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I a més, repassem la Cavalcada dels Reis d'Orient a la ciutat
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esprés que en 2017 la Regidoria
d'Esports de l'Ajuntament de Borriana decidira recuperar la Gala de
l'Esport per a premiar als i les esportistes, institucions o entitats més destacades dins del món de l'esport local, la
cita ha pres gran força tan sols en dos
anys. En la vesprada nit del divendres,
el CMC La Mercè presentava un espectacular aspecte minuts abans de l'inici
d'una Gala en la qual també es premiava
als i les guanyadores del Circuit Local de
Curses Populars del passat any. Així s'ha
iniciat la Gala, amb els i les guanyadores de cadascuna de les categories que
premia el Circuit: Pedro Ramón Martínez
en Junior Masculí; Alba Cebrián en Junior
Femení; Pere Bernat Burdeus en Màster
Masculí; Inmaculada Monsonís en Màster Femení; Ximo Planelles en Veterà B

Masculí; Desiré Martí en Veterana B Femení; David Monfort en Veterà A Masculí; Minerva Carceller en Veterana A Femení; Miquel Calduch en Sènior Masculí
i Maria Ángeles Lozano en Sènior Femení; i finalment Minerva Carceller de nou
com a Absoluta Femení i el mateix David
Monfort en Absolut Masculí. Després del
parlament del regidor de l'àrea esportiva
a Borriana, Vicent Granel, s'ha iniciat la
Gala pròpiament dita amb l'actuació de
l'artista Ángel Cerezuela, que ha volgut
interpretar diverses de les peces del seu
nou disc “Fauna Ciudad” que serà presentat de forma oficial la setmana vinent
en el Teatre Payà. A partir d'eixe moment,
ha sigut la Directora de les Escoles de la
Mar de la Generalitat a Borriana, Diana
Saura, qui ha fet lliurament del guardó
a la Millor Promesa Masculina, que ha
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recaigut en Sergio García del Club
Motodes, per la seua espectacular
progressió en els últims anys dins del
món del Motociclisme. Li ha seguit el
Premi a la Millor Promesa Femenina,
en aquest cas, l'Equip Aleví Femení
del Borriana Futbol Base, lliurat per la
regidora Maria Romero. I tal com es
va establir durant la recuperació de la
Gala el passat any, i com ha explicat
el regidor Vicent Granel, “volem tenir
en compte a totes aquelles entitats
que treballen en la promoció esportiva, per això també es va establir una
categoria per als centres docents que
més han treballat en aqueix aspecte”.
Així, la Sotsdirectora Territorial d'Esports i Educació, Maria José Palmer,
ha fet lliurament del guardó al Col·legi
Illes Columbretes pel seu treball en
pro de la pràctica esportiva i els hàbits saludables durant 2017.
El també regidor de l'Ajuntament
de Borriana, Vicent Aparisi, ha sigut

l'encarregat de lliurar a Odontoespai
Borriana el Premi a l'Empresa Col·laboradora en l'Esport Municipal. Ha
arribat, llavors, el moment dels tres
principals guardons de la Gala de
l'Esport 2018, amb la presència del
Tinent d'Alcalde, Cristofer Del Moral
qui lliurava el Premi a la Millor Esportista Femenina de Borriana en 2017
a Minerva Carceller Collado del Club
Amics del Clot, per l'espectacular any
de resultats collits dins del món de
running. Seguidament, el regidor Vicent Granel era l'encarregat de lliurar
a l'Equip de Pesca Fondejada del Club
Nàutic de Borriana el Premi al Millor
Esportista Masculí del passat any,
després d'aconseguir proclamar-se
campions del XII Campionat d'Espanya Open Embarcació Fondejada en
la categoria de clubs.
Ha arribat llavors un dels moments
més especials de la nit, amb el lliurament per part de l'Alcaldessa de

Borriana, Maria Josep Safont, de
l'Esment Esportiu Especial pel seu
trajectòria dins del món de l'Esport
a Kiko García, qui des dels onze anys
es va iniciar en el món del ciclisme i
a més de participar en cites com els
Jocs Olímpics de Barcelona 92, va militar en un dels equips capdavanters
dels anys noranta com l'ONCE durant
cinc temporades. Amb les paraules de l'homenatjat i la foto final en
família de tots els Guardonats, s'ha
tancat una Gala de l'Esport que en
paraules del regidor d'Esports Vicent
Granel “ha aconseguit en tan sols dos
anys després de la seua recuperació,
vertebrar i fer molt més atractiva la
pràctica esportiva en la nostra ciutat. Reconèixer als nostres i nostres
esportistes més destacades i seguir
promovent la pràctica esportiva a
Borriana són dos objectius amb els
quals estem segurs que col·labora en
gran manera la celebració de la Gala
de l'Esport Local”.
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ENTREGA TROFEUS II CIRCUIT LOCAL
DE CURSES POPULARS DE BORRIANA
JUNIOR MASCULÍ

VETERÀ A FEMENÍ

3r.- ALEX SAURA LOPEZ

3r.- MAICA FERRANDIS GAVARA.
A4 Pelat

2n.- LUIS CAJA NACHER. Corpore Team
1r.- PEDRO RAMÓN MARTÍNEZ

2n.- EVA SOLER CERIZUELO.
Amics del Clot

JUNIOR FEMENÍ

1r.- MINERVA CARCELLER COLLADO.
Amics del Clot

3r.- MARTA BARRUGUER PERIS
2n.- PAULA CATALA GARCIA
1r.- ALBA CEBRIAN CHIVA.
Playas de Castellón
MASTER MASCULÍ
3r.- JAVIER BERNAT FELIUS.
Amics del Clot
2n.- JUAN ESCUDERO CANO.
Terra i Asfalt
1r.- PERE BERNAT BURDEUS.
Amics del Clot
MASTER FEMENÍ
1r.- INMACULADA MONSONIS
VETERÀ B MASCULÍ
3r.- FELIX BOU VENTURA. Amics del Clot
2n.- J. ANTONIO MOLINOS FUENTES.
Amics del Clot

SENIOR MASCULÍ
3r.- JUAN VICENTE PARRA.
Corpore Team
2n.- MAURO LLOPIS MARTI.
Amics del Clot
1r.- MIQUEL CALDUCH NOS.
Amics del Clot
SENIOR FEMENÍ
3r.- AINA MONFERRER PALMER.
Corpore Team
2n.- CHANTAL PITARCH MOROS.
Trivila
1r.- M. ÁNGELES LOZANO HERNANDEZ.
Amics del Clot
ABSOLUTA FEMENÍ

1r.- XIMO PLANELLES ABAD. Amics del Clot

3r.- DESIRE MARTÍ MERCÉ.
Amics del Clot

VETERÀ B FEMENÍ

2n.- M. ÁNGELES LOZANO HERNANDEZ.
Amics del Clot

3r.- GLORIA GARCIA ABRIL.
Amics del Clot

1r.- MINERVA CARCELLER COLLADO.
Amics del Clot

2n.- MYRIAM SANCHIS VIDAL.
Amics del Clot
1r.- DESIRE MARTÍ MERCÉ. Amics del Clot
VETERÀ A MASCULÍ

ABSOLUTA MASCULÍ
Alcaldesa de Borriana,
Maria Josep Safont

3r.- ABEL AYZA FERRANDIS.
Amics del Clot

3r.- MIQUEL CALDUCH NOS.
Amics del Clot

2n.- JULIO GUEROLA FONT.
Los Hombres de Bravo

2n.- JULIO GUEROLA FONT.
Los Hombres de Bravo

1r.- DAVID MONFORT FUENTES.
Amics del Clot

1r.- DAVID MONFORT FUENTES.
Amics del Clot
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GUARDONATS I GUARDONADES GALA
DE L’ESPORT DE BORRIANA 2018
PREMI AL MILLOR PROMESA MASCULÍ:
Nominats:
EQUIP ALEVÍ FUTBOL SALAClub Futbol sala Burriana
PEPE ORTIZ GARCÍAClub Taekwondo Virgilio Gim.
GUARDONAT:
SERGIO GARCIAClub Motodes
PREMI A LA MILLOR PROMESA FEMENINA:
EQUIP ALEVÍ FEMENIBurriana Futbol Base
PREMI AL MILLOR CENTRE DOCENT:
COL·LEGI CONCERTAT ILLES COLUMBRETES.
PREMI A L’EMPRESA COL·LABORADORA EN L’ESPORT MUNICIPAL:
ODONTOESPAI.
PREMI A LA MILLOR ESPORTISTA FEMENINA:
MINERVA CARCELLER COLLADOClub Amics del Clot
PREMI AL MILLOR ESPORTISTA MASCULÍ:
Nominats:
PABLO PICÓ VICENT del Club Esportiu Borriana
EQUIP SUB-21 Club FutbolTenis Borriana
JOAN PAU DURÀ SAURA del Club de Regatas Burriana. Kayak Polo
PABLO AYMERICH SAURA del Club Escacs Vila-real
EQUIP SENIOR del Club Futbol Sala Burriana
Guardonat:
EQUIP DE PESCA FONDEJADA Club Nàutic Borriana
PREMI ESMENT ESPORTIU ESPECIAL A LA SEUA TRAJECTORIA EN L’ESPORT:
Guardonat:
KIKO GARCÍA ARNANDIS
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SANT GREGORI

UN NOU INVERSOR COMPRA EL DEUTE
DE SANT GREGORI PER A RELLANÇAR
EL PROJECTE

Safont ha assegurat que “fa ja mesos que l'Ajuntament ha estat mantenint reunions
amb el nou inversor per al desbloqueig del PAI Sant Gregori”

L

'Alcaldessa de Borriana, Maria José Safont, al costat dels
Tinents d'alcaldia, Vicent Granel
i Cristofer del Moral i el Regidor d'urbanisme Bruno Arnandis, han donat
a conèixer els importants avanços
en les converses que s'estan duent
a terme des de fa un temps amb el
nou inversor en el PAI de Sant Gregori. I és que, “aquesta setmana ha

sigut molt important per a Borriana”,
ha assenyalat la primera edil, “donat que tenim constància que s'ha
efectuat la compra del deute amb
els bancs creditors a Sant Gregori, la
qual cosa sense cap dubte ha de ser el
punt d'eixida per a la viabilitat del PAI”.

L'alcaldessa de Borriana va recordar
que en el Ple de l'11 de març de 2016
l'Ajuntament va rescindir la condició
d'agent urbanitzador a l'empresa
promotora. I que aquesta, fa uns
mesos, va presentar un escrit signat
per l'administradora concursal de la
societat, en la qual es va emplaçar a
l'Ajuntament a formalitzar un acord
transaccional pel qual es puga seguir la tramitació del PAI. Perquè això
fóra possible, i com ha explicat el re-

gidor d'Urbanisme, Bruno Arnandis
“la primera necessitat de l'empresa
era adquirir el deute amb els bancs
per a procedir a l'eixida del concurs
de creditors ja que en cas contrari
l'empresa no tènia cap possibilitat
d'actuar, del que ja tenim constància
que s'ha produït”.

Una bona notícia, després de més
d'una dècada de processos i tràmits
del projecte urbanístic més impor-

Segons han valorat des de l'equip de
govern es tracta “d'una gran notícia
per al municipi, ja que el projecte ur-

tant per a Borriana. Safont ha detallat que “ens alegrem de la compra
del deute, que s'ha produït després
d'un temps de dures negociacions
amb del nou inversor amb els bancs”,
encara que, “encara queda un llarg
camí que recórrer lloc que l'empresa
urbanitzadora ha de solucionar les
causes de la rescissió abans que es
puguen iniciar les obres”.

banístic es trobava en una situació in
extremis, en la qual s'havia d'actuar
amb serietat per a portar-ho a bon
port, i que prompte siga una realitat”,
ha apuntat Granel. Per la seua banda,
Del Moral ha destacat “estar d'acord
amb els passos portats, i el procés ha
de seguir perquè el projecte siga una
bé per a Borriana, i deixar de costat
altres opcions que podien deixar en
fallida al consistori”

SERVEIS PÚBLICS

L'AJUNTAMENT GESTIONA I ASSESSORA
LA RENOVACIÓ DE LES CONCESSIONS DE
NÍNXOLS EN EL CEMENTERI MUNICIPAL
Després que en 2013 acabaren les concessions a 50 anys, s'ha notificat personalment a
cada persona afectada.

