, la mateixa alcaldessa,
Maria Josep Safont, ha volgut recordar
que “ja era hora que atengueren a les
nostres peticions, encara que només
siga en aquesta actuació puntual, ja
que a nivell general, fa gairebé vuit mesos que vam sol·licitar una reunió amb
Costes per tractar de forma global les
problemàtiques o deficiències del nostre litoral, i de moment, no hi ha hagut
resposta”.

turisme

Els agents socials de Borriana
comencen a treballar en
l'aplicació del Pla Estratègic de
Turisme
L'Ajuntament acull en un sol dia fins a tres sessions en les quals s'han exposat “les potencialitats i deficiències a nivell turístic” per poder optimitzar el procés d'aplicació del Pla

L

a recent redacció del Pla Estratègic de Turisme que Borriana ha
elaborat per a la seua aplicació durant els propers quatre anys, pretén recollir i adoptar també els projectes, idees i iniciatives de tots els agents socials
de la ciutat. Per això, avui s'han celebrat
fins a tres sessions en les quals associacions veïnals i socials, clubs esportius
i d'oci, i els sectors de l'hostaleria, el
comerç o l'empresariat han estat presents per realitzar les seues aportacions prèvies a l'aplicació de les primeres
mesures i accions contemplades en el
nou Pla. Tal com ha explicat el regidor
de Turisme a la ciutat, Santi Zorío, “feia
deu anys que no es renovava un Pla
Turístic a Borriana, per la qual cosa ens
hem encarregat de realitzar un nova

redacció després en la què pensem que
és clau la participació de tots i cadascun
dels sectors socials, econòmics o culturals de la nostra ciutat”. Així, el mateix
regidor i els representants de l'empresa
encarregada de la implantació, Soluciones Turísticas Consultoria i Màrqueting, han presidit les tres sessions en
les quals ja “s'han recollit alguna de les
urgències o primeres mesures a prendre en les quals coincidim pràcticament
tots” com ha assenyalat Zorío.
Cadascuna de les tres sessions s'ha
iniciat amb el plantejament exposat
pel representant de l'empresa, Alberto
Galloso, en la qual plantejava “que cadascun dels presents parle inicialment
sobre les potencialitats i les deficiènci-

es que creuen més importants dins del
sector turístic local, ja que és la millor
forma d'introduir alguns dels punts
reflectits en la redacció del nou Pla i,
posteriorment, poder afegir i tindre en
compte les aportacions de cadascun
dels agents socials”. D'aquesta forma,
les primeres taules de treball desenvolupades durant la jornada d'avui “són
solament el primer dels contactes que
pretenem tindre de forma constant
amb tots els implicats en un Pla que és
clau per a l'evolució turística a Borriana
durant els quatre propers anys, per la
qual cosa agraïm la implicació i la presència de tants i tan variats agents socials en aquestes sessions inicials”, com
ha remarcat Zorío.
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esports
Borriana estrena equip en el campionat
autonòmic de galotxa
El Club de Pilota de Borriana recupera la participació en el torneig valencià

E

l trinquet municipal Batiste
Viñes de Borriana va acollir l'estrena de l'equip de Borriana en
el Campionat Autonòmic, 42 Trofeu de
Galotxa - El Corte Inglés de la categoria tercera. El Club Pilota de Borriana ha
estat l'encarregat de recuperar la participació en un torneig d'aquestes característiques després de molts anys
sense tenir lloc.
L'equip està format per integrants
del Club de Pilota Valenciana, Juan, el
president, al costat de Juanjo, Óscar,
Guillem, i Cristian, encara que aquest
últim no va poder jugar a la partida
d'estrena. El debut al trinquet borrianenc es va saldar amb una victòria in
extremis, després d'una gran remuntada contra l'equip de Montcada.
El regidor d'Esports, Vicent Granel,
ha destacat la implicació del club en

la recuperació de la pilota valenciana
a Borriana, i de prendre la iniciativa
de tornar a participar després de
molts anys en el campionat autonòmic de galotxa. Per la seva banda,
el president del club, Joan Rubert,

ha mostrat la seva satisfacció per
la volta del club a una competició
d'aquestes característiques, i la «recerca d'animar a la gent de Borriana
a que s'apropen al trinquet a animar
els seus jugadors».

Centenars de persones visiten l'exposició
del Taller de Manualitats del Centre
Antonio Pastor

E

l Taller de Manualitats del Centre
Antonio Pastor de Borriana ha
viscut un dels dies més emocionants de l'any amb la inauguració de

l'exposició amb els seus treballs que
ha tingut lloc en els Salons de la Caixa
Rural de Borriana. Tal com ha explicat la
responsable del centre Antonio Pastor,

Amabel Palau, "ja fa trenta anys que
es va posar en funcionament el servei
i aquesta exposició és la plasmació del
treball que diàriament realitzem en el
centre, així que a més d'agrair la presència dels representants municipals,
m'agradaria felicitar-vos pel treball que
ara podrem gaudir tots". Al seu costat,
l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep
Safont, i el regidor de Serveis Socials
dels quals depèn el centre, Manel Navarro han tingut paraules d'"agraïment
i admiració pel treball realitzat que estem segurs que deixarà bocabadats a
tots aquells que durant aquests dies
s'acosten fins als Salons de la Caixa
Rural per a contemplar-ho".

actualitat
Un pas més cap a la igualtat de gènere amb
la campanya de conscienciació sobre el
Llenguatge Igualitari

L

es regidories d’Igualtat i Normalització Lingüística de l’Ajuntament de Borriana s’han unit
avui per sumar-se a la campanya
impulsada per les agències d’Igualtat i de Promoció del Valencià de fins
a 26 ajuntaments del País Valencià que porta per títol “Valencià per
la Igualtat”. Es tracta d’una sèrie de
recomanacions i consells sobre l’ús
d’un llenguatge igualitari depenent
del tipus de textos que es redacten
en qualsevol dels departaments de
les institucions públiques valencianes. Amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació i Cultura, la campanya oferix a través de tríptics editats,
gobelets temàtics i cartelleria, fins a
un total de deu recomanacions a l’hora de seguir “fent del llenguatge una
eina més per aconseguir majors quotes d’igualtat entre dones i homes,
ja que malgrat la poca importància
que de vegades es dóna a l’ús d’un
llenguatge sexista, creiem que és un

E

apartat clau per augmentar els nivells
de conscienciació social”, tal com ha
explicat la regidora de l’àrea, Maria
Romero. Per la seva banda, l’edil de
Normalització Lingüística a Borriana,
Santi Zorío, ha destacat que “una vegada més, veiem com des de les institucions públiques intentem fer arribar

tant als i les treballadores municipals
com a la població en general tot un seguit de consells per al correcte ús tant
de la nostra llengua, el valencià, com
de les formes a triar a l’hora d’utilitzar un llenguatge igualitari, per la qual
cosa no hem dubtat ni un moment a
sumar-nos a la campanya”.

ÁREA ECONÓMICA - INTERVENCIÓN

l Ayuntamiento Pleno, en sesión
ordinaria celebrada el día seis
de abril de dos mil diecisiete, ha
acordado aprobar provisionalmente la
modificación de las Ordenanzas que se
detallan a continuación:

- Modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de las Tasas por prestación
de servicios y realización de actividades
por el Área de Servicios Sociales.
- Modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de las Tasas por prestación
de servicios, realización de actividades

y uso de instalaciones del Organismo
Autónomo Municipal Centre de Les
Arts Rafel Martí de Viciana
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 17 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales,
se anuncia que dicho acuerdo, con todos sus antecedentes, permanecerá
expuesto al público en este Ayuntamiento, por plazo de treinta días a contar
desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial

de la Provincia, durante el cual podrán
los interesados presentar las reclamaciones que estimen oportunas. En
el supuesto de que no se presenten
reclamaciones se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta
entonces provisional, de conformidad
con lo que establece el artículo 17.3 de
la citada norma.
Burriana a 7 de abril de 2017
Cristina Rius Cervera
La Concejal Delegada de Hacienda
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memòria històrica

La recuperació de la Memòria Històrica
continua a Borriana amb la segona
edició del Memorial Democràtic

L

a ciutat de Borriana seguix resistint-se a oblidar la seua història,
i així s'ha demostrat en la gran
majoria d'actes programats durant la
setmana dedicada al Memorial Democràtic. Tres presentacions d'obres
dedicades a la recuperació de part de
la història de la ciutat; una exposició
temàtica dedicada als rostres protagonistes de la resistència; una xerrada
dedicada exclusivament als fets succeïts a Borriana durant els quince anys
posteriors a la guerra; i fins i tot una
obra de teatre de primer nivell com
“Madres Presas” han servit per segon
any consecutiu per no deixar en l'oblit
parts claus de la història recent de la
ciutat de Borriana.

activitats

Apunta't al juliol artístic del
Centre Municipal de les Arts

A

l juliol canviem el pas.
L’estiu treu el nas i
comencem a relaxar-nos després de mesos
de ritmes frenètics. És el
moment d’ocupar el temps
d’esplai en allò que ens agrada. El període estival engega
el botó del goig al Centre Municipal de les Arts Rafel Martí
de Viciana. Al juliol hem programat activitats artístiques
amb metodologies més
fresques per a seguir gaudint
de l’art, també a l’estiu:
Escola Artística
d’Estiu

