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Borriana

camina ferma cap
a la mobilitat sostenible
El Barri València triomfa novament en les Creus de Maig de 2017
i el Cardenal Tarancón rep l'homenatge de la ciutat
en el 110 aniversari del seu naixement
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L'OBERTURA DEL VIAL
DEL PORT A LA CIUTAT
SITÚA BORRIANA EN ELS
ESTÀNDARDS EUROPEUS DE
MOBILITAT SOSTENIBLE
La totalitat dels i les representants municipals,
amb l'alcaldessa Maria Josep Safont al capdavant, reben
a la consellera Salvador en el que qualifiquen com “el reflex
perfecte de col•laboració i treball conjunt entre
administració municipal i autonòmica”

L

a consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori,
María José Salvador, ha visitat la
ciutat de Borriana per a comprovar l'estat del passeig ciclopeatonal que unix
la ciutat amb el Port i sobre el qual ha
assegurat que és "el millor exemple de
col•laboració entre administracions per
a executar el full de ruta marcat i fer realitat la mobilitat sostenible". Amb aquest
passeig ciclopeatonal s'aconseguix situar aquesta avinguda "en el segle XXI",
com ha comentat.
Al seu costat, la representació municipal
formada per tots i totes les membres de
l'equip de govern, han pogut vore com

ja ”molts veïns i veïnes de Borriana fan
ús tant del carril bici com de l'habilitat
per a vianants, per la qual cosa podem
concloure que era una obra més que necessària per a la nostra ciutat i que serà
de gran utilitat perquè aqueixa mobilitat
sostenible convisca a la perfecció amb
el tràfic rodat”, tal com explicava l'alcaldessa, Maria Josep Safont. A més, també
ha estat present en la visita el director
general d'Obres Públiques, Carlos Domingo, qui ha seguit des de fa mesos i de
forma exhaustiva les labors d'adequació
i construcció de la nova avinguda. Tal
com ha destacat la mateixa Consellera
en finalitzar el passeig a través del carril per vianants "és fonamental apostar

ACTUALITAT
per la seguretat vial, per la mobilitat
sostenible i, amb aquesta actuació,
col•loquem a Borriana en eixa xarxa ciclopeatonal que connecta Nules
amb Orpesa i, a més, en el marc de
les polítiques europees en matèria
de mobilitat, en la iniciativa EuroVelo.
En definitiva, ens estem acostant als
estàndards que existeixen en altres
països de la Unió Europea".
Per la seua banda, l'alcaldessa de
Borriana ha volgut destacar el “perfecte enteniment” entre Conselleria
i Ajuntament, “en el que és el millor reflex que el treball coordinat i
la col•laboració entre institucions

públiques deriva en projectes com
el del vial al Port, finançat per ambdues institucions i que fa anys que
era una demanda molt estesa entre
la ciutadania”. A més, Safont ha posat l'accent en que “l'augment de la
seguretat i l'aposta per la mobilitat
sostenible eren els nostres objectius
i a la vista està que hem aconseguit
tenir una avinguda segura i tranquil•la per a poder desplaçar-se a
través d'ella».
Un nou passeig ciclopeatonal
Els estudis d'aquest passeig ciclopeatonal s'han realitzat conjuntament
entre els tècnics de la conselleria i

de l'ajuntament, dues administracions han assumit aproximadament
la meitat de l'execució i el cost de
les obres cadascuna. L'aportació de
la Generalitat ascendeix a 350.000
euros.
L'actuació s'ha realitzat entre l'avinguda Jaume I i l'avinguda Mediterrània, en l'avinguda Jaime Chicharro,
i s'ha redistribuït l'espai disponible
per a construir un passeig ciclopeatonal en el costat nord. Des de la
rotonda on s'inicia el tram construït
de doble carril bici i per als vianants,
fins a la rotonda d'entrada
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falles

LA FALLA BARRI VALÈNCIA TORNA A
ACONSEGUIR EL DOBLET EN ELS PREMIS
DE LES CREUS DE MAIG DE 2017

S'imposa en les dues
categories seguida de
L'Escorredor i Sant
Josep en les majors i de
L'Escorredor i Don Bosco
en la infantil

L

a Falla Barri València ha aconseguit per cinquè any consecutiu
imposar-se en els premis de les
Creus de Maig de Borriana. Ha sigut la
Llar Fallera el lloc que ha acollit la cerimònia de lliurament dels Premis als
vuit millors conjunts tant en categoria absoluta com a infantil, a més dels
dos premis a les millors Creus, que en
aquesta ocasió han recaigut en la Falla
Don Bosco en categoria infantil i també la del Barri València en les majors.

falles
Pocs minuts després de les cinc de la
vesprada, les Reines Falleres, Elena
Collado i Silvia Martínez es trobaven
amb la presidenta de la Junta Local
Fallera, Lluïsa Monferrer, l'alcaldessa
de Borriana, Maria Josep Safont i el
conjunt de representants falleres tant
de les comissions com de les Corts
d'Honor i les Dames de la Ciutat, per a
iniciar la cercavila que les portaria fins
a la Llar Fallera.
Allí, molts i moltes dels fallers i falleres ja esperaven al moment en que les
Corts d'Honor, les Reines i les autoritats prengueren el seu lloc en l'escenari per a començar a conèixer el llistat
de conjunt premiats en aquestes Creus
de Maig de 2017. En la categoria infantil han sigut la Falla Don Bosco en
tercer lloc i la del Barri L'Escorredor en
segon les que han acompanyat en el
podi a la Falla Barri València. També
Don Bosco ha arreplegat la banderola
que l'acreditava com a millor creu.

setmana del mes de maig han mantingut ben viva la tradició de les Creus de
Maig i l'han convertit un any més en
un referent i atractiu molt especial dins
del calendari faller”.
PREMIS CREUS DE MAIG 2017
1-FALLA BARRI VALÈNCIA

PREMIS INFANTILS
CREUS DE MAIG 2017

2-L'ESCORREDOR

1-FALLA BARRI VALENCIA

3-SOCIETAT SANT JOSEP

2-L'ESCORREDOR

4-DON BOSCO

3-DON BOSCO

5-BARRI QUARTS DE CALATRAVA

4-BARRI LA BOSCA

6-BARRI LA VILA

5-SOCIETAT SANT JOSEP

7-BARRI D'ONDA

6-BARRI LA MOTA

8-BARRI LA MERCÈ

7-BARRI LA MERCÈ

I en la màxima categoria, i tal com
molts havien previst ja amb antelació,
de nou L'Escorredor i Barri València
semblaven les favorites a priori. I es
van complir els pronòstics, ja que després de conèixer que la Falla Societat
Sant Josep era tercera, tan sols va caldre escoltar que L'Escorredor es feia
amb el segon lloc i Barri València revalidava un any més el seu premi al millor
conjunt de les Creus de Maig 2017 de
Borriana. Una vegada acabada la gala
de lliurament cadascuna de les comissions falleres es dirigia fins al seu
centre de reunió al costat de les Creus
per a seguir gaudint d'un dia de festa al
costat de les xarangues que acompanyaven a cadascuna d'elles. En el casal
Faller de la Falla Barri València l'alegria
era més que palesa, al costat de l'admiració d'aquells i aquelles que encara
no havien visitat l'impressionant jardí i
les Creus de la falla.
Tal com coincidien a assenyalar la regidora de Festes i presidenta de la JLF,
Lluïsa Monferrer, i l'alcaldessa Maria
Josep Safont que van presidir l'acte de
lliurament de premis, “un any més hem
pogut vore en els carrers de Borriana
els espectaculars, artístics i delicats
treballs de les comissions falleres de la
nostra ciutat, que en aquesta primera
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ANIVERSARI

LAS CONFERENCIAS DEDICADAS A
TARANCÓN EN EL 110 ANIVERSARIO DE SU
NACIMIENTO MUESTRAN LA DEVOCIÓN DE
LA CIUDAD POR EL CARDENAL

P

or segundo jueves consecutivo,
el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Borriana ha vuelto a
quedarse prácticamente pequeño a la
hora de acoger la conferencia “Pablo
VI, Tarancón y los Obispos Españoles”,
enmarcada dentro de los actos de conmemoración del 110 aniversario del
nacimiento del Cardenal Tarancón. En
este caso ha sido el licenciado en Filosofía y Teologíra y Doctor en Historia
de la Iglesia por la Universidad Gregoriana de Roma, Juan María Laboa, quien se ha encargado mostrar el tipo de
iglesia que representó Tarancón, junto
con el trabajo que realizó al lado de
los obispos Pont i Gol, Jubany, Setién,
Cases Deordal, Echarren o Iniesta. Tarancón, apoyado por el Papa Pablo VI
crea una iglesia cercana, vinculada con

los pobres, interesada por la sociedad
y la política del momento, una iglesia
no muy diferente de la que tenemos
actualmente con el Papa Francisco.
Previamente a la conferencia ofrecida por Laboa, tanto la alcaldesa de
Borriana, Maria Josep Safont, como el
concejal de Cultura del Ayuntamiento,
Vicent Granel, no han querido perderse, tal y como ya hicieran la semana
pasada, la conferencia que “nos recuerda y hace estar presente la labor
de uno de los personajes claves tanto
en la historia de nuestra ciudad como
del conjunto de la iglesia y la sociedad
durante la segunda mitad del siglo XX,
por eso entendemos que no debíamos
dejar pasar la ocasión de conmemorar
el 110 aniversario de su nacimiento,

volviendo a acercar su obra al conjunto
de la ciudadanía”. Ha sido el periodista
Vicent Ríos quien ha presentado a J. M.
Laboa recordando las palabras que usó
en su momento para definir al Cardenal Tarancón, considerándolo como “el
que fue capaz de llevar a la iglesia española desde una orilla a otra”
Una vez finalizada la ponencia, el conferenciante Juan M. Laboa recibía de
manos de la alcaldesa Maria Josep
Safont, la litografía con la silueta de
la ciudad de Borriana realizada por el
borrianense Vicent Guerola, entre los
aplausos del numeroso público que
ha demostrado que Borriana sigue teniendo muy presente y en consideración tanto la figura como el legado del
Cardenal Tarancón.

MEDI AMBIENT

L'INFORME DE LA GENERALITAT AVALA LES
ACTUACIONS DE PODA, DESBROSSAMENT
I RETIRADA D'ARBRES REALITZADES
EN EL CLOT DE LA MARE DE DÉU
Els treballs de neteja i condicionament també són aprovats per altres dos informes
realitzats tant per l'empresa Ferrovial com pels serveis tècnics que van realitzar l'anàlisi

L

a regidoria de Medi Ambient de
l'Ajuntament de Borriana ha volgut detallar i exposar els diferents
informes d'avaluació dels treballs realitzats en els últims mesos en el paratge natural del Clot de la Mare de Déu. I
són fins a tres els informes que avalen
les labors de desbrossament, poda,
retirada d'arbres morts, eliminació de
vegetació oclusiva, regularització, “eliminant únicament els elements que
obstruixen, com les branques i vegetació acumulada, així com la retirada
d'abocaments de residus sòlids, respectant el traçat, fisonomia i estructura del llit i sense realitzar cap obra, per
la qual cosa no afecta a Xarxa Natura
2000 i si a la zona humida de la Comunitat Valenciana conforme a l'Acord de
10 de setembre de 2002”, tal com explicava el regidor Bruno Arnandis, després de l'anàlisi de l'informe realitzat
pel Consell.

D'entre les principals conclusions de
l'informe realitzat per la Generalitat,
destaquen els punts referents a l'afecció dels treballs sobre el paratge, on es
detalla que “no afecta a Xarxa Natura
2000”, per la qual cosa “s'autoritza el
tall i extracció d'Arundo donax catalogada com a espècie invasora”, a més
d'assenyalar que els treballs es duran
a terme “no realitzant cap obra, només
haurà d'afectar a residus sòlids urbans o
dipòsits acumulats per avingudes ocorregudes en anys anteriors”, tal com s'ha
fet durant les últimes campanyes de
neteja i adequació del Clot. Un altre dels
punts que es compleixen tal com exigeix
l'informe del Consell és l'execució dels
treballs fóra del període de nidificació
de les espècies aquàtiques. Però a més,
Bruno Arnandis ha volgut afegir que “ja
vam fer també públic l'informe realitzat
per l'empresa Ferrovial, amb el que les
labors s'han realitzat única i exclusiva-

ment 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”.
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CULTURA

EL MAIG DI GRAS CONVERTIX ELS CARRERS
DE BORRIANA EN UN ESPECTACLE DE
COLOR I MÚSICA NEGRA

F

altaven pocs minuts per a les
dotze del migdia quan, per
segon dia, una plaça Major
completament diferent a l'habitual
començava a rebre a xiquets, xiquetes, mares, pares, músics, melòmans i fins a persones majors que
ocupaven el seu lloc habitual en la
plaça per a no perdre's l'arrencada
i inici de la segona jornada del festival. Les food trucks començaven
a preparar les desenes de menús
que més tard servirien al públic assistent, i per a fer fam i començar a
convertir els carrers de Borriana en
l'escenari perfecte per als 40 Funk
Brass Band, que durant més d'una
hora han protagonitzat el primer
espectacle musical del dia. Recorrent la terrassa Payà, passant pel
Pla i enfilant la Carrera fins a arribar a la Mercè, la música funky ha
anat animant a la gent que s'anava
trobant pel carrer i se sumava a la
cercavila. Fins i tot el concurs de paraigües que per primera vegada s'ha
organitzat en el festival ha sigut un
èxit i ha aportat les notes de color
a l'arrencada de la jornada. Després
de passar per l'interior del Mercat

Central de Borriana, han retornat a
través de la Tanda fins a la plaça Major on a la vesprada ha continuat la
frenètica activitat musical. En la mateixa cercavila han estat presents
varis dels representants municipals
com els regidors Santiago Zorío o
Vicent Granel, i la regidora Cristina
Rius, qui han coincidit en assenyalar
que «tan sols cal vore l'alegria dels
i les participants en la cercavila, la
gent que inesperadament s'ho troba i s'hi suma, o el color que durant
aquest cap de setmana té el centre
històric de Borriana per a veure que
el Maig di Gras funciona i aporta a
l'agenda cultural alguna cosa difícil
de trobar en molts quilòmetres a la
redona».
A les 16:00 hores ha tingut lloc la
presentació de «Sigue Adelante»,
amb la presència dels seus traductors, Xabier Maeztu i Luís Soldevila,
i el músic Yon Celestino, que no han
volgut deixar passar aquesta segona edició del Maig di Gras sense
aportar eixe trosset d'història de
Nova Orleans que es recupera en
el llibre. I després de l'actuació de

Meter Mano Rara, de nou les brass
bands han pres el relleu i després de
la segona cercavila de 40 Funk Brass
Band, els navarresos de Broken
Brothers Brass Band han tornat a
demostrar el perquè estan considerades una de les formacions més
importants de música en el carrer a
nivell estatal. Al costat de Gumbo!
que ha actuat en la plaça Major, han
tancat la segona jornada del festival també damunt de l'escenari.
Com a representants de les millors
brass bands del moment, repetien
el diumenge al migdia transformant
els carrers de Borriana en pistes de
ball de música negra i estrenant la
tercera i jornada final d'un Maig di
Gras que en la seua segona edició ha
deixat clar tant la seua capacitat de
congregar a tot tipus de públic com
d'oferir «un festival diferent al que
estem acostumats, sense grandíssimes pretensions a nivell de milers
d'assistents, sinó que siga una cita
tan divertida i entregada a la música
negra com sostenible i perdurable
durant molts anys», com assenyalaven des de l'associació Soul.

