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L'adequació de l'entorn de Sant Blai, del conjunt del Barri
de La Bosca o la millora de la mobilitat sostenible a la ciutat

seran alguns dels objectius per 2018

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

ANUNCIE’S EN EL BIM 
(Tarifa per inserció) 

1 mòdul 30 euros
2 mòduls 60 euros 
1/2 pàgina 120 euros 
1 pàgina 240 euros 
Contraportada 300 euros

més 21% d’IVA 

L'equip de govern de Borriana ha pre-
sentat el Pressupost Municipal de cara 
al pròxim any, en una compareixença 

pública en la qual la Regidora d'Hisenda 
Cristina Rius ha detallat “el caràcter inver-
sor i social i que està basat a aconseguir els 
objectius de compliment del pagament de 
deute de l'Ajuntament, l'increment de la in-
versió local i en benestar social en la ciutat, 
i en no elevar la pressió fiscal a la ciutada-
nia, ja que per tercer any consecutiu con-
gelarem els impostos”. Així ho ha resumit 
després que l'Alcaldessa de Borriana, Ma-
ria Josep Safont haja explicat que “es tracta 
d'un Pressupost molt treballat, elaborat 
i dissenyat durant mesos per la regidora 
d'Hisenda, però també amb un clar caràc-
ter de consens entre totes i cadascuna de 
les regidories de l'Ajuntament, la qual cosa 
els converteix en el reflex de la realitat de 
la nostra ciutat i els seus objectius, alguna 
cosa que s'ha aconseguit malgrat la Llei 
de Racionalització estatal no ens permet 
realitzar algunes inversions ni afrontar de-
terminades despeses, per això diem que 
es tracta del millor Pressupost Municipal 
possible amb la condicions actuals”. La ma-

teixa Safont ha volgut agrair que “també la 
Generalitat té el seu paper important en el 
Pressupost, ja que l'aplicació del Fons de 
Cooperació Municipal que no es realitzava 
en legislatures anteriors recolza clarament 
el caràcter inversor que volem per a la nos-
tra ciutat”. Seguidament, la màxima res-
ponsable del departament d'Hisenda ha fet 
un extens repàs a l'aplicació del Pressupost 
de cara a l'exercici de 2018. Inicialment ha 
explicat que “un any més seguirem amb la 
nostra política de reducció de deute, ja que 
xifres com la qual va aconseguir l'Ajunta-
ment en 2010 amb un deute del 114% que 
suposava un import nominal de 30 milions 
d'euros ha condicionat tot el treball poste-
rior que realitzem, per això si en 2015 vam 
amortitzar 3,8 milions, en 2016 3,5 i en 
2017 2,7 milions, tenim previst seguir amb 
aquesta evolució i reduir el deute en altres 
2,4 milions durant 2018, la qual cosa fins 
i tot millorarà una xifra tan positiva com la 
ràtio de deute del 29% amb la qual tancarem 
aquest exercici”.

Dins de l'apartat d'increment d'inversions, 
Rius ha destacat que “dins de l'aplicació de 

UN PRESSUPOST PER A 2018 
“REALISTA I CONSENSUAT”

QUE ELS EDUSI ELEVEN FINS
ALS 28 MILIONS D'EUROS

La regidora d'Hisenda, Cristina Rius exposa les inversions 
i partides de 2018 al costat de l'Alcaldessa i els dos Tinents 

d'Alcalde de la ciutat, “amb un clar caràcter social, congelant 
impostos i promovent la Ocupació”

 



l'Estratègia EDUSI que aporta fins a 10 
milions en un total de set anys, proce-
dents dels Fons FEDER europeus te-
nim 4 Objectius Temàtics en el nostre 
programa: la millora de la tecnologia de 
la informació i la comunicació amb la in-
terconnexió de seus; l'afavoriment cap 
a una economia de baix nivell d'emissió 
de carboni, per açò seguim invertint en 
mobilitat sostenible amb nous carrils 
bici i ciclopeatonals en el conjunt de la 
ciutat, i també ho farem amb la millora 
de l'eficiència energètica i energies re-
novables amb la instal·lació de plaques 
solars en edificis municipals o la reha-
bilitació de la coberta del Mercat; Com 
a tercer objectiu tractem de conservar 
el patrimoni històric i cultural, amb per 
exemple, el condicionament de l'en-
torn de Sant Blai; i finalment, l'objectiu 
temàtic de la inclusió social i la lluita 
contra la pobresa amb la primera gran 
intervenció amb la regeneració global 
del barri de la Bosca”.

Rius ha continuat amb el vessant més 
social del Pressupost sobre la qual ha 
explicat que “la proposta en el Pressu-
post és de seguir donant servei a les 
persones en la línia dels últims anys, 
basant-nos en dos grans eixos, el de les 
polítiques d'Ocupació i l'aposta pel Ben-
estar Social. Després de set anys sense 
cap programa d'ocupació autonòmic, 
2017 ha sigut l'any en què s'han aplicat 
11 programes que han ocupat a 170 
persones, la qual cosa reforçarem amb 
un 50 per cent més d'aportació muni-
cipal en 2018”. En l'apartat de Benestar 
Social, Rius ha destacat “s'incrementa la 
inversió en Cultura, Educació, Manteni-

ment de Zones Públiques, però sobre-
tot en els contractes de serveis públics, 
ja que es reforçarà la neteja viària, les 
prestacions de serveis com el d'Ambu-
lància, el control de plaga de mosquits, 
el de salvament o el de socorrisme en 
la platja augmentant fins i tot el perío-
de estival del servei”. I en Serveis So-
cials, “augmentarem la inversió en el 
programa Joves Per Borriana que tan 
ben ha funcionat en 2017, incremen-
tarem les dotacions en les bases de 
subvencions per a entitats socials així 
com les ajudes directes a entitats com 
la Plataforma Social de Salesians i la 
seua casa d'acolliment, o el treball de 
Càritas o Creu Roja”.

Finalment Rius ha volgut fer incidèn-
cia en “la congelació que per tercer any 
consecutiu apliquem als impostos mu-
nicipals com un dels objectius de PSOE, 
Compromís i Se Puede signats en el 
Acord per Borriana”. Al que se li suma “el 
compliment exhaustiu de la Normativa 
en tots els aspectes, com són la reducció 
de deute, l'estalvi net positiu, el compli-
ment del període mitjà de pagament a 
proveïdors, el compliment de l'Estabili-
tat Pressupostària i també de la Regla 
de Pagament, sense oblidar-nos que 
hem fet tot açò malgrat la desmesurada 
normativa estatal del govern central que 
ofega any rere any a les entitats muni-
cipals que ens esforcem any rere any a 
complir tota la normativa”.

Ha sigut el Tinent d'Alcalde, Vicent Gra-
nel qui ha pres la paraula seguidament 
per a recordar que “aquest pressupost 
naix del consens i del pensament en 

Borriana i la seua ciutadania, per això 
està basat en, per exemple, dos pilars 
claus com l'Ocupació o els Serveis So-
cials en els quals s'ha fet un gran esforç 
i fins i tot s'augmentarà la partida en 
100.000 euros per a ocupació el pròxim 
any”. Granel també ha assenyalat que 
“complim amb la reducció de deute, hem 
treballat perquè el nostre projecte siga 
avalat i finançat per uns Fons Europeus 
clau per a Borriana com els FEDER i la 
seua Estratègia EDUSI, revitalitzarem 
llocs com La Bosca o l'entorn de Sant 
Blai, apostem per la mobilitat soste-
nible… i tot això malgrat la insistència 
de l'oposició de desdibuixar un projec-
te pressupostari realista, consensuat i 
amb els veïns i veïnes de Borriana com 
a protagonistes”. Finalment, el també 
Tinent d'Alcalde Cristofer Del Moral ha 
parlat sobre “la importància que en els 
últims tres anys hem donat a la ciuta-
dania en les decisions municipals, que 
marquen clarament el disseny del Pres-
supost que, una vegada més, respondrà 
als projectes i iniciatives més deman-
dades en la nostra ciutat”. Del Moral ha 
afegit que “solament atenent a través 
de projectes com els Pressupostos 
Participatius o les Consultes Ciutada-
nes que hem realitzat des que formem 
l'equip de govern, podem després rendir 
els comptes necessaris a través d'una 
política de Transparència que ha elevat 
al màxim els índexs en la nostra ciutat i 
que fa possible que la ciutadania cone-
ga al detall la gestió municipal, i per tant, 
puga participar d'ella opinant, proposant 
i recolzant els projectes que es duran a 
terme durant 2018 gràcies al Pressu-
post Municipal que avui presentem”.
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MANUEL SÁNCHEZ, IRENE BERNET I NURIA IBÁÑEZ 
GAUDIRAN DELS VALS DE 1.000 EUROS SORTEJATS 
PER COMERÇ

LES PERSONES AGRACIADES EN EL SORTEIG DE NADAL 
DEL COMERÇ DE BORRIANA GASTEN ELS 3.000 EN ELS 
COMERÇOS LOCALS

E l Saló de Plens de l'Ajuntament 
de Borriana ha acollit el tradicio-
nal sorteig que cada any ofereix 

la regidoria de Comerç i la Federació de 
Comerç de Borriana a través del qual se 
sortegen tres mil euros a gastar en els 
diferents establiments i comerços afi-
liats a la mateixa Federació. Des de les 
onze del matí, aquelles persones que 
volien seguir en directe el sorteig cele-
brat en el consistori, han anat accedint 
al Saló de Plens. Entre totes elles fins a 
tres xiquetes que han sigut les encar-
regades de ser les “mans innocents” 
que acabarien per definir a les tres 
persones agraciades en el sorteig. Així, 
amb la formació d'una gran muntanya 
de paperetes que durant les últimes 
dues setmanes s'han arreplegat en les 
diferents urnes habilitades per a tal fi, 
ha començat un sorteig que, a través 
de via telefònica ha sigut comunicat a 
les tres persones agraciades. Amb la 
incertesa de l'espera de la resposta de 
la persona afortunada, han acabat sent 
Manuel Sánchez que havia realitzat la 
seua compra i arreplegat la papereta 

en la carnisseria Hermanos Roig Bar-
berà, Irene Bernet que ho havia fet en 
la tenda de roba infantil 3Petits, i Nu-
ria Ibáñez, que havia adquirit articles i 
els seus corresponents bitllets per al 
sorteig en Inforcopy. En tot el procés 
del sorteig dels 3.000 euros han vol-
gut estar presents la regidora d'Hi-
senda, Cristina Rius, el president de la 
Federació de Comerç, Carlos Capella, i 
la mateixa regidora de Comerç, Maria 

Romero.nent escala que serveix com a 
escenari en l'Exaltació, arribava el mo-
ment més destacat de la vesprada amb 
l'entrada de Judit Pesudo Martínez en-
tre un espectacular aplaudiment que li 
oferia tothom faller i el públic assistent 
a l'Exaltació. Emocionada però amb la 
somriures com a inseparable compa-
nya, Judit ha pogut escoltar les delica-
des paraules, algun que un altre con-
sell i tots els desitjos de felicitat que 
el Mantenidor, Carlos Valero Aicart, li 
dedicava des del mateix escenari. Des-
prés de la baixada de l'escenari de la 
Cort d'Honor, les Dames de la Ciutat i la 
mateixa Reina Fallera, Judit Pesudo, el 
Teatre Payà ha anat recuperant a poc a 
poc una tranquil·litat amb els focus ja 
apagats, que amb prou faenes durarà 
unes 24 hores, ja que a partir de les cinc 
de la vesprada, el torn de la Exaltació 
arribarà per a la nova Reina Fallera In-
fantil de la Ciutat, Ana Giménez Domin-
go, en un mateix escenari que tornarà 
a rendir-se a les bondats de la seua 
noves màximes representants falleres 
del pròxim any.

Els principals carrers comercials de 
la ciutat de Borriana han rebut una 
visita molt especial amb la presèn-

cia de les tres persones agraciades en el 
Sorteig de Nadal del Comerç de Borriana 
organitzat de forma conjunta per la Re-
gidoria i la Federació de Comerç. Acom-
panyats per la màxima representant a 
nivell municipal del Comerç, la regidora 
Maria Romero, s'han citat a les cinc de 
la vesprada en la Plaça Major de Borri-
ana per a iniciar les tres hores de temps 
amb les quals explicaven per a realitzar 
el màxim nombre de compres fins a ar-
ribar als 1.000 euros que corresponien a 
cadascun dels tres afortunats en el sor-

teig celebrat aquesta mateixa setmana 
en el Saló de Plens Municipal.

Cadascuna de les tres persones agraci-
ades amb els 1.000 euros en compres 
en els establiments de la ciutat havien 
tingut temps de fer una xicoteta llista i 

fins i tot consultar prèviament alguns 
dels productes que han adquirit. Així, 
han començat amb la roba i els com-
plements o les colònies per a més tard 
adquirir algun que un altre electrodo-
mèstic, i fins i tot complements com a 
ulleres. Amb el pas dels minuts, a poc a 
poc s'han anat acostant fins als 1.000 
euros de compres, i encara que alguns 
dels productes adquirits hauran de ser 
arreplegats en dies posteriors a causa 
de la seua grandària, les tres persones 
afortunades s'han mostrat «molt con-
tentes i agraïdes per aquest premi que 
fa molt més suportables les despeses 
d'aquesta època de l'any».

 

sorteig comerç nadal



 16 NOVES PERSONES CONTRACTADES A 
BORRIANA A TRAVÉS DELS PROGRAMES 
EMCORD I EMCORP DE LA GENERALITAT

Les 16 persones que des d'avui 
passen a formar part de la planti-
lla de treballadors i treballadores 

de l'Ajuntament han sigut rebudes en 
el consistori per la regidora d'Ocupa-
ció, Maria Romero, qui ha volgut do-
nar-los la benvinguda als seus nous 
llocs de treball i animar-los a d'una 
banda, “aprofitar l'oportunitat de 
seguir millorant la seua currículum i 
condicions laborals, i per un altre, es-
forçar-se a complir amb els treballs i 
tasques que se'ls encomanen en els 
diferents departaments municipals 
en els quals prestaran servei”. Segons 
ha detallat la mateixa regidor de l'àrea 
ocupacional del consistori, Maria Ro-
mero, “tanquem el 2017 i iniciem el 
pròxim any amb l'alegria d'haver po-
gut contractar a través dels progra-
mes ocupacionals de la Generalitat 
Valenciana, a un total de 16 persones, 
la qual cosa entenem que és una gran 
notícia tant per a ells i elles per poder 
tornar a tenir un treball, com per a la 

millora dels diferents serveis públics 
en els quals desenvoluparan la seua 
labor”. Segons ha explicat Romero, 
qui al costat de l'Alcaldessa de Bor-
riana, Maria Josep *Safont ha volgut 
donar la benvinguda als i les partici-
pants d'aquests programes laborals, 
“en total són 16 les persones que 
disposen des d'avui d'un nou treball, 
i en el detall dels diferents llocs que 
ocuparan, trobem que sis obrers i 
dos pintors per al departament de 
Via Pública, dues auxiliars adminis-
tratives, una tècnic superior en Co-
merç i una altra en Informàtica, a més 
de l'enginyer agrícola o tècnic al mig 
Ambient; tots ells dins del programa 
EMCORD”. Per la seua banda dins del 
programa EMCORP seran dos con-
serges i una persona responsable de 
l'Arxiu Municipal els qui comencen a 
treballar en breu”. Tal com s'especifi-
ca en les condicions de desenvolupa-
ment dels programes EMCORD per a 
persones en situació de desocupació 

de llarga durada, els contractes se-
ran de sis mesos a temps complet, 
tal com succeeix amb els aturats 
de més de 30 anys que es benefici-
aran, en aquest cas, del programa 
EMCORP, també durant els matei-
xos sis mesos i a jornada completa. 
El pressupost total tant per a les 13 
persones contractades a través del 
EMCORD, com les tres que participen 
del programa EMCORP és d'un total 
de 213.181,95. Així, Romero ha vol-
gut concloure que “una vegada més, 
aprofitem els diferents programes 
i iniciatives coordinades de forma 
conjunta per les diferents adminis-
tracions públiques com la Generalitat 
i el mateix Ajuntament per a seguir 
millorant les condicions laborals dels 
nostres veïns i veïnes, i a més, aug-
mentar les prestacions i millores dels 
diferents serveis públics municipals, 
per la qual cosa creiem que és una 
gran notícia a nivell ocupacional per 
a començar el nou any”.
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BORRIANA OBLIGADA A PAGAR MÉS 
DE 704.000 EUROS PER UNA ALTRA 

