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Mar Zamora i Anne Alòs
són les noves Reines Falleres
de Borriana per a 2019
I a més, t'informem sobre totes les novetats
que l'agenda d'estiu porta fins a Borriana
durante els propers dos mesos
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M

ar Zamora Fenollosa ja és la
nova Reina Fallera de Borriana per al pròxim exercici
de 2019. Com també Anne Alòs Palomero que ha sigut triada com a Reina
Fallera Infantil de la ciutat. Després

Infantil, els dubtes es s'esvaïen definitivament quan l'alcaldessa de Borriana Maria Josep Safont despenjava
el telèfon en la bancada presidencial del Saló de Plens per a fer saber
primer a Anne que era la nova Reina

de dues setmanes de nervis i incertesa amb dues joves presentant les
seues candidatures a Reina Fallera i
tres més que ho han fet per a representar a la ciutat com a Reina Fallera

Fallera Infantil de Borriana, i pocs
segons després que Mar havia sigut
triada per les comissions falleres com
la màxima representant de les festes
josefines de 2018.
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FALLES

Mar Zamora Fenollosa
i Anne Alòs Palomero triades
COM A NOVES REINES FALLERES
DE BORRIANA PER A 2019

El Saló de Plens Municipal torna a quedar-se xicotet en l'acte d'Elecció on, després de la
votació, l'alcaldessa Maria Josep Safont informava directament a les dues joves elegides

Quan encara faltaven prou minuts
per a les set de la vesprada, tant els
exteriors, com més tard, l'interior de
l'Ajuntament de Borriana es convertien en un formiguer de gent, la gran
majoria d'ells amics i familiars de
les candidates, i pràcticament tots
i totes membres d'alguna de les 19
comissions falleres de Borriana. Es
podien notar els nervis, i totes les
persones assistents a l'acte de l'Elecció tenien la seua particular travessa
sobre qui serien les dues afortunades
triades com a noves Reines Falleres.
Després de la cerimoniosa votació
per part dels presidents i presidentes de cadascuna de les dinou Falles
de la ciutat, la presidenta de la Junta
Local Fallera, Lluïsa Monferrer, i l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep
Safont rebien el sobre amb el resul-

tat de les votacions realitzades. Tan
sols quedava despenjar el telèfon per
a comunicar a les triades el seu nou
càrrec de Reines Falleres de Borriana.
Com ja és habitual, la simple pronunciació del nom elegit per part de Safont, feia que la cridòria i l'alegria dels
i les més properes a cadascuna de
les dues joves triades es desbordara. Després de l'anunci, els familiars
i amistats de les dues noves Reines
Falleres es dirigien a l'Ajuntament per
a complir amb l'acte de traspàs del
regnat de mans de les dues últimes
Reines Falleres, Judit Pesudo Ana
Giménez que es mostraven emocionades en vore que, des d'avui, s'inicia
el final el seu regnat i comença el de
Mar, de la Societat Club 53, i Anne,
de la Falla de la Mercè, com a noves
Reines Falleres de Borriana.
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FÒRUM OCUPACIÓ SOM TALENT

EL I FÓRUM SOM TALENT DE BORRIANA
RESULTA UN ÈXIT EN L'ORIENTACIÓ LABORAL
I L'ACCÉS AL MÓN LABORAL DELS
I LES PARTICIPANTS
Després de les entrevistes de treball a les més de 600 persones inscrites,
diverses d'elles han signat els seus contractes de treball i comencen a treballar aquest
mateix cap de setmana

E

l I Fórum SOM TALENT d'Ocupació i Orientació Laboral de
Borriana ha resultat “un èxit total tant de convocatòria i participació
de més de mil persones en la programació, com quant a l'organització, logística i infraestructures necessàries
per a la seua celebració”, tal com ha
resumit la regidora de l'àrea d'Ocupació en l'Ajuntament de Borriana,
Maria Romero. I és que es tractava
del primer esdeveniment d'aquestes
característiques celebrat en la capital
de la Plana Baixa, i així ho han pogut
comprovar les representants municipals, Maria Josep Safont i Maria
Romero, així com el Secretari Autonòmic d'Ocupació, Enric Nomdedéu,
i el President del Consorci Gestor

del Pacte Territorial per l'Ocupació,
Ximo Huguet, que s'han encarregat
de la inauguració de la jornada en un
CMC La Mercè que des de primera
hora ha sigut un formiguer de gent
participant tant en les diferents xarrades i dinàmiques programades per
a aquesta segona jornada, com en
els centenars d'entrevistes de treball que les empreses participants
han realitzat durant tot el dia. Ha sigut la regidora Maria Romero qui ha
començat explicant que “el nom triat
per a aquest fòrum, SOM TALENT,
no és una casualitat, ja que implica
un plural en primera persona que
ens engloba a tots i totes, i es tracta
d'una afirmació que per fi ens creiem
i adoptem en la nostra ciutat, ja que