L

'Ajuntament de Borriana, amb
les regidories de Serveis i Hisenda al capdavant, està gestionant
des de fa diversos mesos la renovació de les concessions dels nínxols
del cementeri municipal, després de
“comprovar com en 2013 s'havien
renovat les concessions a 50 anys
que van començar a adjudicar-se en
1963, i que calia fer una revisió total
i posar al dia la situació dels nínxols
del cementeri municipal”, com ha explicat el regidor delegat del Cementeri, Vicent Aparisi.
Segons s'ha detallat des de l'equip de
govern que està duent a terme tant
la campanya d'informació a cadascuna de les persones que han de realitzar la renovació, “es tracta d'un espai
públic en el qual es dóna un deter-

minat Servei Públic, per això creiem
que la regulació era més que necessària, ja que en 2012 es va modificar
l'Ordenança per a incloure els preus
de renovació per als pròxims 25 anys
però encara no s'havien gestionat ni
implementat aquests canvis en la regulació de les concessions”.
Dins de les diferents modificacions que l'anterior equip de govern
va incorporar a partir de 2013 en la
nova Ordenança, destaca la fixació
de preus per a la renovació del servei, ja que com s'indica en el mateix
text, “serà d'un 30 per cent respecte a l'import de la sepultura sobre la
qual se sol·licita la renovació”, és a dir,
que depenent del lloc que ocupe cada
nínxol i del preu que hi ha establit per
a cadascun d'aqueixos espais, la re-

novació de la concessió tan sols serà
del trenta per cent d'aqueix preu. Tal
com ha detallat la regidora d'Hisenda, Cristina Rius, “el problema va ser
que una vegada aprovats els canvis
en l'Ordenança, no es van començar
a aplicar a partir de 2014, així que el
que ara s'està fent des de la Secció
de Rendes del consistori és gestionar unes renovacions que no es van
realitzar en el seu moment, així que
qualsevol persona que tinga algun
dubte referent a les renovacions,
pot consultar-ho en el departament
municipal i així serà informat sobre el
cost, la forma de pagament o l'explicació sobre la necessitat d'actualitzar una concessió pública com la dels
nínxols del Cementeri Municipal”.
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CAVALCADA REIS D'ORIENT

Els Reis D'orient OMPLEN BORRIANA
DE REGALS I ALEGRIA EN LA SEUA
ARRIBADA A LA LLOTJA DE LA CIUTAT

C

entenars de xiquets i xiquetes
han accedit a primera hora de
la vesprada al moll de descàrrega de la Llotja de Borriana on per
primera vegada arribaven a la ciutat els Reis d'Orient, ja que el canvi
d'ubicació del desembarcament de
Les seues Majestats es realitzava
per primera vegada. I ho feien fins i
tot saltant-se alguna de les tanques
de protecció instal·lades per a l'ocasió per a “veure de prop als Reis” com
assenyalava un d'eixos xiquets quan
veia que el vaixell que els transportava era a punt d'atracar en el Port
de Borriana. Amb els nervis a flor de

pell com sol succeir davant l'arribada
imminent dels tres Reis d'Orient que
portaven amb si els regals per a tots
els xiquets i xiquetes de la ciutat, a
més d'un se li ha fet llarga una espera
que ha sigut molt menor que en anys
anteriors, ja que quan a penes passaven un parell de minuts de les quatre de la vesprada, ja es podia albirar
l'embarcació en la qual arribaven Les
seues Majestats fins a la capital de
la Plana Baixa. A la seua arribada, ja
estaven esperant en primera fila la
regidora de Festes i Joventut, Lluïsa
Monferrer, i les dues Reines Falleres
de Borriana, Judit Pesudo i Ana Gimé-

nez, que han sigut les primeres a saludar a Melcior, Gaspar i Baltassar
només han pres terra. I just darrere
del dispositius de seguretat organitzat des de Via Pública i amb la coordinació de la Policia Local, centenars
de xiquets i xiquetes començaven a
cridar i cridar als Reis perquè s'acostaren a saludar-los. Així ho han fet, i a
més han començat a repartir els centenars i centenars de quilos de dolços
i caramels que després continuarien
llançant des de les carrosses durant
la Cavalcada. Allí mateix, el regidor
de Poblats Marítims i Via Pública,
Vicent Aparisi, explicava que “creiem

CAVALCADA REIS D'ORIENT

que el canvi de lloc en el qual desembarquen els Reis Mags ha sigut un
encert, ja que és molt més segur i al
seu torn, facilita el contacte directe
entre els xiquets i les xiquetes i els
tres Reis d'Orient. Si a més li sumem
l'habilitació d'una zona de pàrquing
que molta gent ha pogut utilitzar en
aquesta arribada de Les seues Ma-

jestats, la valoració de les novetats
no pot ser més positiva.
Una vegada els tres Reis Mags han saludat tant a les autoritats municipals
com a tots i cadascun dels xiquets i xiquetes que s'han acostat fins al Port,
han enfilat l'Avinguda Jaime Chicharro
per a arribar fins a la zona d'inici de la
Cavalcada de Reis pròpiament dita.

Des de la central de Via Pública situada en l'Avinguda Jaume I, a les sis de
la vesprada ha donat inici la desfilada
de carrosses pels principals carrers
de la ciutat. Després del seu pas per
la *Plaça de la Generalitat, el carrer
Almessies, L'Escorredor i El Raval, els
tres Reis d'Orient han arribat a la Plaça
Major done també estava tot llest per
a l'inici definitiu d'una de les nits més
especials de l'any en la ciutat. Melcior,
Gaspar i Baltassar han oferit els seus
regals en la representació del portal de
Betlem situat al costat del consistori,
al que han accedit més tard per a saludar des de la balconada als centenars
de persones que es donaven cita en la
plaça. Des d'allí, ha sigut l'Alcaldessa
de Borriana, Maria Josep Safont qui ha
donat la benvinguda a Ses Majestats i
ha desitjat a tota la ciutadania de Borriana que “durant la nit rebeu tots els
regals que heu demanat als Reis i que
durant tot el 2018 es complisquen les
il·lusions i desitjos de tots i totes”. Ha
sigut el moment en el qual ha lliurat
als Reis d'Orient la Clau de la Ciutat,
perquè unes hores després pogueren
entrar en cadascun de les llars de Borriana i així lliurar els regals.
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SANT ANTONI

MILERS DE PERSONES PARTICIPEN
A BORRIANA DEL DIA EN HONOR
A SANT ANTONI
Tant en les celebracions del matí en el Port, com en el “bureo”, cercaviles i benedicció de la
vesprada, la nota dominant ha sigut l'alta participació dels veïns i veïnes de la ciutat

L

a devoció dels veïns i veïnes de
Borriana per Sant Antoni i les
celebracions que han tingut lloc
aquest diumenge en diversos punts
de la ciutat ha quedat de nou palès
amb l'alta participació en la totalitat
dels actes programats per a la jornada. Així s'ha pogut veure ja des de
primera hora del matí quan els i les
cavallistes que posteriorment prenen part de les diferents cercaviles
del dia, s'han reunit a dos quarts de
deu del matí per a participar en el
tradicional esmorzar que obri els diferents actes dedicats a Sant Antoni.
I a continuació ha sigut l'ofici religiós
i la posterior cercavila amb els cavalls com a protagonistes els qui han

SANT ANTONI

pres el relleu en una programació que
anava sumant gent a mesura que
avançava el matí. En la benedicció i
repartiment de rotllos celebrada al
costat de l'església del Port, han volgut estar presents tant l'Alcaldessa
de Borriana, Maria Josep Safont, com
a diversos representants municipals
entre els quals es trobava la regidora
de Festes Lluïsa Monferrer, que ja en
eixe moment valorava “molt positivament el nombre de persones que
una vegada més s'han volgut acos-

tar fins al Port per a prendre part de
les primeres celebracions en honor a
Sant Antoni”. Al costat d'elles, i també
com és tradició a Borriana, les Reines
Falleres, Judit Pesudo i Ana Giménez,
s'han sumat al repartiment de rotllos
que han anat arreplegant les centenars de persones que ja en eixe acte
matinal han volgut beneir a les seues
mascotes o animals de companyia. I
mentre, un bon nombre de xiquets i
xiquetes també han pogut de les activitats infantils organitzades en la

Terrasa Payà que s'han tancat amb
el tradicional ja sorteig de la “cagada del manso” a través del que s'han
repartit mil euros per al guanyador.
Després del recés i el xicotet descans
per a prendre forces del migdia, una
altra vegada centenars de persones
s'han anat acostant fins a la Plaça
Major de la ciutat, on donava començament la cercavila vespertina en el
qual una altra vegada l'alta participació ha sigut la nota predominant. Després del “bureo” de Sant Antoni i els
balls tradicionals, de nou ha arribat el
moment de la benedicció dels animals
i el repartiment de rotllos en una plaça
de la Mercè que per moments també
estava abarrotada. Amb l'encesa de la
foguera en aqueix mateix punt, i el sopar que moltes persones decideixen
prendre al costat del foc, es tancava
una jornada dedicada a Sant Antoni i
els animals que s'han beneït, que la
mateixa regidora de Festes, Lluïsa
Monferrer ha qualificat com “molt positiva i exitosa pel que a la participació
respecta, ja que cada vegada sembla
que hi ha més gent que desitja beneir
als seus animals i submergir-se en
aquest ambient festiu i, alhora, tradicional, que sempre ofereix el dia de
Sant Antoni en la nostra ciutat”.
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PRESSUPOST MUNICIPAL

NOU VÍDEO EXPLICATIU SOBRE L'APLICACIÓ
DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2018

E

l regidor de Transparència de
l'Ajuntament de Borriana, Cristofer Del Moral, la d'Hisenda,
Cristina Rius, i el Primer Tinent d'Alcalde de Borriana, Vicent Granel, han
volgut presentar avui de forma de
forma conjunta el vídeo explicatiu que
per segon any consecutiu ha dissenyat
l'equip de govern per a traslladar de la
forma més clara i senzilla possible a la
ciutadania la informació sobre l'aplicació del nou Pressupost Municipal
de cara al recentment estrenat 2018.
Ha sigut el regidor de Transparència i

ció”. Del Moral ha volgut detallar que
“a més de que el Pressupost puga ser
consultat en la web municipal i tothom
tinga accés, creiem que a més d'informar és important difondre les nostres
polítiques d'inversions a través de documents visuals com aquest vídeo”.
Seguidament, la regidora d'Hisenda,
Cristina Rius, la qual durant els últims
mesos ha estat treballant en l'elaboració global del nou Pressupost Municipal, ha pres la paraula per a explicar
que “hem realitzat un pressupost realista, consensuat entre totes i cadas-

rebut cap i per açò estem satisfets del
treball de disseny realitzat i d'aquest
vídeo que ara acostarà la seua aplicació a la ciutadania”.

Participació Ciutadana, Cristofer Del
Moral, qui ha detallat tant el contingut
com les raons per les quals per segon
any s'ha elaborat el vídeo explicatiu:
“es tracta de seguir elevant els nivells
de transparència i rendició de comptes
amb els veïns i veïnes de Borriana, ja
que a través d'aquest vídeo de poc més
de dos minuts, la ciutadania pot veure
amb claredat i de forma senzilla com
va a ser l'aplicació del Pressupost Municipal durant l'any que ara comencem,
quins seran les principals inversions o
com augmenten les partides en regidories com a Serveis Socials o Ocupa-

cuna de les regidories i departaments
municipals per a seguir cobrint les necessitats que a nivell social o d'ocupació demanda la ciutadania”. Rius també
ha destacat, com s'explica en el vídeo
il·lustratiu que “per segon any disposarem de l'Estratègia EDUSI per a la
consecució de quatre grans objectius,
amb els quals es pretén seguir aplicant
a Borriana el model de ciutat moderna, innovadora i sostenible que volem
que siga” i ha tancat la seua intervenció
explicant que “fins a aquesta mateixa
setmana es mantenia obert el període
d'al·legacions al Pressupost, no hem

sat en grans polítiques urbanístiques
com s'havia vingut fent fins a fa dos
anys i mig i que encara estem pagant;
amb característiques socials ja que s'ha
confeccionat pensant en el benestar
dels veïns i veïnes de Borriana; i centrat
en l'Ocupació perquè com ha explicat
Rius, es duplica la inversió en aquest
àmbit per a seguir facilitant el dia a dia
dels i les borrianenques”. I tot açò, com
ha recordat Granel “congelant els impostos i duent a terme projectes com el
de l'Estratègia EDUSI que fins al passat
any mai havien arribat a la nostra ciutat”.