MALA GESTIÓ DEL PP EN L'EXECUCIÓ 
DE LA UNITAT A 24-25-26

L 'Ajuntament de Borriana ha re-
but durant la darrera setmana 
de l'any la notificació per part 

del Tribunal Superior de Justícia de 
la Comunitat Valenciana respecte a 
la sentència que li obliga a pagar fins 
a 704.000 euros, més interessos, a 
l'empresa Urbacón Levante SL per 
l'inici dels treballs en la Unitat d'Exe-
cució A. 24-25-26 corresponent a la 
zona sud-est de La Serratella dins 
del conjunt del terme municipal de 
Borriana. En el detall del desenvolu-
pament de les diferents sentències 
judicials i posterior recursos pre-
sentats des del consistori, el regidor 
d'Urbanisme de l'Ajuntament de Bor-
riana, Bruno Arnandis ha volgut de-
tallar que “va ser el 30 de desembre 
de 2003 quan es va adjudicar l'exe-
cució del PAI a Urbacón Levante SL., 
que va quedar completament aturat 
a 2008 quan la primera sentència 
anul·lava el Pla de Reforma, a la qual 
es va sumar la primera sentència 
d'obligació de pagament que arriba-

va al desembre de 2014 i obligava al 
consistori a abonar 870.000 euros a 
l'empresa pels treballs ja realitzats”. 
Segons el mateix Arnandis, “almenys 
es va aconseguir amb una apel·lació 
que la xifra baixara altres 165.000 
euros, fins a situar-se en aquesta 
xifra definitiva de 704.000 euros, i 
diem definitiva perquè els mateixos 
tècnics municipals ja han descartat 
un altre possible recurs de cassació 
a causa de les nul·les possibilitats 
d'aconseguir una nova reducció”. Se-
gons s'ha detallat des de la mateixa 
regidoria, el problema va sorgir amb 
una mala tramitació del PRI que no 
va permetre a l'empresa adjudicatà-
ria continuar amb els treballs ja ini-
ciats”. Des de la regidoria d'Hisenda, 
la seua màxima responsable Cristina 
Rius ha volgut deixar clar que “una 
vegada més, començarem l'any pa-
gant, i a un alt preu, els errors come-
sos en la gestió municipal per part de 
l'anterior equip de govern encapçalat 
pel Partit Popular, tot i haver aconse-

guit reduir a 704.000 euros més in-
teressos la indemnització exigida per 
l'empresa que inicialment era de més 
d'1,5 milions d'euros”. Segons Rius, 
“és un altre exemple més, dels diver-
sos que ens hem trobat durant els 
dos últims anys i mig sobre la forma 
de treball i de gestió municipal del PP 
durant els últims anys a Borriana, on 
semblava que el que menys impor-
tava o interessava era el benestar de 
la ciutadania. El que és directament 
vergonyós és que el PP porte dos 
anys criticant una gestió econòmica 
municipal que en tot moment està 
condicionada pels seus errors del 
passat, amb exemples com l'1,1 milió 
d'expropiacions de les quals una gran 
part hauria d'haver-se abonat en 
2012, la sentència en favor de Radio 
Castellón Cadena SER, o els més de 
400.000 de les pagues extra dels tre-
balladors municipals corresponents 
a 2012, que també hem abonat en 
aquests dos últims anys»
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BORRIANA REP 50 OMS RESISTENTS A LA 
GRAFIOSI QUE SÓN PLANTATS EN UNA NOVA 
JORNADA DE VOLUNTARIAT AMBIENTAL

Mig centenar d'oms resistents 
a la grafiosi han arribat al Clot 
de la Mare de Déu en el marc 

d'una iniciativa de restauració del Pa-
ratge Natural Municipal que duen a 
terme l'Ajuntament i la Fundació Lim-
ne, entitat conservacionista que col·la-
bora en el projecte. Durant el matí del 
diumenge al voltant de 35 persones 
s'han reunit en les proximitats del Clot 
de la Mare de Déu per a participar d'una 
nova jornada de Voluntariat Ambiental 
que ja es va celebrar fa una setmana i 
que està tenint una molt bona respos-
ta entre la ciutadania de Borriana.

Els biòlegs de la Fundació Limne, els 
qui al costat de la Regidoria de Medi 
Ambient organitzen les Jornades de 
Voluntariat, assenyalen que “la ma-
laltia la provoca un fong que trans-
porten els escolítids dels oms, xico-
tets escarabats d'uns 4-6 mm les 
femelles dels quals posen ous entre 
l'escorça i el tronc, donant lloc a pu-
pes que, en arribar a l'etapa adulta, 
volaran cap a altres arbres transpor-
tant les espores del fong i infectant 
així altres exemplars”.

La grafiosi, en les últimes dècades, ha 
delmat més del 90% dels oms a Espa-
nya. La devastació de les grans zones 
d'oms europees provocada per aquesta 

virulenta malaltia va fer que científics i 
tècnics començaren a investigar i tre-
ballar per a salvaguardar les poblacions 
supervivents. L'esforç per recuperar 
l'esplendor dels boscos d'oms va qua-
llar amb la cerca de varietats resistents 
a la malaltia mitjançant selecció i millo-
ra de genotips resistents. Precisament, 
els 50 oms han sigut cedits pel Ministeri 
d'Agricultura Alimentació i Medi Ambi-
ent ens responsable del Programa Es-
pañol de Conservació i Millora dels oms 
ibèrics en col·laboració amb la Universi-
tat Politècnica de Madrid.

El regidor d'Urbanisme i Medi Ambient, 
Bruno Arnandis, ha ressaltat que “la 
lluita contra la grafiosi és complexa, en 
tractar-se d'una afecció molt virulenta 
i que s'expandeix amb rapidesa, resul-
tant molt complexa de controlar, ja siga 
per mètodes químics o silvícoles”.

Els 50 exemplars han sigut plantats en 
parcel·les annexes al Clot de la Mare de 
Déu, de propietat municipal, en una jor-
nada de voluntariat ambiental organit-
zada pel consistori i la Fundació Limne. 
A aquesta campanya, que té vocació 
divulgativa, “se sumaran les inversions 
de gestió derivades de l'aplicació de 
l'Estratègia EDUSI, pertanyent a Fons 
FEDER europeus”, ha afegit Arnandis.
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LA FIRA DE NADAL DEL COMERÇ
DE BORRIANA CREIX EN PÚBLIC I 

PARTICIPANTS EN LA SEUA SEGONA EDICIÓ
Després de les tres jornades en les quals fins a 36 establiments han acostat els seus productes

fins al Pla, la valoració sobre les novetats incorporades enguany és “molt positiva”

Borriana ha tancat la II edició de 
la Fira de Nadal del Comerç de 
Borriana, que per segon any 

consecutiu després de la seua estre-
na del passat any ha omplert El Pla 
amb fins a 36 establiments locals 
participants en el que la regidora de 
Comerç de la ciutat, Maria Romero 
ha qualificat com “un gran èxit, ja 
que després de tan sol dues edicions 
hem aconseguit augmentar tant el 
nombre de comerços i establiments 
participants, com el públic que sen-
se poder comptar amb xifres oficials, 
creiem que fins i tot ha sigut major 
que en la Fira del passat any”. 

Segons ha explicat la mateixa regi-
dora responsable de l'àrea comercial 
a Borriana, “hem volgut aportar al-
gunes novetats per a seguir cridant 
l'atenció dels veïns i veïnes de Bor-
riana, i al costat de la Federació del 
Comerç de Borriana hem programat 
activitats i tallers paral·lels per als i 
les més xicotetes, regals en forma 
de xocolata calenta, i fins al sorteig 
de diversos productes oferits pels 
mateixos establiments participants 

amb el qual s'ha tancat la jornada del 
diumenge”. 

Així, ja el divendres quan una nodrida 
representació municipal encapçalada 
per l'Alcaldessa Maria Josep Safont 
inauguraven la segona edició de la 
Fira de Nadal fent-la coincidir amb 
l'encesa oficial de les llums nadalen-
ques i el gran arbre situat en El Pla, ja 
es va poder comprovar com aqueixa 

coincidència d'actes va fer que la pre-
sència de públic anara bastant major. 
D'aquesta forma i tal com ja van coin-
cidir a assenyalar en la presentació 
d'aquesta segona edició tant la regi-
dor Maria Romero com el President de 
la Federació de Comerç, Carlos Cape-
lla, “l'objectiu és el d'acostar al màxim 
els productes i serveis que ofereix el 
Comerç de la nostra ciutat als veïns 
i veïnes que durant aquestes da-
tes ixen a la recerca dels seus regals 
nadalencs, i vista la participació tant 
d'establiments com de públic, sembla 
que l'objectiu de seguir fidelitzant al 
públic i fent-li veure que a Borriana 
pot trobar qualsevol tipus de produc-
te, ha funcionat”. Així, la Fira de Nadal 
del Comerç de Borriana ha tancat la 
seua segona edició amb una “valora-
ció molt positiva a l'espera de poder 
conèixer dades concretes sobre les 
vendes que s'haja pogut produir, però 
tan sol amb l'ambient que ha generat 
un any més en El Pla ha valgut la pena 
el treball de tanta gent que ha partici-
pat, a qui volem agrair la seua col·la-
boració per seguir fent créixer la Fira i 
el Comerç de la nostra ciutat”.
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LES JORNADES GASTRONÒMIQUES DEL 
COENT ELEVEN EN PROP DE 10.000 € 
L'IMPACTE ECONÒMIC A BORRIANA

Amb la participació de fins a set establiments de la ciutat, el nombre de menús servits 
durant les Jornades de Sabors Tradicionals han arribat a les  1395 unitats,

pràcticament 600 més que en 2016

L 'àrea de Turisme de l'Ajunta-
ment de Borriana ja ha pogut 
analitzar les dades sobre el 

funcionament i l'impacte de la terce-
ra edició de les Jornades de Sabors 
Tradicionals de Borriana dedicades al 
Coent celebrades durant les últimes 
setmanes en diferents establiments 
hostalers de la ciutat. Després que la 
Federació d'Hostaleria de Borriana i 
la Regidoria de Turisme anunciaren 
en la presentació que serien fins a 
set els restaurants participants en 
aquesta tercera edició, els menús 
van començar a servir-se en els ho-
raris establerts per cadascun d'ells, 
fins que avui s'han pogut conèixer les 
dades finals de participació. Segons 
ha destacat el màxim responsable 
de l'àrea, Santiago Zorío, el total de 
menús servits pels set establiments 
participants ha sigut de 1.395, una 

xifra que parla molt bé de l'esforç re-
alitzat en el disseny i promoció dels 
menús, ja que han augmentat de 
forma considerable respecte a l'any 
anterior”. Pel que a impacte econò-
mic directe sobre els participants 
respecta, el mateix Zorío ha volgut 
detallar que “després de comptabi-
litzar cadascuna de les participacions 
dels veïns i veïnes de Borriana en les 
diferents opcions de menú que se'ls 
plantejaven, l'impacte econòmic di-
recte per als establiments hostalers 
ha sigut de 25.556 euros, una xifra 
molt per sobre de la de la segona edi-
ció, on l'impacte va arribar als 15.600 
euros”. Per això des del departament 
de Turisme i en paraules del mateix 
Zorío, “creiem que podem qualificar 
com molt positiu el creixement que 
en tan sols tres edicions han tingut 
les Jornades de Sabors Tradicionals 

de Borriana, ja que d'una banda su-
posen un bon recolzament econò-
mic per als restaurants participants, 
i a la vegada, ens estan servint per 
a seguir augmentant la promoció i 
distribució d'un producte tan nostre 
com el Coent”. En definitiva, Zorío ha 
volgut “agrair al Restaurant Nàutic, 
Pizzeria Ristorante Pinocchio, Scala 
Restaurant, Restaurant Rita & Pepa, 
La Cabanenca Gastrocarnisseria, 
Restaurant L’Arenal i Bómbora’s 
Gastro-Heladería el seu esforç per 
seguir aportant novetats culinàries 
en les quals el Coent és protago-
nista, per això animem al fet que en 
pròximes edicions siguen més els i 
les hostaleres de Borriana qui s'ani-
men a participar i seguir donant a 
conèixer la gran riquesa turística que 
a nivell gastronòmic també tenim en 
la nostra ciutat».
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LA INNOVACIÓ PEDAGÒGICA CONTINUA
A BORRIANA AMB LA CELEBRACIÓ DE LA
I JORNADA ERASMUS+ DE LA CIUTAT
L'IES Llombai, Illes Columbretes, Salesianos, Jaume I i Vila Fátima presenten
en el Saló de Plens Municipal els seus projectes educatius i de formació a nivell europeu

L 'Alcaldessa i Regidora d'Educa-
ció a Borriana, Maria Josep Sa-
font, ha obert la I Jornada Eras-

mus+ de la ciutat que ha tingut lloc en 
el Saló de Plens Municipal, i a través 
de la qual cinc dels centres educatius 
de la ciutat han donat a conèixer els 
detalls dels projectes i iniciatives que 
durant aquest curs durà a terme en el 
conjunt de la Comunitat Europea. Tal 
com ha explicat la màxima represen-
tant municipal després de la lectura 
del Manifest de les Alcaldesses de 
l'Associació Internacional de Ciutats 
Educadores, “el primer és agrair el 
treball realitzat per Irene Monsonís 
que en tot moment ha coordinat i di-
rigit aquesta Jornada perquè tots els 
centres que compten amb projectes 
a nivell europeu estiguen ací avui ex-
plicant el treball que van a realitzar, i 

així, seguir fent que Borriana siga una 
ciutat capdavantera a nivell d'innova-
ció pedagògica i noves metodologies 
de treball a nivell educatiu i una dig-
na representant de les Ciutats Edu-
cadores”. Ha sigut la mateixa Irene 
Monsonís, membre de la Associació 
de becaris i exbecaris en els Institu-
cions de la Unió Europea (BecUE), qui 
ha donat la benvinguda a tots i totes 
els assistents i ha donat pas a la pre-
sentació que cadascun dels centres 
ha realitzat dels seus projectes. Tam-
bé ha volgut estar present en la pre-
sentació de la Jornada, Sònia Pérez, 
Cap de Servei d'Idiomes i Programes 
Europeus de la Conselleria de Edu-
cació qui n'ha fet un repàs dels dife-
rents programes en els que participa 
la Generalitat amb alguns exemples 
semblants als que ara duran a ter-

me els centres borrianencs, Després 
de la contextualització de l'acte dins 
de la celebració del Dia de les Ciu-
tats Educadores, un projecte al que 
Borriana també s'ha sumat enguany, 
han sigut els i les representants de 
cadascun dels centres educatius els 
qui han desenvolupat cadascun dels 
programes que porten i duran a ter-
me a nivell europeu. Ha començat el 
Col·legi Salesià explicant que “el pro-
jecte «consolidant capacitats per al 
Plurilingüisme” en el col·legi Salesià 
Sant Joan Baptista de Borriana té 
com a objectiu augmentar les habi-
litats tant lingüístiques com a me-
todològiques en l'ensenyament de 
llengües estrangeres. El col·legi té 
la necessitat, no solament de do-
nar un impuls al plurilingüisme sinó 
també d'implementar accions cap a 

 

educació



l'ús de la metodologia AICLE i de les 
Tecnologies de la Informació i Co-
municació (TIC’s), per la qual cosa el 
projecte pretén tenir un impacte tant 
en la formació del professorat que 
impartirà les seues àrees en llengua 
estrangera com en la formació meto-
dològica del professorat de llengües 
estrangeres. Seguidament, ha sigut 
el centre Illes Columbretes qui ha de-
tallat que “amb el projecte Columbre-
tes, Let’s Learn Together pretenem 
fer possible un canvi metodològic 
en el centre, el qual està molt lligat 
a l'aprenentatge cooperatiu i a la te-
oria de les intel·ligències múltiples 
de H. Gardner. L'aplicació de la teoria 
de les Intel·ligències Múltiples està 
directament interrelacionada amb 
l'aprenentatge cooperatiu, i junts 
configuren un tàndem metodològic 
perfecte què promou la implicació 
personal dels nostres alumnes i la 
seua creativitat, afavorint la seua au-
tonomia i el seu esperit emprenedor, 
tan presents en els objectius del cur-
rículum actual. El torn per a Villa Fá-
tima, que ha explicat que “El projecte 
de 3 anys Erasmus+ Em You Society 
implica i vincula a tres col·legis de la 
Unió Europea: OŠ Milojke Štrukelj 
Nova Gorica d'Eslovènia, PS "Elisave-
ta *Bagriana" de Slieven, Bulgària, i el 
Col·legi Villa Fátima de Borriana (Es-
panya). El col·legi eslovè és el coordi-
nador i promotor d'aquest projecte, i 
els altres dos centres som els socis. 