ADEQUACIÓ PLATGES

BORRIANA ACONSEGUEIX QUE COSTAS
REALITZE L'ADEQUACIÓ DE LA SERRATELLA
DESPRÉS DE LES AFECCIONS DELS TEMPORALS

E

Els reforços dels murs de contenció i la neteja de les zones més afectades
són els primers treballs que s'estan duent a terme
en l'extrem sud del litoral local

l regidor de Poblats Marítims
de l'Ajuntament de Borriana, Vicent Aparisi, ha visitat
el conjunt d'obres que s'han dut a
terme en el litoral de la ciutat per a
comprovar de primera mà l'avanç i
la finalització de diverses de les actuacions. Els treballs d'adequació i
reforç de bona part del mur de contenció del mar se centren en la zona
de La Serratella, “una de les més
afectades pels temporals que hem
patit durant la temporada hivernal i
per a la qual hem treballat i insistit
en moltes ocasions al departament
de Costes sobre la urgència d'uns
treballs de reforç que ja són una
realitat com podem comprovar en
aquesta parteix sud del nostre terme municipal”.
En el detall dels treballs que s'han
dut a terme en la zona de La Serratella, Aparisi ha explicat que “es
tracta de treballs de reforç del mur

de contenció existent entre el mateix mar i els habitatges o les xicotetes zones de platja que existeixen,
i per a això s'han extret sediments,
material i arena de l'espigó de contenció situat en la zona de l'Arenal,
on se sol acumular molt més i que
és perfecte per a reconstruir part de
les platges i reforçar el mur”. D'altra banda també s'han distribuït i
tapat amb arena de platja, la gran
quantitat de sediments dipositats
durant els últims episodis de pluges
i temporals de mar en la zona entre
el mur de contenció i moltes dels
habitatges de primera línia de La
Serratella, amb el que “fins i tot s'ha
aconseguit millorar tant l'aspecte
com la funcionalitat de les xicotetes
platges o cales que es formen en la
zona”. Fent només una ullada a la
zona ja es pot comprovar com han
sigut “elevat i reforçat el mur, i s'ha
mantingut la xicoteta obertura per
a evitar que els temporals de mar

no tinguen cap tipus d'eixida i provoquen majors danys”. Aquest mur
de contenció es va construir d'eixa
forma en el seu moment, “com una
experiència pilot per a minimitzar
l'afecció dels temporals que es produeixen en la costa, i esperem que el
seu reforç servisca com a exemple
d'una bona gestió de la protecció
del litoral”, com ha detallat Aparisi.
El mateix regidor ha volgut recordar
que “hem hagut de sol•licitar primer, exigir després i viatjar a Madrid
en la figura de la nostra alcaldessa
Maria Josep Safont com a màxima
representant municipal per a ser
escoltats i aconseguir que Costes
haja dut a terme els treballs. Ara
esperem que altres reivindicacions
de protecció i gestió de les nostres
platges i el nostre litoral seguisquen
sent igual de prioritàries per al Ministeri.
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CULTURA I ART

CENTENARS DE PERSONES S'ENROLEN
EN UN “VIATGE DE L'ART” DEL CMA MARTÍ
DE VICIANA QUE HA RESULTAT
UN ÈXIT TOTAL

J

a avisava el director del CMA
Martí de Viciana, Pepe Azpitarte,
durant la presentació del “Viatge
de l'*Art” que “esperem que la participació siga multitudinària i encara
que entenem el Viatge de l'Art com
una mostra del que es fa en el nostre i no com un festival a l'ús, estem
segurs que els carrers de Borriana
tornaran a omplir-se de música,
dansa i tot tipus d'arts plàstiques”. I
així ha sigut, perquè durant dos dies,
el carrer Sant Pere Pasqual, la plaça
de la Mercè o els exteriors del Mercat Municipal s'han convertit en un
formiguer de gent que no ha volgut
perdre's la variada oferta artística
que ha convertit els exteriors del
centre en els escenaris perfectes
per a l'expressió artística.
Des de les onze del matí, el mural
col•lectiu que ja es va iniciar el divendres a la vesprada ha acabat de
prendre forma amb la nova imatge
del centre com a protagonista i les
tres lletres amb les quals gran part
de la ciutadania identifica al Martí
de Viciana, “CMA”. A pocs metres, els
més xicotets i xicotetes gaudien de
l'espectacle de teatre infantil “Les
Maletes de Mimí”, mentre les dan-

ses orientals de l'alumnat del CMA
eren les protagonistes en el carrer
Sant Pere Pasqual. El matí es tancava amb el bureo a les portes del
CMC La Mercè, on les dolçaines i tabals no han deixat de sonar mentre
joves i majors s'animaven amb les
danses més tradicionals.
Però encara quedava per celebrar
com devia el final d'un “Viatge de
l'Art” que “fins i tot ha sobrepassat
les previsions que teníem sobre la
participació”, tal com ha assenyalat
el regidor de Cultura, Vicent Granel,
qui no s'ha perdut eixe colofó final
amb “Un viatge de somni”. La can-

tata col•lectiva de Carles Gumí ha
sigut interpretada conjuntament
per l'alumnat i professorat del centre, els i les alumnes CEIP Novenes
de Calatrava i del Roca i Alcaide i la
Coral Infantil Borrianenca, en el que
el mateix Granel ha qualificat com
“un gran espectacle que ha sigut
la forma perfecta de tancar aquest
“Viatge de l'Art” que de nou ha demostrat que el treball que es duu a
terme en el CMA Martí de Viciana és
un referent per a totes les comarques del nord valencià, i que sabem
que suposa la seguretat de seguir
introduint als més joves en les diferents disciplines.

EDUSI

L'ESTRATÈGIA EDUSI DESTINARÀ 550.000
A LA GESTIÓ, MILLORES I NOUS PROJECTES
EN EL CLOT DE LA MARE DE DÉU

L

'última sessió de la Junta de
Protecció del Clot de la Mare
de Déu celebrada en l'Ajuntament de Borriana, ha servit entre
altres assumptes per a conèixer el
detall de la inversió que gràcies als
Fons FEDER i a l'aplicació de l'Estratègia Edusi, i que tal com va explicar
el regidor de Medi Ambient, Bruno
Arnandis, “ascendeixen a un total
de 550.000 euros a invertir en els
pròxims anys, amb el que intentarem dur a terme tot un seguit de millores tant ambientals com de promoció del Clot o Estany de la Vila, i
que durant els últims deu anys van
brillar per la seua absència”. Segons
ha detallat el mateix Arnandis “el
Pla Especial que en el seu moment

es va redactar per a la protecció del
paratge, preveia grans inversions en
un període de sis anys, però pel que
podem vore avui dia, molts dels projectes que estaven dissenyats dins
d'eixa inversió no es van arribar a
realitzar mai”. Així, en una sessió en
la qual estaven convidats a participar tots els partits de l'oposició mu-

nicipal i que també va comptar amb
la presència de Joan Castany com
a especialista en ornitologia i a qui
també “s'ha convidat a que a partir d'ara forme part de la Junta com
a assessor”, es va debatre sobre la
idoneïtat de recuperar algunes iniciatives plantejades fa tretze anys,
a més de proposar nous projectes.
Segons va explicar Arnandis al final
de la Junta, “una de les propostes ha
sigut la d'habilitar una Aula Natura
per a la interpretació i coneixement
més exhaustiu del Clot, ja que el
projecte plantejat fins al moment se
situava en un edifici que avui no es
troba disponible, i en el qual tampoc
es va arribar a dissenyar ni implementar cap d'altre.

L'ESTRATÈGIA EDUSI CONTINUA LA SEUA
APLICACIÓ A BORRIANA AMB LES SESSIONS
INFORMATIVES A TREBALLADORS MUNICIPALS

E

ls fins a cinc milions d'euros
amb els quals l'estratègia
EDUSI pertanyent als Fons FEDER europeus dotarà en els pròxims
anys a la ciutat de Borriana, continua
amb el seu procés d'aplicació en la
ciutat amb tota la tramitació prèvia i constitució d'ens gestors que
ja s'ha dut a terme durant el primer
trimestre de 2017. I durant les dues
últimes setmanes ha arribat el torn
per a un centenar de treballadors i
treballadores municipals que han
assistit a alguna de les quatre sessions informatives organitzades des
de les regidories d'Urbanisme i Medi
Ambient, i impartides pels representants de l'empresa encarregada de la
redacció de la sol•licitud i el projecte
al que s'han adjudicat els fons procedents d'Europa, Axioma.
Tal com explicava el regidor Bruno
Arnandis en l'inici de les sessions,

Durant les últimes dues setmanes s'han realitzat fins a
quatre trobades en els quals prop de 100 persones han pogut
conèixer de prop la seua aplicació i les implicacions a nivell
de gestió, administratiu i d'aplicació

“es tracta d'incorporar una sèrie de rutines a l'hora de gestionar apartats com
el tractament informatiu de l'estratègia
EDUSI, o les possibilitats que ofereix per
a projectes que ja s'han iniciat a Borri-

ana però que podran comptar amb
el suport de la subvenció, amb el que
aquestes sessions informatives serveixen perquè el conjunt de treballadors i
treballadores municipals coneguen la
seua aplicació.
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S. SOCIALS I TRANSPARÈNCIA

BORRIANA I L'EIGE LLIUREN CINC NOUS
HABITATGES EN LLOGUER SOCIAL EN LA
ZONA DE TOMÁS I VALIENTE

L

'Ajuntament de Borriana ha
acollit la reunió entre els representants de l'EIGE, i la seua directora, Helena Beunza, amb el regidor de Serveis Socials del consistori,
Manel Navarro i diversos representants de l'empresa encarregada de
la implantació de l'Estratègia EDUSI
pertanyent a les Fons Europeus FEDER. Tal com ha explicat el regidor
Manel Navarro, “es tracta de seguir
aprofitant les oportunitats que ens
arriben amb la subvenció europea

Amb aquesta nova
adjudicació són ja 29 els
pisos que des de la regidoria
de Serveis Socials i l'Entitat
d'Infraestructures de la
Generalitat s'han lliurat en
la ciutat de Borriana
per a intentar millorar encara més
l'atenció social a les persones que
més ho necessiten en la nostra ciutat”. Precisament, un dels punts en
els quals més s'ha avançat en la ciutat de Borriana, és la posada a punt i
lliurament de pisos en lloguer social
que fins al moment arribaven als 24
habitatges en el conjunt del terme
municipal, la qual cosa sumats als
cinc que avui mateix han fet oficials tant l'EIGE com la regidoria de
Serveis Socials, situen en 29 la xifra

total de famílies que ja han pogut
accedir a habitatges. En aquest cas
i tal com ha explicat Navarro, “els
habitatges que s'han lliurat avui estan situats en la zona de la plaça de
Tomás y Valiente, on des de fa dos
anys tant l'EIGE com el consistori
vam posar la nostra atenció per a
intentar accelerar al màxim els processos d'adequació dels habitatges
per a poder atendre el més ràpid
possible les necessitats habitacionals de molts veïns i veïnes”.