queda clar que la seua ciutadania té
molt talent, i per tant, moltes possibilitats sempre que treballem juntes,
coordinades i unides”.
A continuació, tant el representant
del Consorci, Ximo Huguet, com el
Secretari Autonòmic, Enric Nomdedéu han subratllat el creixement
d'aquest tipus d'iniciatives que fa uns
anys eren inexistents en llocs com
Borriana i que gràcies a la col·laboració de totes les parts implicades en
la creació d'ocupació i l'orientació laboral, han sigut possibles. Finalment,
l'alcaldessa Maria Josep Safont ha
donat per inaugurat el Fòrum de forma oficial posant l'accent principalment en “el nombre de gent que avui
veiem ací que s'ha sumat a la inicia-

FÒRUM OCUPACIÓ SOM TALENT

tiva, i que esperem que amb el treball
de les institucions públiques i l'esforç
que molts fan a l'hora de reciclar la
seua currículum i seguir cercant una
ocupació, tinguen èxit ja en les ofertes laborals que avui les empreses
porten fins a ací”. A continuació, els i
les mateixes representants han realitzat una visita a les diferents activitats i xarrades que durant el matí han
seguit assessorant i donant claus a
les més de 600 persones inscrites
sobre com optimitzar les seues capacitats laborals, o sobre la importància
de l'autoconfiança a l'hora de realitzar una entrevista de treball. I és que
en la segona planta del CMC La Mercè ja havien començat les entrevistes
de treball en les quals s'arribaven a
oferir un total de 100 contractes, i
per les quals han pogut passar totes

les persones inscrites prèviament, així
com aquelles que avui mateix lliuraven les seues curriculums i a les quals
també s'ha atès i assessorat. Precisament a última hora del matí, tant des
de l'empresa encarregada de l'organització, RH en Positiu, com la mateixa regidora d'Ocupació, Maria Romero, ja confirmaven que “algunes de les
persones que han aconseguit obtenir
un contracte de treball, començaran a
treballar aquesta mateixa vesprada o
durant el cap de setmana, la qual cosa
creiem que és el reflex perfecte dels
objectius complits en aquesta primera
edició del Fòrum SOM TALENT”.
Així, les empreses participants en el
Fòrum han sigut: Carrefour, Mapfre,
Integra, Decathlon, Leroy Merlin,
Lidl, Bricomart, Kiabi, Norauto, Gar-

cia Ballester, Andromeda Group, Andamios Salvador, Disbea, Grup Aldia,
Randstad, Fundació Randstad, Adecco, Access ETT i CORVAN ETT, als
qui les representants municipals han
volgut «agrair la seua predisposició i
el treball de coordinació que durant
setmanes han realitzat des de la
regidoria d'Ocupació amb les altres
àrees implicades en el Fòrum, així
com l'empresa que s'ha encarregat
de l'organització i les entitats com la
Generalitat o el Pacte Territorial per
l'Ocupació, que al costat de les empreses participants han fet possible
aquesta primera edició del Fòrum”
També a «entitats i institucions públiques com a SERVEF, el CEEI Castelló, Creu Roja Borriana, la Cámara de
Comercio, el Casal Jove i els centres
de Formació Professional de la ciutat
(IES Jaume I i IES Llombai), com els
centres educatius Salesians o Columbretes, l'Escola Superior de Ceràmica, o la mateixa Universitat Jaume I
per «la seua implicació i foment tant
de la formació professional com per
col·laborar en el procés de creixement
personal i assessorament laboral
tant als i les joves de Borriana, com
l'atenció que han donat als centenars
de persones que han format part
d'aquest primer Fòrum SOM TALENT
de Borriana».
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EDUCACIÓ

EL CONSELLER MARZÀ VISITA L'IES JAUME I
PER A CONÈIXER A FONS LES INNOVADORES
METODOLOGIES I EL SEU PROJECTE DE CENTRE
avant perquè el nostre alumnat tinga
la millor formació possible. Creiem que
ens trobem en un món canviant, i en
contrast, el món educatiu no avança
a la mateixa velocitat, per això l'IES
Jaume I ha volgut aplicar aquest nou
model metodològic d'ensenyament
manipulatiu, pràctic i cooperatiu per, en
definitiva, arribar al desenvolupament
integral de l'alumnat».