En un diàleg previ, ens vam adonar 
que existeix un problema comú en 
la nostra societat: el (cyber)bullying 
o (ciber)assetjament, tant dins com 
fora de l'escola. Per açò pensem 
que treballant de manera conjunta i 
amb determinació és possible lluitar 
contra aquest problema i reduir els 
casos d'assetjament dins i fora dels 
centres educatius. Al voltant de 130 
estudiants dels 3 col·legis, d'entre 
12 i 15 anys, treballaran de manera 
conjunta en el projecte, encara que 
també s'implicarà, en el nostre cas, a 
tot el col·legi, juntament amb el pro-
fessorat i les famílies”. En quart lloc, 
ha presentat el seu projecte, l'IES 
Llombai, detallant que “el projec-
te europeu “Formació Professional 
Dual Espanya Alemanya” va sorgir 
de la necessitat del nostre centre 
d'implementar la formació professi-
onal dual quan no comptàvem amb 
experiències prèvies a la Comunitat 
Valenciana. L'observació, anàlisi i es-
tudi de la formació professional dual 
a Alemanya eren necessaris per a la 
seua engegada i desenvolupament. 
El projecte de dos anys es va iniciar 
l'1 de juny de 2015 i van ser concedi-
des tres mobilitats per a professors 
amb l'objectiu de formar a profes-
sors per a la implementació de la FP 
dual, millorar les competències dels 
coordinadors del programa, l'estruc-
tura curricular dels cicles formatius 
de FP dual, i la gestió de les relacions 

entre el centre educatiu i els altres 
agents socials de l'entorn així com 
facilitar la mobilitat d'alumnes en 
l'àmbit europeu”. A continuació, ha 
sigut l'IES Llombai qui ha donat tots 
els detalls sobre les seues iniciati-
ves, exposant que “Nous Horitzons 
a Alemanya” és un projecte europeu 
de CA1 de mobilitat d'estudiants de 
formació professional que el seu 
objectiu principal és la millora de les 
competències professionals per a fa-
cilitar la inserció laboral de l'alumnat i 
disminuir l'atur juvenil. El projecte ha 
donat l'oportunitat a 14 alumnes del 
nostre Cicle Formatiu de “Transport 
i Manteniment de Vehicles” d'adqui-
rir una experiència pràctica durant 
l'acompliment de la seua professió 
en un país europeu, desenvolupar 
habilitats pràctiques en el seu camp 
professional, aprendre sobre el sis-
tema educatiu i laboral d'Alemanya, 
així com incrementar les competèn-
cies socials i lingüístiques”. I final-
ment, l'IES Jaume I que ja ha treballat 
amb projectes com el Comenius ha 
mostrat el seu projecte en el qual “el 
projecte Young European Entrepre-
neurs Schools és una agrupació de 5 
centres escolars de Secundària que 
té com a objectiu donar a conèixer 
al nostre alumnat el que és el món 
empresarial europeu. De fet es trac-
ta de guiar-los en la creació d'una 
“mine-empresa”. Despertar en ells 
la creativitat, el compromís, l'interès 
per conèixer altres cultures, aspec-
tes que els enriquirà l'intercanvi d'ex-
periències en les diferents mobilitats 
que es duran a terme entre tots els 
països. En resum, formar l'alumnat 
per a ser ciutadans europeus.

El projecte té una durada de 2 anys 
(1 de setembre de 2017 fins a 31 
d'agost de 2019) i està coordinat 
pel centre francés Lycée Général et 
Technologique Jacques Prévert en 
Taverny. Al costat de l'IES Jaume I i 
el coordinador del projecte participen 
els següents socis europeus: II.SS.”-
Galileu Galilei, en Canicatti (Itàlia), el 
Zespol Szkol Ogolmoksztalcacych 
Liceum, en Zawiercie, (Polònia), i el 
Naujosios Akmenes Ramuciu Gim-
nazija, en Naujoji Akmne (Lituània)
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UN ALTRE ANY DE “PROMESES 
COMPLIDES, PROJECTES EXECUTATS I 
INVERSIONS CREIXENTS PER A LA CIUTAT”

L 'esmorzar amb la premsa que 
cobreix la informació municipal 
de Borriana de forma diària, ha 

servit als representants municipals 
de l'Acord per Borriana per tal de 
fer balanç de l'últim any de gestió 
al capdavant de l'Ajuntament de la 
ciutat. Després de l'esmorzar pro-
tocol·lari que cada any els repre-
sentants municipals ofereixen a la 
premsa, ha sigut el regidor i secre-
tari del PSOE a Borriana, Javier Gual 
qui ha volgut iniciar els parlaments 
fent un repàs de l'últim any, i posant 
especial atenció en “la relació que té 
la premsa a l'hora de fer arribar la 
informació municipal a la ciutada-

nia, un treball que us agraïm que feu, 
però sobre el qual cal puntualitzar la 
manipulació que algun dels mitjans 
ha fet, especialment durant l'últim 
mig any”. Gual ha parlat de dos ca-
sos concrets com el de la subhasta 
de terrenys de l'Arenal o la recent 
polèmica per “l'objectiu de prendre 
les butaques municipals per part 
de l'oposició, que ara podrà dir que 
no estava assabentada de res però 
que ens consta que en tot moment 
estaven informats sobre la possibi-
litat de, presumptament, “comprar” 
a un company per a fer-lo passar 
al grup mixt municipal i així acce-
dir de forma tan rastrera a l'equip 

de govern, situació que algun mitjà 
de comunicació ha aprofitat per a 
abocar directament mentides sobre 
la gestió municipal”. A continuació, 
ha sigut el Tinent d'Alcalde i repre-
sentant Se Puede Borriana, Cristo-
fer Del Moral qui ha volgut “fer un 
balanç molt positiu sobre la nova 
forma de treballar que des de fa dos 
anys i mig té aquest equip de go-
vern, que ha demostrat que la seua 
preocupació i el seu objectiu és el de 
millorar el benestar dels veïns i veï-
nes de Borriana”. Del Moral ha volgut 
comparar “una situació actual en la 
qual rendim comptes, complim amb 
les nostres promeses electorals i 

oferim tota la informació sobre la 
gestió municipal a la ciutadania com 
anem a seguir fent durant 2018, si-
tuació completament impensable 
fa ara només tres anys quan l'estat 
de la Transparència o la Participació 
Ciutadana era completament anta-
gònica”. Per la seua banda, el també 
Tinent d'Alcalde i representant de 
Compromís, Vicent Granel, ha posat 
l'accent principalment tant en “els 
exemples d'aquest últim any sobre 
la nostra forma de treballar en pilars 
bàsics de la gestió municipal com la 
creació d'Ocupació, en el seu mo-
ment completament oblidada en la 
nostra ciutat i que en aquest últim 

any ha aconseguit que fins a 140 
persones es beneficien dels tallers 
i programes que s'han realitzat”, al 
que ha afegit “la defensa de la nos-
tra agricultura a nivell tant estatal 
com europeu, o el canvi totalment 
radical que hem viscut en l'àrea es-
portiva, amb l'impuls que en tan sols 
dos anys hem donat a la creació de 
clubs esportius, la millora constant 
que estem fent de les instal·lacions o 
l'espectacular creixement en la par-
ticipació en les Escoles Esportives. 
En definitiva un canvi de forma de 
treballar i de polítiques que la ma-
teixa ciutadania ens confirma com el 
camí a seguir també en 2018”. Final-
ment, ha sigut la màxima represen-
tant municipal, l'Alcaldessa Maria 
Josep Safont qui ha volgut concre-
tar “la quantitat de projectes que 
durant aquest últim any hem dut a 
terme en la ciutat, alguns dels quals 
van estar oblidats durant dècades 
a Borriana, com són la construcció 
d'una més que necessària Avingu-
da Jaime Chicharro entre el Port i la 
ciutat, la construcció del CEIP Car-
denal Tarancón (ambdues amb la 
col·laboració directa de la Genera-
litat Valenciana), la construcció de 
parcs canins i zones de joc infantils 
i adaptades com en Santa Berta, la 
pavimentació de camins rurals i ur-
bans, la plantació de més de 2.000 
arbres en el Clot, les millores en ac-
cessibilitat i en el centre urbà, l'ad-
quisició de material de treball i obres 
que era urgent per al consistori o el 
condicionament de llocs com les Es-
coles de Santa Bàrbara”. I tot això, 
tal com ha recordat Safont, “sense 
pujar ni un sol dels impostos en els 
tres anys que portem al capdavant 
de l'equip de govern, la qual cosa 
crec que parla molt bé del treball 
conjunt, consensuat i continuat que 
realitzem al costat dels meus com-
panys i companyes en cadascuna de 
les regidories i àrees municipals”. 
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L'ALUMNAT DE 1º D'ESO DE L'IES JAUME 
I PRESENTA UNA MOSTRA I UNA GUIA 
TURÍSTICA SOBRE BORRIANA

Els representants d'Educació i Tu-
risme de l'Ajuntament de Borria-
na, Maria Josep Safont i Santiago 

Zorío, han volgut estar presents en la 
presentació que l'alumnat de primer 
d'ESO de l'IES Jaume I ha dut a terme 
sobre el treball realitzat durant els úl-
tims mesos i que ha desembocat en 
l'elaboració tant d'una exposició com 
d'una guia turística sobre la ciutat de 
Borriana. També ha estat present en 
el mateix centre el borrianenc Enrique 
Safont, qui després de diverses visites 
a l'IES Jaume I, ha aportat les explica-
cions tant històriques com culturals 
de la idiosincràsia de Borriana que han 
servit com a guia per a l'elaboració 
d'una nova guia turística de la ciutat 
vista des del prisma dels i les alumnes. 
Ja fa unes setmanes, els i les partici-

pants en el projecte van estar visitant 
edificis i llocs emblemàtics de Borriana 
per a prendre les fotografies que re-
produïen algunes de les imatges anti-
gues de Borriana amb les quals havien 
treballat. Van arreplegar a més llegen-
des i històries de la ciutat preguntant a 
la gent que trobaven pel carrer, i avui, 
tal com ha explicat la regidora d'Edu-
cació, Maria Josep Safont “ha sigut el 
moment de plasmar en l'exposició i la 
guia tot el que han après o conegut so-
bre la gastronomia, història, patrimo-
ni, cultura o personatges destacables 
de la nostra ciutat”. Per la seua banda, 
el regidor de Turisme, Santiago Zorío, 
ha volgut “agrair el treball tant de 
l'alumnat com de Mar Garí Palau, pro-
fessora del centre i coordinadora d'un 
projecte que fins i tot va més enllà de 

les fronteres de la nostra ciutat, ja que 
també s'han treballat aspectes com 
els idiomes amb la creació de codis Q 
que contenen la informació en diver-
ses llengües”. Dins del projecte, que 
segueix responent a la innovació que 
l'IES Jaume I està implementant en les 
seues metodologies de treball durant 
els últims anys, l'alumnat ha volgut 
agrair l'aportació indispensable d'En-
rique Safont en la realització de la guia, 
i per això el matí s'ha tancat amb el lliu-
rament d'un obsequi, una xicoteta es-
cultura del Campanar de Borriana que 
els mateixos alumnes i alumnes han 
confeccionat i lliurat a Safont entre els 
aplaudiments i el tancament d'aquesta 
nova iniciativa que “segueix donant a 
conèixer als i les joves de Borriana la 
història de la seua ciutat, el coneixe-
ment del seu entorn i el descobriment 
de secrets i llegendes del mig físic en el 
qual conviuen i segueixen creixent tant 
social com cognitivament”.
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NOU CONCERT DE NADAL I LLIURAMENT DEL 
PREMI DEL III CONCURS D'HARMONITZACIÓ 
DE NADALES POPULARS
El CMC La Mercè ha acollit la que ja és la XXXIV interpretació del Concert de Nadal de la 
Coral Borrianenca, que a més ha oferit un calorós aplaudiment a José Jesús Martínez com a 
guanyador del *Concurs de Nadales

José Jesús Martínez Espuig i la 
seua obra “Ai pastissets” ha si-
gut el triat pel Jurat del Concurs 

d'Harmonització de Nadales Popu-
lars Valencianes de Borriana com el 
guanyador de la tercera edició que 
s'ha celebrat durant aquest 2017. 
Per això, han rebut de mans dels re-
gidors de Cultura, Vicent Granel, i de 
Normalització Lingüística, Santiago 
Zorío, el premi amb el qual es dis-
tingeix “el gran treball realitzat pels 
i les diferents músics que per tercer 
any han tornat a presentar els seus 
treballs de composició al Concurs 
d'Harmonització, que en tan sols 
tres edicions ha crescut fins al punt 
que estem segurs que serà un refe-
rent de la cultura musical a Borria-
na durant molts anys més”, com ha 
declarat el regidor. El lliurament del 

guardó acreditatiu i dels 600 euros 
amb els quals es dota al premi s'han 
dut a terme en el CMC La Mercè de la 
ciutat, aprofitant la celebració d'una 
altra de les tradicions musicals més 
arrelades a Borriana, com és el Con-
cert de Nadal que en aquesta ocasió 
ha arribat ja a la seua trentaquatrena 
edició en la capital de La Plana Baixa.

Ha sigut a partir de les set de la ves-
prada quan el pati de butaques de la 
Mercè estava pràcticament ple quan 
han sonat les primeres notes d'una 
Coral Borrianenca que enguany ha 
decidit centrar el Concert de Nadal en 
el canvi entre els segles XIX i XX. Tal 
com ha explicat el mateix regidor de 
Normalització Lingüística, Santiago 
Zorío, “una vegada més acostem a la 
ciutadania de Borriana la música i la 
cultura més arrelada entre els nos-
tres veïns i veïnes, i ho fem de forma 
gratuïta perquè aquesta llarga tra-
dició del Concert de Nadal seguisca 
sent especialment atractiva en la ciu-
tat, ja que suposa tant l'acostament 
de grans representacions musicals 
i corals, com el manteniment de les 
nostres tradicions en unes dates tan 
assenyalades com les de Nadal”. 

 

cultura



JOSÉ LUÍS FERRADA OBRI L'EXPOSICIÓ
“De lo Psíquico a lo Espiritual”

I PRESENTA EL LLIBRE “SAL DE PLATA” 

El regidor de Cultura de l'Ajunta-
ment de Borriana, Vicent Granel, 
així com el Tècnic del Departa-

ment, Rafa Marañón, han acompanyat 
en la presentació del llibre “Sal de Pla-
ta” al seu autor, Jose Luís Ferrada, que 
després de la inauguració de la seua 
famosa exposició fotogràfica «De lo 
psíquico a lo espiritual» ha presentat 
l'obra de recopilació de les fotografies 
que també componen la mostra. En 
el llibre, García Ferrada, acompanya la 
col·lecció fotogràfica amb una part po-
ètica que completava a les fotografies 
en aquell impactant projecte artístic 
gestat ja fa 42 anys.