BORRIANA SUPERA EL 90% DELS INDICADORS
DE TRANSPARÈNCIA GRÀCIES A LA RENOVACIÓ
DEL VISOR PRESSUPOSTARI

E

l regidor de Transparència i
Noves Tecnologies de l'Ajuntament de Borriana, Cristofer
Del Moral, ha oferit mitjançant una
roda de premsa conjunta amb els
representants de Digital Value, totes les novetats implementades i
desenvolupades a través de l'eina
del Visor Pressupostari que han fet
que Borriana complisca amb més del
noranta per cent dels indicadors de
transparència. Després d'oferir algunes recomanacions a l'hora de navegar a través del Visor, Del Moral ha
volgut destacar “l'espectacular canvi
que en a penes dos anys ha viscut la
transparència municipal, ja que en
2015 no s'arribava a complir ni amb
un terç dels indicadors de transpa-

rència marcats de forma oficial, i avui
superem el noranta per cent”.
Al seu costat, els representants de
Digital Value, Pablo Barrachina i Mario González, han detallat algunes de
les noves eines de navegació i consulta. Així, Barrachina ha parlat dels
coneguts com a “gràfics solars, en
els quals amb tan sols la navegació a
través d'una pantalla podem conèi-

xer la despesa o les inversions en cadascun dels diferents departaments
municipals, i accedint a cadascuna de
les parts del gràfic conèixer al detall
des de les quantitats econòmiques,
les empreses contractades, la data
de facturacions o el detall dels treballs realitzats, i tot açò sense haver
de dedicar excessiu temps a aquestes consultes”. A més, ha coincidit
amb Del Moral a assenyalar que “podem trobar totes i cadascuna de les
factures, contractes municipals o característiques dels plecs actualitzats,
sense excepció per raons de quantia
o de tipologia dels contractes, la qual
cosa suposava un objectiu pràcticament inimaginable fa dos anys i que
avui ja és una realitat”.

economia

BORRIANA GESTIONA ELS RECURSOS DE LA
CIUTADANIA SOBRE LA PLUSVÀLUA MALGRAT
LA INDEFINICIÓ DEL GOVERN CENTRAL

L

a regidoria d'Hisenda de l'Ajuntament de Borriana ha volgut
aclarir la situació en la qual
actualment es troba la gestió de
les Plusvàlues per part del Govern
Central, ja que com ha explicat la
regidora Cristina Rius “depenem
exclusivament de la decisió que
prenga el Ministeri respecte de l'última sentència dictada pel Tribunal
Constitucional que marca que no
s'ha d'aplicar la fórmula que fins ara
s'utilitzava per al càlcul de la Plusvàlua en el cas que no hi haja increment de valor”.
La mateixa Rius ha volgut detallar la
situació d'indefinició que s'ha creat
en el procés de cobrament o pagament de les plusvàlues, ja que “fa ja

Els serveis municipals
segueixen registrant els
escrits en cas de suposada
pèrdua de valor encara que
des del Ministeri encara
no s'han pronunciat sobre
l'adaptació de la llei a
l'última sentència del TC
dos anys la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies va advertir al
Ministeri i li va proposar variar la legislació perquè la problemàtica amb
la qual avui ens trobem es veia venir
des de fa temps, però ni en 2015, ni
fa uns mesos quan va aparèixer la
sentència sobre la Normativa Foral

del cas de Guipúscoa que tornava a
posar en dubte la normativa actual,
el ministre Montoro va decidir actuar, amb el que avui ens trobem amb
que el Tribunal Constitucional anul·la
l'impost en els casos en què existisca una minusvàlua”.
Davant aquesta situació d'indefinició
total per part del Govern Central, els
serveis municipals han seguit informant i assessorant a la ciutadania
en la recepció dels escrits d'aquelles
persones que han cregut convenient
recórrer els casos de pèrdua de valor,
malgrat que com explica Rius “no es
pot generar aquest buit legal que ha
portat a que cada Ajuntament aplique els seus propis criteris a l'hora
de gestionar les plusvàlues ja que
desemboca en una situació d'inseguretat jurídica sense precedents”.
Finalment, Rius també ha volgut sol·
licitar de forma rotunda “que urgentment el Ministeri canvie i s'adapte a
les sentències existents, ja que la
indefinició a la qual es veuen sotmesos els Ajuntaments solament
fa que augmentar la inseguretat
jurídica a la qual han d'atenir-se, i a
més, també hauria de fer front a les
compensacions per pèrdua d'ingressos dels Ajuntaments per les devolucions a les quals se'ns obligue a
abonar”.
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ESPECTACLES
ARA MALIKIAN CONQUESTA BORRIANA AMB LES
SEUES QUASI TRES HORES D'ESPECTACLE
Durant dues sessions
consecutives, el Teatre
Payà ha penjat el cartell
de «no hi ha entrades»
en un dels espectacles que
seran recordats a Borriana
durant molt de temps

T

ant en la primera com en la segona de les dues sessions que
el violinista libanès ha oferit del
seu espectacle “La Increíble Historia
del Violín” al Teatre Payà, l'ovació final
del públic que va esgotar les entrades va durar quasi dos minuts, en el
reflex del que van ser dos nits de pur
espectacle musical. Amb les històries,
unes vegades imaginàries i altres reals, que Malikian va intercalant entre
cançó i cançó, poc va tardar el violinista
a ficar-se al públic del Payà en la butxaca, al que va enamorar del tot amb
la interpretació durant més de dues
hores i mitja de les peces que componen aquesta última gira de l'artista internacional. Juntament amb una
banda que va estar en tot moment a la
gran altura interpretativa de Malikian,
l'espectacle “La Increíble Historia del
Violín” ha pres durant dues nits consecutives un Teatre Payà que quasi no

recordava penjar el cartell de no hi ha
entrades durant dues jornades consecutives, en el que s'ha convertit en
un espectacle que els i les assistents
tardaran molt temps a oblidar. Tal com
comentava el regidor de Cultura de
l'Ajuntament de Borriana, Vicent Granel, «ha quedat més que demostrat
que Borriana està a l'avantguarda de
les programacions musicals, i el pas
de Malikian pel Teatre Payà és el millor exemple del que poc a poc anem
aconseguint a nivell cultural, tornar a
situar la nostra ciutat com a referent i
permetre gaudir als nostres veïns i veïnes dels millors espectacles a casa»

MOBILITAT SOSTENIBLE
BORRIANA I VILA-REAL QUEDARAN CONNECTATS
AMB UN CARRIL CICLOPEATONAL GRÀCIES A
L'ACORD AMB LA CONSELLERIA
L'alcaldessa de Borriana,
Maria Josep Safont, destaca
després de la presentació
pública del projecte “que dues
ciutats germanes exigien
una unió d'aquest tipus per
a seguir enfortint els llaços
d'unió entre ambdues”

neral d'Obres Públiques, Transport i
Mobilitat, Carlos Domingo.

a consellera d'Habitatge, Obres
Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, ha
anunciat que la Conselleria impulsarà
el carril ciclopeatonal que connectarà
les poblacions de Borriana i Vila-real, després de la reunió que ha mantingut amb l'alcaldessa de Borriana,
Maria José Safont, i l'alcalde de Vila-real, José Benlloch i que ha comptat amb l'assistència del director ge-

Aquest nou eix, ha explicat Salvador,
connectarà amb el CR-18 que discorre entre Nules i Orpesa i que ja
està en servei. D'aquesta forma, ha
afegit la consellera, s'uniran dues de
les principals ciutats de la província
de Castelló, i "els 3,5 quilòmetres que
separen aquestes localitats s'uniran
amb està via", a més, ha remarcat, "al
final, Vila-real i Borriana estaran vinculades a la xarxa de més de 88 quilòmetres de vies ciclopeatonals que

L

tenim en la província de Castelló". Per
la seua banda, l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont ha destacat
que “una vegada més, la col·laboració i treball conjunt que des de fa dos
anys duem a terme molts Ajuntaments com el de Borriana o Vila-real
amb la Generalitat Valenciana torna
a donar els seus fruits, en aquest
cas amb una infraestructura que té
com a base tant el reforç d'unió entre dues poblacions germanes com
el d'invertir en projectes de mobilitat
sostenible».

SIS QUILÒMETRES DE CARRERS AMB LA LIMITACIÓ DE
ZONA 30 PER RECUPERAR L'ESPAI PÚBLIC PELS VIANANTS

L

a igualtat de drets entre conductors de vehicles i aquelles
persones que decideixen realitzar els seus trajectes per la ciutat de
Borriana amb bici o caminant és un
dels principals objectius de l'última
iniciativa de la regidoria d'Urbanis-

me de la ciutat. I per a això, una de
les noves incorporacions al conjunt
del casc històric és la limitació de la
velocitat de circulació de vehicles a
30 quilòmetres per hora, en el que es
coneix i es fa visible com a Zones 30.
Així ho ha explicat el regidor de l'àrea

Bruno Arnandis, qui ha volgut afegir
que “amb aquesta nova llista de zones i carrers en les quals no es podrà
circular a més de 30 quilòmetres per
hora, aconseguim els més de 50.000
metres quadrats, cinc hectàrees,
d'àrea de restricció, la qual cosa vindria a equivaldre a uns sis quilòmetres
lineals”. A més, Arnandis ja ha avançat
que “a més de la senyalització que ja
s'ha col·locat en cadascun dels carrers
i vies a les quals afecta la mesura, en
les pròximes setmanes es realitzaran
campanyes de conscienciació i informació tant per a conductors com para
vianants, perquè tots entenguen que
es tracta d'afavorir la preferència de
pas de les persones que van caminant
o amb bicicleta, sense haver de recórrer a sancions”.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

NOVES MILLORES EN MATÈRIA LABORAL
PER A BORRIANA DESPRÉS DE LA REUNIÓ AMB
EL SECRETARI AUTONÒMIC D'OCUPACIÓ

L

a regidora de Promoció Econòmica i
Ocupació de l'Ajuntament de Borriana, Maria Romero, s'ha reunit amb
el Secretari Autonòmic d'Ocupació, Enric
Nomdedéu per tal d'actualitzar i intentar
apropar a Borriana en els distints mecanismes i projectes gestionats des del

Consell per a millorar la situació de les
persones aturades de la ciutat. Tal com ha
explicat Romero, el Secretari Autonòmic
“es va mostrar especialment receptiu en
temes com l'ampliació de l'oficina amb la
que actualment compta l'AEDL municipal,
una petició que ja hem formalitzat i, que

si bé no està contemplada en els pressupostos d'enguany, ens ha quedat clar que
la voluntat política del Consell es dotar
també a aquelles grans ciutats de la província en millors i majors infraestructures
en l'atenció a l'ocupació”.
A més, dins l'encontre també es va parlar
de “les darreres modificacions que s'aplicaran en les bases establertes per a l'accés a cursos i tallers ocupacionals que fins
ara premiaven a aquelles poblacions que
ja disposaven d'eixos serveis, i que amb
els futurs canvis esperem que també faciliten l'accés a aquells que no hem disposat
d'eixes iniciatives en anys anteriors”, com
ha recordat Romero. La primera conseqüència positiva de la revisió de les bases
i condicions ja ha permès que “a Borriana
comencem a disposar, per exemple, del
Taller Ocupacional «T'Avalem» que oferirà formació remunerada a deu joves de la
nostra ciutat durant un any”.

EL PUNT PAE DE BORRIANA ES RENOVA
PER OFERIR ASSESSORAMENT I TRAMITACIÓ
A PROJECTES EMPRENEDORS I EMPRESES
creació d'empreses en la nostra ciutat,
i a més de la renovació del punt PAE,
també hem pogut realitzar diverses
sessions informatives i xarrades destinades a donar a conèixer el servei”.

L

es persones emprenedores i les
empreses en fase de creixement
de Borriana tenen una mica més
fàcil veure realitzats els seus projectes
empresarials després de la renovació
del Punt d'informació i assessorament PAE de la ciutat. Després de la
reestructuració realitzada en alguns
departaments municipals, la nova ubicació on les treballadores del departa-

ment d'Ocupació continuaran amb la
tramitació, informació i assessorament als nous emprenedors quedarà
situada en les instal·lacions del Casal
Jove de Borriana, en el carrer Albert
Einstein s/n de la ciutat. Tal com ha
explicat la regidora de Promoció Econòmica i Ocupació, Maria Romero, “en
els últims mesos estem portant cap
diverses iniciatives pel foment de la

Així, l'IES Jaume I de Borriana va ser
el lloc triat per a la celebració d'una
xarrada informativa per a aquells i
aquelles joves que just es troben en el
moment de passar de la seua formació acadèmica i tècnica al món laboral.
D'aquesta forma, una quinzena de joves van poder conèixer de prop la labor
del punt PAE i dels diferents serveis
que en matèria d'orientació i assessorament laboral que poden trobar en
la seua ciutat sense haver de realitzar
desplaçaments per a ser atesos.

EXPOSICIONS

LA MERCÈ INAUGURA EL MEMORIAL
ABSTRACTE DE FANDOS

E

l Centre Municipal de Cultura
La Mercè de Borriana ha acollit la inauguració de l'exposició
de pintura ‘Abstraccions’, de l'artista
borrianenc Manolo Fandos. Familiars, amics, companys de professió
i seguidors del creador no van voler
perdre's aquesta ocasió tan especial.
Secundat per l'alcaldessa de Borriana, Mª Josep Safont, i el regidor de
Cultura, Vicent Granel que van dirigir
unes afectuoses paraules a l'artista.

Granel va ressaltar que la majoria de
peces exposades estan realitzades
des de la residència del pintor en la
platja de Borriana, lloc en el qual viu
des de fa prop de dos anys. Per la
seua banda, la primera edil també
va agrair al pintor “el seu treball incansable”. La presentació va córrer a
càrrec de la periodista cultural i crítica
d'art Patricia Mir, que va realitzar un
repàs per la trajectòria vital i artística
del pintor des que va eixir en els anys

40 de Borriana fins al seu recent retorn. Mir també va analitzar en el seu
discurs les claus teòriques de l'abstracció de Fandos lligant-la amb els
corrents de l'abstracció lírica i el paisatge al natural.
L'exposició ‘Abstraccions’ de Fandos
podrà visitar-se en el Centre Municipal de Cultura La Mercè fins al pròxim
11 de juny de 2017 en l'horari habitual de la sala.

PATRIMONI SEGUIX RECUPERANT LA
MEMÒRIA HISTÒRICA AMB L'EXPOSICIÓ
“EL FINAL DE LA GUERRA CIVIL A BORRIANA”
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esports

EL BON TEMPS ANIMA ELS COL·LEGIS
PENYAGOLOSA I NOVENES DE CALATRAVA
EN ELS «DISSABTES PATI OBERT»
sabtes des de les 10 a 14 hores i de 16
a 19 hores, per a "tots puguen jugar i
gaudir totes les hores de llum que ara
tenim ".