E

l Conseller d'Educació de la Generalitat Valenciana, Vicent Marzà, ha visitat les instal·lacions de
l'IES Jaume I al costat dels representants municipals per a conèixer a fons
la innovadora metodologia i l'aplicació
del treball per projectes o a través de
l'aprenentatge-servei que es duu a
terme en el centre i que ho ha convertit “en referent quant a l'aplicació de
les últimes tècniques pedagògiques”
com assenyalava l'alcaldessa i regidora d'Educació, Maria Josep Safont.
Marzà ha recorregut al costat dels regidors Vicent Granel, Santi Zorío o Maribel Martínez les diferents aules de
primer d'ESO en les quals durant l'any
l'alumnat ha treball a base de projectes, i així poder conèixer el nou projecte educatiu de centre, pioner a el País
Valencià, i que ha combinat durant tot
el curs l'aprenentatge a base de projectes (ABP), amb l'educació en valors
a través de l'Aprenentatge-Servei i de
l'Aprenentatge Cooperatiu, a través de
la innovació educativa.
Així, el Conseller ha pogut conèixer de
primera mà els “productes” que s'han
elaborat com a final de cadascun dels
projectes dedicats a temes com la història d'Egipte, Borriana, París i Londres,
els Parcs Temàtics, el Big Ban, Viatges

pel Món Natural i un altre Interplanetari o els dedicats a la figura de Pitàgores.
Després de la visita i converses amb
l'alumnat de primer d'ESO, tant els representants municipals com la direcció
del centre s'han dirigit fins al Saló d'Actes on el mateix Conseller s'ha mostrat molt interessat en la xarrada que
la directora del centre, Mari Carmen
Usó i la coordinadora del treball per
projectes, Regina Rodrigo, han oferit
sobre la metodologia, els nous horaris
o l'esforç que ha comportat l'aplicació
de tota aquesta renovació pedagògica.
Tal com explicaven les representants
de l'IES Jaume I «la nostra proposta
per a enguany se centrava a fer un pas

Marzà s'ha mostrat especialment interessat en conèixer els horaris d'implantació del treball per projectes, o com
explicaven des del centre «la docència
compartida que hem aplicat en tot moment, amb dos docents per aula i en
franges horàries simultànies». Després
de l'extensa visita a les aules i la completa explicació de la metodologia aplicada durant l'últim any en l'IES Jaume I,
Marzà ha volgut acomiadar-se del professorat del centre, agraint «la implicació que hem pogut comprovar que en
tot moment heu tingut amb l'aplicació
d'aquesta innovadora metodologia, i
per a la gent que volem i ens il·lusionem
cada dia amb el món de l'educació, ens
dóna molta força per a seguir treballant
en aquesta direcció i coordinats al màxim amb els centres».

PREMIS CAÑADA BLANCH

LA FUNDACIÓ LA CAÑADA BLANCH RENOVA EL
SEU COMPROMÍS AMB BORRIANA LLIURANT ELS
SEUS TRES PREMIS A LA TRAJECTÒRIA EDUCATIVA

L

a implicació i el compromís que
la Fundació la Cañada Blanch ha
mostrat des de la seua creació
amb el món de l'educació i el coneixement en la ciutat de Borriana, s'ha
vist una vegada més reflectida en
l'acte de lliurament dels tres premis a
la Trajectòria Educativa que ha tingut
lloc en el Saló de Plens Municipal. Allí,
l'alcaldessa Maria Josep Safont ha començat per agrair “a la Fundació la Canyada Blanch la seua implicació en el
creixement cognitiu i educacional dels
nostres i nostres joves, amb el lliurament d'aquests tres premis a la Trajectòria Educativa de 2017, que un any
més han de servir per a incrementar les
seues ganes de seguir amb els estudis,
gràcies també, al suport que reben per
part de la Fundació”. Però dins dels objectius de la Fundació la Cañada Blanch
la divulgació i la motivació als estudis
sempre han sigut grans premisses,
i per això en l'acte de lliurament als
premiats s'ha inclòs la conferència del
Doctor en Biologia, Roberto Roselló
Gimeno, qui, precisament, ha dedicat
gran part de la seua xarrada al futur
més pròxim dels i les estudiants que el
pròxim any accediran a la Universitat.
Roselló ha parlat sobre “la importància
de l'estudi i la recerca en l'etapa universitària, i malgrat que en alguna ocasió
us puguen cridar “empollons”, sou en

realitat els qui com una pluja de primera, refresqueu avui el món educatiu”.
Roselló ha parlat sobre “el camí cap a
aqueixa excel·lència que avui se us premia, i que sempre anirà lligat a l'esforç i
l'estudi del que vosaltres sou exemple.
Recordeu que la vocació sempre és el
camí i que en una societat superficial
en la qual tothom vols ser “influencer”,
és la metodologia de la recerca la que
sempre acaba sent el motor de progrés
de la felicitat i la meua recomanació és
que *investigueis, perquè és alguna
cosa addictiu però que fa molt feliç”.
Una vegada finalitzada la conferència,
els i les estudiants de Batxillerat Álex
Monfort Soler de l'IES Llombai, Mar Fas