Amb «De lo psíquico a lo espiritual» 
l'artista borrianenc va trencar barre-
res, tant socials com a personals, i va 
retratar la vida quotidiana en l'Hos-
pital Psiquiàtric de Castelló, vivint 
allí mateix i coneixent la realitat que 
succeïa allí dins, creant una sèrie de 

fotografies que no deixen indiferent 
i que, amb el filtre del temps passat 
des d'aquell moment, faran reflexi-
onar en profunditat a l'espectador. 
Segons ha explicat el regidor de 
Cultura, Vicent Granel, “és un honor 
poder comptar amb el fotògraf Jose 
Luís Ferrada tant en la inauguració 
de la mostra com en la presentació 
d'aquest llibre, ja que es tracta d'un 

borrianenc que des de fa dècades 
és un referent internacional a nivell 
fotogràfic, i les seues obres servei-
xen com a exemple en manuals i lli-
bres de fotografia al voltant del món, 
així que volem agrair-li el gest i que 
una exposició tan impactant puga 
ser visitada pels i les borrianenques 
durant les pròximes setmanes en el 
CMC La Mercè.
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ÁLEX SAURA I Mª ÁNGELES HERNÁNDEZ 
S'IMPOSEN EN LA PRIMERA CURSA DE LA 
LOTERIA DE BORRIANA
El Cementeri Municipal rep a milers de persones que han pogut fer ús de les dotacions i 
noves instal·lacions per a major comoditat en el dia d'honrar als seus sers estimats

El Cementeri Municipal de Borri-
ana obria les seues portes pocs 
minuts abans de les set del matí 

per a començar a rebre als milers de 
persones que durant tota la jornada 
i fins a passades les set de la vespra-
da s'ha desplaçat fins a la instal·lació 
per a complir amb el dia d'honrar als 
sers estimats en la jornada de Tots 
Sants. Durant tot el matí els rius de 
gent s'han succeït per la Avinguda Al-
massora que dóna accés al cementeri, 
fins que a partir de les onze l'església 
de l'interior s'ha anat omplint per a la 
missa que de forma especial se cele-
bra durant la jornada. Un centenar de 
persones han pogut seguir la missa 
gràcies també a la carpa instal·lada 
pels serveis municipals en l'exterior 
del temple que evitava el sol que du-

rant tot el matí ha brillat amb força 
en el cel de Borriana. L'Alcaldessa de 
Borriana, Maria Josep Safont, i el re-
gidor de Serveis, Vicent Aparisi, han 
estat presents en l'ofici i després de 
la seua finalització han destacat “la 
solemnitat d'un dia en el qual els i les 

borrianenques ens acostem fins al 
Cementeri Municipal per a recordar 
i honrar als nostres sers estimats, 
per això estem molt contents de 
vore com les facilitats que hem in-
tentat donar-los a l'hora d'accedir, 
netejar o poder visitar el  cementeri 
hagen funcionat a la perfecció”. I és 
que per primera vegada, s'han ins-
tal·lat dispensadors per a les escales 
que els veïns i veïnes utilitzen per a 
l'adequació i neteja de les làpides, 
fent que en tot moment estigueren 
localitzables, i que cada quatre me-
tres hi haguera una de les dotacions 
a la disposició dels visitants. A més, 
també ha lluït la decoració especial 
que un any més s'ha habilitat en el 
cementeri, amb un total de vint no-
ves palmeres i decoració floral.

 

esport



EL MULTITUDINARI TALLER “SENSE ETIQUETES” 
TANCA DEFINITIVAMENT LA COMMEMORACIÓ 
DEL 25-N A BORRIANA

L'ÚLTIMA SESSIÓ DELS “DESDEJUNIS AL 
COMERÇ” TANCA LA CAMPANYA COMERCIAL 
AMB MOLT BONA NOTA

La commemoració del 25-N en la 
ciutat de Borriana ha tornat a ser 
“un èxit d'implicació per part de 

la gran majoria de sectors socials de 
la ciutat amb un treball conjunt que 
estem convençudes que és la llavor 
perfecta per a aconseguir una societat 
local molt més justa i sensibilitzada 
amb la violència masclista”, tal com ha 
conclòs la regidora de l'àrea d'Igualtat, 
Maria Romero. I tota la programació 
especial dissenyada per la mateixa re-
gidoria i l'Agència d'Igualtat municipal 
s'ha tancat amb la celebració del taller 
“Sense Etiquetes” dirigit a xiquets i 
xiquetes de quart de primària perquè 
seguisquen “entenent la importància 
de mantenir relacions igualitàries en-
tre dones i homes, i com una exemple 

com el de dos personatges mitològics 
pot servir perquè la conscienciació res-
pecte a la violència masclista siga molt 

més efectiva i cale més profund entre 
els i les més xicotetes de la ciutat” com 
explica Romero. 

Més de 20 emprenedors han partici-
pat en el Cercle Fruiter de Borriana en 
l'última de les sessions del cicle “Des-
dejunis al Comerç”. La campanya, que 
comptava amb 4 sessions dedicades 
a la imatge de l'empresa i el punt de 
venda, el màrqueting i les xarxes so-
cials, ha gaudit d'una alta participa-
ció sent més de 40 les persones que 

s'han sumat de la iniciativa i han par-
ticipat en alguna de les sessions. En 
concret el tema central de la càpsula 
formativa que ha seguit al desdejuni 
de networking, ha sigut la importàn-
cia de la presència en xarxes socials 
de qualsevol empresa, tinga aques-
ta la dimensió que tinga com un po-
sicionament en la xarxa de la pròpia 

marca. En aquesta ocasió, la formació 
ha sigut impartida per Juan Meneses, 
Oficial Executiu de l'empresa Don 
Beep així com professor en el progra-
ma d'alt rendiment Escola de Líders, 
ponent amb llarga trajectòria en el 
màrqueting empresarial i especialit-
zat en el tema de les xarxes socials.

A la càpsula formativa li ha seguit un 
lliurament de diplomes acreditatius 
de la participació en la iniciativa així 
com la passada d'una enquesta de 
satisfacció per a arreplegar de forma 
objectiva la valoració de les sessions 
i propostes de cara a les pròximes 
edicions. En paraules de la Regidora 
de l'àrea, Maria Romero “la valoració 
global de la iniciativa és molt positiva, 
tant per la qualitat de les formacions 
i els seus ponents com per la possibi-
litat de crear xarxa entre agents em-
prenedors de la localitat”.
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LA RENOVACIÓ DE L'EMPEDRAT DEL PLA S'HA 
EFECTUAT ABANS DE FINAL D'ANY

BORRIANA MILLORA LA IL·LUMINACIÓ DEL 
CAMP DE FUTBOL DE LLOMBAI

Una de les places més emble-
màtiques de la ciutat de Borri-
ana, El Pla, ha vist com durant 

el mes de desembre diverses parts 
del ferm de llambordes que el confor-
men han sigut renovades per a recu-
perar part de l'esplendor que l'ús con-
tinuat i el pas de vehicles haja pogut 
eliminar. Tal com ha explicat l'edil de 
Via Pública, Vicent Aparisi, que durant 
la setmana ha visitat les obres per a 
comprovar l'avanç dels treballs “es 
tracta d'una primera fase de treballs 
de renovació i adequació, ja que en un 
futur pròxim també realitzarem les 
mateixes labors de millora en altres 
parts del Pla com pot ser la conjun-
ció entre la mateixa plaça i el carrer 
de la Tanda, per a així acabar renovant 
bona part del ferm i retornar-me l'as-
pecte idoni que volem que tinga tota 
la zona més cèntrica de Borriana”. El 

mateix Aparisi ha volgut explicar que 
“els treballs són realment costosos, 
ja que consisteixen en l'extracció de 
les llambordes que després són trac-
tades d'una en una amb la tècnica de 
llavat, raspallat i tall per a després 
tornar a ser col·locats en el mateix lloc 

i cobrir-los amb una capa de material 
que en ser retirada els retorna el mà-
xim possible al seu aspecte original, 
per això s'ha treballat durant tota una 
setmana perquè l'obra quede llesta 
abans de l'inici de la Fira de Nadal que 
s'obri el divendres a la vesprada”.

La regidoria d'Esports de l'Ajunta-
ment de Borriana ha anunciat la fi-
nalització dels treballs de millora 
de l'eficiència energètica de les ins-
tal·lacions d'enllumenat exterior del 
recinte poliesportiu de Llombai, que 
a partir d'ara ja estaran a la disposi-
ció dels usuaris de la instal·lació es-
portiva. Segons s'ha detallat des del 
mateix departament «el pressupost 
final ha sigut de 30.525,88 euros, i 

els treballs s'han dut a terme amb 
la màxima velocitat possible, ja que 
el període d'execució tan sols s'ha 
allargat durant tres setmanes i els 
treballs han sigut realitzats per l'em-
presa IMS 2020 Solucions de Ener-
gia, S.L., en un projecte a càrrec dels 
fons procedents del Pla Castelló 135 
de la Diputació

Segons el detall dels treballs realit-
zats, «l'objecte del projecte s'ha ba-

sat en la reforma i substitució dels 
projectors que il·luminaven el camp 
de futbol nº1 d'aquest complex es-
portiu per d'altres amb tecnologia 
LED, amb el triple objectiu de dis-
minuir els pics de consum simultani, 
evitant així penalitzacions, alleugerir 
la càrrega econòmica que suposa 
el consum d'aquesta instal·lació i 
millorar la qualitat de la il·lumina-
ció d'aquest camp al mateix temps 
que es millora l'eficiència energètica 
d'aquesta instal·lació.

Tal com ha recordat el màxim respon-
sable de l'àrea esportiva municipal, 
Vicent Granel, «la present actuació 
servirà de base per a posteriors ac-
tuacions de similars característiques 
en el mateix complex, ja que per simi-
litud i simetria, permetrà en un futur 
implementar les mateixes novetats 
en el camp N.º 2 i en la pista d'atletis-
me d'aquest complex esportiu».
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UN TOTAL DE 20 PERSONES INICIEN EL TALLER 
D'OCUPACIÓ RIU ANNA EN LA CIUTAT DE 
BORRIANA

LA CAMPANYA DE PROMOCIÓ DEL PEIX DE 
LLOTJA “PESSICS DE MAR” TAMBÉ PASSA PER 
BORRIANA

Borriana ha acollit les primeres 
sessions d'una nova iniciativa 
de foment de l'ocupació i mi-

llora de les prestacions laborals de 
les 20 persones que s'han inscrit. Es 
tracta del nou Taller d'Ocupació pro-
moguda per la Regidoria de Promoció 
Econòmica: Taller Riu Anna. Aquest 
taller compta, a més, amb 5 contrac-
tacions entre el personal tècnic: una 
directora, dos docents, una auxiliar 
administrativa i una professora de 
llengua estrangera.

El Taller d'Ocupació Riu Anna està di-
vidit en dues especialitats formatives, 
ja que, d'una banda, es desenvolupa el 
mòdul d'Animació Sociocultural amb 
el qual els alumnes que superen els 
seus continguts obtindran dos certi-
ficats de professionalitat (el de Dina-

mització d'Activitats de Temps Lliure 
infantil i juvenil i el certificat de "direc-
ció i coordinació d'activitats de temps 
lliure infantil i juvenil"). I d'altra banda, 
l'especialitat formativa de Turisme 
que suposarà l'obtenció del certifi-
cat de professionalitat de "Promoció 

Turística i Informació al visitant". Cal 
assenyalar, que pel contingut d'amb-
dues especialitats formatives, s'ha 
requerit d'una coordinació que es 
mantindrà durant el temps de durada 
del taller amb les Regidories de Turis-
me, Festes i Joventut.

La campanya de promoció “Pes-
sics de Mar” que duen a terme 
de forma conjunta la Generalitat 

Valenciana, el Ministeri d'Agricultura i 
Pesca i el Fons Europeu Marítim i de 
Pesca ha arribat a Borriana de la mà 
de les regidories de Pesca i Comerç i 
de la col·laboració de la Confraria de 
Pescadors i l'Associació de Mercaders. 
Per això, durant el matí els represen-
tants municipals de Pesca, Vicent 
Aparisi, i de Comerç, Maria Romero, 
s'han desplaçat fins als voltants del 
Mercat Municipal on s'ha dut a ter-
me el treball de promoció i informació 
per a totes les persones que desitja-
ven conèixer més de prop el producte 
pesquer procedent de les llotges va-
lencianes, entre les quals la de Borri-
ana ocupa un important lloc. Així, tal 
com ha explicat la regidora de Comerç, 
Maria Romero, “es tracta d'informar 

i donar a conèixer més, si cap, la va-
rietat de productes procedents del 
mar que podem trobar en els nostres 
comerços gràcies al treball que es re-
alitza en les llotges valencianes, per 
això a més dels objectes de regal com 
davantals o bosses, també s'ha oferit 
una completa guia de les diferents 
espècies comestibles procedents del 
mar”. Per la seua banda, el regidor de 
Pesca, Vicent Aparisi, ha volgut recor-

dar que “ja vam voler estar presents 
en la promoció de la campanya rea-
litzada fa pocs dies a Castelló, i ara, 
amb la importància i el treball que 
estem dedicant en els últims mesos a 
la millora de les condicions de treball 
dels nostres pescadors i pescadores, 
creiem que era el moment perfecte 
perquè la campanya “Pessics de Mar” 
acoste encara més i millore la venda i 
distribució de peix i marisc”.
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EL COL·LEGI SALESIÀ CELEBRA UNA VEGADA 
MÉS EL SEU BETLEM VIVENT

L'Ajuntament de Borriana ha cele-
brat un Ple Extraordinari en el qual 
s'ha aprovat la interposició d'un 

recurs Contenciós Administratiu per a 
paralitzar el procés de subhasta iniciat 
pel Ministeri d'Hisenda de part dels ter-
renys de l'Arenal. Tal com ha explicat el 
regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de 
Borriana, Bruno Arnandis, “estem con-
vençuts que l'argumentació que fem 
sobre l'ús públic de bona part dels ter-
renys que pretén subhastar el Ministeri 
d'Hisenda serà més que suficient per a 
la paralització que ara sol·licitem amb 
aquest recurs”, al que ha afegit la res-
posta a l'oposició sobre “el treball que 
ja vostès hagueren pogut realitzar l'any 

2004 perquè el Ministeri considerara 
eixe ús públic i no donar llum verda a 
la subhasta que ara s'ha realitzat”. Fi-
nalment, la interposició del recurs ha 
sigut aprovada en la sessió plenària 
per 19 vots a favor i tan sols 2 absten-
cions. Dins del mateix Ple Extraordinari 
també s'han portat a votació dues im-
portants modificacions importants per 
al futur immediat de Borriana, ja que 
inicialment s'ha aprovat la modificació 

puntual n.º 41 del Pla General, que té 
per objecte preveure el condicionament 
i eixample de part de la carretera del 
Grau per a execució de carril bici i pas 
per als vianants. Arnandis ha explicat 
que «serà un altre dels projectes finan-
çats amb els fons FEDER provinents de 
la Estratègia EDUSI que en total inver-
tirà en el desenvolupament urbà soste-
nible de la nostra ciutat un total de cinc 
milions d'euros».

 

nadal a borriana



EL COR DE L'ESCOLA SÈNIOR DEL CMA OFEREIX 
LES SEUES INTERPRETACIONS VOCALS EN 
L'AJUNTAMENT.

E l treball habitual que els dife-
rents departaments munici-
pals de l'Ajuntament de Borria-

na duen a terme s'ha vist durant una 
de les jornades de Nadal interromput 
per la visita de l'alumnat sènior del 
Centre Municipal de les Arts Rafel 

Martí de Viciana, que han interpretat 
fins a tres peces en les diferents es-
tances del consistori.

Sota la direcció de Lydia Martín i 
amb l'acompanyament dels dife-
rents representants del CMA, com 

el seu director, Pepe Azpitarte, el 
Cor de l'Escola Sènior ha estat fins i 
tot acompanyat per altres alumnes i 
alumnes de diferents activitats i cur-
sos realitzats en el centre, que han 
volgut sumar-se a aquesta felicita-
ció col·lectiva als i les treballadores 
municipals. La visita al consistori 
s'emmarca dins de la programació 
especial que durant la setmana durà 
a terme el CMA, ja que durant la ves-
prada també s'ha pogut gaudir d'un 
concert de violí i piano en el Auditori 
Juan Varea, i per a aquest mateix di-
mecres l'Escola Municipal de Dansa 
s'acomiadarà de l'any amb un festival 
en el Teatre Payà a partir de les set 
de la vesprada i obert a tothom prè-
via recollida de l'entrada en el mateix 
centre o en el teatre. El dijous serà 
el torn per a les actuacions musicals 
amb el cor, l'orquestra o l'alumnat de 
música moderna del Martí de Viciana 
que oferiran les seues interpretaci-
ons en el mateix Payà.
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EL CONSELL POLICIAL DE COORDINACIÓ DE
L'ÀREA METROPOLITANA TANCA A BORRIANA 
LES ACTUACIONS CONJUNTES 

Les dependències de la Pre-
fectura de Policia Local de 
l'Ajuntament de Borriana 

han acollit avui dimarts dia 12 de 
desembre una reunió tècnica a la 
qual han assistit responsables 
policials de les Policies Locals 
d'Almassora, Borriana, Borriol, 
Castelló, Orpesa i Vila-real, totes 
elles integrants del Consell de 
Coordinació Policial de l'Àrea Me-
tropolitana de Castelló. A aques-
ta reunió ha assistit Javier Gual Rosell, 
regidor de seguretat de l'Ajuntament 
de Borriana qui ha volgut destacar “la 
importància de seguir coordinant com 
fem avui el treball conjunt dels cossos 
policials englobats dins del Consell de 
l'Àrea Metropolitana des que es creara 

a principis d'aquest mateix any”. Aquest 
projecte, que va sorgir el passat mes 
de gener amb el suport de l'Agència 
Valenciana de Seguretat i Resposta a 
les Emergències, té com a objectiu pri-
oritari la coordinació de les accions de 
seguretat pública dels diferents serveis 

de Policia Local que conformen 
l'Àrea Metropolitana de Castelló, 
que es troba integrada per prop 
de 700 efectius.