E

l bon temps ha fet que els patis
de les escoles es puguen convertir en un punt de trobada per a la
pràctica de l'esport i del joc. Per a això,
la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament
de Borriana manté el programa «Dissabtes Pati Obert", que permet obrir
els patis de les escoles Penyagolosa i
Novenes de Calatrava, durant tots els

dissabtes per jugar i gaudir del dia festiu fins al mes de juny .
El regidor d'Esports, Vicent Granel, ha
explicat que l'experiència en els últims
dos mesos ha estat molt positiva. Els
mesos de maig i juny, els patis de les
escoles de Penyagolosa i Novenes de
Calatrava estaran oberts tots els dis-

"Apostem per centres situats en diferents zones de la ciutat, per així
aconseguir cobrir al major nombre de
població i que els desplaçaments que
s'hagen de fer siguen el més curts
possibles». El programa va arrencar el
passat mes de febrer amb altres dos
col·legis, de manera que tots els centres tenen el seu moment durant l'any.
A més de tenir oberts els patis, l'oferta
de les instal·lacions es completa amb la
cessió de material esportiu al qual tenen accés els usuaris, juntament amb
la presència d'un monitor dinamitzador
per aconsellar dels jocs a practicar.

IGUALTAT

BORRIANA Y SUDELEGACIÓN FIRMAN EL
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO

L

a alcaldesa de Borriana, Maria
Josep Safont, y el concejal de
Seguridad del Ayuntamiento de
Borriana, Javier Gual, se han reunido
con el Subdelegado de Gobierno en
Castellón, David Barelles, para rubricar el acuerdo dentro del Procedimiento de actuación y coordinación
entre la Guardia Civil de Borriana y el
Cuerpo de Policía Local de la ciudad
para la protección de las víctimas
de violencia doméstica y de género.
Tras repasar junto a los máximos representantes de ambos cuerpos de
seguridad el detalle da cada uno de
los puntos del procedimiento, Safont
y Gual han querido puntualizar que
“hace años que desde los servicios
de Seguridad y Policía de Borriana
se trabaja de forma conjunta con la
Guardia Civil para coordinar los procedimientos de actuación, así que
la firma de hoy debe servir para dar

continuidad a esa colaboración, y a su
vez, mejorar los aspectos que puedan
optimizarse a la hora de trabajar conjuntamente”.
Dentro del documento firmado por
las diferentes partes, se detalla desde el Objeto principal del procedimiento hasta el marco legislativo de
aplicación o los supuestos de actu-

ación, las competencias y tareas de
cada uno de los cuerpos y fuerzas de
Seguridad. Además, también se establece la división de tareas a la hora
de realizar seguimientos, así como el
establecimiento de la Mesa de Coordinación Policial para la Violencia de
Género como órgano encargado del
seguimiento y aplicación del contenido del protocolo firmado.

IGUALTAT MILLORA L'ATENCIÓ I ASSESSORAMENT
A LA DONA AMB LA CONTRACTACIÓ D'UNA AGENT
ESPECIALITZADA

E

ls serveis d'atenció a la ciutadania en matèria d'Igualtat
segueixen millorant-se en els
últims mesos a Borriana. En aquest
cas amb la nova contractació, que ha

sigut possible gràcies a les noves ajudes del Consell en matèria d'Igualtat,
d'una agent especialitzada que des
d'aquesta mateixa setmana multiplicarà per més de tres les hores de
disponibilitat del servei d'atenció i
assessorament a la dona, que passen
de les deu hores que fins al moment
s'havien habilitat, a les trenta-cinc de
la jornada completa en la qual treballarà la nova agent d'Igualtat. Aquesta
mateixa setmana, la regidora de l'àrea,
Maria Romero, s'ha reunit amb la nova
Agent d'Igualtat, Lourdes Burdeus,
amb l'objectiu de «revisar i posar al dia
tots els projectes que fins al moment

s'havien dut a terme des del servei
d'Infodona i que ara podrà gestionar
la nova Agent d'Igualtat». Després de
l'anunci per part del Consell de la nova
dotació per a la contractació d'Agents
d'Igualtat a nivell municipal fa possible que el servei d'atenció a la Dona
multiplique les seues possibilitats
quant a volum i capacitat de treball, ja
que com ha explicat Romero, «la nova
Agent d'Igualtat estarà a la disposició
de les usuàries cinc dies a la setmana,
amb un total de 35 hores de treball,
la qual cosa esperem que servisca per
a augmentar la ja elevada eficàcia de
l'anterior servei d'Infodona».
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L'ESCOLETA INFANTIL INFANT FELIP VIU UNA
MULTITUDINÀRIA FESTA DE LA PRIMAVERA EN
EL SEU DIA DE PORTES OBERTES

L

'Escoleta Infantil Infant Felip
de Borriana ha viscut la seua
“Festa de la Primavera” en la
qual durant pràcticament quatre
hores els xiquets i xiquetes que formen part del centre han pogut gaudir d'activitats, tallers i jocs infantils
en les renovades instal·lacions amb
les quals compta el centre. La Festa de la Primavera s'ha convertit, a
més, en un Dia de Portes Obertes
en el qual tants les mares i pares de
l'alumnat de l'Escoleta com aquells
que han volgut informar-se sobre el
funcionament del centre, han pogut
conèixer les completes instal·lacions
i dotacions amb les quals compta. La
mateixa alcaldessa i regidora d'Educació a Borriana, Maria Josep Safont,
no ha volgut perdre's una jornada “en
la qual podem vore com els més xicotets i xicotetes de Borriana disposen
d'una Escoleta que, a més, ja té ober-

L'alcaldessa i regidora d'Educació, Maria Josep Safont
ha volgut estar present en la jornada i ha destacat “les
millores” que el centre ha viscut en els dos últims anys

ta la matrícula de cara al pròxim curs
i que avui ha informat a alguns pares i mares sobre els avantatges de

matricular als seus fills i filles en el
centre, com pot ser el bo de la Conselleria de cara al pròxim curs”.

CATORZE ALUMNES MILLOREN LA SEUA
CAPACITAT DE CERCA DE FEINA AMB EL CURS
DE L'ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

infojobs entre d’altres. A més, el taller també ha servit per renovar i actualitzar el C.V. de cadascun dels i les
participants, la elaboració de cartes de
presentació, i també conceptes sobre
la gestió de contrasenyes, seguretat i
privadesa de cada perfil.

E

l taller “Posa't al dia en la cerca
d'ocupació per Internet”, que s’ha
desenvolupat en l’aula d’informàtica de la que disposa la Regidoria
de Promoció Econòmica a la Casa de la
Cultura, ha estat eminentment pràctic,
per tal d'“intentar que els participants
del taller adquirisquen de forma més
ràpida i a través de l'experiència directa

les fórmules, consells i recomanacions
més òptimes a l'hora de realitzar eixe
tipus de recerques”, tal com ha explicat la regidora de l'àrea, Maria Romero. Un total de 14 alumnes han pogut
actualitzar els seus coneixements en
una activitat tan concreta com és l’ús
de pàgines especialitzades en la cerca
d’ocupació com GVAjobs, emplea-T o

La valoració global del taller, que ha
tingut una durada total de 12 hores,
ha estat “positiva” tant per part de la
Regidoria com dels participants que
han acudit puntualment. La formació
ha pogut portar-se a terme gràcies
a la coordinació entre la Regidoria de
Promoció Econòmica i la Diputació, a
través de l'Estratègia Provincial per
a l'Ocupació que s’adreça a persones
aturades que desitgen millorar les seues habilitats en la utilització d'Internet com a eina per a trobar treball.

PARTCIPACIÓ

LA BIBLIOTECA DE BORRIANA JA COMPTA AMB
LA RENOVACIÓ DE MOBILIARI I LLIBRES DEL
SEU ESPAI INFANTIL

E

l regidor de Participació Ciutadana i Noves Tecnologies de
l'Ajuntament de Borriana, Cristofer Del Moral, ja ha informat sobre
les noves dotacions amb les quals
compta la Biblioteca Municipal, després que el projecte de renovació de
tot tipus de material fóra una de les
opcions triades pel conjunt de la ciutadania en la passada campanya de
Pressupostos Participatius que des
de fa dos anys es desenvolupa a Borriana. Segons Del Moral, “aquesta
és una de les propostes ciutadanes
més votades, i des del passat mes
de gener ja vam començar a dissenyar i implementar la renovació tant
de mobiliari, com de sistemes informàtics o els mateixos volums i llibres
que es presten en la Biblioteca, amb
el que seguim complint amb el compromís d'anar tancant projectes durant aquest any”. Des de la regidoria
de Cultura, que s'ha encarregat del
disseny d'aquesta renovació, el seu
regidor, Vicent Granel, ha indicat que
“era de justícia millorar el servei de
Biblioteca Municipal de Borriana, ja
que tan sols cal fer una ullada per
comprovar que els últims índexs oficials sobre el treball que allí es desenvolupa la situaven com una de les
més capdavanteres a nivell provin-

cial, per la qual cosa mobiliari, informàtica i nous llibres havien d'estar a
l'alçada del servei que es presta”.
Segons el detall oferit per la regidoria de Participació i Transparència, “des del mes de gener fins al 30
d'abril, la Biblioteca Municipal ha
adquirit nou mobiliari per a la sala
infantil, consistent en 3 taules, 18
cadires i 12 safates o prestatges
per a col·locació de llibres, tot açò
de polipropilè de colors, i un buc de
contes acabat en faig, per un import
de 2802,31 euros”. I a més, ambdues regidories ja han confirmat que
“està previst adquirir més mobiliari, com una prestatgeria metàl·lica, i
algun buc i torres per a contes en la
sala infantil, així com la decoració de

la mateixa amb il·lustracions en vinil,
mentre que per a la sala d'adults s'ha
pensat en mobles per a l'exposició i
emmagatzematge de DVDs, la qual
cosa suposaria un pressupost aproximat de 6.000 euros”.
Pel que a volums i edicions respecta, s'han adquirit un total de 649 títols, dels quals 287 són per a adults
i 362 per a la renovació del material
de la zona infantil. A més, s'han reposat 40 llibres, és a dir, volums que
segueixen estant d'actualitat però
estaven deteriorats per l'ús, i un total 28 DVDs, i s'han adquirit 7 obres
considerades clàssiques o imprescindibles. Tota eixa renovació quant
a llibres ha quedat xifrada en una inversió total de 12.000 euros,
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REGIDORIA D’EDUCACIÓ ADI
ATENCIÓ AL DESENVOLUPAMENT
INFANTIL DE 0 A 3 ANYS
L’ESTIU, LES CRIATURES I ELS LLIBRES

E

n ple estiu, disposem de més temps
per a poder gaudir amb els nostres
menuts en platges, a la muntanya,
en activitats culturals, al teatre, etc.
Per això, aquest és un bon moment per a
incrementar l'acostament de les xiquetes
i xiquets al món dels llibres.

És important oferir-los llibres des de molt
menuts, llibres amb fotografies d'objectes i situacions conegudes, amb colors i
textures diferents.
Podem transmetre'ls amor per la lectura,
fent-los notar que a nosaltres ens resulta
interessant i també mostrant interés pel
llibres que ells trien.
Si seiem habitualment amb les criatures i
llegim o juguem amb els llibres una estona, gaudirem i ajudarem a fomentar des
de menuts l’amor cap a la lectura.
Amb els xiquets molt menuts, podem
tenir en compte les consideracions següents:
Llegir amb el bebé una estoneta cada dia
si podem. Als bebés els agraden els contes curts i fàcils, les rimes i les cançons.
Probablement el bebé no mantindrà
l'atenció durant molt de temps, però una
estona xicoteta és suficient.
Assenyalar les figures i anomenar els
dibuixos. Demanar al xiquet/a que ell
també assenyale i anomene les coses.
És important somriure-li, canviar el to de
veu, acompanyar amb gestos el que diem,
ser molt expressius, posar cares diferents
quan li llegim o contem contes.
Podem deixar que siga ell o ella qui trie
els llibres i fixe la duració de la lectura.
Proporcionem-li llibres amb fulls durs de
cartolina perquè puga passar els fulls. No
cal que mire ni llija totes les pàgines, ni
tampoc acabar el llibre d'una sola vegada.
No podem oblidar que, quan llegim de
forma habitual als nostres menuts i
amb ells, els ajudem a establir un amor

cap als llibres que pot durar tota la
vida... i aquest és un magnífic regal.
Podem també portar-los a les sessions
de contacontes que es vagen programant.
Us animem a llegir contes de forma
habitual a casa als menuts i també a
portar-los periòdicament a la Biblioteca
(on hi ha un espai especial per a ells que
recentment s’ha adequat). De segur
que allí us reben molt bé i podeu passar
una bona estona compartint aquesta
agradable activitat amb els xiquets/es.
Què és l'ADI?
És un servei psicopedagògic municipal
d'atenció a la infància de l'Ajuntament
de Borriana.
La nostra intervenció s’adreça a tots els
xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys, a les
seues famílies i al seu entorn.
Prestacions:
Atenció professional a xiquets/es menuts i les seues famílies:
Atenem consultes relacionades amb
l'aprenentatge, l'adquisició d'hàbits, el
comportament, el llenguatge... i tots
aquells temes de caràcter psicopedagògic i educatiu que solen ser d'interés
per a famílies amb xiquets/es menuts.
Una intervenció professional a temps
pot ser suficient per a prevenir possibles dificultats posteriors.