Diago de Salesians i Clara Manzano Lujan de l'IES Jaume I han rebut el premi
de cinc-cents euros per a seguir finançant els seus estudis i poder disposar
tant de material com de recursos en el
seu futur com a estudiants. Han sigut
tant la Directora de la Fundació, Paula
Sánchez, com el President, Juan Vinya i el patró Toni Lleó els encarregats
de lliurar cadascun dels premis d'una
convocatòria que, com han explicat el
President “pretén seguir dinamitzant
i millorant les prestacions i recursos
dels i les estudiants de Borriana de
cara al futur, i al seu torn, mantenir
aqueixa estreta relació i col·laboració
de la Fundació amb la ciutat natal de
Vicente la Canyada Blanch, així que us
done l'enhorabona als tres premiats, a
les vostres famílies i professorat dels
centres”. Finalment, l'alcaldessa de
Borriana Maria Josep Safont ha agraït
i iniciat l'aplaudiment per a “els professors i professores dels vostres centres
pel treball que realitzen, a la Fundació
la Cañada Blanch per la seua contínua
implicació en el món educatiu de Borriana, i a Roberto Roselló per les seues
paraules i per aqueixos consells de
camí cap a la felicitat que ha oferit als i
les joves premiades”.
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urbanisme - edusi

EL VEÏNAT DEL BARRI SANT BLAI
JA CONEIX AL DETALL EL PLA DE MILLORA
DE L'ENTORN DE L'ERMITA
necessàries que s'implementaran
dins del projecte de condicionament”.

D

ins del desenvolupament i
aplicació de l'Estratègia de
Desenvolupament Urbà Sostenible Integrada (EDUSI) que durant
l'any 2018 es duu a terme a Borriana, el condicionament i millora de
l'entorn de l'ermita de Sant Blai és
un dels projectes més ambiciosos,
el desenvolupament futur del qual ja
coneixen els veïns i veïnes del barri
després de la sessió informativa que
ha tingut lloc en les dependències
municipals. Ja durant el matí, el regidor de Patrimoni, Vicent Granel,
el d'Urbanisme, Bruno Arnandis i
l'empresa encarregada de redactar l'avantprojecte, El Fabricante de
Espheras, han explicat als representants municipals les principals línies
d'actuació en la zona de Sant Blai,
que com ha resumit el mateix Granel
“volem que supose la recuperació
d'un espai i un entorn molt emblemàtic dins de la nostra ciutat, com
és de l'antic Hospital i el de l'Ermita de Sant Blai, per a així canviar per
complet tant el seu aspecte com la
seua funcionalitat, i tot això dins del
Desenvolupament Sostenible amb
el qual volem que seguisca avançant

Borriana”. Ha sigut a partir de les set
de la vesprada quan el Saló de Plens
Municipal ha començat a omplir-se
per a disposar de tota la informació que tant l'empresa encarregada de l'avantprojecte com el mateix
Ajuntament han volgut traslladar. A
més d'una primera part de la reunió
dedicada a la informació teòrica del
projecte a executar, a continuació els
veïns i veïnes han pogut comprovar

sobre plànols quin serà l'evolució
dels treballs i les principals millores a
l'entorn de l'ermita. Com s'ha explicat
des de l'Ajuntament “un dels objectius d'aquest projecte de condicionament ha sigut la de conjugar la recuperació d'espais històrics amb eixe
desenvolupament sostenible que
creiem que millorarà tant l'aspecte
general de la zona com les dotacions

Així, l'espai que avui ocupa el parquing de cotxes serà substituït per
un entorn molt més amable per als
veïns i veïnes de la zona, en el que
es coneixerà com el “Jardí de l'Antic
Hospital de Sant Blai”, i que com han
conclòs Granel i Arnandis, “és l'aposta que aquest equip de govern ha fet
per l'evolució i el progrés urbà a Borriana, fent-ho sempre des del prisma
de la sostenibilitat i l'augment de
qualitat de vida dels veïns i veïnes de
la nostra ciutat, i que després de ser
exposat avui, creiem que complirà
amb les seues expectatives”. Per la
seua banda, la regidor de Transparència i Participació Ciutadana, Maribel Martínez, es mostrava “molt
satisfeta de la resposta dels veïns i
veïnes de Sant Blai que s'han acostat
a informar-se sobre el futur del seu
barri, ja que des del consistori el que
pretenem és explicar sempre amb les
seues opinions i suggeriments i que
estiguen informats sobre cada detall
del desenvolupament del projecte” I
és que en finalitzar eixa primera part
explicativa de l'avantprojecte, el veïnat de Sant Blai ha pogut fer també
les seues aportacions d'idees i suggeriments en la mostra dels plànols
i el projecte que també s'ha realitzat
en la planta baixa de l'Ajuntament i
que com ha explicat l'empresa i els
representants municipals “es tindran
en compte en tot moment per a millorar, perfilar i optimitzar les dotacions i treballs que es duguen a terme
en la zona, ja que han de ser els veïns
i veïnes qui se senten a gust i entenguen com a propi tot el procés de
millora de l'entorn de Sant Blai. Avui
mateix l'empresa encarregada de
l'avantprojecte arreplegarà cadascun
d'eixos suggeriments, els estudiarà i
els implementarà en el projecte definitiu segons la seua viabilitat”.