En la reunió celebrada a Borria-
na s'ha treballat en l'establiment 
d'un calendari comú d'actuacions 
per a l'any 2018, la planificació 
d'un itinerari formatiu i en el dis-
seny de protocols d'actuació co-
munes. cal destacar que aquest 

pròxim divendres dia 15/12/2017 es 
presentarà en l'Ajuntament de Borria-
na la campanya "JOGUET SEGUR" que, 
igualment, serà comú a tots els munici-
pis integrants de l'Àrea i que és un altre 
dels projectes treballats conjuntament 
en el Consell.
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EMientras se escriben estas líne-
as, disfrutamos los primeros días 
de 2018: un año nuevo que viene 

cargado de proyectos, ilusión y muchas 
ganas de trabajar para todos los vecinos 
de Borriana, mientras cosechamos los 
frutos de 2017.

UNAS FIESTAS PARA TOD@S
El programa festivo, un año más, ha ve-
nido marcado por la colaboración entre 
la propia concejalía de fiestas y juventud 
con cultura, deportes y comercio, diver-
sificando las actividades en diferentes 
zonas de la Ciudad, y ofreciendo una 
programación variada para que sean 
más plurales, habiéndose registrado 
hasta la fecha un elevado número en la 
participación y el disfrute de los diferen-
tes eventos que se han celebrado.

Los Socialistas creemos que las Fies-
tas deben abarcar el máximo espectro 
posible, y así llevamos tiempo traba-
jando para que tod@s, desde los más 
mayores hasta los más jóvenes puedan 
disfrutar de ellas, no sólo en el centro 
urbano, sino por toda Borriana.

FONDOS FEDER
Como les decíamos, en los primeros 
días de 2018 también nos congratula 
anunciarles que ya se han adelantado 
prácticamente 160.000 € de los Fon-
dos Feder para Borriana, recogiendo los 
frutos del trabajo de 2017, al efecto de 
poder llevar a cabo la Estrategia DUSI y 
poder ir mejorando nuestra Ciudad con 
mejores infraestructuras y servicios. 

Los años anteriores han supuesto un 
trabajo intenso, desde el Grupo Muni-
cipal Socialista, para poder conseguir 
los cinco millones de euros que estos 
Fondos dejarán en Borriana, y a los que 
el Ayuntamiento aportará otros cinco 
para que realmente podamos apreciar 
un cambio sustancial en nuestra Ciudad, 
y que tanto necesita después de tantos 
años de dejadez. Ahora es el momento 
de plasmar esos proyectos de manera 
clara y seguir adelante.

MEJORAS EN INSTALACIONES
VECINALES Y VIALES
2018 también empieza con buenas no-
ticias para los vecinos de Santa Bárbara, 
comunidad tradicional y emblemática 
del término agrícola, pues se ha acaba-
do de remodelar el antiguo edificio de 
las escuelas para que todas las aso-
ciaciones de la zona (fiestas, vecinos, 
colombaires) puedan disfrutar de unas 
instalaciones dignas y adecuadas para 
llevar a cabo su labor. Se trataba de 
una reivindicación histórica que hemos 
atendido con todo el cariño y dándole la 
importancia que merece.

Asimismo, en las últimas semanas se 
han llevado a cabo importantes arre-
glos en el asfalto de diferentes viales de 
Borriana, por un coste aproximado de 
50.000 €. Los Socialistas queremos una 
Ciudad mejor para todos y no vamos a 
dejar de trabajar para conseguirla.

LA VERDAD SOBRE EL PAGO DE LA 
PLUSVALÍA
Mucho se ha escrito desde la oposición 
(PP) sobre el pago de la plusvalía a tenor 
de las Sentencias que se han publica-
do, y sobre todo muchas falsedades. La 
regulación del pago de  la plusvalía cor-
responde al Legislador Estatal, por más 
que le pese al Señor Fuster, que pide que 
informemos individualmente por carta 
del contenido de la jurisprudencia (que 
viene a decir que si se puede acreditar 
que no ha habido incremento de valor, 
no es correcto que se pague). Pues bien: 
deben saber que ningún Ayuntamiento 
–ni en los que gobierna el PP- ha re-
mitido carta alguna a los interesados, 
pues no somos los carteros de Montoro. 
Pero no vayan a pensar que no hemos 
hecho nada al respecto: los Socialistas 
creemos firmemente en el ordenami-
ento jurídico, que viene integrado por 
la legalidad y por la jurisprudencia. Así, 
los técnicos municipales, a demanda de 
los Socialistas, han dado forma legal a 
la paralización de los expedientes des-
de octubre de 2016, de manera que los 
vecinos que acreditan la circunstancia 
de no haber incrementado el valor de 
las propiedades transmitidas, no tienen 
que acudir al Juzgado para nada: el ex-

pediente simplemente queda paralizado 
a la espera de que el legislador (el PP) 
haga lo que tiene que hacer, deshacer 
el embrollo de una vez. Más le valdría 
al Sr. Fuster decir la verdad e instar a 
los suyos a que trabajen ya, en lugar de 
mentir, porque los vecinos de Borriana 
pueden estar tranquilos y seguros de 
que los Socialistas hacemos las cosas 
como corresponde, con arreglo al orde-
namiento, sin causar perjuicios a nadie 
y sin que tengan que acudir al Juzgado a 
reclamar sus derechos. Para “pufos” ju-
diciales, los que el PP nos dejó y segui-
mos pagando todos (el último de más de 
700.000 €). Lo demás son sólo intentos 
fallidos de confundir: esa es la oposición 
que tenemos.

LOS SILLONES Y SUS MISERIAS
En las últimas semanas también ha sal-
tado a la palestra mediática la famosa 
conversación de la señora Aguilera con 
un edil del Equipo de Gobierno. No ha-
remos valoraciones jurídicas (porque 
para eso ya se está investigando en la 
Fiscalía y además debemos respetar 
la presunción de inocencia), pero llama 
poderosamente la atención como quien 
tanto acusa al Equipo de Gobierno de 
querer aferrarse al Sillón, resulta que 
quiera jugar con las miserias ajenas al 
Juego de Tronos de la política, dando 
luego excusas que rayan lo patético, 
mientras se ve arropada por el PP. Cada 
uno al final demuestra lo que es, y los 
Socialistas –que tenemos un trabajo y 
un futuro fuera de la política- si esta-
mos aquí, es por pura vocación de ser-
vicio a los demás. En fin… APOTEÓSICO 
y vergonzoso.

Y para terminar, desearles de todo cora-
zón un feliz 2018, lleno de paz, salud, 
amor y trabajo. Los Socialistas no de-
jaremos de trabajar para que, en la me-
dida de nuestras posibilidades, así sea.

UN 2018 CARGADO DE PROYECTOS
OPINIÓ
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Informa’t i contacta a:
borriana.compromis.net

borriana@compromis.net

AComença un nou any, i Compromís 
per Borriana volem fer una valora-
ció molt positiva del treball realitzat 

en l’any que acaba del 2017. L’ocupació ha 
sigut i és un dels grans pilars de l’aposta 
per la nostra ciutat, on després de vuit anys 
han tornat els tallers i programes d’ocupa-
ció que han fet que 170 persones siguen 
ateses o empleades.

Les iniciatives i treball en Ocupació ha supo-
sat quasi un milió d’euros en inversió amb 
els programes de la Conselleria i l’Ajunta-
ment. Una inversió que mai abans havia 
ocorregut a la nostra població, i que després 
de vuit anys d’absència, sense cap pla, ni 
tampoc, cap aposta seriosa per l’ocupació, 
torna a ser una realitat. Una aposta que vo-
lem que es supere aquest 2018 duplicant 
aquesta inversió en ocupació.

El final d’any ha vingut acompanyat de dos 
programes més d’ocupació, que suposaran 
més de 210.000 euros, i que servirà per a po-
der ocupar a 16 persones del nostre municipi 
durant sis mesos. Programes encaminats a 
la reinserció al mercat laboral de veïns i ve-
ïnes que ara tornaran a treballar i recuperar 
la seua vida laboral. La feina feta en l’àrea de 
Promoció Econòmica junt a la Federació del 
Comerç ha aconseguit organitzar i cohesio-
nar el comerç amb tres fires comercials. La 
consolidació d’un nou Mercat de la Mar, amb 
gestió directa, i sense pagar res a ningú fun-
ciona més que mai per als nostres ciutadans 
que el demandaven.

Per altra banda, seguim complint iniciatives. 
El Pla Estratègic de Turisme és una realitat, i 
necessari per marcar una línia mestra del que 
fa falta a la nostra ciutat. La primera Taula de 
Seguiment d'aquest pla s’ha iniciat i queda 
subjecte a l'engegada del Pla Director per 
a l'Arenal. L’aposta pel sector hostaler amb 
les jornades gastronòmiques, i la promoció 
dels productes locals, com a un dels pilars del 
Pla Estratègic, junt a l’adequació de la platja 
amb noves dutxes i accessos per a diversitat 
funcional que són una realitat. De la mateixa 
manera, han augmentat les activitats turísti-
ques. S’ha aconseguit la Declaració d'Interès 
Comunitari (DIC) per a l'àrea d'autocaravanes 
després de més d'1 any i mig de lluita, per 
complir tots els requisits perquè així fóra, i 
que siga prompte una realitat.

PER UN BON 2017 I MILLOR 2018

En Cultura, les activitats han sigut prota-
gonistes de la vida social de la ciutat. Amb 
més de 110 propostes culturals, de les 
que més de la meitat han sigut novetats 
que els veïns e veïnes de Borriana han 
gaudit amb la seua família. Una aposta 
ferma per les activitats al carrer i de qua-
litat per dinamitzar la vida social i cultu-
ral de la ciutat. El Museu Arqueològic ha 
viscut el seu 50 aniversari amb més d’una 
dotzena d’activitats que han dinamitzat 
el seu funcionament. Borriana treballa en 
Igualtat i la conscienciació amb  la societat 
borrianenca per la lacra de la violència de 
gènere. Una aposta important per a tre-
ballar des de la base dels més menuts, 
sumat a triplicar la presencia de l’Agent 
d’Igualtat a la nostra ciutat.

Per altra banda, l’esport escolar ha crescut 
en els últims anys, amb una aposta clara 
per la base. La creació dels club d’atletisme, 
judo, l’escoleta de pilota valenciana són 
reptes que han tornat a ser una realitat a 
Borriana. A més, la dinamització esportiva 
i l’aposta per oferir una oferta d’activitats i 
d’oci per a totes les edats ens situa com a 
referents a tot el territori valencià. 

Per últim, i no menys important. Apostem 
per lluitar per la taronja, i els drets dels llau-
radors a nivell estatal i europeu, junt a pro-
ductors i altres ajuntaments, i posar el nom 
de la taronja valenciana al lloc que li perto-
ca. S’ha creat la Plataforma en Defensa de 
la Dignitat de l'Agricultor de la Plana Baixa 
per a la consecució d'una marca de quali-

tat representativa i diferenciadora de la 
Clemenules, reivindicació que hem portat 
al Comissari d'Agricultura i al director Ge-
neral de Figures de Qualitat de Brussel·les, 
a la consellera d'Agricultura de la GV, Elena 
Cebrián i als directors generals d'Agricul-
tura del Ministeri d'Agricultura. Una aposta 
ferma per l’agricultura.

I a tot això, cal sumar-li les apostes d’in-
versió com la creació de nous espais de joc 
a la plaça Santa Berta, l’asfaltat de places, 
carrers i camins rurals, la rehabilitació de 
la piscina municipal, les instal·lacions de 
Llombai, la reforma de la biblioteca, i les 
apostes més important, com l’avinguda al 
Port, que ja és una realitat i un èxit, el nou 
col·legi Cardenal Tarancón, o la construcció 
de l’IES Jaume I que vindrà aquest any. Són 
apostes fermes d’un govern del canvi per 
l’educació sense barracons. 

Una balanç ple de treball, però sobretot, 
de proximitat que es demostra dia a dia, 
deixant els privilegis a un costat, i apostant 
per una Borriana millor per a totes les per-
sones. Compromís per Borriana vos desitja 
un bon any 2018. Nosaltres seguim treba-
llant per a tindre una Borriana millor. Si vols 
participar i proposar, no dubtes en posar-te 
en contacte per a fer de la nostra ciutat, un 
projecte comú.

OPINIÓ

 



E l passat desembre es van aprovar 
els pressupostos municipals per al 
2018. Uns comptes fruit del con-

sens entre els partits que conformem 
l’Acord per Borriana i que gaudeixen de 
la subvenció de l’Estratègia EDUSI, és a 
dir, que compten amb les aportacions 
dels Fons FEDER d’Europa. 

Des de Podem Borriana no hem esca-
timat esforços per fer que estos pres-
supostos tingueren un marcat caràcter 
social, que revertiren sobre les perso-
nes i col·lectius més necessitats i que 
tingueren també la finalitat de millorar 
els serveis públics que l’Ajuntament pro-
porciona a la ciutadania. I en este sentit, 
gràcies a les consultes realitzades en el 
passat mes d’octubre per la Regidoria de 
Participació es va poder comprovar que 
la ciutadania apostava per tindre una 
ciutat més inclusiva, amb més sensibi-
litat social i a favor de participar mitjan-
çant consultes en la presa de decisions. 
D’esta manera, en els pressupostos de 
2018 s’invertiran més d’un milió d’euros 
en polítiques socials i d’ocupació, que 
tanta falta fa en la nostra ciutat, i també 
en noves tecnologies, millora i conser-
vació del patrimoni, ajudes a ONG, lluita 
contra la pobresa, millora dels serveis 
públics com la neteja i contribució a fer 
de Borriana una ciutat sostenible. Són, 
sense cap dubte, uns pressupostos re-
alistes i que s’adeqüen a les necessitats 
de la nostra ciutat. 

Mentre els partits de l’oposició s’enre-
den a intentar trencar el pacte de pro-
grés a la nostra ciutat amb maniobres 
fosques que denoten el caràcter tram-
pós de les seues polítiques, nosaltres 
apostem un any més pel rigor i el bon 
quefer de l’Acord per Borriana, que està 
construint una ciutat nova sobre les ruï-
nes que ens havia deixat el Partit Popu-
lar. I per això es dupliquen les partides 
per a ocupació i millora dels serveis pú-
blics, es congelen els impostos munici-
pals, com es va prometre al principi de la 
legislatura, i es redueix el deute en 2,4 
milions d’euros. 

Això són fets i això és possible perquè 
des de Podem Borriana tenim molt  clar 
que governem per als ciutadans i les ciu-
tadanes. I durant tot l’any continuarem 
treballant per fer que el govern munici-
pal compte amb l’opinió de la ciutada-
nia per a prendre les seues decisions. I 
en este sentit, volem anunciar que des 
de la Regidoria de Participació, i com a 
continuació de les consultes dels pres-
supostos participatius d’octubre passat, 
enguany es posaran en marxa un elevat 
nombre de consultes a la ciutadania so-
bre temes importants de la política mu-
nicipal. Ara mateix està ja en període de 
votació una consulta sobre el canvi de 
dotació pública dels terrenys de l’escor-
xador municipal, a la qual es pot accedir 
en consulta.burriana.es.

Governem per a la ciutadania i amb la 
ciutadania. Fem pressupostos realistes 
per a fer de Borriana una ciutat inclusi-
va, socialment responsable, sostenible, 
amb un alt nivell de participació ciutada-
na i amb una administració transparent.

Des de la Regidoria de Transparència 
s’ha publicat un vídeo per a donar a co-
néixer a la població els aspectes més 
importants d’estos pressupostos del 

2018, que es pot veure en burriana.es. I 
també, com ja hem fet enguany, aniran 
publicant-se en el Portal de Transparèn-
cia municipal totes els fets econòmics 
de l’Ajuntament, factures, contractes, 
subvencions, etc., que es poden consul-
tar en transparencia.burriana.es.