Del 3 al 28 de juliol, de dilluns
a divendres, des de les 9:00h.
fins a les 13:00h. l’Escola Artística d’Estiu alça la persiana.
Poden venir els xiquets i xiquetes des dels 4 anys, nascuts el 2013, fins als 14 anys
que vulguen donar corda a la
creativitat practicant art.
L’Escola Artística d’Estiu és
una iniciativa cultural creada pel nostre equip docent i
desenvolupada per professorat especialitzat en dansa
creativa i expressió corporal,
rítmica musical i tècniques
plàstiques. No és necessari
un coneixement previ de les
disciplines artístiques, només ganes de passar-ho bé
ballant, dibuixant, cantant,
esculpint o fent música... en
definitiva, creant!
Setmana Musical

Del 10 al 14 de juliol posa-li
la teua música a l’estiu. Pro-

posem activitats divertides
i motivadores amb el teu
instrument. A més de les
sessions particulars amb el
teu professor especialista,
també hi ha temps per a
tallers de música en moviment o percussió corporal,
entre d’altres, i participar
en agrupacions musicals de
vent, corda, percussió... tot
adaptat al nivell instrumental de l’alumnat.

el nivell general. A més, augmenta la satisfacció personal en dedicar unes hores a
practicar exclusivament el
que més t’agrada: la dansa.
Des de l’1 d’abril romandrà
obert el període de matrícula
d’aquestes activitats artístiques. Consulta tarifes i mètodes de pagament a la pà-

gina web www.cmeviciana.
es. Pots fer qualsevol consulta sobre la preinscripció
al correu de la web (info@
cmeviciana.es) o telefonant
a secretaria al 964 033 230.
Tot un juliol per a divertir-nos i ser artistes.

Reserva ja!

Garantim passar-ho bé i fer
nous amics!
Setmana de la Dansa

Del 3 al 17 de juliol proposem cursos intensius de
dansa d’una setmana de
durada, on perfeccionar
les tècniques apresses als
estudis regulars. La intensitat d’uns dies centrats en
aquesta disciplina consolida coneixements i reforça
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GESTIÓN ECONÓMICA

Q

ué duda cabe que la gestión económica es fundamental para el buen
funcionamiento de un Ayuntamiento, pues el resto de la gestión, en mayor
o menor medida, depende de los recursos
que se le destinen.
Recientemente hemos liquidado el presupuesto municipal de 2016, y el resultado
es más que bueno, pues todas las magnitudes analizadas por Intervención son positivas y se cumple la normativa al 100%:
ingresos menos gastos arroja una cifra de
2.408.159 €; el remanente de tesorería es
de 1.658.139 €; la ratio de endeudamiento
se ha reducido al 37,40 % (cuando partíamos del 48%).
En cuanto al periodo medio de pago a proveedores, por primera vez, en este Ayuntamiento se ha cumplido la norma de pagar en
una media de menos de 30 días, durante los
4 trimestres del año, generando una razonable confianza de los mismos en nuestra
gestión, lo que hace que podamos conseguir mejores precios y con ello incentivar la
actividad económica en nuestra Ciudad.
Los reconocimientos extrajudiciales de obligaciones (o en otras palabras: las facturas mal
tramitadas) han descendido nada menos que
a UNO, cuando en época del PP era la costumbre imperante (lo que les valió un importante
tirón de orejas por parte de la Sindicatura de
Cuentas en la auditoría de 2014). Nosotros,
los Socialistas, no trabajamos así.
También cabe destacar que, a diferencia de
nuestros antecesores, terminamos cada
ejercicio sin facturas en los cajones.
El único escollo con el que nos encontramos es con el incumplimiento de la regla

de Gasto. Una norma absurda que el PP
estatal creó hace 3 años y que ya ha modificado en 3 ocasiones porque tiene a todos
los municipios en pie de guerra, pues en lugar de vincular los gastos a la capacidad de
ingreso que pueda tener el ayuntamiento
en un ejercicio, lo vincula a los gastos del
año anterior, no pudiendo sobrepasar en el
1,8%, es decir, 354.000€. Con ello, el Estado
se arregla sus nefastos resultados a costa
del ahorro de los ayuntamientos que cumplimos la normativa.
Era previsible que dicha cifra se superara
en 2016, por todos los gastos extraordinarios de anteriores etapas que, por responsabilidad, hemos tenido que atender,
sin poner en peligro la estabilidad presupuestaria: 240.000 € del resto de paga
extra de 2012 y un incremento salarial
del 1% (que supone más de 150.000 €,
siendo este gasto derivado del cumplimiento de la ley); Sentencia de 62.500 € a la
Cadena Ser porque el PP dejó de contra-

tarles; 4 expropiaciones por 1.173.000 €,
que deberían de haberse pagado por el PP
hace años; 12.000 € en facturas de prensa, fiestas e igualdad, de la etapa del PP,
que todavía han aparecido ahora. La suma
no es poca cosa.
Es normal que el PP se luciera siempre con
sus cuentas cuando ha dejado tantas cosas
por pagar. Los Socialistas no somos así,
somos buenos pagadores y la única consecuencia de incumplir la regla de gasto (a
causa de atender obligaciones que debería
haber atendido el PP), ha sido aprobar un
Plan Económico Financiero, sin necesidad
de medidas porque se debe a gastos coyunturales. Más fácil: esto no supone una subida de impuestos, como la oposición hubiera
querido que hiciéramos (es más, el cinismo
político del PP no conoce límites: en la Diputación respaldan un plan económico idéntico, y aquí no).
Los Socialistas gestionamos con responsabilidad y transparencia.

LIBERTAD RELIGIOSA Y PARTICIPACIÓN EN ACTOS

D

ada la polémica suscitada en torno
al Código Ético, conviene hacer una
reflexión: pues de todo su contenido parece que a la oposición sólo le rechine
la postura que se toma ante lo “religioso”,
siendo una actitud más propia de otras épocas. Se supone que los concejales conocen
la Constitución cuando juran o prometen
cumplirla y hacerla cumplir, pero la realidad
revela que más de uno deberá repasarla o
intentar conocer mejor el contenido del artículo 16; que dice, en resumen, que España

es aconfesional (o sea, laica, porque lo dice
el Constitucional) y que los poderes públicos
deben colaborar con las confesiones.
Pues bien, nuestro recién aprobado Código
prohíbe expresamente la presidencia de
estos actos, y cabe preguntarse ¿Cuando
acudimos a los mismos… los presidimos?
NO, los preside el clero en todo caso, pues
la presidencia por parte de políticos es más
propia de otro tiempo; dejando libertad para
acudir a actos tradicionales, siendo además
inexistentes, en la práctica, actos que no

tengan una naturaleza histórica (pues la eucaristía tiene más de 2000 años, y las procesiones casi tantos como ésta). La libertad
religiosa de cada uno le dictará si desea acudir o no, correspondiendo al criterio de cada
cual elegir si se ocupa un lugar de honor o no
el acto en cuestión.
Los Socialistas respetamos las tradiciones,
la cultura y por supuestos a los ciudadanos
que a través de entidades y asociaciones
nos invitan a participar, y participar es estar al lado de todos.
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Borriana, ciutat europea

E

ncara que a la vista dels veïns i veïnes de Borriana encara no s’haja
produït, la nostra ciutat és més
europea que mai. L’adjudicació dels Fons
Feder europeus a Borriana és una oportunitat única per a poder transformar la
imatge del nostre poble, i fer-lo més visitable, més eficient, i per a les persones.
Des de Compromís estem convençuts de
ser una oportunitat única per a poder treballar en el futur nostre , i és el moment
de decidir quina ciutat volem, moment de
prendre decisions sobre projectes eternament estancats com la regeneració
urbana del casc històric o la transformació del parc de l’Arenal. Borriana ha rebut
una de les millors noticies per al seu futur més immediat, i hem de treballar per
estar a l’altura. Deu milions d’euros per
transformar i parlar del model de ciutat
que volem. Projectes adherits a una idea
final de ciutat europea, en la que es combina la regeneració del centre de la ciutat,
la millora de la mobilitat de les persones,
l’eficiència energètica i el medi ambient, i
la inclusió social. Pilars d’una ciutat en el
que estic convençut totes les persones
del món voldrien conviure i gaudir d’ella.
I per a que això ocórrega s’ha de treballar
simplement en el full de ruta que vam
presentar. En una estratègia basada en
la realitat de la ciutat, i en la seua transformació. És necessari que la ciutadania
conega de prop tots els projectes inclosos en els Fons Feder, per a que siguen
coneixedors, i sobretot, que puguen participar en els processos que els duran
endavant. Aspectes tant importants com
la regeneració urbana del casc històric i
el seu patrimoni, el condicionament de
l’entorn de l’ermita de Sant Blai, la rehabilitació de la Casa de la Cultura, la regeneració urbana del barri de La Bosca, són
projectes de futur, que no es podran acabar en un any, ni en dos, i que necessitaran de participació de la gent per a poder
transformar la nostra ciutat. Compromís
veu necessari i aposta per dur endavant
quan abans el condicionament i millora
de tot el parc litoral de l’Arenal , com a un
dels projectes que més reclama la gent,
per fer de Borriana una ciutat diferent,
que compte amb zones verdes, serveis