medi amient

LES JORNADES DEL PAISATGE PROTEGIT DE
LA DESEMBOCADURA DEL MILLARS PRENEN
DURANT DUES JORNADES BORRIANA

L

'edifici polifuncional del Grau de
Borriana ha sigut el lloc triat per
a la celebració de les Jornades del
Paisatge Protegit de la Desembocadura del Riu Millars, que se tenen lloc en
la capital de la Plana Baixa coincidint
amb el torn de presidència que correspon en aquest 2018 a la ciutat. I fins
allà es desplaçaven diversos representants municipals, com el regidor de
Medi Ambient, Bruno Arnandis i l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont,
per a participar en l'acte d'inauguració
de les Jornades junt al representant de
Vila-real, J. Pasqual Sancho y el diputat
Luís Martínez, en la qual tots han assenyalat “la importància de seguir donant
a conèixer tant a Borriana, Almassora
i Vila-real el gran tresor natural que
suposa la desembocadura del Riu Millars i les grans possibilitats que ofereix
tant a nivell d'estudi, de gaudi, turisme
especialitzat o coneixement de la nostra fauna i flora, uns temes que seran
tractats durant el cap de setmana en
aquestes Jornades”.

Martín Segura en la categoria de Foto
Denuncia per “Pedres i ampolles de
plàstic, el clarejar de tots els dies a les
Gols”, i per a Ester Comins Mingol en la
categoria Històrica per “L'aigua també
ens mostra la història”.
Ha sigut el politòleg, jurista, escriptor
i periodista borrianenc, Vicent Franch
qui ha obert el foc de les conferències
amb la dedicada a “Borriana i el Millars”,
i la curiosa i històrica relació de la ciutat
amb el paratge de la desembocadura.
Finalment el Vi d'Honor tancava el primer dia de les Jornades, que es reprenien dissabte amb la major concentració d'activitats, xarrades i divulgació,
i que s'iniciaven a partir 09.00 hores
amb la ponència "365 dies de vigilància
i manteniment al Paisatge Protegit de la
Desembocadura del riu Millars" de Diego Iserte i David López Serna. Seguidament, tenien lloc les xarrades "Les aus
del Paisatge Protegit de la Desembo-

cadura del riu Millars" i "Birdwatching a
la Comunitat Valenciana" amb Yanina
Maggiotto. A les 10.40 hores, arribava
el moment per a "L'antropització del riu
Millars" de Xosé Anxo. L'última ponència de la jornades corresponia a Ricardo
Almenar i va versar sobre "Sostenibilitat
hídrica: recursos, drets i ecosistemes".
El matí finalitzava amb una taula redona
sobre "La desembocadura del riu Millars: una visió polièdrica sobre l'aigua",
moderada per Lluís Puig Gil, i formada
per Josep Burdeus, Josep Maria Martínez Ahís, Fernando Moreno Panilla,
Vicent Aparisi Juan i Yanina Maggiotto.
Les Jornades es tancaven amb dos entretinguts tallers teòric-pràctics a càrrec de Càdec Taller de gestió ambiental.
Grans i menuts van poder gaudir d'"Aliades a la nit" a través del qual es van
construir refugis per a rates penades
i d'un taller de manualitats i confecció
d'animals emblemàtics de la desembocadura. Les VII Jornades del Paisatge Protegit de la Desembocadura del
Riu Millars finalitzaven amb una taller
de pesca de 'rall' a càrrec de Vicent de
las Liras que com el regidor Bruno Arnandis manifestava “ha sigut la cirereta
perfecta a dues jornades on hem tornat
a centrar la nostra mirada i atenció en
el Riu Millars, la feina que hem fet i seguirem fent per la seua conservació i les
grans possibilitats que ens ofereix i que,
com s'ha tractat durant les Jornades,
volem seguir gestionant, defensant i
gaudint”.