Treball del Cercle de Podem Borriana
Si vols col·laborar amb nosaltres, en-
via’ns un correu. El canvi ja està ací. 
Tenim molta feina per davant, però 
clar que podem!

UNS PRESSUPOSTOS
PER A LA CIUTADANIA

#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

OPINIÓ
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Dos años y medio después de 
que el PSPV sellara un pacto 
con Compromís y Podemos 

para 'salvar a Burriana' la ausencia 
de un proyecto de ciudad y la falta de 
compromiso con el desarrollo y creci-
miento de nuestra municipio nos han 
llevado al más absoluto de los estan-
camientos.
La ciudad que fue pionera en abrir 
mercados con la construcción del 
puerto. La ciudad que vio crecer la 
economía con un sólido mercado 
agrícola modélico para la provincia. 
La misma ciudad que fue referente in-
dustrial y capital del desarrollo. Esa es 
Burriana, no la que hoy conocemos.
El PSPV ha decidido conducirnos ha-
cia el precipicio. Damos tumbos. No 
hay ruta ni guión, se actúa por impul-
sos, dando bandazos y el resultado de 
esta ausencia de modelo de ciudad la 
estamos pagando entre todos.
En 2018 volvemos a poner el conta-
dor a cero. Porque nada hemos avan-
zado en estos dos últimos años. Al 
contrario, hemos retrocedido. Y pru-
ebas de ello tenemos demasiadas 
en 2017. Fue el año en que Burriana 
perdió 16.600 metros cuadrados en el 
Arenal. La joya de nuestro patrimonio 
se abandonó en manos de un PSPV 
desnortado.
Hoy recurrimos en los tribunales lo 
que no supimos gestionar en plazo. 
Porque el PSPV no salió del despacho 
para defender que el Arenal se que-
dara en manos del Ayuntamiento de 
Burriana. Demasiado esfuerzo. Y mi-
entras, Compromís de convidado de 
piedra. Porque en lugar de frenar el 
desatino socialista, colaboró con su 
silencio cómplice a conducirnos hacia 
el precipicio. Y eso que venían a salvar 
a Burriana...
Son los mismos partidos que han 
dejado perder la modificación del 
Plan General de Ordenación Urbana. 
Hemos tirado por la borda el trabajo 
hecho durante años para avanzar en 
el desarrollo urbanísticos de la ciu-
dad. Demasiado trabajo para quien 

no desea esforzarse y, sobre todo, 
para quien no tiene ningún interés en 
avanzar.
Es el mismo caso que se ha reprodu-
cido en el Plan Especial de la Marjal. 
Han dejado caducar y archivar el ex-
pediente que durante años trabaja-
mos codo con codo con las familias 
afectadas. Todo aquel esfuerzo para 
nada. Porque ni siquiera se prestaron 
a pedir una prórroga que permitiera 
aprovechar el trabajo realizado.
Un triste suma y sigue. Porque qui-
enes debían garantizar el desarrollo 
son los mismos que generan estan-
camiento. A Burriana no llegan ca-
pitales privados porque la subida de 
más de un 110% de la basura asusta. 
Porque no hay ventajas fiscales para 
quien desea establecerse en nuestra 
ciudad, y porque nunca hubo interés 
en promover desarrollo.
Y esta gestión ineficaz, esta incapa-
cidad para el trabajo se ve plasmada 
en publicaciones como las que hoy 
usted está leyendo. Este Boletín de 
Información Municipal (BIM) fue ad-
judicado hace dos años por el PSPV a 
una empresa de León. Su desgobierno 
interno ha impedido que este ejem-
plar que usted hoy relee sea el que 
correspondería a este mes. El PSPV 
ha sido incapaz de cumplir el pliego 
de condiciones que él mismo redactó 
para publicar El Pla.

Y pese a que culparon a la empresa 
de ser la causante de estas demoras, 
pese a que decidieron no prorrogarle 
el contrato, mire usted por dónde es a 
esta misma empresa de León a la que 
nuevamente le han adjudicado el con-
trato. Es decir, el PSPV de Burriana 
volverá a imprimir y editar en León el 
boletín que usted tiene en sus manos.
Nuestra esperanza y confianza en 
que esta vez sean capaces de cumplir 
el pliego. No la empresa, sino quienes 
gobiernan Burriana, con el PSPV a la 
cabeza. Porque desde nuestro parti-
do ya les invitamos a que fijaran en el 
pliego de condiciones reuniones quin-
cenales para evitar el desmán al que 
ha estado sujeta esta publicación. Sin 
embargo, nuestras propuestas fueron 
rechazadas por el PSPV.
Deseamos que en esta ocasión, pese 
a que se repite el modelo del pasa-
do año, mismo gestor, misma em-
presa, el resultado mejore. No solo 
en la publicación puntual de El Pla, 
sino en el devenir general de nues-
tra ciudad. Nosotros trabajaremos, 
como hemos hecho durante estos 
dos años, aportando iniciativas que 
nos saquen del letargo. Las que nos 
rechazan pero que no impiden que 
sigamos empeñados en promover el 
mejor futuro para nuestro proyecto, 
el de todos: Burriana.

2018, AÑO CERO
OPINIÓ

 



D ijo un político (de los de verdad) 
que  El tiempo no se mide por 
el paso de los años, sino por lo 

que uno hace y logra.
Siguiendo esta reflexión, queda claro 
que nuestra sufrida ciudad ha perdido 
el año 2017; y ójala fuera lo único que 
ha perdido.
Se han perdido subvenciones (para la 
Lucha contra la Pobreza Energética y 
para dotar de duchas la playa), se han 
perdido infraestructuras (la Escuela Ofi-
cial de Idiomas no se ubicará en Burria-
na), se han perdido parcelas (El Arenal 
per al Poble, menos un trocito), etc.
Pero se han perdido otras cosas. Me-
nos tangibles, pero quizás más impor-
tantes.
Podemos decir que se ha perdido la 
esperanza, la vergüenza (si es que al-
gún día la hubo), la credibilidad.  Resu-
miendo: se ha perdido el norte.
En el resumen anual que el equipo de 
¿gobierno? hace algunos perdimos, 
como colofón, lo fundamental:  Nues-
tra ciudadanía. Porque en las palabras 
de algunos ediles allí presentes, no 
reconocimos Burriana en ninguna de 
sus afirmaciones; hablaban de otra 
ciudad que solo existe en sus sueños.
Frótense los ojos, y agárrense que vi-
enen curvas:
1)  En menos de dos años hemos 
hecho realidad el Plan Estratégico 
de Turismo para Burriana, necesa-
rio para marcar las necesidades de 
nuestra ciudad. Las necesidades y las 
carencias de nuestra ciudad son de so-
bra conocidas; precisamos soluciones 
que ustedes son incapaces de propor-
cionar. Una de las medidas iniciales es 
cambiar la ubicación y fecha de cele-
bración del Arenal Sound; ni una ni otra.
2) Burriana es la primera ciudad que 
cuenta con la totalidad de sus playas 
adaptadas para diversidad funcio-

nal. Si desconocían que en la Serra-
tella había una playa, mal la pueden 
haber adaptado
3) Hemos plantado más de 2.000 
árboles en el Clot. Su actuación, que 
algunos han calificado de genocidio, 
se dirimirá en otros escenarios y si los 
plantan, y no los cuidan, pasa lo que 
ha pasado, secos y muertos.
4) Defensa estatal y europea de nu-
estra citricultura. ¿Mande lo que? 
¿De verdad? ¿Lo dice en serio?
5) Cumplimos nuestras promesas 
electorales. Uffffffffff. ¿De las famo-
sas 105, cuantas han cumplido? ¿Ha-
blamos de la Renta Básica Ciudadana?. 
Ustedes lo único que cumplen son años
6) El Deporte ha sido uno de los gran-
des protagonistas. ¿Se refiere a la 
Cursa de la Loteria? Auténtico engen-
dro fuera de fechas que solo produjo 
molestias a los ciudadanos y pérdidas 
a los comercios
7) El Govern del Botanic ha tenido 
en cuenta a Burriana. Por eso la Es-
cola Oficial d'Idiomes no se instalará 
en Burriana y por eso también, les ha 
quitado la capacidad de decidir en te-
mas tan importantes como el festival. 

CIBUR

PSOE, COMPROMIS Y PODEMOS de 
Burriana, ni existen para Valencia, ni 
se fían de ellos ya.
8) Ofrecemos toda la información 
sobre la gestión Municipal. ¿Cúan-
to ha costado el Arenal Sound 2017? 
¿Cúales son los planes para la Terraza 
Paya? Más bien informan de lo que les 
da la gana.
Añadamos a esto la indefinición en el 
tema de Sant Gregori,  que Burriana 
está sucia (algunas zonas infantiles 
son casi peligrosas para la salud) y 
mal iluminada, que carece de servici-
os (Juzgado, renovación de dni, etc.), 
que algunos jardines parecen desier-
tos, que el aparcamiento es un grave 
problema en algunas zonas, que los 
caminos rurales son intransitables,  
etc., y llegaremos a la conclusión de 
que la brecha entre el Tripartito y la 
ciudadanía es insalvable. 
Desearíamos felicitarles el Año Nue-
vo, pero contando que el Ayuntami-
ento ha vuelto a adjudicar a la misma 
empresa la confección del BIM (imagi-
namos que como premio a la puntua-
lidad en la entrega) casi les diremos...
FELIZ SANT BLAI¡¡¡

PASARAN MAS DE MIL AÑOS, 
MUCHOS MAS...

OPINIÓ
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Ya ha finalizado el año 2017, y en 
el Ayuntamiento de Burriana, y 
lamentablemente las cosas no 

siguen igual sino que están peor. Y es 
así, porque el paso de los años sin hacer 
nada no mejora las cosas, más bien todo 
lo contrario, las complica.

En primer lugar, en materia de urbanis-
mo, la concejalía donde más se ha per-
dido en detrimento de los vecinos de 
Burriana. Por un lado tenemos la zona 
de San Gregori, basta con decir que es-
tamos igual que hace dos años y medio 
que entró el actual equipo de gobierno, lo 
que ha empeorado las cosas, ya que los 
habitantes de Burriana tendremos que 
pagar las sentencias que esta perdiendo 
este consistorio con un año más de in-
tereses de demora, y al mismo tiempo, 
como los miembros del Ejecutivo local se 
niegan a bonificar el IBI. La consecuenci-
as son nefastas, los propietarios están 
pagando un IBI por lo que no tienen. Es-
tán desembolsando unos impuestos ba-
sados en unos servicios municipales que 
el Consistorio no les ofrece, es toda una 
injusticia.

Y, por otro lado la Marjal, osea la Ser-
ratella, que tambíen se caracteriza por 
la inacción del tripartito. Los vecinos si-
guen sufriendo las denuncias por reparar 
sus viviendas, un verdadero drama para 
muchos de ellos por el coste que implica 
y el desconcierto de no saber que pueden 
hacer en sus tierras.

Pero lo más grave y flagrante para los 
intereses del municipio es que hemos 
perdido parte del arenal, esa joya que 
tiene Burriana y de la que tan orgulloso 
nos sentimos. Desde Ciudadanos ya ad-
vertimos que lo hemos perdido porque el 
equipo de Gobierno no ha realizado nin-
guna gestión política. Hubiera bastado 
para paralizar la subasta pero para ello 
hay que saber gestionar, planificar y anti-
ciparse a los acontecimientos. Adjetivos 
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de los que carece un tripartito descoordi-
nado, sin rumbo y centrado más en crear 
polémicas que en resolver los problemas.

Además, por si fuera poco, el actual equi-
po de Gobierno, ha decidido no recurrir 
la modificación del plan urbanístico de 
Burriana, lo que ha dejado en el aire los 
jardines de la malvarrosa.

¿Puede tener Burriana peor gestión en 
en materia de urbanismo? Desde Ciuda-
danos consideramos que es difícil, muy 
difícil, hacerlo peor.

Y por si fuera poco, casi 6 meses después 
de que el Tribunal Constitucional, y de 
que este grupo propusiera que se dejara 
de cobrar las plusvalías a las propiedades 
que no han incrementado su valor. Si hu-
bieran paralizado esta irresponsabilidad 
cuando advirtió Ciudadanos, no habría 
sentencias que desembolsar en estos 
momentos por parte de las arcas muni-
cipales.

El tripartito, esos miembros que vinieron 
a salvar personas, en lugar de ayudar a 

la gente están cosiendo a impuestos 
a todos los vecinos de una forma des-
medida e injusta. Y con estos recursos, 
actúan como si les sobrasen y dedican 
casi 50,000 euros de la partida de ayu-
das sociales a alquileres. Pero, mientras 
tanto hay familias en Burriana que están 
viviendo sin gas, ni luz ni recursos para 
subsistir. Ellos, en la oposición criticaban 
al anterior equipo de Gobierno del Par-
tido Popular y resulta que al final han 
gastado la misma cantidad que el ante-
rior en el 2015. Con idénticos resultados, 
son el cambio para que no cambie nada.

Y mientras la vaca sigue suelta y en pa-
radero desconocido, el tripartito sigue 
aumentando la partida de fiestas de la 
Misericordia por dos veces, de las Fallas, 
también en dos ocasiones. Y, la última es 
el gasto de 18,000 euros en festivales 
de música que nada tiene que ver con 
nuestra cultura como el Mai di Gras , 
como diría alguien, lo que le falta al equi-
po de gobierno es"vergonya cavallers 
vergonya".

OPINIÓ

 



Pleno Ordinario 2-11-17
Aprobar la revisión del precio del contrato 
de  Suministro de energía eléctrica y servicio 
de  gestión energética y mantenimiento con 
garantía total de las instalaciones de alum-
brado público del  Ayuntamiento de Burriana, 
suscrito con la mercantil Gestión Energética y 
Alumbrado Público UTE, de conformidad con 
los términos del contrato, con efectos de 1 de 
enero de 2016 en que quedan fijados los pre-
cios del contrato como a continuación figuran, 
en importes anules, IVA 21%.

Aprobar el expediente para la contratación del 
suministro del Boletín de Información Muni-
cipal “El Pla” y del libro anual de las fiestas de 
Fallas y el pliego de prescripciones técnicas y 
de cláusulas administrativas particulares. Es-
tableciendo tres criterios objetivos de adjudi-
cación que se valorarán como sigue.

Ratificar la modificación provisional de los Es-
tatutos del Consorcio para la ejecución de las 
previsiones del Plan Zonal de las zonas II, IV y 
V, en los términos establecidos en el acuerdo 
de la Junta de Gobierno de dicho consorcio en 
fecha 27 de junio de 2017,  cuyo  nuevo texto 
estatutario redactado se adjunta como ANE-
XO I, y que está formado por un Preámbulo, 
30 artículos, una disposición adicional y una 
disposición final y un anexo de municipios in-
cluidos en el Plan Zonal 2 Área de Gestión C2.   

El  Ayuntamiento de Burriana cedió en fecha 6 
de julio de 1965 una parcela situada en la Avda. 
Cortes Valencianas número 7, al Sindicato Na-
cional de Frutos y Productos Hortifrutícolas 
para la construcción de un inmueble, que de 
conformidad con la cesión, debía destinarse 
a escuela infantil. En cumplimiento de dicha 
condición, el citado sindicato construyó una 
guardería infantile.

Creada la escuela Infantil Municipal, sobre la 
base de la Guardería ya existente,  la misma 
entro en funcionamiento en el curso escolar 
2016-2017, mediante gestión indirecta, ha-
biéndose subrogado la empresa concesionaria 
en la contratación del personal de que disponía 
el Patronato, y quedando todos los bienes mu-
ebles del mismo adscritos a la Escuela Infantil 
Municipal. 

Extinguir el Patronato Guardería Infantil Na-
ranjera Infante Don Felipe de Burriana  con, 
que fué creado mediante acuerdo del Pleno 
del Ayuntamiento de fecha 27 de febrero de 
1.978. 