Avaluació del desenvolupament infantil:
Realitzem estudis del desenvolupament a fi d'efectuar valoracions diagnòstiques que permeten atendre xiquets/es que presenten alguna classe
d'alteració, desajust o que presenten
factors de risc biològic o social. La intervenció primerenca afavoreix una millor
evolució del xiquet/a.
Orientació psicopedagògica:
Atenem individualment les famílies que
ho sol·liciten i proporcionem un acompanyament i intervenció professionals
durant tot el període comprés entre el
naixement i els tres anys.
Organització d'activitats educatives
de caràcter preventiu:
Organitzem activitats adreçades a famílies i professionals de l'entorn dels
xiquets/es menuts: xarrades, conferències, tertúlies educatives, tallers,
jornades, cursos, trobades...
En definitiva, treballem per oferir, a familiars i professionals de l'entorn dels
xiquets/es menuts, recursos psicopedagògics que els ajuden a millorar l'àmbit dels infants.
L'ADI està format per Ana Vicent, psicòloga, i Lina Puig, pedagoga especialitzada en atenció primerenca i logopèdia
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RESULTADOS DE DOS AÑOS
DE GOBIERNO SOCIALISTA

Se cumplen dos años desde que los Socialistas asumimos la responsabilidad de
la Alcaldía de Borriana y otras concejalías, con el compromiso firme de mejorar
y transformar nuestra Ciudad y la vida de
sus vecinos. Es un intervalo breve en política y gestión, pero aún así, los resultados alcanzados son visibles y satisfactorios, habiéndose alcanzado objetivos, y
no sólo palabras, que han estado durante muchos años fuera de las prioridades
de quienes nos gobernaban (incluso durante décadas) y los ejemplos son claros:
URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y ACTIVIDADES:
• Cinco millones de euros para Borriana
de los fondos FEDER a través de la estrategia EDUSI, para inversiones hasta
el año 2022.
• Saneamiento del Clot, que llevaba años
sin mantenimiento eficaz, reuniéndose
igualmente su junta de protección (otro
organismo que estaba olvidado).
• Plantación de más de 1.000 árboles.
• Zona 30 de preferencia peatonal, para
recuperar la Ciudad para los personas.

EDUCACIÓN:
• Construcción del CEIP Cardenal Tarancón,
después de 10 años en barracones para
nosotros sí que era y es una prioridad).
• Participación en el programa Xarxa Llibres, del cual se han beneficiado más de
2.400 niños.
• Inclusión en la Xarxa de Ciutats Educadores, para mejorar la coordinación de
actividades, poniéndolas en valor.
HACIENDA:
• Saneamiento progresivo de las cuentas municipales (a pesar de la situación
heredada).
• Reducción de la deuda hasta el 37,4 % de
ratio, cuando otros la elevaron al 116 %.
• Pago a proveedores: por primera vez en
6 trimestres consecutivos se cumple con
la Ley y con los plazos.
• Congelación de todos los impuestos
para que las familias no vean sobrecargada la presión fiscal.
• Modificaciones en las ordenanzas fiscales para incentivar la conservación del
medio ambiente, incorporar medidas
sociales basadas en la capacidad económica o cambios en el sistema de tributación para buscar la proporcionalidad y
equivalencia entre el tributo y el servicio
que se recibe (como es el caso de la Tasa
de Gestión de Residuos) .
• Dotación presupuestaria para finalizar
unidades de ejecución comenzadas hace
años y no terminadas como la de Serra-

tella-Marge o la D3-3 (la de la famosa
torre en medio del vial).
VÍA PÚBLICA, DISTRITO MARÍTIMO, CONTRATOS PÚBLICOS, CEMENTERIO, PESCA
Y ARENAL SOUND.
• Avenida Jaime Chicharro: la antigua
carretera del puerto ya es una calle más
de nuestra Ciudad. Un verdadero vial
vertebrador entre el centro y el puerto,
acondicionada y segura para vehículos,
peatones, ciclistas, etc., que desde el primer día usan todos. Aunque haya quien
se empeñe en tildarlo de “chapuza” los
datos objetivos es que los Socialistas hemos conseguido en 2 años lo que otros
no consiguieron en 20, y que es un verdadero ÉXITO.
• Peatonalización y asfaltado de más calles residenciales, y acondicionamiento
de caminos rurales.
• Arenal Sound: totalmente legal y cumpliendo con todos los requisitos, con
abono de un canon mayor y más prestaciones y seguridad.
• Cementerio: ampliación en más de 270
nichos.
• Pesca: adjudicación de la redacción del
proyecto del muelle de descarga en tiempo record.
SEGURIDAD, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR Y ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL.
• Incremento de medios en Policía, donde la estadística y vigilancia de Burriana
ha mejorado notablemente, rebajándose los índices de delincuencia e incrementándose notablemente la eficacia
de los servicios.
• Homologación y adjudicación de la
Escuela Infantil Municipal, con notable
mejora de sus instalaciones: por fin es
una “Escoleta” absolutamente legalizada, donde madres y padres pueden
beneficiarse de las ayudas y bonos de
Conselleria.

• Protocolo de colaboración entre Guardia Civil y Policía Local en asuntos de Violencia de Género, tras años de bloqueo.
• Dotación de medios a Protección Civil,
con un vehículo y emisoras, para que
puedan realizar sus funciones más y
mejor.
• Reglamento de Productividades: con
reducción de sus cuantías y clarificación,
basándose en criterios objetivos y no arbitrarios.
JUVENTUD Y FIESTAS:
• Puesta en funcionamiento del Consell
de la Joventut (tras muchos años de inactividad) e innovación en actividades en
diferentes puntos de la Ciudad.
• Mayor participación de los colectivos
implicados en fiestas, mejorando infraestructuras de los festejos taurinos y
con la contratación de un veterinario.
• Apertura al público de la exposición de
los trajes de las Reinas Falleras.
• Regulación de los festejos de Santa
Bárbara.
• Regulación de los cobros por publicidad
y venta del “Llibre Faller”, ingresándolos
en las arcas municipales, y pago al día de
las deudas en el año que corresponde.
Esto es TRABAJO, CONSTANCIA Y RESPONSABILIDAD, y sobre todo cumplir
con el mandato que los ciudadanos encomendaron a las fuerzas progresistas, y
a los Socialistas a través de una Alcaldía
totalmente transparente y accesible, y
las concejalías que tenemos el privilegio
de gestionar por y para nuestros vecinos. Hemos conseguido objetivos que
otros, no se sabe si por falta de pericia
o de ganas, no lograron alcanzar ni en
10 ni en 20 años. EL SECRETO ES SÓLO
UNO: TRABAJO Y HONRADEZ sin otra
pretensión que darse a los demás, para
eso está la política y para eso estamos y
estaremos los Socialistas.
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A

BORRIANA, CIUTAT EUROPEA

quest mes de juny fa justament
dos anys que Compromís per
Borriana va entrar a formar
part del govern de la nostra ciutat.
Dos anys que han servit per perseguir
el nostre objectiu, recuperar Borriana.
Recuperar la imatge i el progrés d’una
ciutat que havia quedat oblidada, i
que ara reviu amb els seus veïns i veïnes. Una ciutat que veu com en sols
dos anys s’han aconseguit objectius
que abans eren impensables, com ara
l’enderrocament de l’antiga Paperera i l’antic IES Llombai, la construcció
del nou col·legi Cardenal Tarancón,
que estarà llest per al proper curs, i
la nova avinguda al Port. Reptes marcats i aconseguits en els dos primers
anys de govern. El nou vial al Port ha
transformat en poc de temps la vida
dels borrianencs i borrianenques, que
ara veuen la zona marítima molt més
a prop que abans. I és que en solament dos anys, Borriana ha aconseguit la major ajuda europea que ha
rebut aquesta ciutat. Els Fons Feder
aportaran als nostres veïns i veïns un
total de 10 milions d’euros entre les
inversions europees i municipals, per
abordar solucions a projectes com
l’Arenal, la rehabilitació del casc antic,
la millora del Clot, l’entorn de Sant
Blai, el mercat municipal, o dignificar
el barri de La Bosca. Reptes que ens
esperen per als propers anys a la nostra ciutat, i que hem d’estar contents
per haver-los aconseguit.
En Ocupació, Borriana torna a tindre
després de set anys una escola taller on 10 joves es formaran i podran
incorporar-se al mercat de treball.
Set anys de polítiques d’ocupació
abandonades, que ara es recupera
amb l’aportació de Salaris Joves, de
contractacions amb plans per a persones desocupades continues, que
han estat sis mesos treballant per
poder recuperar els seus treballs. El
comerç ha reviscolat amb la creació
de la seua Federació, amb la amb la
creació del Consell Local del Comerç
i amb una signatura anual d’un conveni de col·laboració que fa palès la
voluntat de treballar sempre al costat
dels comerços. En mercats s’ha municipalitzat el mercat de la mar i s’ha
establert un contacte directe amb
els mercaders. En Igualtat, Borriana
compta en l’actualitat amb una agent
d’Igualtat a temps complet, per atendre les necessitats de la ciutat, s’ha
iniciat el treball tan necessari de la re-

gidoria amb campanyes específiques
per a dates tan importants com el dia
internacional de la dona, el de la salut
de la dona, el de l’orgull LGTBI o el dia
internacional contra la violència de
gènere. A més a més, en els dos anys
de govern hem fet visibles les reivindicacions de col·lectius, abans oblidat,
com el LGTBI, treballem per instaurar
un protocol institucional d’actuació
front a casos de violència de gènere i
transformar la ciutat per a que siga el
lloc tolerant, igualitari i d’oportunitats
per a tots que volem.
A Turisme, cal centrar-se en el nou Pla
Estratègic de Turisme que ens donarà
les claus per on dirigir-nos i convertir
Borriana en una ciutat turística, centrada en el sector serveis. La imatge a les nostres platges canvia amb
el retorn de les dutxes, passarel·les
accessibles fins a la vora de la mar,
i vestidors per a gent amb diversitat
funcional. A més a més, la creació de
noves rutes turístiques de la Guerra
Civil, la Llotja i el Port, que han aconseguit atraure a visitants, sumat a la
promoció gastronòmica aconseguida
amb l'ajuda dels hostalers de la nostra ciutat. A Agricultura, lluitem per
un preu just de la taronja, amb veu a
Europa i a València. En Normalització Lingüística estem normalitzant la
nostra llengua, el valencià, a Borriana.
Impresos, documentació, atenció, activitats i concerts per fer del valencià
la nostra llengua.
La Cultura ha tornat als carrers de
Borriana. La programació cultural de
la ciutat ha dinamitzat associacions,
veïns i veïnes. Activitats i iniciatives

es combinen entre el carrer i el Teatre
Payà donant a la societat borrianenca l’oxigen necessari per reviscolar.
L’EMAC, Maig di Gras, el cicle de teatre
a la Torre del Mar, les exposicions, la
recuperació de la Memòria Històrica,
els conta contes al carrer, la recuperació del festival de Danses, i l’oferta de
teatre, dansa i música al Teatre Payà
completa una programació que ha fet
que Borriana torne a pensar en cultura, com ho feia abans. I a Esports,
en dos anys, i amb l’ajuda dels clubs
esportius, s’han recuperat les lligues
escolars esportives, un fet que feia
temps que no ocorria a la nostra ciutat. El treball per promoure altres esports desapareguts a la nostra ciutat
ha sigut un dels objectius principals,
aconseguint la creació del club d’atletisme, el club de handbol, l’escoleta
de pilota valenciana, i la potenciació
dels esports nàutics, per a que tots
els menuts de Borriana coneguen
l’oferta que hi ha a la nostra ciutat.
Jornades de portes obertes i activitats
regulars incloses han creat una nova
base als esports nàutics.
Compromís per Borriana segueix treballant per a tindre una Borriana millor. No anem a baixar el cap, sinó tot
el contrari, per seguir amb el nostre
objectiu. 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
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L’AJUNTAMENT, EN DIRECTE
SERVEIS SOCIALS I SANITAT:
COMPROMESOS AMB LA
CIUTADANIA

U

n dels objectius que teníem en el
programa de Se Puede Burriana
quan ens vam presentar a les eleccions, ara fa dos anys, era dotar de transparència les gestions i tota l’activitat que
es fa a l’Ajuntament. A poc a poc, hem
anat fent passos perquè la ciutadania
estiguera assabentada de primera mà de
tot el que es fa a la casa de la vila. I sens
dubte, un element molt important d’esta
activitat són les sessions plenàries, on els
i les representants del poble expressen
les seues opinions i es gestiona l’activitat política i administrativa del municipi.
Doncs bé, centrant-nos en estos actes,
l’any 2015 fem un primer pas amb la
gravació dels plens, que posteriorment
es pujarien a Internet perquè tothom poguera visualitzar-los. El 2016 fem encara
un altre pas més important, bàsic per a la
salut democràtica, com és obrir els plens
a la participació de la ciutadania. Després de la publicació del reglament corresponent, en la majoria dels plens han
participat veïnes i veïns que han volgut
interpel·lar l’Equip de Govern sobre alguna qüestió o simplement exposar la seua
opinió sobre algun tema del seu interès.
Finalment, enguany, a la gravació dels
plens i a la participació ciutadana, s’ha
afegit la transmissió en directe per streaming de les sessions plenàries, de manera que qualsevol persona amb connexió a
Internet pot seguir-lo a través del canal
de YouTube o per les xarxes socials. És un
altre pas important perquè l’Ajuntament
entra en directe a les cases de la gent i
els permet conciliar la seua vida personal
mentre escolten i veuen el que estan fent
els seus representants en el ple.
I amb el mateix objectiu d’obrir l’Ajuntament a la ciutadania, també s’ha aconseguit dinamitzar el Consell Social, òrgan
en què estan representades totes les associacions i col·lectius locals de tots els
àmbits, culturals, socials, esportius, etc.
Si bé l’òrgan existia des del 2013, només
s’havia convocat una reunió. Per això des
de la Regidoria de Participació al llarg del
2016 s’ha portat a terme una regularització de reunions, l’elaboració d’un nou
reglament de funcionament, el treball en
comissions sobre temes tan importants
com els fons EDUSI, la modificació de les
ordenances municipals, els pressupostos participatius, etc. I des de l’any passat també, les sessions d’este òrgan són
públiques, com no podia ser d’una altra

manera, i s’emeten també en directe per
streaming per les xarxes socials i pel canal de l’Ajuntament.
L’obertura de l’Ajuntament té altres vessants, el portal de participació, els pressupostos participatius, el portal de transparència i el visor pressupostari, etc. A
poc a poc guanyem en qualitat democràtica i és l’Ajuntament qui entra a les cases
de les ciutadanes i ciutadans.
En Sanitat i Serveis Socials, des de Se
Puede Burriana hem apostat per fer arribar a tota la ciutadania totes les mesures
possibles per a pal·liar els efectes de la
crisi que ens ha deixat el govern anterior popular. Durant estos dos anys hem
fet molts esforços perquè cap persona
que estiguera en risc d’exclusió quedara marginada a la ciutat. I creiem que ho
hem aconseguit: pisos socials, beques
de menjador, ajudes socials, etc. Passos
petits però ferms cap a una societat més
justa i solidària.
I en Sanitat no podem oblidar la lluita
contra les plagues, en especial contra el
mosquit tigre, en la qual s’han fet totes
les inversions necessàries perquè els
borrianencs i les borrianenques i la gent
que ens visita puga gaudir de la nostra
ciutat amb tranquil·litat. Són molts els
esforços que s’han fet i que encara es fan
en este àmbit, amb el suport dels tècnics
i dels especialistes en la matèria i de les
empreses especialitzades. Hem fet i estem fent tot els que està a les nostres