Després de la inauguració de l'exposició fotogràfica que un any més ha
aconseguit reunir espectaculars imatges del paratge natural, la seua fauna,
flora i estat actual, s'ha lliurat el premi
als guanyadors en l'edició de 2018,
en aquest cas per a Jaume Bodí Comins en la categoria de Paisatge per la
seua obra “Riu d'Estreles”, per a Aurora
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educació

ELS GRAUS D'ART FALLER, MOBLE I FUSTA
I COMERÇ DE L'IES JAUME I EXPOSEN ELS
SEUS TREBALLS DE FINAL DE CURS

L

'alumnat dels diferents graus
mitjans i superiors que es desenvolupen cada any en l'IES
Jaume I de Borriana, estan d'enhorabona perquè com cada curs en fi-

perior d'Art Faller, en la qual es va poder comprovar com l'elecció personal
de cadascun d'ells i elles feia que les
figures i motius creats anaren ben
variats i diferents, des d'un avatar,

nalitzar la seua formació, realitzen
l'exposició dels treballs en els quals
han estat treballant durant els últims
mesos. Així, els alumnes i alumnes
del Grau Superior d'Art Faller i Escenografies i els de els Graus Mitjans
de Moble i Fusta i de Comerç han
inaugurat al costat del professorat
de cada Grau i també al costat de
l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, diversos representants
municipals i la Directora Territorial
d'Educació, Maria José Palmer, l'exposició que ja pot visitar-se en el
CMC La Mercè i que es mantindrà
oberta fins a finals de juliol.

fins a un personatge de videojoc o
un clàssic a Borriana amb la utilització del porc com a figura. Així els
i les alumnes de Primer curs Mari
de la Fuente, Attila Farkas, Óscar
Fuentes, Iván Llidó, Natalia Martinez
i Carlos Sevilla, així com els i les del
Segon curs Marina Delgado, Lucas

Durant l'acte d'inauguració, tant els
representants municipals, com els
mateixos professors i professores i
la direcció de l'IES Jaume I van poder
escoltar les explicacions que cada
alumne o alumna feien del treball
realitzat durant el curs. Així, les primeres visites van ser per als ninots
elaborats per l'alumnat del Grau Su-

Fornieles, Carmelo Martín, Sergio
Monfort, Fernando Amaya i Daniel
Martos han pogut mostrar i explicar tot el treball realitzat durant el
desenvolupament del Grau. A continuació, van anar els alumnes i alumnes del Grau de Comerç els qui van
detallar el seu treball a l'hora de crear
xicotets aparadors com a mostra del
treball de promoció del sector a través de la imatge individual de cada
establiment. Al seu costat, també el
Grau de Moble i Fusta mostraven les
seues creacions en forma de taules,
cadires, xicotets armaris i tot tipus de
mobiliari dissenyat i creat durant els
últims mesos. Tal com manifestava
l'alcaldessa i regidora d'Educació a
Borriana, Maria Josep Safont, “cada
any ens agrada venir a conèixer de
prop el treball que es desenvolupa
en els diferents Graus de Formació
Professional de l'IES Jaume I, i sempre ens n'anem amb la bona sensació
de veure que gremis com el d'artista faller o fallera, o el de treball amb
fusta i mobles, i en aquest cas també
el de desenvolupament d'estratègies
comercials està assegurat en el futur
de la ciutat amb el treball de la gent
jove de Borriana que continua formant-se al primer nivell”

urbanisme

BORRIANA APROVA EL PLEC DE CONDICIONS
I ADJUDICARÀ AQUEST MES L'EXECUCIÓ
DE LA UNITAT A-30-31
Després del pas per la Junta de Govern s'han establit les condicions per a les empreses
que opten a l'adjudicació d'un projecte “que ja haguera hagut d'executar-se fa anys
però que per fi veurà la llum”

E

ls regidors d'Urbanisme i Poblats Marítims, Bruno Arnandis
i Vicent Aparisi, han volgut fer
pública l'aprovació que durant el matí
de dijous ha tingut lloc a través de la
Junta de Govern Local sobre “el plec
de condicions que s'estableixen per a
la posterior adjudicació de l'execució
definitiva de la Unitat A-30.31 corresponent a la zona de La Serratella” tal
com ha indicat Arnandis. Tots dos representants han qualificat el nou pas
dins de l'execució de la unitat “com el
punt definitiu per a l'inici del procés
de licitació i presentació de la documentació sol·licitada a les empreses
que es presenten a l'adjudicació, i que
creiem que estarà llesta en poc més
d'un mes, abans de l'arribada del mes
d'agost”, com detallava Aparisi.
Segons tots dos representants “per
fi ha arribat el moment en el qual les
reivindicacions i peticions per part del
veïnat de la zona tenen la resposta afirmativa que durant anys es va

negar per part de l'anterior equip de
govern”. I és que tal com ja ha explicat
en més d'una ocasió tant la regidoria
d'Hisenda com la d'Urbanisme “era un
dels projectes pendents que mai vam
entendre que estiguera paralitzat
durant anys quan tan sols faltava un
0,22 per cent per a la seua execució
definitiva, i que ara, gràcies al treball
dels serveis tècnics municipals i de
les regidories implicades, serà una
realitat abans de la fi d'estiu”. A més,

també s'ha volgut recordar que el
consistori “ha tingut en compte en tot
moment la necessitat d'execució de la
Unitat A-30.31, ja que per a això es té
un pressupost total reservat de més
de 270.000 euros, un cost que haguera sigut fins a deu vegades menor, tan
sols de 23.644 euros a càrrec del veïnat de la zona i no de les arques municipals, si en el seu moment l'equip de
govern haguera executat eixe 0,22 per
cent que en restava”.
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formació i ocupació