Solicitar  la adhesión al convenio marco de 
colaboración formalizado el día 30 de junio 

de 2017 (publicado en el DOGV núm. 8097de 
2.08.2017)   entre el SERVEF y la Federación 
Valenciana de Municipios y Provincias para el 
desarrollo y puesta en marcha del proyecto 
«Equipos para la búsqueda de empleo y em-
prendimiento», declarando su interés en el 
colectivo de personas jóvenes desempleadas, 
beneficiarias del Sistema Nacional de Garan-
tía Juvenil o Registro o Sistema que lo com-
plemente o sustituya en un futuro, según la 
definición del Real Decreto ley 6/2016, de 23 
de diciembre, de medidas urgentes para el im-
pulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Aprobar el Expediente 8-2017 de Modificación 
de Créditos mediante Suplementos de Crédito 
y Créditos Extraordinarios en el Presupuesto 
Municipal del Ejercicio 2017, según el desglose 
que se relaciona.

SOMETER a información pública el Estudio 
de Detalle y Parcelación, presentado en fecha 
19 de mayo de 2.017 por Dª Marta y Dª Pau-
la Feliu Edo, que se formula para la manzana 
delimitada por la Avenida Camino de Onda, 
Paseo San Juan Bosco y las calles Polo de Ber-
nabé y Manuel Cubedo i Giner de Burriana, con 
calificación unifamiliar aislada tipo UFH, y que 
tiene por objeto posibilitar la segregación de la 
finca registral 2633, compuesta por las parce-
las catastrales 8901811-12-14-15-16-18, 
para conformar seis fincas independientes, de 
las que una tiene acceso por vía pública, cuatro 
tendrán acceso por vial privado existente y la 
sexta se agrupará, con acceso por vía pública, 
conforme a lo previsto en el artículo 6.28.2.e) 
de las Normas Urbanísticas del vigente Plan 
General de Burriana. 

Instar al Gobierno de España a que incluya en 
los PGE de 2018 y posteriores ejercicios ne-
cesarios, las partidas presupuestarias, con la 
dotación económica suficiente, para la cons-
trucción de los cuarteles de la Guardia Civil 
pendientes en Almassora, Albocàsser, Beni-
càssim, Onda y Vilafranca, y además realizar 
reformas en los cuarteles de Borriana, la Vall 
d'Uixó, Vinarós y Sant Mateu, ejecutándose 
dichas actuaciones una vez haya recursos para 
asignarlos presupuestariamente.

Junta Gobierno Local 2-11-17
Aprobar la memoria valorada de “Obras de 
mejora en antiguas escuelas de Santa Bárba-
ra”, redactada por el arquitecto técnico muni-
cipal en fecha 25 de octubre de 2017,con un 
presupuesto de 5.601,22 € (IVA incluido).

Incoar a Dª ROSA MARIA FANDOS BADENES, 

expediente para la restauración de la legali-
dad urbanística, por la realización, sin previa 
licencia ni orden de ejecución, de los actos de 
edificación o uso del suelo consistentes en va-
llado de parcela sita en Camí Pedrera, de este 
término municipal.

Asimismo, se le concede un plazo de diez días 
de audiencia contados a partir del siguiente al 
del recibo de la presente, para que alegue lo que 
estime pertinente en defensa de sus derechos.

Desestimar las alegaciones presentadas en 
fecha 17 de octubre de 2017 puesto que las 
mismas no desvirtúan los hechos que moti-
varon la incoación del  expediente de restau-
ración de la legalidad urbanística ref. 8438/17; 
todo ello de conformidad con el informe emi-
tido por el Arquitecto municipal en fecha 23 de 
octubre de 2017.

Dar por cumplida la Resolución de la Alcaldía 
Presidencia de fecha  6 de agosto de 2013, 
confirmada por resolución de fecha 13 de no-
viembre del mismo año, por la se ordenaba a la 
mercantil COSAOR la retirada de la grúa torre 
instalada en inmueble sito en C/ Encarnación 
6-8 y, con ello, han quedado restablecidas las 
condiciones de seguridad públicas.

Conceder a JOSE GUARDO GALDON  la licen-
cia de obras solicitada para CONSTRUCCIÓN 
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON 
PISCINA en CR ALMENARA NÚM. 4de esta 
localidad, según proyecto visado CTAC núm. 
2017/663-1, de fecha 23/06/17, que se enti-
ende otorgada salvo el derecho de propiedad 
y sin perjuicio del de tercero.

Conceder a CARMELITAS DESCALZOS PRO-
VINCIA IBERICA, la licencia de obras para REPA-
RACIÓN DE MURO PERIMETRAL DEL INMUE-
BLE CENTRO DOCENTE CONCERTADO “ILLES 
COLUMBRETES”  situado en C/ SAN JUAN DE 
LA CRUZ, 2 Y C/ DELS FRARES, 1 ref catastral 
9298201YK4199N0002GX, de esta localidad, 
que se entiende otorgada salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio del de tercero.

Aprobar el expediente para la contratación del 
SERVICIO DE GESTIÓN DE PLENOS MUNICI-
PALES PARA EL AYUNTAMIENTO DE BORRIA-
NA y los pliegos de prescripciones técnicas y el 
de clausulas administrativas, estableciendo el 
precio como único criterio de adjudicación, de 
tal manera que se adjudicará la mayor puntu-
ación a la oferta más baja y el resto de manera 
proporcional.

Cuando se produzca un empate, en los crite-
rios de adjudicación, se señala la preferencia 
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en la adjudicación de este contrato para las 
proposiciones presentadas por aquellas em-
presas que acrediten estar en posesión de la 
ISO 14001 

Si perdura el empate se resolvería mediante sorteo.

Junta Gobierno Local 9-11-17
Prorrogar el contrato del servicio de mante-
nimiento de los equipos e instalaciones de 
tratamiento del agua de la piscina cubierta 
municipal de Borriana, adjudicado a SERVI-
ECOLOGIA Y TRATAMIENTO DE AGUAS S.L., 
hasta el 10 de enero de 2019, en las mismas 
condiciones previstas en el contrato de 8 de 
enero de 2016, por el importe total anual de 
35.624,99 €

Mediante acuerdo de 31 de agosto de 2017 
y, para la corrección de errores materiales, el 
21 de septiembre de 2017 la Junta de Go-
bierno Local aprobó el pliego de cláusulas 
administrativas regulador de la contrata-
ción de las obras de “Reforma Interior para 
la construcción de un módulo de despachos 
en el antiguo recinto deportivo municipal de 
la Bosca”; con un presupuesto de 122.035'50 
€ (IVA incluido) según proyecto aprobado por 
acuerdo de este órgano colegiado de 8 de ju-
nio de 2017.

Corresponde al órgano de contratación clasi-
ficar, por orden decreciente, las proposiciones 
presentadas que no hayan sido declaradas 
desproporcionadas o anormales, y requerir 
al licitador a cuyo favor recaiga la propuesta 
de adjudicación para que, dentro del plazo de 
10 días hábiles, presente la documentación 
que se detalla en la Cláusula VIII.5 del pliego 
regulador del presente procedimiento, con 
apercibimiento de que en caso de no hacerlo 
en el plazo concedido se entenderá que el li-
citador ha retirado su oferta.

Clasificar por orden decreciente las proposi-
ciones presentadas, de acuerdo con la pro-
puesta de la mesa de contratación y el infor-
me emitido por el arquitecto municipal el 30 
de octubre de 2017.

Aprobar la memoria valorada de “Obras com-
plementarias en Santa Bárbara”, redactada 
por el arquitecto técnico municipal, en fecha 
19 de octubre de 2017 y con un presupuesto 
de 4.983,02 € (IVA incluido)

Aceptar el justiprecio fijado por el Jurado 
Provincial de Expropiación Forzosa en la re-
solución de 24 de mayo de 2017, dictada en 
el expediente n.º 21/2016 de expropiación 
por ministerio de ley de las fincas que abajo 
se describen, clasificadas por el Plan General 
como suelo urbano residencial y calificadas 
como suelo dotacional de la red secundaria 
destinado a red viaria y espacio libre no inclui-

das en ningún ámbito de gestión; que ascien-
de a la cantidad de 168.071,88 euros.

Descripción de las fincas que se expropian.
Ordenar a la mercantil SOCIEDAD DE GESTI-
ON DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA RE-
ESTRUCTURACION BANCARIA SA, con, como 
propietaria del inmueble situado en C/ ABEL 
MUS, Nº 9, de Burriana, para que proceda en 
el plazo de UN MES a realizar los trabajos 
consistentes en:

LIMPIEZA INMEDIATA DE LA PARCELA y 
posterior retirada de restos a vertedero.

Estimar el escrito de alegaciones presentado 
en fecha 27 de octubre de 2017, RE 14241, 
por AGUILAR ROSELLO, FERNANDO, puesto 
que queda debidamente acreditado, -me-
diante escritura de compra venta otorgada 
en fecha 21/12/16 ante el Notario D. Juan 
Antonio Noguera Velez aportada- que no es 
el propietario actual del inmueble sito en AV. 
VICENTE CAÑADA BLANCH, 20 de Burriana; 
todo ello en base a las consideraciones efec-
tuadas en la parte expositiva de este acuerdo.

Imponer a D. JUAN BURGUETE MONFORT y 
a Dª CARMEN GIL BORT, la cuarta multa co-
ercitiva por importe de 200 euros, por incum-
plimiento de la orden de restablecimiento de 
la legalidad urbanística infringida acordada 
por la Junta de Gobierno Local  de fecha 31 
de enero de 2011, por la que se les ordenaba 
que en el plazo de un mes procedieran a la 
demolición de las obras consistentes en la 
construcción de una vivienda de 40 m² de 
superficie de planta, sobre forjado sanitario 
de iguales dimensiones, en parcela 345, polí-
gono nº 22, de la Travesía Camino Les Tanca-
des, en Suelo No Urbanizable Especialmente 
Protegido, al encontrarse en la Zona Húmeda 
“Marjal Nules Burriana”.

Imponer a D. MANUEL GOTERRIS ALMELA 
y a Dª MARIA MERCEDES BELTRÁN BUR-
DEUS, la cuarta multa coercitiva por importe 
de 270 euros, por incumplimiento de la orden 
de restablecimiento de la legalidad urbanísti-
ca infringida acordada por la Junta de Gobi-
erno Local  de fecha 2 de junio de 2014, por 
la que se le ordenaba que en el plazo de un 
mes procedieran a la demolición de las obras 
consistentes en el montaje de dos viviendas 
prefabricadas de madera de unos 50 m2, eje-
cutadas sin licencia, en polígono 27, parcela 
263, en Suelo No Urbanizable Especialmente 
Protegido, al encontrarse en la Zona Húmeda 
“Marjal Nules Burriana”.

Junta Gobierno Local 16-11-17
Autorizar la devolución del  importe de 1.125 
euros, a favor de José Luis Lorente Tallada SL 
con CIF num. B96938287, como garantía de 
la prestación del servicio de dirección letrada y 

defensa jurídica del Ayuntamiento de Borriana.

Adjudicar a la mercantil Construcciones y 
Reformas Caesca SL, y domicilio social en Av. 
Jaime Chicharro, 136 F1 de Burriana, el con-
trato menor  de obras de “Mejora en antiguas 
escuelas de Santa Bárbara”, por un importe 
de 5.472'32 € (IVA incluido) y un plazo de 
ejecución de 4 semanas, según la memoria 
aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de 2 de noviembre de 2017.

Incoar a Dª MARIA JESÚS NACHER COLOMER 
y a Dª LORENA CAJA NACHER, expediente 
para la restauración de la legalidad urbanís-
tica vulnerada, por la realización, sin previa 
licencia ni orden de ejecución, de los actos 
de edificación o uso del suelo consistentes 
en la conformación de un porche, de unos 15 
m2 aproximadamente, adosado a inmueble 
existente en C/ Rosa dels Vents núm. 48 de 
esta Ciudad.

Inadmitir , por improcedente el escrito pre-
sentado  en fecha 21 de agosto de 2017, RE 
nº 10994, por D. Juan Vicente Moros Plane-
lles, contra el acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 7 de agosto de 2017, dictado 
en cumplimiento de la  Sentencia 65/2012, 
de 13 de febrero, del Juzgado de lo Conten-
cioso Administrativo nº 2 de Castellón ( el 
PO 538/2010), así como del requerimiento 
efectuado por el citado Juzgado  mediante Di-
ligencia de ordenación de 7 de julio de 2017, 
RE nº 9675, de fecha 19/07/2017,en rela-
ción a las obras consistentes en ampliación 
de  vivienda, mediante anexión de habitácu-
los en zona común del edificio en inmueble 
sito en C/Alguer nº 7 bajo.

Ordenar a la mercantil INICIATIVAS BENY-
MAR, SL, como propietaria del inmueble situ-
ado en AV. MEDITERRANEO, 37, ref catastral 
0673730YK5107S0001HJ de Burriana, para 
que proceda en el plazo de UN MES a realizar 
los trabajos consistentes en:

• LIMPIEZA INMEDIATA DE LA PARCELA y 
posterior retirada de restos a vertedero. ( 
326m2). 

• PODA DE LOS ÁRBOLES A RAS DE SUELO y 
transporte de restos a vertedero.

• REPARAR EL VALLADO CON VÍA PÚBLICA.

Autorizar a D. CARLOS MURCIANO ZURE-
RA, en representación de SANCARM CB, la 
división del local sito en calle Vicente Sales 
Musoles, número 29, avenida Camí d´Onda y 
calle de la Vieta, cuya superficie registral es de 
436,67 m², la superficie catastral es de 437 
m² y la superficie según medición directa es 
de 436,67 m², en los siguientes locales:

- Local 1, con una superficie de 301 m² y fac-
hada recayente a la calle Vicente Sales Mu-
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soles, avenida Camí d´Onda y calle de la Vieta.

- Local 2, con una superficie de 93 m² y fac-
hada recayente a la calle de la Vieta. Este local 
dispone de un altillo sobre rampa de garaje de 
24 m² de superficie con fachada recayente a la 
calle Vicente Sales Musoles.

- Local 3, con una superficie de 56 m², sito en la 
calle Vicente Sales Musoles.

Conceder a PREVOST, CHRISTELLE FLOREN-
CE SYLVIE, la licencia de obras solicitada para 
CONSTRUCCIÓN DE PISCINA en C/ SERRA-
TELLA NÚM. 100, de esta localidad, según 
proyecto presentado y obrante en el expedien-
te, que se entiende otorgada salvo el derecho 
de propiedad y sin perjuicio del de tercero. 

Conceder a CARNEROS DOSDA, SONIA y a 
GONZALEZ PERIS, MARC, la licencia de obras 
solicitada para CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS en CR 
NICOSIA NÚM. 10, de esta localidad, según 
proyecto básico y de ejecución visado CTAC 
con número 2015/679-2, de fecha 25 de ju-
lio de 2017 y documentación modificada con 
visado CTAC número 2015/679-3, de fecha 
12 de septiembre de 2017, que se entiende 
otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio del de tercero.

Conceder a la CONSELLERIA D’ EDUCACIO, 
INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT, la licencia 
de obras solicitada para impermeabilización de 
cubierta en el SPE-03 situado en C/ Manuel 
Cubedo Giner núm. 31 de esta Ciudad, que se 
entiende otorgada salvo el derecho de propie-
dad y sin perjuicio del de tercero.

Declarar restaurada la legalidad urbanística 
infringida con la ejecución de las obras consis-
tentes en  la excavación de unos 25 m² para 
instalación de una piscina en la parte posterior 
de la parcela sita en Camí Serratella, nº 100 de 
esta Ciudad; al haberse solicitado licencia mu-
nicipal para legalización de las mismas (expte. 
4372/17) y de conformidad con el informe 
emitido por el Arquitecto municipal en fecha 6 
de abril de 2017 y por el Arqueólogo municipal 
en fecha 3 de octubre de 2017.

Conceder a D. SALVADOR GODO SERRANO, 
licencia provisional para  vallado de la parcela 
261 del polígono 37, sita en Ull del Pont de esta 
Ciudad; que se entiende otorgada salvo el de-
recho de propiedad y sin perjuicio del de tercero.

Junta Gobierno Local 23-11-17
Prorrogar el contrato del servicio de mante-
nimiento de los sistemas de seguridad ins-
talados en colegios públicos y dependencias 
municipales de Borriana, adjudicado a Casva 
Seguridad SL y Becsa SA “UTE SISTEMAS DE 
SEGURIDAD BURRIANA 2016, hasta el 31 de 
enero de 2019, en las mismas condiciones 

previstas en el contrato de 28 de enero de 
2016, por el importe total anual de15.972 € 
(13.200 € más 2.772 € de IVA 21%).