mans per erradicar estes plagues tan
molestes.
Treball del Cercle de Podem Borriana
Membres del Cercle van assistir a l’Assemblea Ciutadana de Podem del País
Valencià, on va eixir elegit el nou secretari general de Podem, Antonio Estany,
a qui donem l’enhorabona, així com a tot
l’equip companys i companyes que han
fet possible esta elecció. D’altra banda,
continuem amb les reunions setmanals
i amb l’assistència a diferents actes comarcals i autonòmics.
Si vols col·laborar amb nosaltres, t’esperem. El canvi ja està ací. Tenim molta feina
per davant, però clar que podem!
#ABorrianaPodem
podemosburriana@gmail.com
http://podemosburriana.wixsite.com/
sepuedeburriana
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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PARÁLISIS PERMANENTE

arálisis permanente. Esta es la situación que vivimos en Burriana
desde hace dos años. Tiempo que
coincide con los años de gobierno tripartito en los que la ciudad camina a la deriva
sumergida en la política de unos partidos
que llegaron al gobierno con el objetivo de
coger la vara de mando pero sin proyecto
ni planes de futuro para Burriana y sus vecinos. Una ciudad con un grandísimo potencial que está dejando morir el tripartito
cuyo único plan para Burriana era que no
habia plan, hecho que se ha venido evidenciando desde el minuto uno.
Falta de previsión e improvisación que vemos en la gestión del día a día que acaban
en una pérdida de oportunidades permanente para el municipio y sus vecinos. Una
pérdida de oportunidades que hemos visto
recientemente con el parking de autocaravanas que no han dudado en avalar pese a
que el proyecto cuenta con informes contrarios y lastra la conexión entre la ciudad
y el puerto durante los próximos 15 años y
que ha puesto en jaque también a los vecinos de Novenes de Calatrava que pagaron
unos servicios de los que se va a beneficiar
una empresa privada.
Actitud que por otra parte, no nos sorprende. Si echamos la vista atrás, vemos
como esta falta de proyectos es la tónica
habitual de unos partidos que se unieron
movidos por un sillón pero poco por los intereses de los vecinos de Burriana.
Desde el Grupo Popular, a principio de
2016, ya denunciamos el desinterés mostrado por el gobierno tripartito por dar
continuidad a la revisión del PGOU. Más
allá de seguir con la tramitación iniciada,
PSPV - Compromís y Podemos optaron
por desistir del trabajo realizado por el PP
en la anterior legislatura abocando a la ciudad al PGOU del 95, una muestra evidente
del nulo proyecto que tenían para Burrina.
Lo vimos desde el minuto uno y ahora a
mitad de legislatura, haciendo balance y
echando la vista atrás, vemos que estábamos en lo cierto y que esto era una especie
de premonición de la falta de proyectos de
futuro que los tres partidos que se repartieron el gobierno tenían para Burriana.

Dos modelos de gestión confrontados, el
de crecimiento y oportunidades del PP,
frente al modelo de parálisis del tripartito.
Dos años después seguimos sin proyectos para los solares de La Papelera o del
IES Llombai, por no hablar de Sant Gregori.
Una parálisis y un urbanismo a la carta a
merced de la improvisación y la incoherencia que pocas veces se pone del lado
de los vecinos y actúa de acuerdo a sus
intereses.
Intereses que hemos visto relegados a los
intereses económicos del Ayuntamiento,
ya que el tripartito ha preferido preservar
la liquidación a defender los intereses de
los ciudadanos en la devolución de las
plusvalías tras el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sonre el Impuesto de
Plusvalías. Llama la atención que los adalides de la participación y la transparencia
se hayan negado a notificar a los vecinos
que hayan abonado en los últimos cuatros
años una plusvalía para informarles sobre
el contenido de la sentencia y de esta forma paralizar los plazos de preinscripción.
Lamentablemente esta opacidad y falta
de información que venimos sufriendo en

la oposición de manera sistemática a manos de los valedores de la participación y
la transparencia, que deniega y ningunea
muchas de nuestra peticiones y propuestas, ha llegado también a los ciudadanos
de Burriana. Esta misma semana hemos
tenido conocimiento de que un vecino de
Burriana ha tenido que recurrir al Síndic de
Greuges para que el tripartito responda a
su solicitud de información.
Alguien debería recordar que el Ayuntamiento es por definición la administración
más cercana al ciudadano y el tripartito
no puende levantar barreras para impedir el acceso a la información la ciudadno.
Goberanr es escuchar, gestionar y dar
soluciones porque el futuro es hoy. Las
consecuencias de lo que hagamos hoy,
las veremos mañana y marcarán el rumbo de una ciudad sumida en un coma casi
irreversible a manos de un tripartito que
poco o nada está haciendo por Burrian y
su vecinos. Desde el PP brindamos nuesra
experiencia y nos ponemos a disposición
del tripartito para hacer cuanto sea por los
vecinos de Burriana y reconducir, antes de
que sea demasiado tarde, el fuuro de la
ciudad.
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LIQUIDACION POR CIERRE.
VENDIENDO HASTAS LAS BOINAS
“El poder no corrompe, el poder desenmascara”
Rubén Blades

H

ace aproximadamente un año, a
raíz de la autodeclaración de incompetencia que efectuó el equipo de gobierno, en la muestra de sumisión,
sometimiento y rendición más vergonzoso
que se recuerda (de haber tenido un gramo
de dignidad se hubiesen largado a su casa,
pero prefirieron barcos sin honra), publicamos un artículo titulado EL DIA QUE NOS
CAMBIARON LAS TRES CORONAS POR
BOINAS.
Ahora, con la dignidad a la altura de los
talones y en otra vomitiva muestra de esclavismo, contemplan, con la boca cerrada
y la cabeza gacha como sus “congéneres,”
quieren arrebatar a nuestra ciudad la capitalidad de comarca que ostenta desde
tiempo inmemorial.
Compromis (los de Granel, Zorio y Romero) plantea una proposición no de ley, cuyo
borrador está avalado por el Consell (el
PSPV-PSOE de Safont, Gual, Aparisi, Arnandis, Rius y demás) que otorga la capitalidad de la comarca de La Plana Baixa a
Vila-real en detrimento de Burriana.
Podemos, ni está ni se le espera. Bastante
tiene su “jefe de filas” con intentar vender
su gestión a coste cero para Burriana. Si
un sueldo de 2000 euros al mes (4000 el
mes que esta letras verán la luz -bastante
más de 3 veces el salario mínimo interprofesional-) es coste 0, que venga Dios y lo
vea. Tal vez se ha confundido y se refería
a sí mismo como “un cero a la izquierda”.
Lo que está claro es que, relación sueldo/
producción, es el concejal más caro de la
historia de Burriana.
La figura de la capitalidad tendría su importancia a la hora de distribuir las inversiones procedentes de la Generalitat para
presentar servicios y planificar políticas
sociales.
Pero más allá de todo esto ¿Quién se han
creído que son esa gente para dilapidar
una herencia histórica y unos derechos

CIBUR
adquiridos? Unos individuos que la primera nómina que vieron fue la suya en este
Ayuntamiento ¿van a echar por tierra el
esfuerzo, orgullo y tesón de nuestros antepasados? Con su incompetencia, asumida
y reconocida, se están cargando el futuro
de Burriana ¿quieren cargarse también nuestro pasado?.
El Alcalde de Vila-real ya se ha manifestado al respecto. La Alcaldesa de Burriana, en
lugar de romper el hermanamiento y defender la postura de Burriana (de donde cobra
opíparamente y le permite acceder a otros
sueldos y prebendas), no abre la boca.
Compromis Burriana, rama local del inductor del desaguisado, plantea presentar
enmiendas.
¿Compromis Burriana va a enmendar a
Compromis Generalitat? A otro perro con
ese hueso. A la voz de FIRMES Y EN SILENCIO¡ y con tal de defender una silla y un sueldo que les proporciona la ciudadanía a la
que están humillando, callarán y esperarán
que escampe.
Pero la memoria es muy larga.
Desde CIUTADANS INDEPENDENTS PER
BURRIANA-CIBUR deseamos que se gasten
las treinta monedas de plata en medicinas.

Como no, tenemos PERLAS ESTIVALES
“Las cosas se hacen bien o no se hacen y
nosotros hemos cumplido siempre” Cristopher “cumplo hasta cuando no cumplo”
del Moral. Si repasa sus promesas, las
cumplidas no son ni la mitad. Pero en parte tiene razón; como es incapaz de hacer
nada bien, no hace nada
“Estamos considerando los terrenos del
Matadero Comarcal como alternativa para
el parking de camiones” Bruno “yo considero, tu consideras, él considera” Arnandis.
Dos años después, declaraciones grandilocuentes, anuncios en prensa...y aún están considerando?. Considero que su incompetencia no era solo para el Festival.
Esta vez tenemos una PERLA EN GRUPO
“El equipo de gobierno no está de acuerdo
con el resultado de la carretera del Puerto,
y ha decidido subsanar las deficiencias que
se han detectado” Equipo ¿de gobierno?.
Un sobrecoste de 36.156 euros, más los
150.000 para iluminación (que no incluyeron). Problemas de tráfico, con desvío del
mismo a caminos no adecuados. Tráfico
pesado que busca alternativas, etc. En lo
único que se está de acuerdo es que fue
una muy mala decisión.
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UN RECUERDO PARA LOS
VECINOS DE SANTA BÁRBARA

S

anta Bárbara es el rincón idílico de Burriana aunque muchos cuando tienen responsabilidades públicas, lo olvidan. Entre
naranjos y oliendo a azahar surge
como de la nada una de las ermitas
más bonitas de Burriana. Se trata
de la Ermita de Santa Bárbara. El
antiguo edificio, que data de 1891,
es una de las construcciones religiosas de este tipo más grandes del
término municipal que comprende
nuestra ciudad. De estilo neogótico,
el proyecto del arquitecto Godofredo
Ros dels Ursins está inconcluso.
De ella solo se conserva la imagen
de Santa Bárbara. Como un legado
divino tenemos de la suerte de contar con la asociación de Amigos de la
Ermita de Santa Bárbara que vino al
mundo con el objetivo, entre otros,
de buscar subvenciones y patrocinios de empresas y particulares que
quieran ser mecenas de esta obra.
La asociación tiene muy buena voluntad pero muy pocos recursos.
Además, desde hace algunos meses
Pepe Forner trabaja todas las mañanas, aprovechando la luz natural, en
la ermita, dando forma a un hermoso cuadro, una futura obra maestra
para mostrarla in situ.
El edificio, maravilloso ya por sí mismo y en un entorno paradisíaco se
verá engrandecido por el esfuerzo
de este gran pintor que día a día va
construyendo su herencia para la
ciudad de Burriana. Para cualquier
vecino que se quiera acercar es apasionante ver su obra y descubrir con
qué entusiasmo realiza su trabajo

de entrega para la hermosa Ermita.
Yo animo a la gente a verlo, a contribuir en lo que puedan a darle forma
y que convertirá a nuestra querida
Ermita de Santa Bárbara en una de
las más bonitas de España.
Cañas y Barro...¡No!... Mosquitos y
acequias
Como cada año, se acerca el verano,
y pienso, ¿nos acribillarán este año
los mosquitos?, y por desgracia, me
respondo SÍ. Será igual que todos los
años, buenas palabras y poca muy
poquita acción. Nuestros enemigos
tigres voladores ya están aquí, ya
están picándonos y reproduciéndose donde pueden, ósea, donde les
dejan, en las acequias, en los charcos, en las macetas y en cualquier
sitio que haya agua estancada.

El año pasado este consistorio aprobó una ordenanza, a modo de entender de la edila que suscribe estas
palabras, muy poco efectiva, puesto
que las sanciones eran desorbitadas
y por tanto de imposible aplicación.
A la vista está que no se ha denunciado a nadie y con eso parece que
está todo hecho por parte del Equipo del desGobierno. ¿Qué pasa con
el agua estancada de las acequias?
¿Por qué no se limpian?, ¿quién es el
responsable?... Yo se lo diré. El consistorio, porque es quien está obligado a hacer cumplir la ordenanza,
en fin, es como siempre, muchas palabras y muy muy poquitos hechos.
¿Se denunciarán asimismo por no
cumplir su propia ordenanza?