i una oferta d’oci que es sume al valor de
la platja. Compromís treballa per fer realitat un projecte de ciutat per a totes i
tots, amb 10 milions d’euros que podran
canviar la imatge de poble.
Per altra banda, Borriana ha tornat a viure unes jornades de record i de memòria.
Des de Compromís entenem la necessitat de conèixer la història del país, i des
de fa molts anys, han hagut elements,
tant polítics com socials, que s’han encarregat d’amagar una part de la història
per a donar la versió dels guanyadors, o
simplement, la que millor quedava davant dels mitjans.
Des de fa ara dos anys, Borriana recorda, i recorda en majúscules, fomentant
que els seus veïns i veïnes coneguen de
prop la història que es va viure als seus
carrers, i que molts i moltes han callat
i no han volgut que es contara. Fins al
moment, s’ha fomentat l’oblit, fomentant la ignorància d’una societat que no
coneix les seues arrels, sinó una versió
del que sols uns pocs volien. A les II Jornades Memorial Democràtic Borriana
es recupera el concepte de recordar, i
obrir els ulls de fets que varen ocórrer al
nostre poble, i que són mereixedors de
conèixer, per a que no tornen a passar,
i sobretot, per dignificar a moltes persones oblidades per la història. La Casa
de la Cultura ja té el record perpetu del
que va ser fa no molts anys, una presó
de persones perseguides, i que fins el
moment s’havia quedat en un segon pla.

La necessitat de recordar és un dret que
la societat ens hem guanyat amb la democràcia, un dret pel que lluitar, i sobretot, que fomentar per a que totes i tots
coneguem el nostre passat per construir
un futur millor. Borriana recorda, pel seu
futur.
I per últim i no menys important, s’ha
donat un pas important en l’obtenció de
nous espais de jocs i esport. Compromís ha treballat per a que els patis dels
col·legis estiguen oberts els dissabtes
pel mati, i acompanyat de la figura d’un
monitor dinamitzador d’activitats, que
ajuda a que xiquets, xiquetes o famílies
que es vulguen acostar puguen gaudir
d’algun joc diferent, amb material que
es prestarà per a l’ocasió. Els patis dels
col·legis s’han obert de forma rotatòria.
Cada dissabte, dos centres ubicats en
zones diferents de la població, amb inici Vilallonga i Roca i Alcaide en febrer i
març, i Penyagolosa i Novenes continuen
en abril, maig i juny.
Un repte més per engrandir Borriana i el
seu esport. Els patis dels col·legis es reinventen per millorar el nostre poble.
Compromís per Borriana segueix treballant per a tindre una Borriana millor. Si
vols participar i proposar, no dubtes en
posar-te en contacte per a fer de la nostra ciutat, un projecte comú.
Informa’t i contacta a:
borriana.compromis.net
borriana@compromis.net

OPINIÓ

Un codi ètic per
a l’Ajuntament.
Més participació i
transparència en el
Consell Social

L

’elaboració d’un codi de bon govern i ètic per a l’ajuntament ha
sigut una línia intensa de treball
durant els últims mesos per a la Regidoria de Participació. El codi, que apareixia com un element important de
l’Acord per Borriana, finalment ha estat
aprovat en la sessió plenària del mes
d’abril. Des de la Regidoria es va considerar que era necessari que la ciutat
de Borriana disposara d’un codi ètic i de
bon govern adaptat a la ciutat i que incloguera apartats de transparència. Per
exigències legals, el Codi de Bon Govern
i Ètic ha de ser adoptat individualment
pels regidors i les regidores. Esperem
que tots els membres dels consistori
s’hi adherisquen.
Un altre aspecte molt important de les
accions de la Regidoria de Participació
ha sigut la convocatòria del Ple del Consell Social, que s’havia de realitzar dins
del primer trimestre de l’any. Per primera vegada en la història del Consell
Social, la sessió va ser pública, considerant que el màxim òrgan de representació de la societat borrianenca no podia
quedar-se al marge de la ciutadania i
mantindre les sessions tancades. En el
plenari es va aprovar el nou reglament
intern, que obri encara més a la participació de diferents sectors que no estaven representats a més d’altres modificacions en el seu funcionament. També
s’ha adaptat la redacció del document a
un llenguatge inclusiu i no discriminatori per raó de gènere i s’ha aprovat en les
dos llengües oficials, atés que fins ara
només estava en castellà.
La nova tasca que té encomanada el
Consell Social és la creació d’una comissió per a estudiar les propostes re-

latives a les subvencions del programa
de fons europeus EDUSI, ja que la participació ciutadana és un element clau
per al desenvolupament de les accions.

S’ha participat en diverses assemblees comarcals de la Plana Baixa i s’ha
aprovat el reglament de funcionament
intern de la mateixa.

D’altra banda, totes les propostes que
van obtindre més vots en els pressupostos participatius de 2016 ja s’han
realitzat: el Mercat de la Mar, els carrils
per a bicicletes i vianants de la carretera del Port, millores en els parcs i el
parc caní de Santa Berta, i plantació
d’arbres. Agraïm de nou el suport que
la ciutadania ha mostrat a esta acció de
la Regidoria, que ens anima a seguir en
esta línia de treball.

Si vols col·laborar amb nosaltres, t’esperem a la nostra seu. El canvi ja està
ací. Tenim molta feina per davant, però
clar que podem!

#ABorrianaPodem
podemosburriana@gmail.com

Treball del Cercle de Podem
Borriana

http://podemosburriana.wixsite.com/
sepuedeburriana

Continuem realitzant assemblees ciutadanes. També vam tindre la visita del
corrent organitzat per a l’assemblea
ciutadana del País Valencià, Aprofundir el Canvi, que va comptar amb una
nombrosa presència de públic i alguns
membres del Cercle es van incorporar
als equips de redacció de documents.

Canal d’Informació en Telegram:
https://telegram.me/podemborriana
Facebook:
https://www.facebook.com/podemos.
burriana
Twitter:
https://twitter.com/podemosburriana
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Malos tiempos para El Clot

H

ace meses que desde el Partido
Popular venimos dando la voz de
alarma sobre la situación de dejadez
del Clot que en manos del tripartito se ha
convertido en un espacio semi abandonado
en el que los patos y demás especies que
allí conviven y habitan observan con desconcierto como el olvido de los que hoy nos
gobiernan en Burriana está empezando a
afectar a su calidad de vida.
Si hace un tiempo alertábamos que desde
el temporal de lluvias, hace más de dos meses, continuaban zonas del camino prácticamente intransitables por la presencia de
árboles y ramas caídas que no habían sido
retiradas por los servicios de limpieza municipales, en los últimos días hemos asistido atónitos a la tala masiva de los olmos
que desde hace años ocupan este magnífico enclave que es además un paraje natural
protegido que como tal debería contar con
los mimos y cuidados especiales que la ley
establece para dichos espacios.
Llama la atención que los partidos de la izquierda han pasado de ser los principales
valedores del medioambiente a quitarse
la camiseta de ‘Salvem El Clot” o “No a la
tala” para poder acometer sin reparo el
mayor delito medioambiental en este espacio convirtiéndose en los verdugos de
una de las mayores causas que defendían
desde la oposición sacando la motosierra
y saltándose a la torera el Plan Especial de
Protección que regula los usos y actuaciones en este paraje natural y que requiere
de la redacción de un proyecto o memoria
que avale actuaciones como la tala que ha
afectado por dar muerte a cerca de un centenar de olmos.
Desde el Grupo Popular reclamamos que
se investigue la actuación y, si ha sido fruto de la imprudencia de unos partidos que
han preferido cortar de raíz un problema
sin contar con ningún informe previo que
avalara y justificara este ataque medioambiental, pedimos que la Conselleria de
Medio Ambiente, que la semana pasada
visitó El Clot de la Mare de Déu, actúe en
consecuencia y depure responsabilidades
en un espacio que fue declarado Paraje Natural en el año 2002 por un gobierno del PP
y que le valió también el reconocimiento de
sendero azul.
Gracias compañero
Quique Safont, concejal del PP durante las
legislaturas (2007 – 2011 / 2011 – 2015)
en las que ocupó la portavocía del Grupo
Popular y tuvo delegadas las áreas de Personal, Cultura y Deporte, ha decidido colgar
la política para dar un vuelco a su vida profesional. Trabajador incansable y entregado
a su pueblo, siempre se ha caracterizado