No admitir las proposiciones presentadas por 
las siguiente empresas:

- AXIAL INGENIERÍA SLU, al no haber acredi-
tado estar inscrita en el Registro de Empres-
as instaladora/mantenedora de centros de 
transformación y autorización para instalaci-
ones de alta tensión.

- INDUSTRIAL DE ENERGÍA Y TECNOLOGÍA SL, 
al haber presentado una oferta por un importe 
superior al tipo de licitación.

- COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT 
SAU, al haber quedado fuera del rango, según 
el contenido del transcrito informe técnico.

Mediante acuerdo de 28 de septiembre de 
2017, la Junta de Gobierno Local aprobó el 
pliego de cláusulas administrativas regulador 
de la contratación de las obras de “Mejora del 
alumbrado público en la avenida Jaime Chic-
harro de Borriana cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional en el marco 
del Programa Operativo de Crecimiento Sos-
tenible 2014-2020”, con un presupuesto de 
ejecución por contrata de 148.805,81 € (IVA 
incluido); 

Excluir del procedimiento de licitación de las 
obras de “Mejora del alumbrado público en 
la avenida Jaime Chicharro de Borriana cofi-
nanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional en el marco del Programa Operati-
vo de Crecimiento Sostenible 2014-2020”, a 
la mercantil GLOBELIGHT, SL por los motivos 
expuestos en la parte expositiva del presente 
acuerdo.

Ordenar a la mercantil INICIATIVAS BENYMAR, 
SL, como propietaria del inmueble situado en 
AV. MEDITERRANEO, 41,  de Burriana, para 
que proceda en el plazo de UN MES a realizar 
los trabajos consistentes en:

LIMPIEZA Y POSTERIOR TRASLADO DE RES-
TOS A VERTEDERO 

Conceder a Dª DOLORES MERCEDES LLEO NI-
COLAS, licencia para legalización de obras con-
sistentes en REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL 
Y CAMBIO DE CUBIERTA de inmueble situado 
en AVDA. ARTANA NÚM. de la localidad, con-
forme a proyecto visado por la Demarcación 
de Castellón del COACV, número 2017/311-1, 
de fecha 04/04/17, que se entiende otorgada 
salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
del de tercero

Notificar el presente acuerdo al interesado sig-
nificándole que contra la misma, que pone fin a 
la vía administrativa, podrá interponer recurso 
potestativo de reposición ante el mismo órga-
no que la dictó en el plazo de un mes o, direc-

tamente, recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso Adminis-
trativo de la ciudad de Castellón de la Plana, 
en el plazo de dos meses (ambos plazos con-
tados desde el día siguiente a la notificación), 
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y en los arts. 8 y 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Conceder a JAVIER GARCÍA ISACH,   licencia de 
obras para el VALLADO en POLÍGONO 4 PAR-
CELA 197 de esta localidad, que se entiende 
otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio del de tercero, 

Ejecutar subsidiariamente a cargo de  HERE-
DEROS DE TORTAJADA DIONIS TERESA, los 
trabajos necesarios para el restablecimiento 
de las debidas condiciones de seguridad, sa-
lubridad, ornato público y decoro del inmueble 
de su propiedad sito en C/ C/ ECCE HOMO nº 1 
de esta localidad – conforme al informe emi-
tido por el Arquitecto Técnico  Municipal  en 
fecha  7/11/2017 .

Conceder a la mercantil CIMENTA2 GESTIÓN E 
INVERSIONES S.A., licencia de parcelación para 
segregar de la parcela resto de finca matriz de 
la segregación de la parcela resultante 6.1 del 
proyecto de reparcelación del sector Novenes 
de Calatrava (SECTOR SUR-R-5), correspondi-
ente a parte de la parcela.

Junta Gobierno Local 30-11-17
Estimar, en base a los motivos expuestos en 
los considerandos de la parte expositiva del 
presente acuerdo, la alegación  formulada por 
D. David Monfort Enrique, en fecha 22 de dici-
embre de 2015.

Inadmitir a trámite la solicitud formulada por  D. 
Joaquín Ramón Pitarch, en nombre de D. Fran-
cisco Gómez Núñez y Dª. Vicenta Claramonte 
Rodríguez, en fecha 5 de septiembre de 2017, 
de revisión de oficio de los acuerdos adoptados 
por la Junta de Gobierno Local en fecha 30 de 
septiembre de 2013 y fecha 24 de marzo de 
2015, en base a las consideraciones formula-
das en la parte expositiva de este acuerdo.

Aprobar el proyecto de obras de “Ampliación 
de la instalación de calefacción, climatización 
y agua caliente sanitaria de la piscina muni-
cipal”,  redactado por el ingeniero industrial D. 
Germán Pérez Chermá, con un presupues-
to de ejecución por contrata de 37.174'17 € 
(44.980'74 € IVA incluido) para una primera 
fase y de 150.824'16 € (182.492'23 € IVA in-
cluido), para su segunda fase. Las obras serán 
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desar-
rollo Regional en el marco del Programa Ope-
rativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020.
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LA IMPORTÀNCIA D'ENSENYAR ELS 
NOSTRES FILLS I FILLES A ESPERAR

Moltes vegades ens trobem 
davant de situacions en què 
els xiquets volen les coses, i 

les volen ja.
És freqüent escoltar veus de xiquets 
demanant una cosa als seus pares en 
to exigent. 
Ho desitgen tot immediatament, amb 
urgència, ho volen ja, no saben esperar, 
no admeten demores. 
El sentit del temps dels xiquets és di-
ferent del dels adults, encara no saben 
mesurar-lo, per la qual cosa els costa 
entendre que de vegades ha de trans-
córrer un temps entre que demanen 
una cosa i l'aconsegueixen. 
Saber esperar i ser capaç de moderar 
els impulsos, poder postergar la re-
compensa des de xicotets, pareix re-
lacionar-se amb l'evolució cap a una 
major capacitat per a ser perseverants 
i poder aconseguir allò que requerisca 
paciència, tenacitat i esforç. En definiti-
va s'associa amb una major facilitat per 
a aconseguir els propòsits. 
Si els proporcionem immediatament 
tot allò que desitgen, si estem perma-
nentment a la seua disposició, no els 
estem ajudant.
Amb xiquets molt inquiets i /o amb 
xiquets menuts, caldrà anar ense-
nyant-los a esperar molt a poc a poc. 
Anirem augmentant progressivament 
els temps d'espera (que per descomp-
tat mai hauran de ser molt llargs quan 
ens referim a xiquets molt xicotets).
Després, cal complir sempre la nostra 
promesa d'atendre'ls després de l'es-
pera i elogiar-los. 
Per a ensenyar-los a esperar, en primer 
lloc hem de mostrar-nos nosaltres ma-
teixos pacients, ja que els xiquets són 

grans imitadors i aprendran de les nos-
tres actituds. És important intentar de-
mostrar-los que nosaltres també som 
capaços d'esperar.
En situacions en què haja d'esperar molt 
podem inventar xicotetes estratègies 
com el joc del «veig, veig», contar-li algun 
conte, posar una cançó i que espere fins 
que acabe... També pot ser útil oferir-li 
algun joguet... En definitiva, utilitzar es-
tratègies que ajuden a fer que l'espera 
siga entretinguda.
La millor manera d'aprendre a esperar 
serà conviure amb altres xiquets, així 
haurà d'enfrontar-se a situacions com 
haver d'esperar per a poder utilitzar 
l'engronsadora, esperar el torn per a 
utilitzar un joguet, etc.
És convenient que vaja entenent l'es-
pera des d'una mirada positiva, perquè 
a poc a poc no depenga de la resposta 
immediata, del desig urgent. 
Aprendre a esperar, poder manejar la 
desil·lusió de no aconseguir el que de-
sitja i saber què fer-hi, són categories 
psíquiques que es van construint amb 
els fills des de molt xicotets.
Amb tranquil·litat i perseverança, els 
nostres menuts aniran aprenent a poc 
a poc a tenir paciència, tolerar la frus-
tració i saber esperar, amb tots els be-
neficis que això comporta. 
ADI.  SERVEI MUNICIPAL D’ATENCIÓ 
AL DESENVOLUPAMENT INFANTIL DE 
0 A 3 ANYS
Telèfon 964 033 208 – 630 717 097 - 
12530 BORRIANA. adi.burriana.es
Regidoria d'Educació. Ajuntament de 
Borriana 
Atenció psicopedagògica  a la primera 
infància (0 a 3 anys) abans de l'entrada 
a l'escola
Què és l'ADI?
És un servei psicopedagògic municipal 
d'atenció a la infància de l'Ajuntament 
de Borriana.
La nostra intervenció es dirigeix a tots 
els xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys, a 
les seues famílies i al seu entorn. Es 

tracta d'un Servei d'Atenció Primaria 
de caràcter comunitari.

Prestacions:
Atenció professional a xiquets 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 psicopeda-
gògic i educatiu que solen ser d'interés 
per a famílies amb xiquets menuts. Una 
intervenció professional a temps pot ser 
suficient per a prevenir possibles dificul-
tats posteriors.

Avaluació del desenvolupament in-
fantil:
Realitzem estudis del desenvolupa-
ment a fi d'efectuar valoracions di-
agnòstiques que permeten atendre 
xiquets que presenten alguna classe 
d'alteració, desajust o que presenten 
factors de risc biològic o social. La in-
tervenció primerenca afavoreix una 
millor evolució del xiquet .

Orientació psicopedagògica: 
Atenem individualment les famílies que 
ho sol·liciten i proporcionem un acom-
panyament i intervenció professional 
durant tot el període comprés entre el 
naixement i els tres anys.

Organització d'activitats educatives 
de caràcter preventiu: 
Organitzem activitats adreçades a fa-
mílies i professionals de l'entorn dels 
xiquets menuts: xarrades, conferènci-
es, tertúlies educatives, tallers... Jorna-
des, cursos, trobades...

En definitiva, treballem per oferir, a fa-
miliars i professionals de l'entorn dels 
xiquets menuts, recursos psicopeda-
gògics que els ajuden a millorar l'àmbit 
dels infants. 

L'ADI està format per Ana Vicent, psicòloga, 
i Lina Puig, pedagoga. Totes dues, especia-
listes en atenció primerenca.

Cita prèvia: 964 033 208 / 630 717 
097 (de 9 a 14 hores)

INFORMACIÓ: web adi.burriana.es

 

adi



 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
12.20  .......................................PORT·GRAU
13.20  .......................................GRAU·PORT
15.20  .......................................GRAU·PORT
16.20  .......................................PORT·GRAU
18.20  ......................PORT·RATLLA·GRAU
19.20  ...............................................................  
20.20  ......................PORT·RATLLA·GRAU

HORARIS: 
BORRIANA·RENFE·ALQUERIES

10.20 ...........................ALQUERIES·RENFE
12.20 ...........................ALQUERIES·RENFE
15.20 ...........................ALQUERIES·RENFE
19.20 ...........................ALQUERIES·RENFE

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

BORRIANA·ALQUERIES
SANTA BÀRBARA
7.30 ........................................................11.30
NOMÉS DIMARTS DIA DE MERCAT

LÍNIA BORRIANA · CASTELLÓ

Eixides 
BORRIANA cap 
a Castelló

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

Eixides 
CASTELLÓ 
a Borriana

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

DIUMENGES I FESTIUS

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

8.00 ........... 14.00
9.30 ........... 16.00
11.00 ......... 18.00
12.30 ......... 20.00

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

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

TOTS ELS AUTOBUSOS TENEN PARADA A L’HOSPITAL DE LA PLANA
*NO CIRCULA DIUMENGES I FESTIUS

WEBS MUNICIPALS

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

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
DESEMBRE 2017 - GENER 2018

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

TELÈFON TAXI 
ADAPTAT:

622 12 29 66
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DEFUNCIONS
NIEVES JORGE CARRIO.........................93

FRANCISCO VENTURA FONFRIA .........73

MARIA VALBUENA TORROS.................86

AGUSTIN ARJONA AGUILERA ...............63

MªVICENTA MONRAVAL SORRIBES ..107

MªDOLORES SIMARRO SANCHO .........91

PRIMITIVA SANCHEZ VIDAL ..............106

RIANSARES FERNANDEZ FEIJOO ........72

FILOMENA MECHO PARICIO ................85

MIGUEL FRANCH SORIANO .................83

ADOLFO ROSELL PALOMAR .................75

MACARIA PUCHOL MONTORO .............84

ASUNCION CARCELLER CANTAVELLA .86

MªCARMEN VELEZ PEREZ ...................81

CONSUELO NEBOT GIL .........................91

VICENTE FUSTER BLANCH ...................73

ALVARO LOPEZ LOPEZ .........................88

DOLORES VICENT SANCHIS .................89

SALVADOR CHABRERA MONFORT ......79

ANTONIA CABANELL BENEDITO ..........66

VICENTE RIBES RIUS ............................82

VICTORIA DE AGUSTIN SERRANO .......91

JOSE BARREDA GIL ...............................83

NAIXEMENTS

*INHUMACIONS AL CEMENTERI 
MUNICIPAL

MATRIMONIS
Nayara Beatriz Sánchez Ultrilla
i Francisco Jesús Capdevila Traver

Victoria Capella Claramonte
i Manuel  Gisbert Serra

Carmen Barrionuevo  Burdeus
i Enrique Hueso Julián 

Yenny Rosayra Colón Reynoso 
i Gerardo Ferrada Granell

Marta Matsotska i Andrii Melnyk

Mihaela Badau i Florin Cornea 

María Zirón Martínez Jaime Vila Traver

Hind Labhioui Es Sadiqi i Yasin Hartiti Cano

Imran Hilmi

Miquel Redondo Moreno

María Sáncgez Mora

Sara Ioana Stoica

Iker Nadal Andrés 

Candela Solá Morales

José Moisés Alcalá López

Bilal Hajjaji

Izan Jiménez Miranda

Elena Navarro Tena

Nazaret Cortés Sevilla

Aitana Abigail Sánchez Monteiro

Ángel Del Olmo Escribano

Mateo Gozalbo Majkut

Adrián Guijarro Cañizares

Andrea Señoret Ruiz 

Irati Lluesma Beltrán 

Bilal Zineddainne El Goumiri

Guillem Muñoz Tarancón

Rebeca Daluz Aguila

Noah Cabedo Llopis

Ana Ruiz Ibáñez

Yusuf Ratbi

TELÈFONS

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

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

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

DIVERSOS
Cementiri  ................................................... 964 51 01 49
Centre Alq. Sta. Bàrbara  ....................... 964 51 00 93
Junta Local Fallera  .................................. 964 51 62 17
Ràdio Taxi  .................................................. 964 51 01 01
Centre Cultural La Mercé  ..................... 964 51 00 10
Parc Comarcal Bombers  ..........................................085
Estació RENFE ......................................... 902 43 23 43
Magatzem Municipal  ............................ 964 51 87 12
Síndicat de Regs  ..................................... 964 51 45 51
Cambra Agrària (Consell Agrari)  ........ 964 57 06 08
FACSA  ......................................................... 964 51 28 00
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ELS BETLEMS DE SANT BLAI SORPRENEN
AMB FINS A 4 REPRESENTACIONS

A L'ERMITA DEL PATRÓ

Un any més, l'artista local, José 
Luís Ribes amb la col·laboració 
de Jordi Bort, ha sigut l'encarre-

gat del disseny i la confecció del Betlem 
que cada any s'inaugura en l'Església 
de Sant Blai de Borriana. Però per a 
sorpresa de la representació municipal 

que es va acostar a l'Església de Sant 
Blai per a la inauguració, enguany són 
quatre les representacions del Betlem 
que els visitants han pogut gaudir. Es 
tracta dels artistes Teresa Casinos, Ri-
cardo Carbó i David Sivera, que de for-
ma personal han confeccionat els seus 

propis Naixements. Si en el gran Betlem 
de José Luís Ribes, de nou les imatges 
de Borriana són les protagonistes, amb 
la Font del Vi, la figura del mateix Sant 
Blai o fins i tot l'escut de la ciutat, en, 
per exemple, el Pessebre de David Si-
vera, les figures són els coneguts com 

a “clicks”, entre els quals es pot trobar 
al mateix Sant Blai, la Reina Fallera de 
Borriana o una Gaiatera i una Bellea 
del Foc. A tan sols uns metres també 
s'ha pogut observar l'acurat treball de 
Teresa Casinos, i una mica més enllà la 
versió més artística i lliure del vila-re-
alenc  Ricardo Carbó. 
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