PLENS

Pleno Ordinario 10-04-17

Dada cuenta a la Corporación de que se
ha presentado en este Ayuntamiento
credencial emitida por la Junta Electoral Central, en fecha 3 de abril de 2017,
por la que se designa a D. ALEJANDRO
CLAUSELL EDO, por el partido PARTIDO
POPULAR (PP) Concejal de este Ayuntamiento, por renuncia de D. Enrique Safont
Melchor, y que el mismo ha cumplido la
obligación que previene el art. 75.7 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local.
El Pleno aprueba subsanar el acuerdo de
este Ayuntamiento Pleno de 26 de febrero de 1998 y, en consecuencia, ceder
gratuitamente a la Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública, para la construcción de un centro de salud, el siguiente bien inmueble incluido en el inventario
de bienes de esta Corporación bajo los
números n.º 24, n.º 25, n.º 26 y n.º 210,
e inscrito en el Registro de la Propiedad
de Nules n.º 1.
El Pleno aprueba el proyecto de obras
de “RENOVACIÓN Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL SERVICIO. AÑO
2017” presentado el 22 de febrero de
2017 (RE 2438) por la mercantil Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, SA (FACSA), con un presupuesto de
1.020.270'24 €
El Pleno aprueba el contenido del Código
de Buen Gobierno y Ético del Ayuntamiento de Borriana, aprobado por el Pleno
del Ayuntamiento.
Con relación al fondo del asunto, se producen las siguientes intervenciones: Sr.
Del Moral (tres), Sr. Losada (dos), Sra.
Aguilera (dos), y Sra. Sanchis (dos).
Sometido el asunto a la correspondiente
votación, da el siguiente resultado: Votos
a favor, ONCE (6 del PSOE, 3 de Compromís, y 2 de Se Puede Burriana). Votos en
contra, TRES (2 de CIBUR y 1 de Ciudadanos). Abstenciones, SIETE (7 del PP).
Consecuentemente se declara el asunto
aprobado por mayoría.
El Pleno aprueba inicialmente el nuevo Reglamento del Consejo Social de la
Ciudad de Burriana, cuyo objetivo es regular el funcionamiento, composición y
funciones del expresado Consejo y, todo
ello, conforme a lo previsto en el artículo
70.bis.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, en el artículo 32 de la Ley 8/2010, de
23 de junio, de la Generalitat, de Régimen
Local de la Comunitat Valenciana, en el
artículo 118 y en la Disposición Transito-

ria del Reglamento Orgánico Municipal.
El Pleno aprueba el Expediente 2-2017
de Modificación de Créditos mediante
Suplementos de Crédito y Créditos Extraordinarios en el Presupuesto Municipal del Ejercicio 2017, y procede a su
publicación, en los términos señalados
en el art.169 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales
y el art. 20 del R.D.500/1990. Con relación al fondo del asunto, se producen las
siguientes intervenciones: Sra. Rius (tres),
Sr. Fuster (dos), Sra- Aguilera (dos), y Sra.
Sanchis (dos).
Sometido el asunto a la correspondiente
votación, da el siguiente resultado: Votos
a favor, ONCE (6 del PSOE, 3 de Compromís, y 2 de Se Puede Burriana). Votos en
contra, TRES (2 de CIBUR, y 1 de Ciudadanos). Abstenciones, SIETE (7 del PP).
Consecuentemente se declara el asunto
aprobado por mayoría.
Declarar inversiones financieramente
sostenibles a realizar por este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido
en la Disposición Adicional 6º de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, y la Disposición Adicional 16ª
del TRLRHL, las siguientes:
PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO
PARA ADAPTACIÓN AL NUEVO PERFIL
DE LA AVENIDA JAIME CHICHARRO.
PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DEL
FIRME EN VIALES MUNICIPALES DE CAMINOS RURALES.
Con relación al fondo del asunto, se producen las siguientes intervenciones: Sra.
Rius (tres), Sr. Fuster (dos), Sra. Aguilera
(una), y Sra. Sanchis (una)
Sometido el asunto a la correspondiente
votación, da el siguiente resultado: Votos
a favor, ONCE (6 del PSOE, 3 de Compromís, y 2 de Se Puede Burriana). Votos
en contra, DOS (2 de CIBUR). Abstenciones, OCHO (7 del PP y 1 de Ciudadanos)
Consecuentemente se declara el asunto
aprobado por mayoría.
El Pleno modifica la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por Prestación
de Servicios y Realización de Actividades
por el Área de Servicios Sociales. Con relación al fondo del asunto, se producen
las siguientes intervenciones: Sr. Navarro
(una), y Sr. Fuster (una).
Sometido el asunto a la consideración
de la corporación, los veintiún miembros
presentes del Ayuntamiento Pleno les

prestan unánime aprobación, y así lo declara la presidencia.
El Pleno aprueba modificar la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios, Realización de actividades y Uso de Instalaciones del Organismo
Autónomo Centro Municipal de las Artes
Rafael Martí de Viciana.
Con relación al fondo del asunto, se producen las siguientes intervenciones:
Sr. Fuster (dos), Sra. Aguilera (una), Sra.
Sanchis (dos), y Sr. Granel (una).
Sometido el asunto a la correspondiente
votación, da el siguiente resultado: Votos
a favor, ONCE (6 del PSOE, 3 de Compromís, y 2 de Se Puede Burriana). Votos en
contra, SIETE (7 del PP). Abstenciones,
TRES (2 de CIBUR y 1 de Ciudadanos).
Consecuentemente se declara el asunto
aprobado por mayoría.
El Pleno modifica la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por Prestación de
Servicios y Realización de Actividades por
el Área de Servicios Sociales. Y también la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa
por Prestación de Servicios, Realización
de actividades y Uso de Instalaciones del
Organismo Autónomo Centro Municipal
de las Artes Rafael Martí de Viciana.
El Pleno aprueba el Plan Económico Financiero para los ejercicios 2017 y 2018.
Con relación al fondo del asunto, se producen las siguientes intervenciones: Sra.
Rius (tres), Sr. Fuster (dos), Sra. Aguilera
(una), Sra. Sanchis (una), y Sr. Granel (dos).
Sometido el asunto a la correspondiente
votación, da el siguiente resultado: Votos
a favor, ONCE (6 del PSOE, 3 de Compromís, y 2 de Se Puede Burriana). Votos en
contra, DIEZ (7 del PP, 2 de CIBUR, y 1 de
Ciudadanos). Abstenciones, NINGUNO.
Consecuentemente se declara el asunto
aprobado por mayoría.
El pleno da cuenta de INFORMACIÓN
RELATIVA AL PLAN DE SANEAMIENTO
2009-2015
El pleno da cuenta del INFORME DE LA
SINDICATURA DE COMPTES SOBRE
“OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTOS, INFORME Y
REPAROS DE LA INTERVENCIÓN Y CUAERDOS DE LAS ENTIDADES LOCALES
CONTRASRIOS A LOS INFORMES DE SECRETARÍA” DEL EJERCICIO 2015.
El pleno da cuenta de EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO CENTRE DE LES ARTS RAFEL MARTÍ DE VICIANA DEL EJERCICIO 2016
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El Pleno da cuenta de la RESOLUCIÓN
DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE LA
LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2016 DEL
ORGANISMO AUTÓNOMO CENTRE DE
LES ARTS RAFAEL MARTI DE VICIANA
EL Pleno da cuenta del EXPEDIENTE DE
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL
AYUNTAMIENTO DE BORRIANA DEL
EJERCICIO 2016
El Pleno da cuenta de LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL ENTRE LOS DÍAS
23/02/2017 y 23/03/2017, AMBOS
INCLUIDOS. Y también de LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCALDÍA
PRESIDENCIA OBRANTES EN LA SECRETARÍA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 20/02/2017 al
26/03/2017, AMBOS INCLUIDOS
En todos los casos anteriores, la Corporación queda enterada.
El Pleno aprueba la moción de los grupos PSOE- COMPROMÍS- SE PUEDE
BURRIANA, RELATIVA A LA DECLARACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES COMO SERVICIOS PÚBLICOS
ESENCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE
BORRIANA.
Con relación al fondo del asunto no se
producen intervenciones: Sr. Navaro
(dos), Sra. Suay (una), Sra. Aguilera (una),
y Sra. Sanchis (una).
Sometido el asunto a la correspondiente votación, da el siguiente resultado:
Votos a favor, ONCE (6 del PSOE, 3 de
Compromís, 2 de Se Puede Burriana).
Votos en contra: NINGUNO. Abstenciones, DIEZ (7 del PP, 2 de CIBUR y 1 de
Ciudadanos). Consecuentemente se
declara el asunto aprobado por mayoría.
El Pleno aprueba la moción de los grupos PSOE- COMPROMÍS- SE PUEDE
BURRIANA RELATIVA AL APOYO A LA
AGRICULTURA VALENCIANA.
Sometido el asunto enmendado a la
correspondiente votación, da el siguiente resultado: Votos a favor, VEINTE ( 6
del PSOE, 3 de Compromís, 2 de Se
Puede Burriana, 7 del PP, y 2 de CIBUR).
Votos en contra, UNO (1 de Ciudadanos)
Abstenciones, NINGUNO. Consecuentemente se declara el asunto aprobado
por mayoría.
El Pleno aprueba la moción de los grupos PSOE- COMPROMÍS- SE PUEDE
BURRIANA RELATIVA A LA ADHESIÓN
DE LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR LA
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP) PARA QUE
LAS ENTIDADES ESPAÑOLAS PUEDAN
REINVERTIR SU SUPERÁVIT EN MEJORAS PARA LA CALIDAD DE VIDA DE SUS
VECINOS.

Sometido el asunto a la correspondiente
votación, da el siguiente resultado: Votos a favor, VEINTE ( 6 del PSOE, 3 de
Compromís, 2 de Se Puede Burriana, 7
del PP, y 2 de CIBUR). Votos en contra,
UNO (1 de Ciudadanos) Abstenciones,
NINGUNO. Consecuentemente se declara el asunto aprobado por mayoría.
JGL 06-04-17
La Junta DA CUENTA DE LA SENTENCIA
NÚM. 69/17 DICTADA POR EL JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
NÚM. 1 DE CASTELLÓN, QUE DESESTIMA RECURSO CONTENCIOSO INTERPUESTO POR ANTONIO FERRÁNDIZ
VERA CONTRA BASES DE DOS PLAZAS
INSPECTOR, EN P.A. 192/2015
La JGL estima parcialmente el escrito de
alegaciones presentado por D. David
Sanchis Mínguez, en fecha 18 de noviembre de 2016, por lo que refiere exclusivamente a la valoración de las obras
ejecutadas. Si bien deben desestimarse
el resto de alegaciones formuladas por
vía del citado escrito, puesto que las
mismas no desvirtúan los hechos que
motivaron la incoación del expediente
de restauración de la legalidad urbanística.
La Junta propone como medida de restauración de la legalidad urbanística
vulnerada, la demolición del vallado de
la parcela 150 del polígono 51, en Camí
Santa Pau del término municipal de esta
Ciudad.
La JGL Ordenar a JUAN RAMOS DIAGO,
a MARIA DOLORES RAMOS DIAGO,
a FRANCISCO MANUEL RAMOS DIAGO, y a ANA MARIA RAMOS DIAGO,
con cif núm 18845053A, 18863316G,
18874866P y 18887908D,respectivamente, como propietarios del inmueble
sito en CAMÍ FONDO, 105, para que procedan en el plazo de UN MES a realizar
los trabajos de LIMPIEZA INMEDIATA
DEL INMUEBLE y posterior retirada de
restos a vertedero (1.044 m²).
La Junta autoriza el Proyecto de Ejecución a la mercantil EL TERRAT DEL PLA
S.L., así como la ejecución e inicio de las
obras de CONSTRUCCION DE EDIFICIO
DE DOS VIVIENDAS Y UN LOCAL COMERCIAL en EL PLA NUMS. 6 Y 7 de esta
localidad.
La JGL concede a ALMELA SIRVENT, ROMAN, licencia de obras para la sustitución de vallado de linde lateral del inmueble sito en AV MEDITERRANEO 114.
La Junta DA CUENTA DE LAS DECLARACIONES RESPONSABLES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 11981/2016,
3732/2017, 3765/2017, 3769/2017,
3900/2017, 3902/2017, 3907/2017 y
3912/2017.

DESPACHO EXTRAORDINARIO PRIMERO: La Junta adjudica la contratación del
servicio de acceso a internet a través
de redes fijas para el Ayuntamiento de
Borriana, a Telefónica de España SA,
por el importe total anual de 11.603,16
€ (9.589,39 € más 2.013,77 € de IVA al
21%)
JGL 11-04-17
La Junta prorroga el contrato del servicio
de mantenimiento de las instalaciones
contra incendios del Ayuntamiento de
Burriana, con Extintores Jomasan SL,
por un año más, es decir hasta el 31 de
mayo de 2018, en las mismas condiciones previstas en el contrato de 30 de
mayo de 2014 y la modificación aprobada por la Junta de Gobierno Local de 29
de diciembre de 2014.
La JGL declara la suspensión de los procedimientos de apremio seguidos por
la Recaudación Municipal en orden al
cobro de las cuotas urbanísticas derivadas de la Cuota O del Sector Golf Sant
Gregori, con efectos desde el día de la
fecha y en tanto se resuelva la situación
de las mismas desde el punto de vista
urbanístico.
La Junta DA CUENTA DE SENTENCIA
NÚM. 89/2017 DICTADA POR EL JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NÚM. 2 DE CASTELLÓN, LA CUAL
DESESTIMA RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO INTERPUESTO
POR VICENTE USÓ GIL E INMACULADA
HERRERO CATALÀ EN P.O. 338/2015
La JGL ordena a la mercantil AOSTA INICIATIVAS SL, como propietaria del inmueble situado en AVDA VICENTE CAÑADA
BLANCH, 98, de Burriana, para que proceda en el plazo de UN MES a realizar los
trabajos de LIMPIEZA INMEDIATA DE LA
PARCELA y posterior retirada de restos
a vertedero (697 m² y 55 m²).
La Junta declara restaurada la legalidad
urbanística infringida con la ejecución
de las obras consistentes en instalación
deportiva de pádel en inmueble sito en
Crta Nules 56- Camí Vell de Valéncia, nº
7, al haberse concedido licencia para la
legalización de tales obras por acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de fecha
7 de abril de 2015, y en consecuencia,
archivar el presente expediente de restablecimiento de la legalidad.
La JGL Desestimar el escrito de alegaciones presentado por D. Manuel Capdevila Domingo, en fecha 4 de noviembre de 2016, puesto que las mismas no
desvirtúan los hechos que motivaron la
incoación del expediente de restauración de la legalidad urbanística.
La Junta concede a PERIS GALLEGO, OSCAR la licencia de obras solicitada para