A continuació, ha sigut el Tinent d'Alcalde, Vicent Granel qui ha volgut assenyalar diversos punts reflectits en
el nou vídeo explicatiu que avui s'ha
començat a difondre en xarxes i web
municipal. Així, Granel ha destacat que
“com han explicat els meus companys,
basem el pressupost entre pilars com
són un disseny realista que no està ba-

ARENAL

L'AJUNTAMENT ES VEU OBLIGAT A PRESENTAR
UN NOU CONTENCIÓS CONTRA LA SUBHASTA
DE L'ARENAL
La resolució que ha fet arribar el Ministeri d'Hisenda a l'Ajuntament fa un especial recalcament
en el “no ús públic” de la zona declarat per l'anterior equip de govern fa quasi tres anys

L

'Ajuntament de Borriana, i en
concret la regidoria d'Urbanisme
del consistori ha informat sobre
la presentació d'un recurs Contenciós-Administratiu per a intentar paralitzar la subhasta que el Ministeri
d'Hisenda va portar avance del cinc
per cent dels terrenys de la zona de la
platja de l'Arenal. I ho ha fet després
de conèixer la resolució per part del
mateix Ministeri en la qual des del Govern central s'utilitza com a principal
argument “la informació que a l'abril
de 2015 va fer arribar el consistori al
Ministeri explicant que no existia cap
tipus d'ús públic de la zona de l'Arenal,
i per tant, va fer que el Ministeri interpretara aquesta informació com una
carta blanca per a poder subhastar
els terrenys en el moment que consideraren oportú”, tal com ha explicat el
regidor d'Urbanisme a Borriana, Bruno
Arnandis, qui a més ha afegit que “el
primer que ens sorprèn és que la resolució arribe des de Madrid i no des de
Castelló, quan a més, des de la Delegació de Patrimoni i Hisenda provincial
se'ns va indicar fa a penes unes setmanes que el consistori havia seguit
tots els passos necessaris i correctes
per a la paralització, per la qual cosa

és, com a mínim estrany, l'interès suscitat a Madrid i la remissió d'aquesta
primera anul·lació de recurs per la seua
part”. El mateix Arnandis ha volgut explicar mitjançant la lectura literal del
text remès pel Ministeri que “quant
a l'existència de serveis i instal·lacions de titularitat municipal, aquests
no s'arreplegaven en el certificat de
situació urbanística emès per l'Ajuntament de Borriana el 23 d'abril de
2015, a requeriment de la Delegació
d'Economia i Hisenda, en la tramitació
del procediment d'alienació que sobre la parcel·la, constant en el mateix
que “la citada parcel·la cadastral no es
troba ocupada”. Així, ha volgut puntualitzar Arnandis, “l'argumentació per la
qual el Ministeri entén que no existeix

capacitat de recurs sobre la subhasta, es basa en la informació signada a
l'abril de 2015 pels responsables de l'
anterior equip de govern, per la qual
es va obviar que en la zona subhastada existeixen diversos serveis públics
municipals com els accessos a la zona
de platja o les canalitzacions existents
en el subsòl de dita terrena”. D'aquesta
forma, l'Ajuntament de Borriana entén
que “l'error va estar en no fer constar
aquests serveis públics al Ministeri,
precisament una informació que es va
fer arribar tan sols un mes abans de
les noves eleccions municipals, amb
el que entenem que hem de presentar
un Contenciós-Administratiu que definitivament servisca per a eixir de la
situació amb la que ens hem trobat”.
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FITUR CONEIX ELS CINC PILARS SOBRE
ELS QUALS ES DESENVOLUPARÀ EL PLA
ESTRATÈGIC DE TURISME DE BORRIANA

B

orriana ha tornat un any més a
estar present en la Fira Internacional del Turisme (FITUR)
donant a conèixer els seus recursos
turístics i promocionant les principals novetats que en 2018 arribaran a la ciutat en forma de noves
programacions culturals i festives,
però sobretot amb la difusió del nou
Pla Estratègic de Turisme elaborat
durant 2017 i que començarà a implantar-se amb tot el seu potencial
durant enguany. I tal com en el seu
moment ja va explicar el regidor de
l'àrea, Santiago Zorío, i ha tornat ha
donar a conèixer en FITUR, “tenim
cinc pilars bàsics sobre els quals
s'assenta el desenvolupament turístic que volem per a la nostra ciutat,
per això hem volgut que a més de les
programacions i esdeveniments que
durant tot l'any celebrem en la ciutat i atrauen als i les visitants, també
es conega la previsió i els projectes
que es contemplen en el Pla Estra-

tègic i que esperem que milloren
les prestacions, serveis i polítiques
turístiques en la nostra ciutat”. Així,
Zorío ha estat present al costat del
també regidor de l'Ajuntament, Vicent Aparisi en el dia en el qual el
territori valencià és protagonista en
FITUR, ja que és durant la jornada
del dijous quan la Fira li dedica una
especial atenció. Així, els cinc pilars
sobre els quals es pretén desenvolupar el turisme borrianec es basen
en: la citricultura, ja que com s'explica en la redacció del PET, Borriana és
el que és gràcies a la taronja, des del
modernisme fins al seu Port passant
pel seu entorn natural, la qual cosa es
pretén recuperar com un motor més
del turisme, precisament en les dates
en què s'inicien les conegudes Jornades Gastronòmiques de la Taronja. I
tal com també ha recordat durant la
seua visita a FITUR el regidor de Poblats Marítims, Vicent Aparisi, “el mar
és un altre dels punts forts de Borria-

na com a destinació turística ja que ja
expliquem en la presentació del PET
som Mediterrani en essència i el que
estem fent ja des de fa dos anys és
fer que aqueix mar es més accessible
per a tots i cresca la participació com
així ha sigut en les diferents programacions culturals, festives o esportives que s'organitzen en la nostra
platges i costa”. El Modernisme és
un altre dels punts més forts de la
ciutat, ja que amb el pla de rehabilitació d'edificis es podrien aconseguir
un desenvolupament encara major
del turisme, per la qual cosa se seguirà apostant per donar a conèixer
la riquesa arquitectònica de la ciutat
amb visites i activitats temàtiques
que ja s'han realitzat en l'últim any.
Pel que al potencial Cultural respecta, i fusionant les extenses i diverses
programacions culturals amb les
expressions artístiques i festives de
tot un poble com poden ser les Falles, també Borriana té un atractiu
realment potent. I finalment, i com el
mateix Zorío ha traslladat en la seua
visita a FITUR, “la força i recursos de
la nostra Gastronomia és quasi única, ja que poques poblacions disposen de mar, port pesquer i horta, per
això en tan sols deu mesos es duen
a terme fins a cinc certàmens i jornades gastronòmiques dedicades a
productes tan nostres com la taronja,
el coent, la gamba… el que ha seguit
cridant l'atenció de turistes i visitants
durant la totalitat de l'any”.
Així, tant Zorío com Aparisi han volgut destacar després del seu pas
per FITUR que “sabem i coneixem el
potencial de Borriana, i ara amb la
redacció d'un Pla Estratègic que era
més que necessari en la ciutat, esperem que eixes potencialitats es convertisquen de forma definitiva en un
motor més de la dinamització econòmica i cultural de la ciutat”.

BIBLIOTECA MUNICIPAL

LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BORRIANA
INICIA L'ANY AMB LA RENOVACIÓ TOTAL
DEL SEU ESPAI INFANTIL I INFORMÀTIC
Cristofer Del Moral, ha explicat que “ja
durant 2016 vam renovar els aparells
informàtics que utilitzen els treballadors i treballadores de la Biblioteca, i
ara és una satisfacció començar el nou
any, també amb la renovació de fins
a 4 equips complets que componen
la zona d'informàtica per als usuaris i
usuàries de la Biblioteca”.

L

a Biblioteca Municipal de Borriana continua un any més entre
les millor valorades pels índexs
que cada any repassen el préstec de
llibres, la qualitat del servei o la satisfacció d'usuaris i usuàries respecte
al treball que en ella es realitza. I per
això, en els dos últims anys la regidoria de Cultura, encarregada de la gestió del servei, i la de Noves Tecnologies han anat implementant diferents
millores perquè els 25 anys d'història de l'entitat que es van complir
en 2016 puguen seguir ampliant-se
millorant les dotacions i prestacions
de la Biblioteca Municipal. En aquest
cas, ha sigut l'espai que especialment
està dissenyat per al públic infantil el
que s'ha renovat pràcticament per
complet. Així, en la mateixa zona infantil s'ha redecorat tot l'espai amb
la col·locació d'il·lustracions de vinil
en les parets, a més d'acabar amb la
reposició del mobiliari com a cadires
i taules adaptades als més xicotets
i xicotetes, i també l'adquisició de
prestatgeries per a la col·locació de
volums. A més, també s'ha adquirit una nova col·lecció i s'ha habilitat un espai per als còmics. Tal com
ha assenyalat el regidor de Cultura,

Vicent Granel, “cada any rebem els
informes del treball que es realitza
en la Biblioteca Municipal, i després
de veure que els resultats són cada
vegada millors, la nostra obligació és
seguir dotant al servei de les millors
prestacions, per açò renovem i ampliem constantment tant la col·lecció
de llibres de préstec de la Biblioteca,
com també altres camps com el de
les pel·lícules en DVD que en aquesta
ocasió, també s'han ampliat”.
En el que al mobiliari informàtic respecta, el regidor de Noves Tecnologies,

La mateixa Biblioteca ha volgut repassar les dades d'inversions i noves dotacions incorporades durant els últims
dotze mesos del servei. Així, per a la
sala infantil s'han adquirit 5 taules i 36
cadires, així com les noves prestatgeries i bucs per a la col·locació de contes,
amb un cost total de 10.000 euros.
Altres 2.500 euros s'han destinat a la
decoració literària de la mateixa zona
infantil. La xifra de nous volums adquirits ascendeix a 1.700 nous llibres, als
quals cal sumar 900 exemplars sols
per a xiquets i xiquetes.
Durant el nou any també es podrà gaudir
dels nous 240 DVD's i els 45 que s'han
reposat. I finalment, també cal sumar els
3.500 euros que el consistori ha destinat a la renovació del material informàtic,
tant per a les mateixes treballadores del
servei com para usuaris i usuàries.
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OCUPACIÓ

EL TALLER T'AVALEM DE JARDINERIA I VIA
PÚBLICA INTENSIFIQUEN ELS TREBALLS DE
MILLORA EN EL PARC DE SANTA BERTA

Després de les actuacions en punts com el de les rotondes i accessos al polígon Carabona,
és el parc Santa Berta qui durant aquesta setmana ha albergat els treballs en la millora de
l'arbrat i les zones verdes

F

a ja dues setmanes que la coordinació entre els i les participants
del Taller T'Avalem de Jardineria
i el servei municipal de Via Pública ha
fet possible que els treballs que s'estan duent a terme en el parc públic de
Santa Berta porten fins i tot major ritme de l'esperat. I és que a mitjans del
mes gener van començar les primeres
revisions i anàlisis de la totalitat de la
instal·lació de reg per degoteig que com
ha explicat la regidor d'Ocupació, Maria Romero, “estaven en molt mal estat per diversos actes vandàlics, a més
de per estar en desús des de fa molts
anys, la qual cosa obligava a aqueixa
primera revisió de la instal·lació que
ara ha permès intensificar els treballs
durant l'última setmana”.
Una vegada realitzats els treballs sobre la instal·lació de reg per degoteig,
tant els membres del Taller T'Avalem
de Jardineria com els operaris de Via

Pública han continuat “amb els treballs de neteja i condicionament de
les diferents illes enjardinades del parc
de Santa Berta per a eliminar aquelles herbes i plantes que han crescut i
així poder realitzar la millora completa del sistema de reg” tal com també
ha explicat el regidor de Via Pública,
Vicent Aparisi, qui ha apuntat que “la
coordinació entre departaments com
el d'Ocupació i el de Via Pública està
funcionant a la perfecció, la qual cosa
redunda tant en la millora dels espais

públics com en les possibilitats laborals dels i les borrianenques”. D'aquesta forma es possibilita que en futur el
reg estiga completament assegurat
i ja es puga realitzar el treball pròpiament de camp que serà progressiu,
realitzant les labors illa per illa per a la
replantació en cadascuna de les zones
dels arbustos i enjardinar cada xicoteta parcel·la. “A més, també s'instal·laran xicotetes tanques protectores en
cadascun d'ells, i que han sigut construïdes pel mateix alumnat del taller
en col·laboració amb el Cicle Formatiu
de Fusta i Moble que s'imparteix en
l'IES Jaume I de Borriana” tal com ha
explicat la regidora Maria Romero. Finalment, Romero també ha assenyalat
que “s'instal·laran un altre tipus de tanques adaptades als i les més xicotetes
per a delimitar amb claredat i fer més
segures les zones de joc infantils, que
també es renovaran amb la millora de
part del mobiliari”.