por su carácter afable y dialogador, con
una especial habilidad para las relaciones
humanas que le sirveron como edil de Personal, para encontrar el equilibrio entre
la exigencia y la empatía, lo que le valió el
reconocimiento de todos los trabajadores.
Esta capacidad de diálogo le ayudó también
a forjar una fluida y excelente relación con
la asociaciones y entidades culturales y
deportivas, concejalías que supo gestionar
con acierto logrando proyectos importantes para la ciudad de Burriana.
Como concejal de Cultura dió un gran impulso a la recuperación del patrimonio histórico-artístico, con campañas de excavaciones en el Palau y la Villa Romana de
Sant Gregori y la rehabilitación del refugio
subterráneo de la Guerra Civil. Se implicó en mejorar y acondicionar las grandes
infarestrcuturas culturales del municipio
como el Teatro Payá, la Sala de Ensayos
de la Banda de Música, equipamientos
para el Museo Arqueológico o la organización y dotación del Archivo Mu9nicipal.
Además, se volcó con la celebración del
centenario del nacimiento del Cardenal
Tarancón, destacando el ciclo de conferencias en otoño de 2007 y la edición de
la miscelánea en la que colaboraron 25
destacadas personalidades políticas, religiosas y del periodismo.
Su trayectoria se completa con su gestión
al frente del área de Deportes. El paso de
Safont por esta concejalía nos ha dejado

como legado la rehabilitación del trinquet
municipal (que se acabó e inauguró en su
etapa como concejal), la construcción de
gradas, vestuarios e instalación de césped
artifical en el campo de fútbol de Llombai,
así como en el de San Fernando. Actuciaones fundamentales para las asociaciones
deportivas de Burriana que se completan
con la construcción del nuevo pabellón polideportivo de La Bosca. Además su visión
emprendedora supuso un gran impulso
para los deportes náuticos, consciente de
las oportunidades que estas actividades
tienen sobre el turismo de una ciudad abierta al mar lo que la convierte en uno de
los grandes atractivos para el visitante.
Esta proyección y visión aperturista de
Safont tuvo como colofón la internacionalizón del Torneo de Fallas de Fútbol Alevín, convertido en su manos en referencia
nacional.
Quique, desde el Grupo Popular te vamos a echar de menos y como ya dijimos,
te deseamos lo mejor y te auguramos
grandes éxitos en esta nueva etapa de
tu vida, aunque sabemos que desde la
distancia vas a estar muy implicado en
todo lo que concierne a Burriana por tu
pasión, el amor incondicional a tu pueblo
y por tu innata vocación de servicio al ciudadano. Echaremos de menos el humor
y la alegría de un muy buen compañero
de Partido y de equipo aunque sabemos
va a continuar siguiendo muy de cerca la
actualidad municipal.
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COMO EL CENICERO DE UNA MOTO

D

esde siempre se ha dicho, y comprobado, que algunas labores les vienen
“grandes” a las personas encargadas de llevarlas a cabo.
Y la gestión del Ayuntamiento de Burriana,
con más de 27 millones de euros de presupuesto y casi 250 personas es, sin duda, un
bocado demasiado grande.
Veamos ejemplos:
En el tema de Personal, donde se destinan
10,6 millones de euros, el desbarajuste es
total.
Servicios extraordinarios sin solicitud previa,
no constancia de necesidades sobrevenidas,
indicios de doble retribución, servicios que
no tienen relación con las funciones de quien las realiza y motivos tan peregrinos como
“Firma facturas, Entrega de Becas, Reunión
de AMPAS, Asistencia a Conferencias y Presentación de libros, etc.” son algunas de las
joyas que nos deja esta Delegación, que “no
se porta com cal”
En lo que a Medio Ambiente se refiere, como
muestra un botón (en este caso, más bien
un Clot).
Nuestro querido Paraje Natural, el primero
de la provincia que consiguió dicho galardón, ha sufrido una actuación muy dura.
Una tala, que no entraremos a valorar si fue
o no necesaria, ha dejado el paraje como un
solar. Lo que presuntamente no se cumplieron fueron los trámites: Ni se reunió la
comisión correspondiente, ni se emitieron
los informes preceptivos anteriormente a
la tala ni se procedió de manera correcta
con los restos de la poda. Instancias superiores han tomado cartas en el asunto.
La Carretera del Port empieza a mostrar sus
carencias:
Una lavada de cara carísima, UN MILLON DE
EUROS (al presupuesto inicial hay que añadir
ahora 150.000 euros más para iluminación)
que no solventa ninguno de los problemas.
Circulación extremadamente lenta, embotellamientos y desvío de parte de la circulación por otros itinerarios (Camí lÁxiamo)
no adecuados para soportar esa cantidad
de tráfico. Por mucho que a algunos quieran vendernos y enseñarnos a usarla, no es
la actuación que necesitaba y aún necesita
nuestra ciudad.

cibur
Economía y Hacienda, manirrotos.
Se ha superado la regla de gasto en más de
1,7 millones de euros (casi 300 millones de
las antiguas pesetas). Lo que se consideran
gastos “no recurrentes” han desequilibrado
el presupuesto. Sentencias, expropiaciones
y demás descuadran las sufridas cuentas
municipales, que se siguen dotando única
y exclusivamente de los impuestos a los
ciudadanos, ante la incapacidad de generar
otros ingresos o de poner en valor el patrimonio municipal.
Empleo ¿que empleo?
La cifra de parados en Burriana es elevada,
muy elevada. Y viene marcada por la temporalidad de la naranja, tanto en su recolección
como manufacturado. Una ciudad con futuro
no puede depender de forma casi exclusiva
de un producto, menos aún si este se ve
afectado por inclemencias meteorológicas.
Se ha perdido el tren de la industria, el turismo es residual, la construcción arrastra secuelas de una crisis. Y frente a esto el equipo
de gobierno no aporta solución ninguna, cuando no deja escapar ayuda porque considera que “son una maquillaje de cifras; unos
empleos-basura”
A todo esto añadamos que los Museos
siguen cerrados, que Golf Sant Gregori sigue sin definirse (no se responden ni los

recursos), que los chiringuitos no saben
cuando abrirán,que se contratan retransmisiones que no son tales, que el Festival
Arenal Sound (manifiesta incompetencia) campa a sus anchas, que Burriana
sigue sucia, mal iluminada y con graves
deficiencias en el asfaltado tanto en vías
públicas como pecuarias y comprobaremos que “el traje les queda muy grande”.
Afortunadamente ya estamos a mitad de
penitencia.
Y como no, tenemos PERLAS DE PASCUA
“Tornem a programar els Diumenges al
Museu” Vicent “cultura a granel” Granel. Si
cumplieran con sus promesas, se titularía
Diumenges als Museus.
“Algunas de las potencialidades turísticas
de Burriana son la costa y la naranja” Santiago “Willy Fog” Zorío. Para ese viaje no hacen
falta alforjas.
“No tiene sentido llevar adelante el apremio
de la cuota 0 de Sant Gregori si hay sentencias que nos obligan a devolver dicha cuota”
Bruno “juegos malabares” Arnandis. A buenas horas. Y si en vez de marear la perdiz toman por fin una decisión, sera la repanocha.
Pero eso es mucho pedir.
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Burriana lleva dos años perdidos
por el desierto del tripartito

Y

a casi han pasado dos años
desde las elecciones municipales, o lo que es lo mismo, dos
años desde que el tripartito desgobierna Burriana y los despropósitos se repiten uno detrás de otro.
Analicemos los más importantes. Su
primera gran inversión, la carretera
del puerto. Un millón de euros. Un fifty-fifty con Puig. Solamente había que
acercarse a la falla de don Bosco para
ver lo que los vecinos piensan de ella:
una carretera estrecha y ridícula por su
anchura, donde lo más grave será que
los ciclomotores y los coches irán por
el mismo carril. Solo esperemos que
no pase nada y pongámosle una vela
al santo de los tripartitos para que no
se averíe ningún camión ni ningún coche, porque el atasco será monumental, eso sí, según el equipo de gobierno
la carretera será un boulevar... igual se
creen que como los de París, en fín, una
triste fantasía que pagaremos todos.
Su otra gran obra, la gestión directa
de Mercado de la Mar, han tardado
17 meses en ponerlo en marcha, y
cada día son más los vendedores los
que se dan de baja y se marchan, y
eso que iba a ser buenísimo, que respetaría el medio ambiente, etc... Solo
hay que ver la chapuza de las bases
del mismo para comprobar que como
todo lo que hace este tripartito, lo
hace tarde y mal.
Y para colmo de todos los colmos,
nuestro comercio de Burriana, que
por primera vez en su historia, estaba

unido en una gran federación, y cuyas
dirigentes, se han esforzado por luchar para conseguir una fiesta de Navidad, y actividades para dinamizarlo
para que el comercio experimentara
una paulatina mejoría, no ha recibido de este consistorio casi ninguna o
ninguna ayuda, hasta el punto que si
no se pone remedio difícilmente continuará con su actividad.
Y si hablamos de San Gregori, todo sigue igual, mejor dicho, peor, porque lo
que está pensando el tripartito es en
la devolución de la condición de agente
urbanizador a la antigua urbanizadora,
lo que además de un despropósito,
podría suponer un delito de prevaricación y podría causar un grave perjuicio
a los propietarios ya que devolverían
los avales ya ejecutados que deben
servir para indemnizar a los propietarios que son, al fin y al cabo, los grandes perjudicados por este desastre.