L'ALUMNAT DEL TALLER DE JARDINERIA T'AVALEM
REP EL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT
DESPRÉS D'UN ANY DE TREBALL I FORMACIÓ
Després del pas per la Junta de Govern s'han establit les condicions
per a les empreses que opten a l'adjudicació d'un projecte “que ja haguera hagut
d'executar-se fa anys però que per fi veurà la llum”

D

esprés de dotze mesos de formació i dur treball en la millora i
adequació de diversos parcs públics de Borriana, els i les participants
en el Taller de Jardineria T'Avalem han
rebut els seus Certificats de Professionalitat en un acte de lliurament celebrat
en el Saló de Plens Municipal. I fins allà
s'han desplaçat el Director Territorial d'Ocupació, Jose Vicente Andrés i
el Tècnic d'Ocupació del SERVEF, José
Tomás, per a fer lliurament dels títols
acreditatius al costat de la regidora
d'Ocupació, Maria Romero, i l'alcaldessa, Maria Josep Safont. Ha sigut Romero qui ha explicat en l'inici de l'acte
de lliurament que “avui estem d'enhorabona per diverses raons: primer pel
bon funcionament i la dedicació que les
persones participants en aquest taller
de jardineria T'Avalem han oferit durant
aquests dotze mesos; i segon perquè
el taller s'ha convertit en l'exemple
perfecte de la coordinació de diferents
departaments municipals a l'hora d'es-

tructurar els horaris, treballs i formació
de l'alumnat”. Al seu costat, Maria Josep
Safont també parlava sobre “la coordinació entre les diferents institucions
públiques com la Generalitat i l'Ajuntament, a l'hora de dur a terme aquests
tallers de formació i posterior ocupabilitat, que fa uns anys eren impensables
i no es duien a terme”.
Així, l'alumnat que avui estava present
en el Saló de Plens ha pogut arreplegar
els seus títols, mentre uns altres, com
recordava Romero, “fins i tot ja han
signat els seus primers contractes de
treball amb empreses de jardineria, així
que es demostra tant el bon funcionament com les opcions de futur laboral
que s'obrin per a aquestes persones”.
A més, també ha agraït a totes i cadascuna d'institucions, ens i persones que
han fet possible el reeixit desenvolupament del Taller T'Avalem a Borriana: “a
l'alumnat i professorat dels cicles formatius de Mestre/a Faller/a i de Moble

i Fusta de l'IES Jaume I per la seua col·
laboració constant; al treball de l'AEDL municipal, els serveis de Recursos
Humans i Intervenció Econòmica i el
SERVEF per la coordinació del projecte,
així com al departament de Via Pública
per la seua predisposició; a empreses
com Jarditec, CESPA, Plantea i la Cooperativa Agrícola Sant Josep per la seua
labor en el procés de formació, així com
als representants del SERVEF i la Generalitat avui presents en el lliurament
i a la Federació d'empreses Valencianes
d'Economia Sostenible”.
El Taller de Jardineria T'Avalem ha permès que fins a 12 joves sense treball
de Borriana s'hagen format en un ofici
concret, hagen après les tècniques necessàries, i fins i tot hagen desenvolupat l'après amb actuacions en llocs com
el Polígon Carabona on es van adequar i
van millorar els accessos, el parc Santa
Berta, l'entorn dels Horts d'Oci o el mateix Centre de Formació.

maraclot

EL CLOT TORNA A VESTIR-SE D'ESPORT
AMB ELS 70 EQUIPS PARTICIPANTS
EN LA VI EDICIÓ DE LA MARACLOT
L'equip de Jardineria Hnos. Cuadros s'alça amb el millor temps en la marat
per relleus, mentre que en la categoría femenina Tarongetes B
són les primeres en creuar la meta

P

rop de setanta equips compostos per fins a quatre corredors
i corredores prenien l'eixida en
la sisena edició de la Maraclot, on
els vila-realencs de Jardineria Hnos.
Cuadros s'han acabat alçant amb la
victòria, tal com ja van fer en la passada edició de 2017. Els han seguit
en el podi l'equip 1 d'Amics del Clot
i l'A del C.A La Vall d'Uixó. Mentre en
categoria femenina, Tarongetes B
han sigut les primeres en creuar la
meta, seguides de les borrianenques
de Kumu Team i de l'equip A també
de Tarongetes. En la categoria mixta s'ha imposat el equiop de Amics
del Clot 3, seguits per Quimikolla 1
y 3. Tal com han explicat el president
d'Amics del Clot, Ximo Planelles, que
una vegada més s'ha encarregat de
l'organització al costat del Servei
Municipal d'Esports “després d'haver hagut d'ajornar la carrera el cap
de setmana passat per la previsió de
fortes pluges que fins i tot van acabar
afectant i desfent part del recorregut
pel qual circula la Maraclot, per fi avui
els equips han pogut gaudir d'aquesta marató per relleus que té com a