DIA DE LA PAU

EL CRIT PER LA PAU ENTRE POBLES RESSONA
AMB FORÇA A BORRIANA EN EL DIA
INTERNACIONAL DE LA NO VIOLÈNCIA

H

an sigut variats i diferents els
punts i enclavaments de la
ciutat de Borriana en els quals
pogut escoltar el crit unànime de
tota la ciutadania, especialment els
xiquets, xiquetes i joves, en favor de
la Pau entre pobles i entre veïns en la
commemoració del Dia Internacional
Escolar per la Pau i la No Violència
que també ha volgut ser àmpliament
seguit en la capital de la Plana Baixa.
Ja a meitat matí, la Plaça Major de
Borriana canviava radicalment d'as-

pecte en pocs minuts quan centenars
d'alumnes del col·legi de la Consolació de la ciutat accedien a la plaça per
a participar en l'acte per la Pau. Des
del consistori, també un bon nombre
de regidors i regidores i la mateixa
Alcaldessa de la ciutat, Maria Josep
Safont, han volgut estar presents en
la lectura del manifest traslladant un
missatge “d'agraïment per la vostra
implicació, i també que vosaltres entengueu la sort que tenim de viure
en un lloc com Borriana, on la Pau és
protagonista i els conflictes semblen

llunyans. Així que us demane que us
impliqueu a difondre aquest missatge de pau i tolerància sempre i en
cada faceta de la vostra vida diària”.
Safont s'ha desplaçat posteriorment
fins al CEIP Penyagolosa de la ciutat,
on el protagonista ha sigut un Mercat
per la Pau que ha implicat al conjunt
de la comunitat educativa i a través
del qual es traslladaven els missatges d'igualtat, tolerància i pau entre
els diferents pobles del món. I a més
de les activitats que els diferents
centres escolars han dut a terme
en les seues instal·lacions, durant la
vesprada, la jornada per la Pau ha estat marcada pels actes del CMA Martí de Viciana, que ha volgut traure al
carrer aqueixos mateixos missatges
de tolerància i pau que s'han repetit
durant tota la jornada a Borriana.

16 | 17

ESPORTS

BORRIANA ACULL EL CAMPIONAT PROVINCIAL
DE CLUBS DE SANT BLAI DE GALOTXA ON
TRIOMFA L'EQUIP LOCAL

E

l Club de Pilota de Borriana ha
resultat campió en la cinquena
edició del Campionat Provincial de Sant Blai que es disputa en el
Trinquet Batiste Viñes de la ciutat en
la modalitat de Galotxa, en un trofeu en el qual han participat quatre
dels principals clubs que practiquen
aquesta modalitat a nivell provincial, com són els de Borriol, Castelló,
Onda i la mateixa Borriana, i que gràcies tant al Club local com a l'organització per part del Servei Municipal
d'Esports va tornar a ser un èxit de
convocatòria i d'impuls dins del gran
procés de recuperació de l'esport per
excel·lència valencià que s'està duent a terme en la capital de la Plana
Baixa.
Després d'una primera semifinal
entre els equips de Borriana compost per Juan Rubert, Juanjo Ferran-

dis i Cristian Castelló amb el servei
del famós "feridor" Malenet, contra
l'equip de Castelló format per Lluis,
Ricardo i Roberto passant a la final
l'equip de Borriana després de vèncer
al de Castelló per 60/45, es va disputar la segona semifinal que va enfrontar a l'equip de Borriol (Jose Luis
Sales, David i Salva "Makina"), contra
l'equip d'Onda format per Luis, Javi,
David i Vicente en la qual es van imposar els onders pel resultat 60/40.
En la partida pel tercer i quart lloc,

que va enfrontar als equips de Castelló i Borriol, van anar els primers els
qui van aconseguir imposar-se per a
aconseguir aqueix tercer lloc.
La gran final va enfrontar als dos
equips mes potents Borriana i Onda,
una gran final amb punts de gran
qualitat però que al remat es va decantar del costat de l'equip de Borriana que va realitzar una gran actuació.
Els vencedors van ser Juan Rubert,
Juanjo Ferrandis, Cristian Castelló i
Malenet que es van adjudicar el Trofeu per segon any consecutiu. Al final
de la jornada, va voler ser l'Alcaldessa
de Borriana, Maria Josep Safont, qui
fera lliurament dels diferents guardons als guanyadors, en una cinquena edició del campionat de Sant Blai
que va tornar a reunir als afeccionats
del món de la pilota en el Trinquet de
Borriana.

MOSTRA AGROALIMENTÀRIA

PROP DE 600 JOVES ACOMIADEN LA MOSTRA
AGROALIMENTÀRIA DE LA PLANA AMB UNA
XARRADA SOBRE ALIMENTACIÓ

E

l CMC La Mercè ha tornat a viure un ple en el seu pati de butaques amb la tercera i definitiva
jornada de la Mostra Agroalimentària
de la Plana, que enguany ha arriba a
la seua divuitena edició en la ciutat
de Borriana. Si en les dues jornades
anteriors, temes com l'elaboració de
vi o el creixement dels Coents borrianencs com a marca de qualitat han
sigut els protagonistes, en l'última
jornada de la Mostra ha sigut l'alimentació saludable dels i les joves
de la ciutat la que ha marcat la jornada. I és que prop de 600 estudiants
de primer i segon d'ESO de diferents
centres educatius de la ciutat han sigut els qui han rebut els consells i re-

comanacions del Tècnic d'Intercoop
Consultoria, Adrián Godoy, per a portar una vida més saludable i intentar
fer entendre que com resava el títol
de la xarrada “Som el que Mengem”.
Al costat del conferenciant, que
ha repetit la sessió a les deu i a les
onze del matí per a arribar al màxim
nombre de joves possible, han volgut estar presents el Director de la
Cooperativa Sant Josep de Borriana,
Juanvi Moros, com a entitat organitzadora de la Mostra, a més del regidor d'Agricultura, Santi Zorío, l'Alcaldessa, Maria Josep Safont i diversos
dels i les regidores del consistori. Tal
com ha valorat el mateix Zorío després de la finalització de les dues xar-

rades i en el moment en què els i les
adolescents gaudien de l'esmorzar
oferit pels organitzadors, “la Mostra
Agroalimentària de la Plana és ja tot
un referent pel que a alimentació,
hàbits de vida saludables o informació nutricional es refereix, i enguany
hem volgut anar encara més lluny
fent partícips també als i les joves de
la nostra ciutat perquè també ells i
elles acaben donant la importància
que li correspon a una alimentació
sana i una forma de vida saludable”.
Després de les dues jornades inicials amb les conferències realitzades
en el Saló de Plens de l'Ajuntament,
aquesta tercera jornada s'ha traslladat al CMC La Mercè, per a augmentar la capacitat informativa i d'arribada a la ciutadania de la Mostra i que
de cara a futurs anys la col·laboració
entre regidoria d'Agricultura, Amas
de Casa, Associació d'Hostaleria i
Cooperativa Sant Josep de Borriana seguisca sent igual de fructífera
i redunde en el benefici i una major
informació per a la població.
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JOVENTUT I PROMOCIÓ ECONÒMICA

EL PROGRAMA JOOP TORNA A BORRIANA PER
A MILLORAR LES PRESTACIONS FORMATIVES I
EMOCIONALS DE JOVES

D

esprés de la trobada celebrada en la Casa dels Caragols de
Castelló per a la presentació
de la segona edició del programa
JOVE OPORTUNITAT (JOOP-2), de
l'Institut València de la Joventut que
compta amb el finançament del Fons
Social Europeu, amb la presència de
regidors, tècnics municipals i responsables d'orientació dels IES, es va valorar que el programa s'inicie a la fi
de febrer. En ell van estar presents
la regidora de Joventut de Borriana,
Lluïsa Monferrer i el Tècnic del departament, Vicent Sorribes, els qui ja
han anunciat l'obertura del període
d'inscripcions per a aquesta segona
celebració del programa a Borriana.
Es tracta d'una acció per a joves d'entre 16 i 21 anys que han abandonat o

estan en risc d'abandonar el sistema
educatiu prematurament, amb problemes de fracàs escolar, absentisme, desmotivació i desorientació.
Però, a diferència d'altres programes
dirigits a aquest col·lectiu, de continguts exclusivament acadèmics o
dirigits a la cerca d'ocupació, l'enfo-

cament de JOOP és el del "coaching"
en grup i individual, per a aconseguir
un canvi d'actitud en els participants
, que els porte a tornar al sistema
educatiu (a cicles de FP de grau mitjà) amb majors possibilitats d'èxit o
bé veure de quina forma poden integrar-se en el sistema laboral.

BORRIANA REPRÈN EL PUNT PAE DE SERVEI
GRATUÏT D'ATENCIÓ AL EMPRENEDURISME I
TRANSMISSIÓ D'EMPRESES
ment i engegada d'aquest projecte
experimental denominat “Emprèn
i Transmet” amb el qual es tracta
d'impulsar la creació d'ocupació, fomentant la cultura emprenedora i
potenciant la competitivitat de les
empreses existents i la promoció
econòmica de tots els municipis que
participen en el Consorci.

E

l Consorci Gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació dels municipis ceràmics i la seua àrea
d'influència de la província de Castelló
ha aprovat el desenvolupament de la
segona fase de projecte experimental denominat “EMPRÈN I TRANSMET”, del que un any més, formarà
part la ciutat de Borriana, amb la re-

obertura del Punt PAE que ja està a la
disposició d'emprenedors i empresaris en el Casal Jove de la ciutat.
Enguany, la ciutat torna a comptar amb
la col·laboració de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball amb les Corporacions
Locals, en l'elaboració, desenvolupa-

Per a la regidora de l'àrea, Maria Romero, “el servei pretén el doble objectiu de
recuperar aquells negocis que encara
que funcionen han de tancar-se alhora
que acompanyar als emprenedors en el
seu procés d'establiment en uns casos
i creixement en uns altres". El projecte
abasta dues grans àrees: d'una banda,
l'assessorament a emprenedors i PIMES, i per un altre, la Tutorització en la
transmissió d'empreses.

CONSORCI DEL MILLARS
BORRIANA ASSUMEIX LA PRESIDÈNCIA DEL CONSORCI
DEL MILLARS PER A CONTINUAR AMB LA PROTECCIÓ,
MILLORA I POSADA EN VALOR DEL PARATGE

L

a Junta Directiva del Consorci
del Millars ha celebrat l'última
Junta de Govern a Vila-real, que
després de dos anys de presidència
traspassa la directiva a Borriana, degut a l'establiment d'un torn rotatiu
de dos anys per a cada municipi que
forma part de l'ens. Així, l'Alcaldessa
de Borriana, Maria Josep Safont, serà
qui, des d'avui mateix, la nova presidenta del Consorci.
Després dels dos últims anys de treball, ha sigut el fins ara president i alcalde de Vila-real, José Benlloch, qui
ha fet balanç de les gestions realitzades per a protegir, millorar i donar
a conèixer el paratge natural. En la
trobada també ha participat l'alcaldessa d'Almassora, Merche Galí, així
com els regidors i tècnics de medi
ambient dels municipis que formen
part de l'ens, representants de la Diputació de Castelló i de la Generalitat
i també de les dues comunitats de
regants que s'integren en l'entitat.
Tal com ha manifestat la nova presidenta, Maria Josep Safont, “anem a
continuar amb el gran treball realitzat fins ara per tots els agents que
conformem el Consorci del Millars, i
seguir així posant en valor i protegint

el paratge del Millars”. Per la seua
banda, Benlloch ha manifestat que
“han sigut dos anys de molt treball
per a complir amb els principals objectius del consorci, centrat a donar a
conèixer el magnífic tresor que tenim
en la Plana i a reduir qualsevol impacte negatiu a aquest espai natural
tan valuós i interessant”.
En el repàs al treball realitzat durant
els últims 24 mesos, s'ha pogut comprovar com la gestió de l'espai natural ha millorat ostensiblement, ja que
s'han realitzat 33 actuacions, com la
reparació de mobiliari i posada a punt

de camins, la neteja i recuperació de
l'assut dels Corrents, a Vila-real -datat del segle XVII-, l'eliminació de canyes invasores en els tres municipis,
la replantació amb espècies autòctones, la instauració d'un protocol d'ús
de les aigües o la fixació de la seu del
Consorci en el Centre de Natura. A
més, també s'han realitzat labors de
reconstrucció de miradors i la instal·
lació de noves tanques de protecció
amb material reciclat i resistent com
a prova pilot.
Tal com han coincidit a assenyalar
els representants del Consorci i ha
recordat la mateixa Safont “anem
a seguir intentant gestionar els recursos naturals d'una forma sostenible, aprofitant les possibilitats que
ofereix per, per exemple, la pràctica
esportiva, però sempre tenint com a
prioritat la no ingerència per part de
les persones d'uns recursos naturals
que cal seguir protegint perquè no
patisca danys que puguen ser irreversibles. Si a això li sumem el treball
conjunt que seguirem realitzant i que
és l'exemple perfecte de la col·laboració entre diferents institucions
públiques, estem convençuts que
la gestió del Consorci seguirà sent
la més idònia per al paratge del Riu
Millars”.
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SEGURETAT I POLICIA LOCAL

LA POLICIA LOCAL DE BORRIANA
ES FORMA SOBRE LA NOVA LLEI DEL TAXI
A LA COMUNITAT VALENCIANA

L

a Prefectura de la Policia Local
de Borriana ha sigut el lloc triat
per a la jornada dedicada al coneixement de la nova Llei 13/2017
sobre la regulació del Taxi en el conjunt del territori valencià. A través
d'una xarrada impartida per la Cap
del Servei Territorial de Transports
de Castelló, Teresa Gras, els agents
del cos de Policia Local de Borriana
han pogut conèixer de prop com està
realitzant-se la seua implantació i
quin serà la seua aplicació des que ha
sigut aprovada. D'aquesta forma, els
i les agents de Policia Local de Borriana ja han rebut la formació necessària de cara al futur i la implantació
de la nova llei que a nivell autonòmic
regularà el funcionament dels taxis.