PLENS
REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
ENTRE MEDIANERAS sita en CR MAJOR NUM. 23, de esta localidad, según
proyecto básico y de ejecución presentado visado CTAC número 2016/1220-1,
de fecha 28 de noviembre de 2016.
La JGL concede a la mercantil MERCADONA S.A, licencia de obras para la realización de una zanja en vía pública para
resolver la acometida eléctrica en alta
tensión al centro de transformación de
nuevo Supermercado que se ubicará en
inmueble sito en C/ Industria núm. 10 de
esta Ciudad.
La Junta concede a SALES RUIZ, IRIS, la
licencia de obras para el VALLADO de inmueble situado en Cm RATJOLI 200, de
esta localidad.
La JGL DA CUENTA DE LAS DECLARACIONES RESPONSABLES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 4170/2017,
4174/2017, 4202/2017, 4209/2017,
4210/2017, 4212/2017, 4241/2017,
4319/2017, 4325/2017, 4327/2017,
4330/2017 Y 4334/2017.
JGL 18-04-17
La Junta prorroga la concesión administrativa del kiosco propiedad municipal,
situado en la plaza del Camí d’Onda, destinado a la venta de bebidas y productos
envasados de consumo inmediato, así
como de la ocupación de un área de servicio en la vía pública durante dos años
más, es decir hasta el 17 de junio 2019,
en las mismas condiciones que el contrato de fecha 18 de junio de 2015, suscrito
con D. Luis Oyanguren González.
La JGL prorroga el contrato de suministro
de cinco vehículos para la Policía Local, en
régimen de alquiler, adjudicado a Alphabet Fleet Management SA hasta el 27 de
junio de 2017, en las mismas condiciones
previstas en el contrato de 2 de enero de
2013.
La Junta requiere a Ferrovial Servicios S.A.
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 pertinente
para la adjudicación del Servicio de Mantenimiento de equipos e instalaciones
térmicas en edificios municipales.
La Junta autoriza la devolución del importe de 100 euros, a favor de D. Alberto
E. López Palacios, depositado como garantía de la concesión administrativa del
kiosco de propiedad municipal situado en
la plaza 9 d'octubre de Burriana.
La JGL autoriza a D. Alejandro Seores
Ferrer y a Dª Concepción Pitarch Bort, la
modificación contemplada en el proyecto
básico modificado-3, que tiene por objeto la redistribución de las plantas y disminución de la superficie construida de la

vivienda sita en C/ Roma, nº 3 esquina C/
Riga de esta localidad.
La Junta ordena a la mercantil BUILDINGCENTER SAU, como propietaria del inmueble situado en C/ SAN LEANDRO, 16,de
Burriana, para que proceda en el plazo de
UN MES a realizar los trabajos de ANÁLISIS DEL ESTADO ESTRUCTURAL del
inmueble, mediante el peritaje por técnico cualificado que realice los ensayos
oportunos y CERTIFIQUE que el inmueble reúne las condiciones de estabilidad
estructural suficiente para ser habitado.
La JGL concede a D. MANUEL MARTINEZ
RAGA, un plazo de QUINCE DÍAS hábiles,
a contar desde la recepción del presente acuerdo, para que solicite la oportuna
licencia municipal para la legalización de
las obras consistentes en cambios de la
carpintería exterior del inmueble sito en
C/ Alqueries núm. 27 de esta Ciudad, en
la zona de servidumbre de protección del
dominio público marítimo terrestre.
La Junta concede a la mercantil GAS NATURAL CEGAS SA licencia de obras para
la realización de una zanja en vía pública
para el suministro de gas natural en inmueble situado en CM ARTANA, 28 de
esta ciudad. Y también concede licencia
de obras para la realización de una zanja
en vía pública para el suministro de gas
natural en inmueble situado en AVDA
UNIÓ EUROPEA, 32.
La Junta concede a ARAGO ARTERO, MANUEL, la licencia de obras solicitada para
DERRIBO DE EDIFICIO DE OFICINAS EN
NAVE INDUSTRIAL sita en CR VELAZQUEZ S/N, de esta localidad.
La JGL DA CUENTA DE LAS DECLARACIONES RESPONSABLES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 12383/2016,
4316/2017, 4431/2017, 4493/2017 Y
4567/2017.
JGL 27-04-17
La Junta prorroga el contrato de servicio
integral de recogida, traslado, alojamiento, custodia de animales de compañía,en
el término municipal de Burriana, adjudicado a Serproanimal SL hasta el 31 de
julio de 2018, en las mismas condiciones
previstas en el contrato de 29 de julio de
2016.
La JGL incoa a Dª SILVIA AMIGUET MARTÍNEZ, 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 renovación de piscina
sita en C/ Juan Sebastián Bach núm. 13
de esta Ciudad. Igualmente incoa a D.
JOSE RAMÓN OLIVER CASANOVA y a la
mercantil TALLERES OLIVER Y CIA 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 en
inmueble sito en Camino Viejo de Valencia núm. 12 de esta Ciudad.
La Junta autoriza a D. RAMÓN PIÑÓN
ESCUDERO, la modificación contemplada en el Proyecto Básico y de Ejecución
modificado, de fecha 04/04/17 y que tiene por objeto el aumento de la superficie
de la planta de sótano y redistribución de
las plantas sobre rasante, sin modificar
la superficie total de estas, de la vivienda
unifamiliar aislada sita en AVDA. UNIÓN
EUROPEA 14.
La Junta autoriza el Proyecto básico y de
ejecución de fecha 29/03/17 presentado por FERNANDEZ ESCRIG, ELENA, así
como la ejecución e inicio de las obras
de CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE, en AVDA.
PARIS NÚM. 13
La JGL concede a la mercantil CONSTRUCCIONES CHAMARTIN S.L, licencia
de parcelación para segregar de la parcela de resultado 3 de la manzana 6 del
Proyecto de Reparcelación de la Unidad
de Ejecución A10 completa, A15 resto sin
desarrollar y A13 en parte, del Plan General, correspondiente a la finca registral
50927.
La Junta concede a la mercantil GAS NATURAL CEGAS SA, licencia de obras para
la realización de una zanja en vía pública
para el suministro de gas natural a inmueble situado en C/ ILLES COLUMBRETES,
25 de esta ciudad.
La JGL concede a SERRA ROJO, MARIA
ISABEL y a RIAD MARTIN, la licencia de
obras solicitada para REFORMA DE EDIFICIO PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR en
CR FANZARA NUM. 21 ESQUINA CR STA.
CRISTINA.
La Junta concede a GARCIA PARICIO,
MARIA DOLORES, licencia de obras para
el VALLADO en SANTA PAU, POL 49 PAR
400
La JGL DA CUENTA DE LAS DECLARACIONES RESPONSABLES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 4556/2017,
4562/2017, 4575/2017, 4584/2017,
4718/2017, 4722/2017, 4796/2017,
4829/2017, 4835/2017, 4868/2017,
4870/2017 Y 4871/2017.
DESPACHO EXTRAORDINARIO PRIMERO: La Junta declara desierto el procedimiento para adjudicar el servicio de
mantenimiento de las máquinas de entrenamiento de la sala de fitness situada
en la piscina municipal cubierta de Borriana, por el motivo antes referido y aprueba
un nuevo expediente para la contratación
del servicio. w
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ÀREA ECONÒMICA-INTERVENCIÓ
ANUNCI
Per la Sra. Alcaldessa‑Presidenta de l'Ajuntament de Borriana, es FA SABER:
Que per resolució amb número 1918 de 28 de juny de 2017 s'ha resolt l'aprovació
dels Padrons Fiscals referits als tributs que a continuació es detallen:
• Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana 2.017
• Impost sobre Béns Immobles de Característiques Especials 2.017
• Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica 2.017
• Impost sobre Activitats Econòmiques 2.017
Que la duració del període de cobrament dels rebuts corresponents als padrons referenciats,
així com la seua forma de cobrament, ha quedat establida com seguix:
a) EN PERÍODE VOLUNTARI: Del 17 de juliol de 2.017 al 5 d'octubre de 2.017, ambdós inclosos, tots els dies hàbils en
qualsevol de les oficines de les entitats col·laboradores CAIXA RURAL SAN JOSE DE BORRIANA, CAIXABANC-LA CAIXA,
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria “BBVA” i BANC DE SABADELL prèvia presentació en les mateixes del document de
pagament expedit per l'Ajuntament de Borriana, el qual serà remés als simples efectes de facilitar el pagament al domicili
de l'obligat que no tinga domiciliat el pagament (sense que tal enviament supose notificació de la liquidació) o podrà ser
arreplegat en el SERVICI MUNICIPAL DE RECAPTACIÓ ubicat en la planta baixa de l'Ajuntament d'esta localitat.
Per als rebuts domiciliats es fixa un càrrec en compte de la mitat de la quota líquida plasmada en padró el dia 20 de juliol
de 2.017 i un segon càrrec per la quota diferencial (quota líquida de padró bonificada en un 1% i fins a un màxim de 10 €
menys l'import satisfet en el primer càrrec) en data 20 de setembre de 2.017. Si per causes imputables a l'interessat no es
fera efectiu l'import del primer càrrec domiciliat, es perdrà el dret a la bonificació, procedint a requerir l'import íntegre del
deute en el segon càrrec.
Els esmentats documents només tindran el caràcter de justificant de pagament quan estiguen segellats
per alguna de les esmentades Entitats Bancàries col·laboradores.
b) EN PERÍODE EXECUTIU: transcorregut el termini en període voluntari sense haver fet efectiu el pagament,
s'iniciarà el procediment de constrenyiment, incrementant-se el deute amb el recàrrec,
interessos de demora, costes i gastos que s'originen.
El que es fa públic perquè sen prenga coneixement i per a notificació als interessats,
amb indicació que els esmentats padrons es troben exposats el públic en l'Àrea Econòmica per període de quinze dies
a comptar del dia de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província, tal com disposa per art.102.3 de
la 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària , art. 12 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, i art. 70 de l'Ordenança Fiscal General de Gestió,
Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic de l'Ajuntament de Borriana.
De conformitat amb el que disposa l'art. 14 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, contra les liquidacions incorporades
en els esmentats padrons, podrà interposar-se recurs de reposició davant de la Alcaldia-Presidència d'este
Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar de la finalització del període d'exposició pública
indicat en el punt anterior, sense perjuí de poder interposar qualsevol altre que resultara procedent.
Borriana, a 29 de juny de 2017
LA REGIDORA DELEGADA DE HISENDA
Cristina Rius Cervera

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...................9, 20, 31
Muñoz Melchor, Fco. Javier
Camí d'Onda, 41................................10, 21
Peirats Santa Agueda, Jose A
Carrer de La Tanda, 22............. 11, 22, 29
Terradez-Fuster
Sant Vicent, 8.....................................12, 23,
Terrádez Navarro, Jose E.
Federico Garcia Lorca, 19...............13, 24
Vernia Sabater
Progreso, 17 .......................................14, 25
Doménech Font
Maestrats, 28................................6, 17, 28
Gascó Mussoles
Pl. de les Monges 12...........................7, 18
Lloris Carsi
Barranquet 22...............................8, 19, 30
Beltrán Martínavarro
Av,. Llombai, 1.....................................16, 27
Almela Castillo
Calle del Raval, 6 ...............................15, 26
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NAIXEMENTS
Lucía Tormo Tomás
Manuel Soro Escorihuela
Julen Casillas Bastón
Carmen Soria Nicolau
David Nicolas Olariu
Liam Gallén Egea
Ulises Canosa Valcarreras
Luján Marqués Ribes
Emma Perarnau Bellés
Alejandro Díez Socorro
Julen Díez Socorro
Vera Fernández Cervera
Abril Masip Vicent
Manuel Oltra Cabezas
Carlos Chiva Barrio
Marcos Gimeno Peinado
Gabriela Devís Juan
Alma Selma Planelles
Silvana Flores Plaví
Jordi Cifuentes Sanz
Leo Seglar Pérez
Triana Castro Peris
Mateo Artigas Marín
Thiago Vicente González
Manuel Ramón Sales Payá
José Álamo Fernández
Oriol Bautista Castillo
Veronika Milenova Stoykova
Júlia Martínez Montón
Saúl Toribio Moreno
Anaís Cabedo Ibáñez
Marc Andrei Ilie
Aleix Diago Pastor
Xavier López Señoret
Mateo Reboredo Andreu
José Luís Martí Martí
Nuria Domingo Olivas

MATRIMONIS
José De la Cruz Hernández i María Carmen
Enguídanos Martínez
Oscar Eduardo Hernández Ramos i Claudia
Lorena Sánchez Salazar
Manuel Calduch Nos i Verónica Miralles García
Héctor Museros Royo i Amal Skoumi
Jorge Bernad Lleó i Maria Dolores Soriano
Palanca
Carlos Fernández Tintoré i Ana Belén Bodí Ferrer
Álvaro Eixea Arnal i Carmen Rosell Queral
Jose Pedro Monteiro Teixeira De Castro i
Tamara Sánchez Rodríguez
Jorge Dieste Borja i Maria Aguilera Arévalo
Miguel Gonell Benedicto i Iris Ferrer Mas

DEFUNCIONS

TELÈFONS

DOLORES PERARNAU RAMON.............85

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

ROSA MARIA TORMO SANCHIS............64
AURELIO ATIENZAR SANCHEZ..............72
JOAQUIN PONS GIL................................86
JOSE GARCIA CAPDEVILA......................83
PILAR CERVERA FERNANDEZ...............67
FRANCISCO GASPAR MATEO................93
VASILE CIOBANU...................................54
VICENTA PITARCH NAVARRO...............89
JUAN BARRUGUER LLOPIS....................74
AURORA SANCHIS SANCHEZ................70
MANUELA MELCHOR ALCON................80
DOLORES GORRIZ CATALAN.................87
EMERITA GARCIA CORDOBA.................88
JOSEFINA CANDAU SORIANO...............73
JESUS LOPEZ SANCHEZ.........................93
MANUEL CASTELLET CASANOVA.........80
RICARDO SERRANO HERNANDEZ........57
DOMINGO FRANCH TURON..................82
MERCEDES GUAL ESTEVE.....................99

*INHUMACIONS AL CEMENTERI
MUNICIPAL

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
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