Y por último, y como la gran mentira de este desgobierno, afirman que
existe un remanente de 1,6 millones
de euros cuando falta un 50% de las
obras del año pasado por ejecutar.
Resumiendo y para que todo el mundo
lo entienda, hay un incumplimiento en
la regla de gasto de 750,000 euros, lo
que implica que hay que hacer un plan
económico-financiero, o sea, que hay
que aumentar los impuesto o reducir
los gastos.
¿Qué creen ustedes que hará este
tripartito? Les doy un dato, de momento el precio de la gestión del
agua se mantiene igual y eso que el
reducir este coste para los ciudadanos fue eslogan de campaña de los
tres partidos. ¿Qué harán con los impuestos que ni tan siquiera comentaban en la campaña? Burriana lleva
dos años perdidos por el desierto del
tripartito.
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Pleno Ordinario 02-03-17
El Pleno aprueba la iniciación del expediente de felicitación pública a título individual para el oficial D. Javier López Martín
(T.I.P. número 615), la oficial Dña. Vanessa Hernández Martínez (T.I.P. número 628), el agente D. Vicente Luis López
García (T.I.P. número 519), el agente D.
Miguel Ángel Sánchez Paz (T.I.P. número
612), el agente D. Carlos Juan Guardino
(T.I.P. número 634) y el agente D. Héctor Recatalà Mulet (T.I.P. número 671),
por su actuación en los hechos ocurridos el día 9 de diciembre de 2016, que
se detallan en el informe del Intendente
Principal de fecha 1 de febrero de 2017,
al realizarse un servicio especialmente meritorio en el cumplimiento de sus
funciones y las tareas que les fueron
asignadas.
El Pleno aprueba designar a MARIA
ROMERO CANO, representante de la
Corporación en el CONSEJO RECTOR
DEL CONSORCIO GESTOR DEL PACTO
TERRITORIAL POR EL EMPLEO DE LOS
MUNICIPIOS CERÁMICOS Y SU ÁREA DE
INFLUENCIA DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN; CONSORCIO CONCESIONARIO
DE AGUAS (RED DE ABASTECIMIENTO
DE LA PLANA; CONSORCIO PARA EL
SERVICIO DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS Y DE SALVAMENTO
DE LA PROVINCIA DE CASTELLON; y
CONSELL ESCOLAR DEL COLEGIO DE
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
“PARE VILALLONGA”.
El Pleno acuerda mantener para el ejercicio 2017 los mismos precios y tarifas
del ejercicio 2016 en el contrato de gestión de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable y alcantarillado. Votos a favor, DIECIOCHO (6 del
PSOE, 3 de Compromís, 2 de Se Puede
Burriana, 6 del PP, y 1 de Ciudadanos).
Votos en contra, DOS (2 de CIBUR).
Abstenciones, NINGUNO. Consecuentemente se declara el asunto aprobado
por mayoría.
El Pleno acuerda desestimar las alegaciones formuladas en fecha 17 de octubre

de 2016 (RE 14438), por D. Vicente-Manuel Esteller Robres, en representación
de la mercantil EXCLUSIVAS ESTELLER,
SL,, por los motivos señalados en la
parte expositiva del presente acuerdo.
Y también desestima las alegaciones
formuladas en fechas 7 de octubre de
2016 y 9 de noviembre de 2016 por D.
Raúl Gregori Romero en representación
de la Sociedad de Garantía Recíproca de
la Comunidad Valenciana por los motivos señalados en la parte expositiva del
presente acuerdo.
El Pleno aprueba incoar el procedimiento
de resolución contractual de la condición
de agente urbanizador del Programa de
Actuación Integrada para el desarrollo
de la Unidad de Ejecución B-10 a la
mercantil INMOSAL, SL, motivado por la
inactividad y consiguiente demora en el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Sometido el asunto a la consideración de la corporación, los veinte
miembros presentes del Ayuntamiento
Pleno les prestan unánime aprobación,
y así lo declara la presidencia
La corporación queda enterada de la
dación DE CUENTA AL PLENO DE LOS
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL ENTRE LOS DÍAS
26/01/2017 y 16/02/2017, AMBOS
INCLUIDOS. Así como de la DACIÓN DE
CUENTA AL PLENO DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCALDÍA
PRESIDENCIA OBRANTES EN LA SECRETARÍA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 23/01/2017 al
19/02/2017, AMBOS INCLUIDOS
DESPACHO EXTRAORDINARIO:

MOCIÓN GRUPO CIUDADANOS, RELATIVA A LA DISPOSICIÓN DE UN PROCEDIMIENTO PARA LA DEVOLUCIÓN
DE LAS CANTIDADES SATISFECHAS EN
CONCEPTO DE PLUSVALÍA. Sometido el
asunto a la correspondiente votación,
da el siguiente resultado: Votos a favor,
NUEVE (6 del PP, 2 de CIBUR y 1 de Ciudadanos). Votos en contra, ONCE (6 del

PSOE, 3 de Compromís, 2 de Se Puede Burriana. Abstenciones, NINGUNO.
Consecuentemente se declara el asunto
rechazado por mayoría.
MOCIÓN CONJUNTA GRUPOS PSOECOMPROMÍS- SE PUEDE BURRIANA- PARTIDO POPULAR – CIBUR
- CIUDADANOS, RELATIVA A LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. Sometido el asunto
a la consideración de la corporación, los
veinte miembros presentes del Ayuntamiento Pleno les prestan unánime aprobación, y así lo declara la presidencia.
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 02-03-17

La JGL prorroga el contrato del servicio
de mantenimiento de la señalización viaria del municipio de Borriana, adjudicado a la empresa API Movilidad SA. hasta
el 12 de mayo de 2018, en las mismas
condiciones previstas en el contrato de
13 de mayo de 2015.
La Junta declara restablecida la legalidad
urbanística infringida con la ejecución de
los actos de edificación o uso del suelo ejecutados sin licencia, consistentes
en la construcción de una edificación a
base de fábrica revistada de mortero de
cemento de unos 65 m², sobre solera de
hormigón, así como la construcción de
un habitáculo de unos 4 m², ejecutadas
en parcela 321, polígono nº 25, de la
Carretera Campanilla, en Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido, al
encontrarse en la Zona Húmeda Marjal
Nules Burriana.
La JGL concede a la mercantil MAXIFACT, S.L., licencia de parcelación para
segregar la parcela B’ de resultado de
la parcelación de la finca sita en la Camí
Fondo núm. 43, correspondiente a la finca registral 50926, cuya superficie es de
1.041,41 m², la parcela B´-2, con fachada
a la calle sin nombre y una superficie de
suelo de 307,23 m², quedando el resto
de finca matriz B´-1, con fachada al camí
Fondo y una superficie de 734,18 m.
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La Junta acepta la renuncia presentada
por D. Alberto Sabuco Maciá, en nombre de la mercantil SAYPER CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.L., mediante
escrito presentado en este Ayuntamiento en fecha 27 de diciembre de
2016-, a la licencia de obras concedida
por la Junta de Gobierno Local de fecha
7 de junio de 2010, para derribo de edificio de planta baja sito en C/ Manuel
Peris Fuentes núm. 14 de esta Ciudad.
La JGL concede a la mercantil GAS
NATURAL CEGAS SA, con CIF núm.
A-08009722, licencia de obras para la
realización de una zanja en vía pública
para instalación de red para el suministro de gas natural en TORRE DE LA
MAR, 13 de esta ciudad;
La Junta concede a la mercantil FRESCAMAR ALIMENTACION, S.L. , la licencia de obras solicitada para REFORMA
Y AMPLIACIÓN DE PLANTA PROCESADORA DE PESCADO sita en CR DEL
ZINC NÚM. 4.
La JGL DA CUENTA DE LAS DECLARACIONES RESPONSABLES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 2118/2017,
2119/2017, 2134/2017 Y 2138/2017.
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 09-03-17

La Junta clasifica las empresas, por orden decreciente, de conformidad con
los criterios de adjudicación previstos
en el pliego para el servicio de acceso a
Internet a través de redes fijas para el
Ayuntamiento: 1. Telefónica de España
SAU. 2. Vodafone España SAU, y requiere a Telefónica España SAU para que
dentro del plazo de diez días hábiles,
a contar desde el siguiente a aquel en
que hubiera recibido el requerimiento,
presente la documentación.
La Junta informa favorablemente la
solicitud de Declaración de Interés Comunitario formulada por la mercantil
VALENCIA A CABALLO S.L, para la instalación de una casa rural, explotación
equina y actividad recreativa y de ocio
en suelo no urbanizable -parcelas catastrales 330 y parte de la 23 del polígono 5 de este término municipal.