LA POLICIA DE L'ÀREA METROPOLITANA
DE CASTELLÓ TANCA LA CAMPANYA “JOGUET
SEGUR” AMB LA RETIRADA DE FINS A 350
PRODUCTES PERILLOSOS

L

a Policia Local de l'Àrea Metropolitana de Castelló que engloba als
cossos de ciutats com Castelló, Almassora, Borriana, Vila-real, Oropesa
i Borriol ha oferit les dades extretes
després de la realització de la campanya “Joguet Segur” a través de la qual
se cerca “informar als consumidors so-

bre els criteris a tenir en compte a l'hora
d'adquirir de manera segura un joguet
i garantir mitjançant inspeccions i controls que els joguets que s'introdueixen
en el mercat complisquen amb les normes bàsiques de seguretat». A més, i tal
com han explicat des de la direcció de
la campanya “es pretenia, entre altres

coses, que els majors extremen la seua
vigilància en la seguretat de bebès i xiquets davant els joguets que proliferen
per aqueixes dates”. D'entre les principals dades oferides després de l'anàlisi
de la campanya, destaquen els 46 comerços inspeccionats, en la seua gran
majoria basars, als quals s'han acabat
imposant un total de 28 actes de denúncia o requeriment de retirada per a
un total de 350 productes. En el llistat
dels principals motius per a la retirada
de joguets es troba l'absència de marcat
CE de conformitat europea, l'etiquetatge en castellà i amb dades de l'importador, els advertiments de seguretat correctes d'acord al RD 1205/11 segons
tipus joguet i els elements perillosos en
els joguets, tals com a làser, puntes afilades o un altre tipus de productes.

OPINIÓ

POLÍTICA, ÉTICA Y GESTIÓN

C

ada día nos levantamos con nuevos titulares que dejan por los
suelos la imagen de la política
valenciana, y especialmente sobre nuestros anteriores gobernantes, muchos
de ellos hoy acusados o investigados.
Jamás hubiéramos querido comenzar este artículo así, pero el bochorno
mediático y político es de marras, y su
protagonista indiscutible es el PP. No
entraremos a prejuzgar, porque creemos en la presunción de inocencia
y, para condenar, ya están los Jueces;
pero la libertad de opinión y el juicio ético ya están sentenciados, y para mal,
máxime después de las declaraciones
de anteriores altos cargos de ese partido, que son de pura vergüenza y de
empresarios de la construcción locales.
Echamos de menos que el PP burrianense se desmarque de esa espiral
destructiva y lamentable; pero en vez
de eso se dedican en las comisiones
municipales, a sacar pecho, a arropar
a su anterior compañera de filas por el
asunto de la grabación telefónica con
la cual pretendía que un edil cambiara
su voto a cambio de trabajo –eso es
aprovecharse de las miserias de los
demás-, y a exigir informes, que se
confeccione información ad hoc en
plazo de cinco días –cuando no es su
derecho, porque lo que se les reconoce
es el acceso a los expedientes en dicho
plazo-, cuando no, a formalizar en repetidas ocasiones peticiones absurdas
y que rozan el filo de la ilegalidad (¿no
han aprendido nada sobre legalidad
con la que les está cayendo?) como
que la Alcaldesa firme el acta de una
comisión en la cual no ha estado presente. Ya lo hemos dicho: absurdo.
La política y el comportamiento ético
deben ir cogidos de la mano –y poco
de eso puede predicarse de quien
ustedes saben-, y deben ir siempre
sometidos a legalidad y con una indiscutible finalidad: la gestión de los

intereses públicos, los de todos, no los
particulares que tantos bolsillos (parece ser) han enriquecido.
EL CLOT
Al hilo de lo que les comentábamos, el
PP parece querer remover tierra sobre
el asunto del Clot. Justo la tierra que
no removieron cuando gobernaban,
porque durante 20 años no fueron
capaces ni de convocar a su junta de
protección. En los últimos tiempos no
dejan de formular preguntas al respecto, cuando el asunto es bien sencillo: muchos árboles del Clot presentaban un estado lamentable o incluso
peligroso para los usuarios del mismo,
y se realizó una poda importante (tala
en algunos casos), con los permisos
pertinentes, para poder proteger y
preservar el paraje y que éste fuera
seguro para las personas; precisamente por el abandono al que le PP lo
sometió durante años. Nosotros gestionamos, ellos no.
FIESTAS DE SANT BLAI
Mientras se escriben estas líneas
empieza a celebrarse el primer fin de
semana de fiestas de nuestro patrón
Sant Blai. En los últimos años hemos
asistido a una fuerte potenciación de
estas fiestas tradicionales, ampliándose a varios fines de semana y con
muchas más actividades; todo ello con
la coordinación de la concejalía de fiestas y juventud junto con cultura.
Este año no podía ser menos, y Sant
Blai contará aún con más actividades
–que conforman un completo progra-

ma - para cada vez un número mayor
de asistentes de todas las edades. Los
Socialistas apostamos por las tradiciones, por las fiestas y por la cultura y deseamos que disfruten de estas semanas al máximo, con armonía e ilusión.
SANT GREGORI
El PAI de Sant Gregori es muy importante para Borriana, y más de una década de bloqueo en su tramitación por
el anterior gobierno del PP, y los problemas que también tuvo la empresa
han supuesto un escollo importante
para que esta Administración pudiera
adelantar en el proyecto.
No obstante, el duro trabajo que hemos llevado a cabo los Socialistas y los
agentes implicados parece que puede
dar frutos, y que se puede avanzar con
Sant Gregori.
Eso es gestión y transparencia. Eso es
actuar dentro de la legalidad y pensando siempre en el interés de todos, en el
interés de Borriana, y no en el particular de unos cuantos. No duden que los
Socialistas seguiremos trabajando sin
salirnos de ese camino para tener una
ciudad cada vez mejor, y que nuestros
vecinos puedan disfrutarla.
Tampoco podemos terminar este artículo sin dedicar unas palabras en
memoria del concejal Antonio Sánchez, que nos dejó recientemente, y
para su familia mostrándoles todo
nuestro apoyo. La política nos hace
discrepar en ideas, pero desde luego
no con la persona, a todas luces vehemente y trabajador.
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UN SANT BLAI PER A BORRIANA

L

a Font del Vi és, possiblement, la tradició més significativa, multitudinària
i especial de les nostres festes patronals de Sant Blai. Borriana està immersa
en les festes patronals. La tradició perdura:
la font del vi, els gojos a Sant Blai, els poemes de Batistet el Bessó, el rotllo, la fira
i la processó, s’uneixen a una sèrie d’actes
culturals i festius que han fet que les festes del patró de Borriana es reinventen més
que mai, allargant la festivitat fins a un total
de cinc caps de setmana seguits del mes de
febrer. Unes festes que preludien les falles, i
que ara han recobrat la importància que mai
s'havia d'haver perdut.
La proposta cultural de reinventar-se ha sigut la clau de l'èxit per a que veïns i veïnes
de Borriana no tinguen cap excusa per no
eixir al carrer cada dissabte i diumenge i així
gaudir de les variades activitats que s’han
preparat al carrer.
La música, amb els concerts de Rozalén
i Cafe Quijano, s’uneixen amb la fira d’art i
música que ha nascut al nostre poble, i poc
a poc, es fa més important. L’EMAC torna a
la Casa de la Cultura amb més activitats que
mai, i això cal afegir-li la Festa de les Paelles,
amb més arrelament en els últims anys, i les
novetats per al mateix dia del Patró, amb
sorpreses per a la vesprada que fins ara
quedava sense massa programació. La cursa de Sant Blai amb més de 2.000 xiquets i
xiquetes, i les activitats de pilota valenciana
retornen la tradició i la pràctica de l’esport
valencià a la nostra ciutat. Cinc caps de setmana per gaudir a Borriana de les seues
festes, culturals i gastronòmiques, que com
ja sabem a la nostra ciutat, ens preparen per
a la festa fallera per excel·lència.

L’Arenal més clar
I sense deixar de banda l'actualitat. Cal parlar clar de l'Arenal. Han sigut molts anys on
Borriana ha estat sota la gestió que va fer
de molts assumptes municipals com el de la
platja de l'Arenal. Molts i moltes dels ciutadans de Borriana ja coneixeran que el Ministeri d'Hisenda ens va subhastar un cinc per
cent de l’Arenal. Encara que el que no totes i
tots saben és que en abril del 2015, un mes
abans de les eleccions, el Ministeri va informar a l’ajuntament del propòsit de posar el
terreny a la venda, i el PP de Borriana els
va informar que a l'Arenal no hi havia ni cap
servei municipal, ni es va interessar de poder adquirir el terreny, ni tampoc ens va comunicar al nou govern el que havia passat. O
siga, que al contrari del que s’havia de fer, el
PP en cap moment va donar la veu d'alerta,
ni va informar degudament sobre la situació
dels terrenys, i tampoc va fer prendre cap
decisió en el moment que es devia.

I encara que estar centrats en l'oferta cultura i festiva, aquesta ha vingut acompanyada de treball. Els dos tallers d’ocupació
amb més d'una trentena de persones empleades que han tornat a la ciutat després
de set anys d’absència, han estat també
presents a les festes amb activitats tant
turístiques, com infantils. Per altra banda,
Borriana torna a apostar per les jornades
gastronòmiques de la taronja, que es mantenen amb els hostalers com a protagonistes. Una aposta conjunta entre tots per fer
de la gastronomia un pol turístic d'atracció.

Ara, gairebé tres anys després, els representants a la oposició del mateix partit,
tenen la barra de reconèixer que sabien del
propòsit del Ministeri de vendre una part
dels terrenys de l’Arenal, i que no ens ho han
dit perquè no li vam preguntar a l'anterior
alcalde per comentar la situació. Ara hem de
pensar que en una hipotètica reunió o trobada amb els anteriors membres de l'equip
de govern municipal, algú d'ells ens haguera
informat sobre tot el que dia a dia ens anàvem a trobar als calaixos de l'Ajuntament?
Factures pendents o impagades; expropi-

acions sense abonar; sentències que ens
arriben per mala gestió...Des de Compromís
estem ben segur que tampoc hagueren fet
sonar la botzina per avisar sobre el que estava per vindre o els, com ja vaig dir, regalets
enverinats que ens reservaven als diferents
departaments municipals.
Així que si en abril de 2015, el PP de Borriana haguera fet el que calia, demanar el
terreny o avisar de la proposta del Ministeri,
en aquest cas l'ús públic de l'Arenal, avui no
haurien de seguir enfangant la situació per
seguir desentenent-se de la seua responsabilitat sobre la subhasta. Encara així, nosaltres continuarem treballant per fer d’un
Arenal renovat, i per això, busquem projectar els terrenys per al futurs més proper.
Compromís per Borriana vol felicitar a tots
els borrianencs i borrianenques les festes
de Sant Blai, i que gaudesquen de les activitats al carrer. Nosaltres seguim treballant
per a tindre una Borriana millor. Si vols participar i proposar, no dubtes en posar-te
en contacte per a fer de la nostra ciutat, un
projecte comú.

Compromís vol recordar la pèrdua
del company de CIBUR, Antonio
Sánchez, que va representar a la ciutat amb la dignitat que pertoca. “Que
la terra et siga lleu company”.
Informa’t i contacta a:
borriana.compromis.net
borriana@compromis.net
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“CAMINANTE NO HAY CAMINO,
SE HACE CAMINO AL ANDAR”

C

ada dia conta, i és un mantra
que seguim des de Se Puede
Burriana: treballar per i per a
la ciutadania. Moltes vegades el treball va més enllà de notes de premsa o fotos en les que apareixen els
representants municipals. Hi ha tot
un treball constant que sense ser divulgat, gota a gota, fa que la nostra
ciutat siga cada dia una ciutat més
transparent, accessible, solidària, inclusiva, social, etc.
En els últims dies, s'ha posat a disposició de la ciutadania una nova
consulta per tal de seguir donant veu
als veïns i veïnes de la nostra ciutat
a l'hora de participar en els assumptes municipals. Una consulta sobre
l'Escorxador Comarcal que està ubicat en la nostra localitat, donant així
opinió a la ciutadania en temes que
afecten directament al seu futur o
als serveis públics dels que puguen
disposar. Una nova consulta que de
segur podrà donar sentit a les decisions que des d'Acord per Borriana
prenguem.
D'altra banda, després de mesos
treballant durament, podem dir que
hem aconseguit el que pareixia un
somni fa ja un temps: tindre operatiu el servei d'ascensor de l'estació
de trens de Borriana ininterrompudament des del pas del primer tren,
fins a l'últim.
Una reivindicació que, des de col·lectius amb diversitat funcional, gent
major, famílies i una infinitat de veïns
i veïnes venien reclamant i no tenien
cap solució.
Però no volem parar ací per aconseguir tan antiga reivindicació sinó que
apostem per aconseguir mes serveis
per a tota persona que faça ús de la
nostra estació.
També estem d'enhorabona perquè
el programa Joves per Borriana, el
qual va tindre una gran acceptació i

participació durant el darrer 2017 i
gairebé va desbordar qualsevol optimista previsió sobre el seu funcionament, s'ha consolidat en la nostra
ciutat. Per això estem contents de
vore com la iniciativa compta amb
major suport municipal en aquest
2018 i servirà per arribar a més gent
i més lluny.
Però el mes cridaner, a banda de la
gran acceptació per usuaris i usuàries del programa així com de les
seues famílies, ha sigut vore com a
municipis veïns han posat en marxa
este mateix programa, confirmant
i corroborant que val la pena lluitar
per aquells que altres han oblidat durant anys i anys.
I no podíem oblidar-nos d'una altra
part reivindicativa per part de molts
veïns i veïnes, protectores i veterinaris de la nostra ciutat, amb la redacció
d'una nova ordenança municipal sobre
la tinença d'animals de companyia.
Són diverses ja les reunions que
este equip de govern ha tingut amb
tots els col·lectius i podem dir que,
després d'arreplegar les seues pro-

postes, queixes, idees i una enorme
quantitat d'hores de treball per a la
bona convivència entre persones i les
nostres volgudes mascotes, estem
davant del naixement d'una nova ordenança municipal més actual.
Governem per a la ciutadania i amb
la ciutadania.
Treball del Cercle de Podem Borriana
Si vols col·laborar amb nosaltres, envia’ns un correu. El canvi ja està ací.
Tenim molta feina per davant, però
clar que podem!

#ABorrianaPodem
podemosburriana@gmail.com
http://podemosburriana.wixsite.com/
sepuedeburriana
Canal d’Informació en Telegram:
https://telegram.me/podemborriana
Facebook:
https://www.facebook.com/podemos.
burriana
Twitter:
https://twitter.com/podemosburriana
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2.513 RAZONES

L

a obligación de cualquier servidor
público es dar respuesta y soluciones a las demandas de los ciudadanos. A ellos nos debemos porque
precisamente fueron ellos los que decidieron con sus votos que ostentáramos responsabilidades públicas.
El objeto de esta encomienda decae
cuando uno entra en su despacho y se
dedica a dejar pasar el tiempo. Un tiempo valiosísimo para quienes buscan
una oportunidad laboral que dé solución a sus problemas.
Desde el Gobierno de España se han
promovido reformas que han dado sus
frutos. Se ha trabajado en la búsqueda
de un sistema económico que garantizara el equilibrio de gastos e ingresos.
Aquello que todos, a nivel doméstico,
aplicamos por puro sentido común: no
gastar aquello que no tienes.
En Burriana esa lección todavía no la
hemos aprendido. Desde septiembre
de 2017 denunciamos un gasto duplicado que el PSPV, lejos de taponar,
financia para garantizarse la alcaldía.
Quienes iban a salvar a las personas, a
acabar con las listas del paro, a poner
fin a la emergencia social, han olvidado
su supuesto ADN social para demostrar
que solo venían a ocupar despachos.
Este mes, todos nosotros, volveremos
a pagar de nuestros bolsillos plazas
vacantes que nadie aprovecha en la
Escuela Infantil Infante Felipe. Pero lo
más surrealista es que también pagaremos ayudas de guardería a familias
que las demandan. Sin pies ni cabeza.
Pero así es. Estamos pagando 150
euros por cada plaza vacante en la
guardería municipal. Se los pagamos
a la empresa que explota en régimen
de concesión el servicio. Y al mismo
tiempo tenemos familias que demandan ayudas de guardería. Y en lugar de
ofrecerles estas plazas, les pagamos
las ayudas.
No está usted leyendo mal. No se
equivoca. Así es. Estamos pagando
por duplicado y lo estamos denunciando desde el pasado año sin que el
PSPV tome cartas en el asunto y sin

que Podemos, aquel partido que venía
a salvar a las personas, haya avanzado un ápice en buscar soluciones. Se
aplica aquello de, “no pasa nada, paga
Burriana”, porque lo que es evidente
es que a ninguno de los concejales les
afecta el gasto duplicado para llegar a
fin de mes.
Aquellos que venían a fiscalizar el gasto, a ejercer la más prudente y rigurosa
administración del dinero público, son
precisamente los mismos que no tienen complejo en malgastar. Y lo más
grave, continúan haciéndolo pese a las
advertencias que desde este grupo municipal se les ha venido haciendo desde
el pasado año en reiteradas ocasiones.
El criterio hoy no es social, es personal.
Y si financiando los gastos de Podemos, el PSPV se garantiza la alcaldía,
vale más callar y que siga pagando
Burriana, en la que por cierto todavía
2.513 familias esperan su oportunidad laboral. Un objetivo que debía ser
prioritario para quienes nos gobiernan,
pero que evidentemente no está en su
hoja de ruta.
Para estas familias, para todos los
vecinos de Burriana, demandamos
un futuro sólido cuajado de oportunidades. Porque quienes vinieron a dar
respuestas, llevan años callados, con
su silencio, con su inacción e ineficacia,
perpetúan la condena.

Apostamos por una Burriana ambiciosa, cargada de oportunidades y éxitos.
Pero para conseguirlos hace falta salir
de despacho, generar sinergias positivas, presentar y exhibir las fortalezas
para captar capitales, garantizar inversiones que generen crecimiento.
Este es el objetivo que deberíamos tener claro. Que debería estar marcando
hoy nuestra hoja de ruta. Porque la
recuperación es un hecho que en Burriana, lamentablemente, no estamos
aprovechando. Tendemos la mano,
como tantas otras veces hemos hecho, para garantizar un futuro de éxitos. Porque entre todos hemos de ser
capaces de luchar por las opciones que
garanticen una oportunidad a quien
todavía no la ha encontrado.
Potencial tenemos, ganas y empeño.
Solo hace falta querer y esforzarse.
Dejar las fotos para otro momento y
arremangarse porque una ciudad no
se levanta pagando campañas que garanticen el protagonismo de quienes
gobiernan. Se proyecta trabajando día
a día, buscando proyectos de interés
y oportunidades de negocio. Poniendo
en valor las fortalezas y desarrollando
infraestructuras que sean el gancho
que atraiga inversión. La teoría es fácil, pero la práctica complicada cuando
quien ha de aplicarla no tiene ningún
interés en abandonar el despacho. No
nos rendimos. Seguiremos.

IN MEMORIAN
L
a muerte no nos roba a los seres queridos; al
contrario, nos los guarda y nos los inmortaliza
en el recuerdo.
La frase, tan manida, de que "siempre se van los mejores", ha cobrado una nueva dimensión con el fallecimiento, temprano e injusto como pocos, de nuestro
amigo y compañero Antonio Sánchez.
Antonio nunca fue, y resulta muy duro referirse a él
en pasado, un político al uso. Al contrario que muchos
otros, desgraciadamente la mayoría, siempre actuó
movido por sus ideales y por su afán de servicio.
Siempre priorizó su deseo de servir a Burriana y a
sus ciudadanos, que manifestaron en diversos foros
y ocasiones la tristeza por su pérdida, frente a cualquer interés personal, promesa o actuación que considerara, y ahí su rectitud personal se fundía con una
preparación profesional privilegiada, no adecuada o no
correcta.
El afán de superación de Antonio no tenía límites. Con
una sólida carrera en el sector público no dudó en estudiar, y conseguir (su fuerza de voluntad era digna de
elogio) la Licenciatura en Derecho a una edad donde
la mayoría solo piensa en la cercana jubilación y en un
tranquilo retiro.
Y fue tras su jubilación cuando, en un loable intento de
devolver a la sociedad en general y a Burriana en particular, entró en política y lo hizo por la puerta pequeña,
sin aspavientos. Con modestia. Pero con ganas. Con
muchas ganas de trabajar.
Con ganas de poner al servicio de todos su formación y
su experiencia, más allá de ideologías y de cortedad de
miras. Con generosidad .Porque Antonio fue una persona generosa en el servicio a los demás. Y siempre
con una sonrisa. Una sonrisa abierta, afable, sincera...
la sonrisa de Antonio.
Deja con su marcha un ejemplo a seguir y un listón muy alto.
Su presencia entre nosotros ha sido muy corta. Demasiado corta.
Pero sería un error imperdonable y un lujo que no podemos permitirnos dilapidar su memoria.
Aprovechamos desde aquí para mandar un abrazo a
su esposa Loli, que le acompañó durante toda la vida
hasta su desenlace con una fuerza y un coraje digno de
encomio. A sus hijas, que tuvieron la suerte de tenerlo
como padre y ejemplo. A su familia en general, que
gozó de una persona inigualable.
Y a las personas que le queremos, entre los que nos
contamos, que tuvimos la suerte de compartir con Antonio momentos inolvidables.