La JGL estima parcialmente las alegaciones formuladas por Dª M. Eugenia,
Dª Gloria y Dª M. Belén Gil González,
como herederas de D. Juan B. Gil Daudí,
mediante escrito presentado en este
Ayuntamiento en fecha 23 de febrero
de 2017, RE nº 2463, por lo que se refiere a la aceptación, por parte de este
Ayuntamiento, de las medidas de protección del pozo existente en el interior
del inmueble sito en la parcela 51 del
polígono 31 de este término municipal.
La Junta declara restablecida la legalidad urbanística infringida con la ejecución de los actos de edificación o uso
del suelo ejecutados sin licencia, consistentes en la construcción de vallado de parcela con fábrica de bloque de
hormigón, instalación de una vivienda
mobile-home o caravana sobre solera
de unos 30 m2 aproximadamente; instalación de caseta de obra sobre solera
de hormigón de 10 m2, construcción
de un pequeño trastero sobre solera de
hormigón, y relleno parcial de los dos
sequiols con los que linda la propiedad,
ejecutadas en polígono 25, parcela
292, en Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido, al encontrarse en la
Zona Húmeda “Marjal Nules Burriana”.
La JGL incoa expediente sancionador a
D. Pedro Enrique Timoner Domingo y
a Dª Josefa Gallen Nicolau, como promotores, por presunta infracción urbanística cometida al ejecutar obras, sin
previa licencia municipal, consistentes
en la ampliación de vivienda en terraza del ático sito en C/ Federico García
Lorca núm. 9-5º de esta Ciudad. Igualmente incoa expediente sancionador
a D. CARLOS PERIS LOZANO, como
promotor, por presunta infracción urbanística cometida al ejecutar obras sin
previa licencia municipal, consistentes
en la reforma de local sito en Paseo
San Juan Bosco núm. 12 de esta Ciudad, para ejercicio de una actividad de
Gimnasio.
La Junta ordena a la mercantil SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN
BANCARIA SA, como propietaria del inmueble sito en C/ MADRE TERESA DE
CALCUTA, ESQUINA C/ JUAN BAUTISTA

ROCHERA MINGARRO para que proceda en el plazo de UN MES a realizar los
trabajos consistentes en: limpieza de la
parcela; sustitución del vallado metálico (por caída de las mismas) por vallado
permanente con bloques de hormigón
a 2 ml. y reparación de todas las baldosas deterioradas de la acera, pegadas
al inmueble, por deterioro por hierbas
del inmueble que sobresalen a la acera.
La Junta DA CUENTA DE LAS DECLARACIONES RESPONSABLES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 2425/2017,
2427/2017, 2428/2017, 2625/2017
Y 2629/2017.
DESPACHO EXTRAORDINARIO PRIMERO:
La Junta decreta la imposibilidad de
continuar con el ejercicio de la actividad
de pub que viene ejerciendo en el inmueble sito en paseo san Juan Bosco, 10
(acceso por c/ Vicente Marco Miranda,
s/n), en tanto no disponga de licencia
de apertura o habilitación para el ejercicio de la actividad, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 17.2 del Decreto
143/2015, de 11 de septiembre, del
Consell.
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 15-03-17

La Junta da cuenta de la SENTENCIA
NÚM. 15/2017 DICTADA POR EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NÚM. 1 DE CASTELLÓN,
LA CUAL DESESTIMA EL RECURSO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO INTERPUESTO POR MARIOLA AGUILERA
SANCHIS, Mª JESÚS SANCHIS GUAL Y
ANTONIO SÁNCHEZ AVILÉS. Y también da cuenta de la SENTENCIA NÚM.
176/2016 DICTADA POR EL JUZGADO
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NÚM. 1 DE CASTELLÓN, LA CUAL
DESESTIMA EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO INTERPUESTO POR CONFEDERACIÓN SINDICAL
DE COMISIONES OBRERAS DEL PAÍS
VALENCIANO.
La JGL aprueba el expediente para la
contratación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS MÁQUINAS DE
ENTRENAMIENTO DE LA SALA DE
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FITNESS SITUADA EN LA PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA DE BORRIANA y los
pliegos de Prescripciones Técnicas y de
Clausulas Administrativas Particulares.
La Junta declara desierto el procedimiento para adjudicar la concesión administrativa de la explotación de las instalaciones del bar del Trinquete Municipal
de Borriana.
La JGL prorroga el contrato de salvamento y socorrismo en playas de Burriana suscrito con Aguanorte Piscinas y
Ocio SL durante un año, es decir, hasta
el 31 de mayo de 2018, en las mismas
condiciones previstas en el contrato de
fecha 30 de mayo de 2013 y por el importe anual de 106.480 € IVA incluido.
La Junta autoriza la devolución del aval
num. 1869 por importe de 1.175 euros,
depositado por Christian Fabregat Beltrán, como garantía de la prestación del
servicio de dirección letrada y defensa
jurídica del Ayuntamiento de Borriana.
La JGL estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
Dragados SA contra la desestimación
presunta de una solicitud presentada el
26 de julio de 2013 ante la Conselleria
de Educación, Cultura y Deporte y anula esta actuación administrativa, al ser
contraria a Derecho.
La Junta concede a D. ANTONIO ESCOLAR ROSALES, licencia para legalización
de obras consistentes en el relleno de
zahorras en parcelas 230-233 del Polígono 23, en Camí La Pedrera de esta
Ciudad.
La Junta declara la innecesariedad de
la licencia de parcelación solicitada por
Dª ISABEL VICENT SORIANO-CANOS,
para segregar de la finca registral 397,
correspondiente a las parcelas 190 y
191 del polígono catastral 24, - con una
superficie de 4.429,00 m2 según título
y de 4.434,42 m2 conforme a medición
realizada por técnico competente-, la
superficie de 1.662,93 m2, quedando
como resto la superficie de 2.771,49
metros cuadrados.
La JGL concede a D.CARLOS PERIS LOZANO, licencia para legalización de
obras consistentes en la adecuación de

local sito en Paseo San Juan Bosco núm.
10-local 2 (recayente a C/ Vicente Marco
Miranda) de esta Ciudad.
La Junta declara restaurada la legalidad
urbanística infringida con la ejecución de
las obras consistentes en la adecuación
de local sito en Paseo San Juan Bosco
núm. 10-local 2 (recayente a C/ Vicente
Marco Miranda) de esta Ciudad.
La JGL incoa a D. Antonio Escolar Rosales, expediente para la restauración de
la legalidad urbanística vulnerada, por la
realización, sin previa licencia ni orden
de ejecución, de los actos de edificación
o uso del suelo consistentes en la instalación de una caseta prefabricada-contenedor sobre solera de hormigón en
Camí La Pedrera, parcelas 230-233 del
Polígono 23 del término municipal de
esta Ciudad.
Igualmente incoa a la mercantil ALQUERIA MASCAROS S.L., expediente
para la restauración de la legalidad urbanística, por la realización, sin previa licencia ni orden de ejecución, de los actos
de edificación o uso del suelo consistentes en la reforma del inmueble-alquería,
Alquería Mascarós, así como diversas
obras ejecutadas en la zona ajardinada
en Camí Carnissers de este término municipal.
La Junta desestima la solicitud de D.
Manuel Ramos Vicent, en representación de D.Manuel Macario Claramonte,
de que se se le exima tener que proceder
al derribo de la solera de hormigón, por
carecer de objeto, toda vez que ha procedido voluntariamente a la demolición
de la misma.
La JGL concede a la mercantil TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU, licencia municipal para apertura de zanja en vía pública
de 16 metros de canalización subterránea, configuración de dos tubos de 63
mm de diámetro y una arqueta tipo M de
40X40 cm, para la ampliación de red de
telecomunicaciones en C/ Lucrecia Bori,
núm 5.
La Junta concede a FERNANDEZ ESCRIG, ELENA, la licencia de obras solicitada para CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE en
AVDA. PARIS NÚM. 13 de esta localidad,
según proyecto básico presentado y
obrante en el expediente.
La Junta DA CUENTA DE LAS DECLARACIONES RESPONSABLES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 2760/2017,
2880/2017, 2914/2017, 2917/2017 Y
2923/2017.
DESPACHO EXTRAORDINARIO PRIMERO:
La Junta prorroga el contrato del servicio de inmovilización, retirada y traslado
de vehículos de la vía pública al depósito municipal de Borriana, suscrito con
Grúas La Plana SL hasta la entrada en
vigor del nuevo, siendo la previsión de
tres meses más, es decir, hasta el 31 de
mayo de 2017, en las mismas condiciones previstas en el contrato de 29 de
agosto de 2013.
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 23-03-17