OPINIÓ

CIBUR

Allá donde estés…

GRACIAS, ANTONIO
26 | 27

OPINIÓ

EL RECUERDO DE UN AMIGO

Este mes de enero hemos despedido a una gran hombre, un hombre
trabajador y honesto, un hombre
que quería a su ciudad y que luchó
por mejorar la vida de sus vecinos
desde su entrada en el Ayuntamiento. Desde el grupo municipal de
Ciudadanos y sobre todo como compañera, me gustaría aprovechar estas líneas para agradecerte, Antonio
poder haber compartido contigo estos últimos años de tu vida, por haber estado ahí cuando necesitábamos tu consejo o tu conocimiento,
simplemente gracias por ser como
eras.
Pero si alguien te echará de menos
es tu ciudad, tu querida Burriana,
porque ante todo sé que la querías, que querías lo mejor para ella,
querías mejorar la vida de la gente,
y aportabas todo lo aprendido du-

rante tu vida (que no era poco), para
defender lo que considerabas justo
y honesto.
Solo decirte que en este Consistorio
quedará vivo tu recuerdo, y la ilusión
con la que trabajabas será un ejemplo para todos. Gracias por haber
estado ahí siempre que hemos llamado a tu puerta, gracias por haber
sido como eras, gracias por considerarme tu amiga. DEP
En otro orden de cosas, en Cs querríamos hacer especial hincapié en
que desde hace meses circular por
Burriana se ha convertido en toda
una odisea más digna para un piloto
de carreras que para un vecino de a
pie que desea ir de su casa al trabajo
o del trabajo a su casa en su vehículo
particular. Así, cada vez que hay una
obra en marcha la ciudad se convierte en una Ciudad sin ley y no por los

vecinos, sino por la pésima gestión
del tripartito.
Este caos provoca confusión entre
los vecinos, que cuando llegan a un
cruce nunca saben que se pueden
encontrar, pero también puede ocasionar verdaderos problemas de seguridad vial ya que las señalizaciones brillan por su ausencia. Mientras
los atascos se acumulan, las calles
cortadas salen de la nada y te encuentras sin un recorrido alternativo
a tu ruta prevista. Por ello, desde Cs
exigimos al Gobierno municipal que
ponga remedio a esta situación que
él mismo ha creado y señalice como
es debido las obras en las calles, al
tiempo que priorice su ejecución
porque los vecinos tienen derecho
a poder circular por las calles de su
ciudad sin que ésta sea un circuito
del Rally Dakar.
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Acta del pleno municipal del 11 de enero
Se aprueban las bases de programación
para elección de la alternativa técnica y
selección y adjudicación de la condición
de urbanizador del Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución
A-14/16 del Plan General de Burriana,
elaboradas por el ingeniero de caminos
municipal, el arquitecto municipal y la jefatura de la Sección II.
se autoriza el Plan Estratégico de Subvenciones, formulado por la Alcaldía Presidencia, así como la Memoria Explicativa
de los objetivos, los costes de realización y
las fuentes de financiación de las subvenciones que pretenda otorgar este Ayuntamiento durante el ejercicio de 2018 y que,
como anexo, se acompaña al citado Plan.
definitivamente se aprueba el Modificado
n.º 1 del Plan de Reforma Interior de la
Unidad de Ejecución D-1,2,4-1 del Plan
General de Burriana, presentado en fecha
14 de julio de 2.016 (RE nº 10242) por
la mercantil urbanizadora Urbanizadora
Camí Vell de València, SL, y que tiene por
objeto reducir el contenido del Plan de
Reforma Interior originario aprobado el
5 de abril de 2012 a la mera redelimitación de la Unidad de Ejecución D-1,2,4-1,
dejando el tratamiento de las situaciones
semiconsolidadas y la concreción de áreas de reparto uniparcelarias al proyecto
de reparcelación, conforme a los artículos
193 a 195 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, de la Comunitat Valenciana
(LOTUP).
Se somete a información pública la Modificación Puntual n.º 40 del Plan General
de Burriana, presentada por el Consorcio
para la Gestión del Matadero Comarcal en
fecha 9 de noviembre de 2017 y que tiene
por objeto posibilitar el cambio del régimen de explotación de los terrenos donde
se ubica el matadero comarcal de La Plana, calificando como dotacional privada
“Reserva dotacional privada de Infraestructura- Servicio Urbano de carácter
supramunicipal (PQI*-GSR.sp)” la actual
dotación pública de “Infraestructura de
Servicio Urbano de carácter supramunicipal (PID-GSR.sp)”, pero manteniendo el
uso y el servicio de matadero, su calificación de suelo dotacional de la red primaria
destinada a Equipamientos-Infraestructura de Servicio Urbano y las condiciones
urbanísticas y de construcción de los ter-

renos, sin que se produzca un aumento
de aprovechamiento.

Acta JGL 5 de Gener 2018
Autorizar la devolución del importe de
510 euros, a favor de la JOSE ALAPONT
BONET SL, depositado como garantía del
servicio de mantenimiento de los ascensores de los colegios públicos e inmuebles
municipales de Borriana.
Adjudicar a VICOPO COMUNICACIÓN SL
el servicio de acta digital en formato vídeo para la gestión de las actas plenarias,
al haber obtenido la mejor puntuación y
cumplir los requisitos previsto en el pliego por el importe total del primer año de
2.100 € más el IVA 2541, €, de conformidad con los pliegos reguladores de la contratación y la oferta presentada.
Desestimar las alegaciones formuladas
por D. Rubén López Ramón, en representación de la mercantil INEKOL GESTION
DE RESIDUOS S.L., en fecha 6 de octubre
de 2017 en base al informe emitido por
el Arquitecto técnico municipal en fecha
26/10/17, obrante en el expediente, y
demás consideraciones efectuadas en la
parte expositiva de este acuerdo.
Imponer a D. VICENTE ESTELLER ROBRES
la sexta multa coercitiva por importe de
600 euros, por incumplimiento de la orden
de restablecimiento de la legalidad urbanística infringida acordada por la Junta de
Gobierno Local de fecha 30 de noviembre
de 2009, por la que se le ordenaba que
en el plazo de un mes procediera a la demolición de las obras consistentes en la
construcción de una vivienda unifamiliar
de unos 70 m², con porche de otros 70 m²,
a base de estructura metálica y cubierta
panel sandwich, tipología estructural de
nave almacén pero acondicionada como
vivienda; así como construcción de paellero, en parcela 317, polígono nº 25, en
Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido, al encontrarse en la Zona Húmeda
“Marjal Nules Burriana”.
Incoar expediente sancionador a D. JESUS
MARIN GARCIA y a Dª ANA MARIA RUIZ
CARRILLO, como promotores, por presunta infracción urbanística cometida al ejecutar obras sin previa licencia municipal,
consistentes en la explanación y movimiento de tierras de la parcela 55 del polígono 54, de este término municipal.

Archivar las actuaciones obrantes en el
expediente sancionador, ref. 6993/16
(anterior S 18/10), incoado a Dª Virginia
Soler Porcar, por la realización, sin previa
licencia ni orden de ejecución, de los actos
de edificación y uso del suelo consistentes
en la construcción de una vivienda de unos
350 m2 aproximadamente en planta baja
y unos 70 m2 en planta primera, además
de zona de terraza cubierta en planta baja
de unos 100m2 adicionales, ejecutadas a
base de estructuras de hormigón y madera, cerramientos de fábricas de bloque y
cerámica, cubiertas de teja, en el polígono
27 parcelas 147 y 148 del Camino Marge,
en suelo No Urbanizable Régimen Común,
al haberse impuesto multa en vía penal,
según Sentencia de fecha 16 de julio de
2014 dictada por el Juzgado de lo Penal
número 4 de Castellón.

Acta JGL 11 de gener 2018
Se adjudica a la mercantil INSTALACIONES ELÉCTRICAS PETIT, SL, con CIF
B-12511051 y domiciliada en Burriana, C/
Tarancón, 32, el contrato menor de obras
de “Adecuación de la Instalación eléctrica
de la sala destinada a Museu Faller situada en Casa de la Cultura”, por un importe de 7.408'36 € (IVA incluido) y un plazo
de ejecución de 1 mes, con sujeción a la
memoria valorada aprobada por acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de 21 de diciembre de 2017, y a las obligaciones de
información y publicidad establecidas en
el anexo XII, sección 2.2 del Reglamento
(UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.
Aceptar la renuncia a la licencia de obras
concedida por la Junta de Gobierno Local
de fecha 27 de abril de 2017, a Serra Rojo,
María Isabel y a Riad Martín para reforma
de edificio para vivienda unifamiliar sito
en Cr Fanzara num. 21 esquina Cr Sta.
Cristina de esta localidad, toda vez que la
interesada ha solicitado en fecha 13 de
diciembre de 2017 licencia municipal para
demolición del inmueble de referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 94
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas y, en consecuencia, declarar concluso el procedimiento .
Conceder a SERRA ROJO, MARIA ISABEL,
la licencia de obras solicitada para DEMOLICION DE VIVIENDA ENTRE MEDIANE-
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RAS en CR FANZARA NUM. 21, de esta
localidad, según proyecto visado COAATIE-Castellón Nº2017/2564, de fecha
11/12/17, que se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio
del de tercero, al amparo de lo dispuesto
en el art. 219 de la Ley 5/2014, de 25 de
julio, de la Generalitat, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana.
Adjudicar el contrato de SUMINISTRO
DEL BOLETÍN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL “EL PLA” Y DEL LIBRO ANUAL DE
LAS FIESTAS DE FALLAS a la mercantil
PRODUCCIONES MIC SL y con domicilio
en c/ Artesiano, s/n Pol. Ind. Trobajo del
Camino 24010 León, haber obtenido la
mayor puntuación, por el precio anual de
28.242,00 € (más 4% IVA 1.129,68 €) resultando un total anual de 29.371,68€.

Acta JGL 18 de Gener 2018
Se aportan el expediente para la contratación del servicio de mantenimiento de
la red y equipos de radiocomunicación del
cuerpo de policía local de Borriana, y los
pliegos de Prescripciones Técnicas y de
Clausulas Administrativas Particulares,
por un importe anual máximo de 3.500
euros,
la prorrogación del contrato del suministro de agua embotellada, instalación
y mantenimiento de fuentes en diversas
dependencias municipales. adjudicado a
Sociedad Española de Máquinas de Agua
Envasada, Acquajet SL. Durante 6 meses,
es decir hasta el 19 de julio de 2018, en
las mismas condiciones previstas en el
contrato de 16 de enero de 2014.
Se autoriza a la COMUNIDAD PROPIETARIOS RAFAEL MARTI VICIANA, 1, la modificación contemplada en el Proyecto
modificado presentado en fecha 21 de
diciembre de 2017 (RE 17398), con visado CTAC número 2017/26-2, de fecha
14/12/17, que tiene por objeto la reparación de las patologías detectadas como
consecuencia del Informe de Evaluación
del Edificio realizado con fecha 7 de julio
de 2017.
Se ordena a JOSE IGNACIO FRANCISCO
BLASCO y a ENRIQUE FRANCISCO BLASCO, como copropietarios del inmueble situado en C/ PINTOR SOROLLA, 31. Para
que proceda en el plazo de UN MES a realizar los trabajos que seguidamente se
relacionan, en orden a restablecer las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público del citado inmueble.
Declarar restablecida la legalidad ur-

banística infringida con la ejecución de
los actos de edificación o uso del suelo
ejecutados sin licencia, consistentes en
la construcción de un trastero de unos
38 m² con pequeña estructura de hierro
y techo de plancha galvanizada, diáfano
por todos los lados, adosado a lindes con
parcela 92 y a 1 ml de la parcela 175, en
parcela 176 del polígono 15, en suelo No
Urbanizable de este término municipal, al
haberse demolido la construcción ejecutada; en consecuencia, procede archivar
el presente expediente de restablecimiento de la legalidad incoado a D. Manuel
Alamán Gual.
Dar por cumplido el acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 21 de abril
de 2016, ratificado por otro posterior
de fecha 21 de julio de 2016, por el que
se ordenaba a la mercantil BOI PEDROS
INVERSIONES S.L., la demolición del
conjunto de edificaciones existentes en
parcela con sita en Camí Fondo nº 46 de
esta localidad (antiguas instalaciones de
ALUNDUM), de conformidad con el informe emitido por el arquitecto municipal
en fecha 12 de diciembre de 2017, y del
Certificado Final de Obras presentado en
fecha 21 de diciembre de 2017.
Se concede a D. IGNACIO MARTINEZ
GIMENEZ, licencia para legalización de
obras consistentes en el vallado de la
parcela 325, del polígono 46 , que se
entiende otorgada salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio del de tercero,
al amparo de lo dispuesto en el art. 219
de la Ley 5/2014 de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad
Valenciana.
Conceder a REDON PANIS, JOSE LUIS, la
licencia de obras solicitada para CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DESCUBIERTA
PARA USO PARTICULAR, en inmueble sito
en CR JOAN REUS NÚM. 18, de esta localidad, conforme a proyecto presentado,
con visado CTAC 2017/1184-1, de fecha
07/11/17, que se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio
del de tercero, al amparo de lo dispuesto
en el art. 219 de la Ley 5/2014, de 25 de
julio, de la Generalitat, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana.
Conceder a la mercantil PROMOBUR, SL,
la licencia de obras solicitada para CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
AISLADA Y PISCINA, en CR BRUSELAS,
NUM. 15, esquina CR DUBLIN, de esta
localidad, conforme a documentación

modificada del proyecto básico presentada en fecha 21 de diciembre de 2017
(RE 17399) en relación con el proyecto
de ejecución visado CTAC, con número
2016/550-2, de fecha 29 de septiembre
de 2016, que se entiende otorgada salvo
el derecho de propiedad y sin perjuicio
del de tercero; al amparo de lo dispuesto
en el art. 219 de la Ley 5/2014, de 25 de
julio, de la Generalitat, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana.