La JGL aprueba adherirse a la Central de
Contratación de la FEMP a fin de poder
contratar las obras, servicios y suministros que oferte la citada Central, de conformidad a las condiciones y precios que
se fijen en los correspondientes contratos o acuerdos marco que se suscriban
entre dicha central y las empresas adjudicatarias de los mismos.
La Junta autoriza la devolución del importe de 584,74 euros, a favor de Winton Iberíca SA, depositado como garantía de la prestación del servicio de
desratización y desinfección en dependencias municipales de Ayuntamiento
de Borriana.
La Junta adjudica a la mercantil BECSA,
SA como licitador a cuyo favor ha recaído
la propuesta de adjudicación, el contrato
de obras de “Reparación del pavimento
de la Av. Nules y de un tramo del Camí
Marjalet”, por un importe de 37.474'00
€ (sin IVA).
La JGL renueva el contrato de arrendamiento respecto del inmueble sito en
partida del Palau, hoy calle Villarreal de
este término de Burriana, con destino de
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aparcamiento de vehículos; quedando
prorrogado desde el día 1 de mayo de
2017 hasta el 31 de julio de 2017, por
un precio de 3.806'10 €.
La Junta estima la solicitud formulada
y concede a la mercantil BECSA, SAU,
como adjudicataria del contrato de
obras de “Renovación del pavimento
e implantación de carril bici y paseo
peatonal en la Carretera de Burriana al
Puerto”, una prórroga de un mes en el
plazo de ejecución de las obras, hasta
el 20 de abril de 2017.
La Junta DA CUENTA DE LA SENTENCIA
NÚM. 66/2017 DICTADA POR EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NÚM. 2 DE CASTELLÓN,
LA CUAL DESESTIMA EL RECURSO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
INTERPUESTO POR URBANIZADORA
VISTAMAR, SL CONTRA EL ACUERDO
PLENARIO DE 7 DE MAYO DE 2015.
La JGL declara restablecida la legalidad
urbanística infringida con la ejecución
de los actos de edificación o uso del suelo ejecutados sin licencia, que seguidamente se detallan, en polígono 24
parcela 42, Camí Marge-Camí Llombai,
en Suelo No Urbanizable de Régimen
Común del término municipal de esta
Ciudad.
La Junta archiva las actuaciones obrantes en el expediente sancionador incoado a Dª Maria Isabel Morte Parra y a
D. Miguel Angel Morte Parra, en calidad
de promotores, por presunta infracción urbanística cometida al ejecutar
las obras sin previa licencia municipal
en polígono 24 parcela 42, Camí Marge-Camí Llombai, en Suelo No Urbanizable de Régimen Común de este término municipal.

La JGL autoriza a Dª M. Teresa Nebot
Aymerich, la división del local sito en
la C/ Valencia núm. 48 y C/ Primero de
Mayo núm. 29 de esta Ciudad, en dos
locales de 55 m² (Local 1, sito en la calle
1º de mayo, 29) y de 35 m² (Local 2, sito
en la calle Valencia, 48 ) y zaguán de 18
m² de superficie construida, respectivamente.
La Junta concede a la mercantil MAXIFACT, S.L., licencia de parcelación para
segregar de la parcela B’-1 de resultado
de la parcelación de la finca sita en la
Camí Fondo núm. 43, cuya superficie es
de 734,18 m², la parcela B´-1A, con una
superficie de suelo de 350,76 m², quedando como resto de finca una superficie de 383,42 m2, ambas con fachada
al Camí Fondo de esta Ciudad.
La JGL propone como medida de restauración de la legalidad urbanística
vulnerada, la restitución del inmueble
sito en El Pla nº 11-entlo de esta Ciudad, a su estado originario.
La Junta concede a D. VICENTE MIGUEL
HERRERA PALOMAR, licencia provisional para la ejecución de obras en en CL
HONDO, CM 2 16 de esta Ciudad.
La JGL concede a la mercantil VODAFONE ONO, S.A.U licencia de obras para la
realización de una zanja en vía pública
para la acometida en C/ Hidrogen, 11
con 53 m de canalización de acera y 2
m de canalización en calzada con un
tubo de 110 y construcción de dos arquetas de 60X60 cm.
La Junta concede a la mercantil VODAFONE ONO, S.A.U, licencia de obras
para la realización de una zanja en vía
pública para acometida en C/ Ferro esquina C/ Coure con 2 m canalización en
acera y 2 m de canalización en calzada

con dos tubos de 110 hasta arqueta
existente.
La JGL concede a SANCHEZ IQUIERDO, MARIA DOLORES y a BENAGES
GARCIA, ANTONIO, la licencia de obras
solicitada para CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR en CR ANDEN
NUM. 7 de esta localidad.
La Junta concede a RUBIO TORRES,
ANA MARIA y a LOPEZ CHIVA, ENRIQUE, la licencia de obras solicitada para
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PAREADA Y PISCINA en CR MADRID 3C de
esta localidad.
La JGL concede a la COMUNIDAD PROPIETARIOS RAFAEL MARTI VICIANA, 1,
la licencia de obras solicitada para REPARACIÓN DE FACHADA DE EDIFICIO
sito en PZA. RAFAEL MARTI DE VICIANA NUM. 1 de esta localidad,
La Junta DA CUENTA DE LAS DECLARACIONES
RESPONSABLES
PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:
3074/2017, 3288/2017, 3336/2017,
3346/2017, 3353/2017, 3356/2017,
3405/2017, 3425/2017, 3463/2017,
Y 3467/2017.
DESPACHO EXTRAORDINARIO PRIMERO:
La Junta declara desierto el procedimiento abierto tramitado para contratar,
en régimen de concesión administrativa, de la explotación de las instalaciones del bar del edificio polifuncional
municipal de la Serratella, habida cuenta que no se ha presentado ninguna
proposición y publicar en el perfil del
contratante.

medi ambient

Arnandis detalla públicament les
campanyes de conservació del
paratge natural del Clot de la
Mare de Déu

E

l màxim responsable de l'àrea de
Medi ambient de l'Ajuntament
de Borriana, Bruno Arnandis, ha
volgut explicar públicament les diferents campanyes de poda i tala que
en els últims mesos s'han dut a terme
en la zona del Clot de la Mare de Déu,
“i que s'han realitzat única i exclusivament amb l'aprovació i consell dels
ens i experts consultats durant l'últim
any i de l'empresa concessionària de
la cura dels paratges naturals, que
han coincidit en la necessitat d'actuar
ràpidament tal com hem fet”.
Arnandis ha fet repàs dels treballs
duts a terme fins al moment, “començant per la campanya d'anàlisi i
marcat dels exemplars ja morts que
es va dur a terme conjuntament entre
Ferrovial i els serveis tècnics la passada tardor, i en el qual ja s'advertia la
greu afecció en molts d'ells per la plaga de grafiosis”. A més, i eixint al pas
de les diferents manifestacions públiques per part de l'oposició municipal,
Arnandis ha aclarit que “tant en 2013
com en 2014 i 2015 ja es van dur a
terme alguna d'aquestes campanyes
de tala, sense que en aquell cas s'informara com és preceptiu a la Junta
de Protecció del Clot, que en l'última
reunió si que ha sigut informada com
cal”. Amb l'objectiu d'aclarir totes les
dades i afirmacions abocades sobre
el procés de tala en aquesta zona de
L'Estany de la Vila, Arnandis ha detallat que “tal com s'explica en l'informe
de l'empresa Ferrovial, s'han talat al
voltant de 40 oms grans afectats per
grafiosis, i s'ha actuat en forma de

podes en altres 70 exemplars, però
sempre intentant mantenir cada arbre
actuant sobre el brancatge.
Prevenció per a evitar accidents. Arnandis també ha volgut aportar més
arguments per a la realització de les
últimes campanyes, ja que com ha explicat “tant la gran quantitat de canyes
com d'alguns arbres i arbustos arrancats per les riuades suposen un perill
en diversos sentits, ja que, d'una banda s'acumulen en diferents punts del
Clot i acaben arrancant altres arbres,
a més de facilitar que puguen acabar
caent sobre els camins. I d'altra banda,
tota aquesta sèrie de troncs i arbres
poden ocasionar un problema fins i tot
per a la navegació marítima”. Arnandis ha volgut acabar les seues explicacions posant l'accent principalment
que “les campanyes de tala i poda es
fan sempre amb el suport tècnic i els

informes pertinents que així ho aconsellen i fins i tot, ho exigeixen, i en la
majoria de casos es realitzen com a
mesures de seguretat i prevenció,
ja que la gran afluència de vianants
i corredors fa que augmente el perill d'accident en el cas de caiguda de
branques i arbres sencers”. A més, ha
tornat a explicar que “simultàniament
a aquestes campanyes hem realitzat
unes altres de plantació d'arbustos
i arbres el passat any en els camins
propers al Clot, a més dels exemplars
d'espècies autòctones que també
hem plantat sempre sota la supervisió i consell del IEF (Centre de Recerca
i Estudis Forestals)”. Finalment, també
s'ha detallat que dins de les mateixa
campanyes, s'ha procedit a eliminar
algunes espècies invasores perilloses
per a l'equilibri natural de la zona com
és el cas de la coneguda com a falsa
acàcia.
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AGENDA
NAIXEMENTS
Juan Ignacio Vilallonga Jovenia, fill de
Juan Ignacio i María Luz
Enzo Tena Serrano, fill de Rubén i de
María Yeni
Nil Lloret Usó, fill de Rubén i de Noelia
Raúl Adrián Mocu, fill de Felix-Adrian i de
Florentina Claudia
Juan Gosálvez Díaz, fill de Juan i
d'Águeda
Darío Sanchis Mateo, fill de Salvador i de
Maria José
Hugo Atienza Galí, fill d'Arturo i de
Veróncia
Gael Nicolás Usó, fill d'Arturo i de