JGL 25-01-18
La Junta prorroga el contrato de servicio de tratamiento terrestre contra
mosquitos en el término municipal
de Burriana, adjudicado a Lokimica
SA hasta el 15 de marzo de 2019, en
las mismas condiciones previstas en
el contrato de 15 de marzo de 2016
y con las modificaciones previstas en
el acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de 29 de septiembre de 2016.
La JGL también prorroga el contrato
del servicio de desratización, desinsectación y desinfección en dependencias municipales y lugares
públicos en el término municipal de
Borriana, adjudicado a Lokimica SA
hasta el 9 de marzo de 2019, en las
mismas condiciones previstas en el
contrato de 9 de marzo de 2016.
La Junta propone como medida de
restauración de la legalidad urbanística vulnerada, la demolición de
las obras de edificación realizadas
sin licencia, consistentes en la construcción de una especie de trastero
o cochera pegado a linde izquierdo y
trasero, de una superficie aproximada de unos 34 m², en inmueble sito
en Avda. Cañada Blanch, n.º 96, esquina Camí Fondo.
La JGL declara restablecida la legalidad urbanística infringida con la ejecución de los actos de edificación o
uso del suelo ejecutados sin licencia
en inmueble sito en C/ Bejís núm. 1
(esquina C/ Sueras) de esta Ciudad,
La Junta declara restablecida la legalidad urbanística infringida con la ejecución de los actos de edificación o
uso del suelo ejecutados sin licencia,
consistentes en el inicio de las obras
de vallado de parcela sita en Camí
Pedrera de este término municipal.
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y, en consecuencia, procede archivar
el presente expediente de restablecimiento de la legalidad.
La JGL impone a Dª Florencia Picazo Jimeno, a los herederos de José Pascual
Sorribes Picazo, a D. Carlos Sorribes
Picazo, a Dª María Ángeles Sorribes
Picazo y D. Alberto Sorribes Picazo,
la cuarta multa coercitiva por importe de 100 euros, por incumplimiento
de la orden de restablecimiento de la
legalidad urbanística infringida acordada por la Junta de Gobierno Local de
fecha 9 de diciembre de 2014.
La Junta incoa expediente sancionador a Dª Marian Raileanu, como promotora, por presunta infracción urbanística cometida al ejecutar obras, sin

previa licencia municipal, consistentes en la construcción de dos porches
adosados a edificación existente, de
un total de 30 m2 aproximadamente,
a base de pilastras macizas, estructura de acero y chapa galvanizada, así
como un pequeño habitáculo de 1,50
m2 con material precario y diverso en
inmueble sito en en Camí Llombai s/n
de esta Ciudad.
La Junta concede a GARCIA BENITEZ,
DAVID, la licencia de obras para el VALLADO de inmueble situado en CAMÍ
SANTA PAU-Polígono 52 Parcela 15
de esta localidad.
DESPACHO EXTRAORDINARIO PRIMERO:
La JGL rectifica el contenido de los

criterios de adjudicación que se encuentran en la clausula 7 del Pliego de
Prescripciones Técnicas y en el punto primero de la parte dispositiva del
acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de 18 de enero, donde debe decir: “1º
Valoración económica. Precio anual
del servicio. Se valorará con un máximo de 60 puntos la oferta más baja,
valorándose las restantes según la
siguiente fórmula:
Vo = [(P-Po) x 60] / (P-P´)
DESPACHO EXTRAORDINARIO SEGUNDO.
La Junta habilita el día 3 de febrero,
festividad local, como aperturable. Y
deja pendiente la resolución sobre el
día 8 de septiembre.
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AGENDA CURSOS I ACTIVITATS

AGRICULTURA ORGANITZA EL CURS TEÒRIC
I PRÀCTIC D'HORTICULTURA ECOLÒGICA
2018 (1ªa edició) Borriana Agroecològica 2018, Sembrant llavors
Dates i horaris: del 5 de març al 9 de juny
Mòdul teòric (6 classes): 5, 7, 9, 12,
13 i 14de març. Horari: de 18:45 a
20:45 h.
Mòdul pràctic (8 sessions en camp):
14, 21, 28 d'abril, 12 19 i 26 de maig,
2 i 9 de juny. Horari: de 10h a 13h,
dissabtes pel matí.
Característiques: curs d'iniciació a
l'horticultura ecològica, per a introduir-se en els conceptes i les tècniques
bàsiques de l'agricultura respectuosa
amb l'entorn. Curs de 36 hores.
Lloc: Classes teòriques: aula de formació de la Coop. Sant Josep de Borriana
Classes pràctiques: hort particular
del professor (les Alqueries)
Professor: Salvador Piñón, tècnic i
llaurador ecològic experimentat, que
conrea des de fa molts anys de forma
responsable tant per a autoconsum
familiar com professionalment.
Destinataris: Públic en general: per-

sones que conreen per a casa, agricultors professionals, persones que
volen començar un hort, etc.

tiva Sant Josep Borriana (Juanvi Moros) i Regidoria d'Agricultura, Ajuntament de Borriana (Santi Zorío)

Preu del curs: 20€/persona

Organitza i patrocina: Cooperativa Sant
Josep de Borriana i Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Borriana

Places limitades: màxim 25 persones.
Informació i inscripcions: Coopera-

L'ADI I EL JARDÍ ARTÍSTIC ORGANITZEN
L'ACTIVITAT GRATUÏTA “JUGUEM EN FAMÍLIA”
PEL PROPER 24 DE FEBRER
Des de l ‘ADI, i el Jardí Artístic, hem
organitzat per al dissabte 24 de febrer una activitat de joc compartit
adreçada a mares, pares i els seu infants de 0 a 3 anys.

quetes realitzaran activitats de psicomotricitat, joc simbòlic, comunicació i
activitats sensorials Mon d’animació.

En aquesta activitat, adults i xiquets
gaudiran amb diferents propostes i
recursos lúdics. Es tracta de compartir
junts joc i aprenentatge.

Ubicació: Centre Municipal de les
Arts (c/ Sant Pere Pasqual, s/n)

Durant tot el matí se’ls oferiran tres
tallers: el racó “Juguem a ser…”, el racó
“Experimentem amb les mans” i el racó
“En moviment”, on els xiquets i les xi-

Horari: de 10.15 h a 12.00 h

Inscripció: Telefonant al CMA Jardí
artìstic de dilluns a dijous de 15 a 19 i
divendres de 9 a 13. 964 964 033 230
Localització:
C/Sant Pere Pasqual, s/n 12530

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

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

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

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

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

BORRIANA·ALQUERIES
SANTA BÀRBARA

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

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

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

NOMÉS DIMARTS DIA DE MERCAT

LÍNIA BORRIANA · CASTELLÓ
Eixides
BORRIANA cap
a Castelló

Eixides
CASTELLÓ
a Borriana

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

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

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

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

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

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

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

HORARIS ATENCIÓ TINÈNCIA ALCALDIA
POBLATS MARÍTIMS
· Dilluns. Matí. Ajuntament
· Dimarts. 9 del matí a 13 hores Tinència Alcaldia
· Dimecres. Visita del regidor als veïns de la zona marítima
juntament amb el tècnic de Via Pública
· Dijous. Matí. Ajuntament
· Divendres 9 matí a 13 hores Tinència Alcaldia

TELÈFON TAXI
ADAPTAT:
622 12 29 66

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
DESEMBRE 2017 - GENER 2018

Medina Badenes, Begoña
Carrer del Finello, 15................................ 14, 25
Muñoz Melchor, Fco. Javier
Camí d'Onda, 41 ....................................... 15, 26
Peirats Santa Agueda, Jose A
Carrer de La Tanda, 22 ........................... 16, 27
Terradez-Fuster
Sant Vicent, 8 ............................................. 17, 28
Terrádez Navarro, Jose E.
Federico Garcia Lorca, 19 ......................... 7, 18
Vernia Sabater
Progreso, 17 ................................................... 8,19
Doménech Font
Maestrats, 28............................................. 11, 22
Gascó Mussoles
Pl. de les Monges 12................................ 12, 23
Lloris Carsi
Barranquet 22............................................ 13, 24
Beltrán Martínavarro
Av,. Llombai, 1............................................. 10, 21
Almela Castillo
Calle del Raval, 6 .......................................... 9, 20
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INFORMACIÓ MUNICIPAL
NAIXEMENTS
Guillem Arnau Parra
Ander Cifuentes Bueno
Fernando José Piera Infantes
Álex Andrés García
Leyre Heredia Chabrera
Eder Rosell Mocete
Mateo Ribes Grandío
Kenya Izquierdo Garrido
Logan Traver Castrisiano
Vlad Emanuel Stefan
Sofía Da Silva Haro
Kinda Dahrouch
Anastasia María Lazar
Ada López Mandriñán
Guillermo Catalán Moliner
Iyad Ghachchama
Lucas Timoner Roman
Denisa Maria Neacsu
Nicole Docea
Rebeca Grosu
Aniol Urbaneja Pérez
Alex Haiduc
Xavier Gonell Ferrer
Neus García Señoret
Victoria Tejedor Ros
Mario Encinas Valls
Josep Corrales Ros
Omar El Hami
Chloé Marín Márquez
Marina Nevot Lahuerta
Mateo Casero Señoret
Carolina Tomás Subies
Marcos Barrionuevo Anda
Pascual Soria Oliva
Alma Soria Oliva
Alijad Mofakich monir

MATRIMONIS
Maria Francisca Martínez Romero
i Sonia González cogollor
Alba Maria González Díaz
i Jorge Tejedo Gozalbo
Verónica Cifuentes Bellés
i José Manuel Portolés Flaj
María Ángeles Sorribes Picazo
i José Sorribes Botella
Georgeta Circiumaru
i Fouad Boushaba Yousfi
Laura Alcalde Cortés
i Juan Vicente Aguilar Ninot
Elia Herrador Carratalà
i David Botella Adell

DEFUNCIONS
ANIMA AVELINA GIMENEZ ROYUELA..88
DOLORES FANDOS ENRIQUE................92
MARIA FANDOS FANDOS......................92
TERESA VILAR BALLESTER...................94
PASCUAL USO MILIAN...........................82
MANUELA A. INSAUSTI GOICOECHEA.......90
ROSARIO SALES SANGERMAN.............68
MATILDE SAURA GORRIZ......................84
VICENTA SEORES MONZONIS..............84
DOLORES CHUST RUBERT....................80
CONSUELO BAYONA MODESTO............89
PASCUAL ORTIZ VERCHE......................68
FELICIDAD JORDA TARONGER..............95
JOAQUIN PEREZ SALAS.........................85
VICENTE SEGARRA CAPDEVILA............88
TERESA BOMBOI CLOFENT...................83
SALOME CORELL PLANELLES...............63
MªCARMEN ROSELL CORIA..................68
RICARDO ROMERO CEREZO.................80
PEDRO FERRER CHORDA......................92
AMADEO HERNANDEZ ANTON............74
PRUDENCIA YUSTE PRIBADO...............89
TERESA VENTURA GUINOT...................85
MARIA RIOS FORNER............................93
BAUTISTA MARTI NAVARRO.................85
MANUELA ELVIRA RUBIO MARTI.........62
AURELIO MORENO CARRION...............63

*INHUMACIONS AL CEMENTERI
MUNICIPAL

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

COL•LEGIS

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

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

Centre de Salut ......................................... 964 39 07 50
Urgències ................................................... 964 39 07 60
Cita prèvia .................................................. 964 39 07 50
Centre de Salut Port ............................... 964 39 92 80
Consultori del Grau (sols estiu) .......... 964 58 53 85
CSI Novenes (cita prèvia) ...................... 964 55 87 00
CSI Novenes (urgències) ....................... 964 55 87 01
Hospital General Castelló ..................... 964 72 50 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

COMIAT I OBITUARI

BORRIANA ACOMIADA AL REGIDOR

Antonio Sánchez Avilés

L

a Basílica d'El Salvador de Borriana s'ha quedat pràcticament
xicoteta en el moment d'acomiadar al regidor de l'Ajuntament de
Borriana, Antonio Sánchez Avilés,
que moria en la matinada del diumenge al dilluns després de mesos
de lluita contra una dura malaltia.

Familiars, amics i amigues i una
completa representació municipal
encapçalada pels seus companys i
companyes de partit i la resta de la
corporació municipal han volgut estar presents en l'últim adéu a Antonio Sánchez, que al juny de 2015 es
convertia en regidor de l'Ajuntament

de Borriana a través del partit CIBUR.
La cerimònia oficial ha comptat amb
tots i cadascun dels elements protocol·laris, ja que han participat i acompanyat el fèretre els coneguts “massers” i la bandera de la Ciutat, a més
de cobrir el fèretre amb els colors de
la bandera oficial de Borriana.
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