DEFUNCIONS
PURIFICACIÓN GOMEZ MENARGUEZ...88
JUAN FRANCISCO BORJA VALLS...........68
CONSUELO TORREN SERRA.................89
ANGELA MARCO GARCIA......................83
LUIS SEGARRA JULVE............................78
ROSA MEMBRADO DOÑATE.................86
JUAN BATALLER GALDON......................65
MARIA PALAU TORNER.........................87
DOLORES ABRIL BULEO........................72
JOSE SALES GASCO................................83
SUSANA ROSA ALCON ESCRICHE.........59
BAUTISTA CAPDEVILA TORNER............92
GLORIA CHORDA ESCRIBA....................87
MªDOLORES GARRIDO GIMENEZ.........59

Carolina

MARIA PINTOR JORDAN.......................94

Mateo Calvo Torrent, fill de Rafael i de

VICENTE FELIS MONFORT....................83

María Mercedes

VICENTE JOSE FONTO FORTEA.............76

Lina Zinbi Mamouni, filla de Hicham i de

MANUEL JOSE ROS BERNABEU............85

Hanane

ANTONIO TORRALBA GASCON.............70

Carla Monfort Rodiel, filla de Adrián i de

VICENTE MANZANO PAUNER...............75

Cristina
Pablo Vázquez García, fill de Javier i de
María Amparo
Noah Conde Gómez, filla d'Alberto i de
Sara
Nuria Prior Munera, filla de moisés i de
Malva
Alejandro Andrés Gonzáles, fill de
Lorenzo i d'Ana Dolores
Adrina Calonge Gómez, filla de Mario i de
Lorena
Álvaro Pérez Gonzáles, fill de Carlos
Javier i de Marta

MATRIMONIS
• Cristian Nicusor Raduca
i Violeta Mulova Krumova
• Francisco Javier Veral Jimeno
i Eva Maria González Expósito

*INHUMACIONS AL CEMENTERI
MUNICIPAL

TELÈFONS
Ajuntament de Borriana ........................964 51 00 62
Tinència Alcaldia Port .............................964 58 70 78
Policia Local ............................................... 964 51 33 11
Guàrdia Civil ............................................... 964 59 20 20
Jutjat ............................................................. 964 51 01 87
Serveis Socials .......................................... 964 51 50 14
Casal Jove ................................................... 964 59 16 92
Biblioteca Municipal................................ 964 03 39 61
Oficina d’Activitats Culturals ............... 964 83 93 17
Oficina de Turisme .................................. 964 57 07 53
P. Poliesportiu M ...................................... 964 59 10 02
Piscina Municipal ..................................... 964 59 14 00
INSS .............................................................. 964 51 28 54
Agència Ocupació i Des. ........................ 964 03 30 37
Ecoparc Municipal ................................... 628 49 10 88
CAP................................................................ 964 51 25 25
CEAM
(C. Especialitzat d’At. al Major)............. 964 33 40 90
ADI Servei d’atenció a la infància ...... 964 03 32 08
(de 0 a 3 anys, de 9 a 14 hores) ......... 630 71 70 97

COL•LEGIS

CP Vilallonga ............................................. 964 55 84 90
CP Roca i Alcaide ..................................... 964 73 83 60
CP Penyagolosa ....................................... 964 73 83 55
CP Iturbi ...................................................... 964 73 83 65
CP Novenes de Calatrava ..................... 964 73 88 70
CP Cardenal Tarancón ............................ 964 73 88 75
Col·legi Salesià .......................................... 964 51 02 50
Col·legi Illes Columbretes ..................... 964 51 63 62
Col·legi Vila Fàtima .................................. 964 51 25 18
Col·legi Consolació .................................. 964 51 02 93
IES Jaume I ................................................. 964 73 89 35
IES Llombai ................................................ 964 73 92 65
Centre Educació Especial ...................... 964 73 87 95
Escola Permanent d’Adults ................. 964 59 10 01
Guarderia Infantil .......................................964 5102 41
Escola de la Mar ....................................... 964 58 61 60
Escola Taller ............................................... 964 51 03 61
CME Rafel Martí Viciana ....................... 964 03 32 30

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

Centre de Salut ......................................... 964 39 07 50
Urgències ................................................... 964 39 07 60
Cita prèvia .................................................. 964 39 07 50
Centre de Salut Port ............................... 964 39 92 80
Consultori del Grau (sols estiu) .......... 964 58 53 85
CSI Novenes (cita prèvia) ...................... 964 55 87 00
CSI Novenes (urgències) ....................... 964 55 87 01
Hospital General Castelló ..................... 964 72 65 00
Hospital de la Plana ................................ 964 39 97 75
Ciutat Sanitària La Fe ............................. 964 86 27 00
Centre de P. Familiar .............................. 964 55 87 08
Salut Mental .............................................. 964 39 07 56
Creu Roja .................................................... 964 51 76 07
Hospital La Magdalena ......................... 964 24 44 00
Hospital Provincial .................................. 964 35 97 00

DIVERSOS

Cementiri .................................................... 964 51 01 49
Centre Alq. Sta. Bàrbara ........................ 964 51 00 93
Junta Local Fallera ................................... 964 51 62 17
Ràdio Taxi ................................................... 964 51 01 01
Centre Cultural La Mercé ...................... 964 51 00 10
Parc Comarcal Bombers ...........................................085
Estació RENFE ......................................... 902 43 23 43
Magatzem Municipal ............................. 964 51 87 12
Mercat Municipal ..................................... 964 51 07 37
Síndicat de Regs ...................................... 964 51 45 51
Cambra Agrària (Consell Agrari) ......... 964 57 06 08
FACSA .......................................................... 964 51 28 00

AGENDA
HORARI AUTOBÚS BORRIANA · PORT · GRAU / BORRIANA · CASTELLÓ
BORRIANA- Rda. Pere IV / CASTELLÓ – Pl. Jutge Borrull (parades inicial i final)
EIXIDA DE BORRIANA PORT GRAU......
8.20 ..........................PORT·RATLLA·GRAU
9.20 ...........................................GRAU·PORT
10.20 ........................................PORT·GRAU
11.20 .......................GRAU·PORT·RATLLA

HORARIS:
BORRIANA·RENFE·ALQUERIES
10.20............................ALQUERIES·RENFE
12.20............................ALQUERIES·RENFE
15.20............................ALQUERIES·RENFE
19.20............................ALQUERIES·RENFE

12.20 ........................................PORT·GRAU
13.20 ........................................GRAU·PORT
15.20 ........................................GRAU·PORT
16.20 ........................................PORT·GRAU

HORARIS FINS A LA RATLLA
8.20......... 11.20............ 18.20............20.20

18.20 .......................PORT·RATLLA·GRAU

BORRIANA·ALQUERIES
SANTA BÀRBARA

19.20 ................................................................

7.30.........................................................11.30

20.20 .......................PORT·RATLLA·GRAU

NOMÉS DIMARTS DIA DE MERCAT

LÍNIA BORRIANA · CASTELLÓ
Eixides
BORRIANA cap
a Castelló

Eixides
CASTELLÓ
a Borriana

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

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

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

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

DIUMENGES I FESTIUS
8.00............ 14.00
9.30............ 16.00
11.00.......... 18.00
12.30.......... 20.00
TOTS ELS AUTOBUSOS TENEN PARADA A L’HOSPITAL DE LA PLANA
*NO CIRCULA DIUMENGES I FESTIUS

WEBS MUNICIPALS
www.burriana.es
www.bibliotecaspublicas.es/burriana
casaljove.burriana.es
adi.burriana.es
turisme.burriana.es
arxiu.burriana.es
sme.burriana.es
mam.burriana.es (Museu Arqueològic)
www.cmeviciana.es

cardenaltarancon.burriana.es
www.burrianacultura.es
www.juanvarea.es
www.cvdonaburriana.org
www.facebook.com/ajuntament.burriana
policialocalburriana.es
www.promocioeconomica.burriana.es
participa.burriana.es

Horaris atenció Tinència Alcaldia
Poblats marítims
· 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
· Divendres 9 matí a 13 hores Tinència Alcaldia

TELÈFON TAXI
ADAPTAT:
622 12 29 66

8.45............ 15.00
10.15.......... 17.00
11.45.......... 19.00
13.15.......... 21.00

FARMÀCIES
DE GUÀRDIA MAIG
• Medina Badenes, Begoña
Carrer del Finello, 15 ..................4, 15, 26
• Muñoz Melchor, Fco. Javier
Camí d'Onda, 41 ..........................5, 16, 27
• Peirats Santa Agueda, Jose A
Carrer de La Tanda, 22 ..............6, 17, 28
• Terradez-Fuster
Sant Vicent, 8 ................................7, 18, 29
• Terrádez Navarro, Jose E.
Federico Garcia Lorca, 19 .........8, 19, 30
• Vernia Sabater
Progreso, 17 ..................................9, 20, 31
• Doménech Font
Maestrats, 28................................1, 12, 23
• Gascó Mussoles
Pl. de les Monges 12...................2, 13, 24
• Lloris Carsi
Barranquet 22...............................3, 14, 25
• Beltrán Martínavarro
Av,. Llombai, 1.....................................11, 22
• Almela Castillo
Calle del Raval, 6 ...............................10, 21
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