escenari el paratge del Clot de la
Mare de Déu de Borriana, on un any
més s'ha aconseguit crear un gran
ambient tant esportiu com a festiu”.
I això que per moments de nou la pluja amenaçava amb tornar a deslluir
la prova, i malgrat que durant el matí
han arribat a caure xicotetes precipitacions, la prova s'ha desenvolupat
amb total normalitat i els prop de 70
equips participants en la prova l'han

completat després de quatre hores i
mitjana, quan creuava la meta l'última participant de la Maraclot. Precisament a la finalització de la prova, el
regidor d'Esports a Borriana, Vicent
Granel, que ha volgut estar present
en el lliurament de trofeus als equips
guanyadors, explicava que “un any
més el Clot s'ha convertit en una festa de l'esport amb la Maraclot, ja que
en aquesta prova els mateixos participants es converteixen alhora en
públic que anima als seus companys
cada vegada que es realitzar un dels
relleus per a continuar completant
els 42 km de distància total, per la
qual cosa estem molt satisfets tant
pel desenvolupament de la prova
com per l'ambient que cada any segueix creant la Maraclot”.
Així, la sisena edició torna a tancar-se amb un gran sabor de boca
malgrat l'ajornament de la passada
setmana, i tal com explicaven des
d'Amics del Clot “ja estem treballant
en la preparació de la pròxima carrera
que organitzem en la ciutat, La Volta
al Clot que tindrà lloc l'11 d'agost”.
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solidaritat i cooperació

PROACTIVA OPEN ARMS MOSTRA A LA
CIUTADANIA DE BORRIANA EL SEU TREBALL
SOLIDARI I DE RESCAT EN EL MEDITERRANI

E

ls treballs de reparació i posada a punt del vaixell que
Proactiva Open Arms utilitza
per als seus rescats de refugiats i
refugiades s'han realitzat en el Port
de Borriana, la qual cosa ha permès que els i les responsables de
l'ONG hagen accedit a la petició de
l'Ajuntament de Borriana de realitzar diverses xarrades informatives
sobre el seu treball i valors. La primera d'elles dirigida a estudiants de
sisè de primària del CEIP José Iturbi,
que han pogut comprovar com és
el més que intens treball que Proactiva Open Arms realitza des de fa
mesos en el mar Mediterrani, a més
d'entendre les raons que porten a
socis, sòcies i persones que treballen directament amb l'ONG a seguir
col·laborant per a continuar salvant
vides d'aquelles persones que fugen
de la guerra, els conflictes i la persecució social i política en els seus
llocs d'origen.

Per a la vesprada, la sessió s'obria al
conjunt de la ciutadania, i les parets
de l'Auditori Juan Varea han tornat a
servir per fer ressonar les paraules
de les responsables d'Open Arms
encarregades de la xarrada. De nou
l'atenció s'ha centrat en els mètodes de treball i les motivacions que
porten a l'ONG a seguir lluitant “tant

poder seguir desenvolupant la seua
labor de salvament en el mar, com
lluitar contra aquelles persones i
institucions que han intentat criminalitzar un treball com el de les
ONG que el que caldria fer és lloar
i recolzar”, com recordava la regidora de l'àrea de Participació, Maribel
Martínez.

BORRIANA TORNA A MOSTRAR LA SEUA CARA
MÉS SOLIDÀRIA AMB LA CONSTRUCCIÓ D'UNA
FALLA A TRAVÉS DE LA INICIATIVA “Pintando

el Camino en Rosa”

L

'alcaldessa de Borriana, Maria
Josep Safont, ha volgut estar
present aquest cap de setmana en la iniciativa solidària “Pintando
el Camino en Rosa” que una vegada

més ha tornat a posar el focus de
l'atenció en la solidaritat i suport als
xiquets i xiquetes amb càncer. Dins
de les diferents iniciatives que en
els últims dos anys ha desenvolupat
aquesta iniciativa encapçalada per
Maria Amparo Alcaraz i amb la col·laboració a Borriana de persones com
Eva Llidó i la coordinació de l’associació de pares de xiquets amb càncer, Aspanion, l'activitat d'aquest cap
de setmana estava marcada per la
construcció d'una falla solidària. Amb
el doble objectiu de seguir donant a

conèixer la realitat dels xiquets i xiquetes amb càncer tant de Borriana
com de poblacions veïnes com Vila-real, Almassora, Castelló, Nules,
etc..., i, a la vegada, seguir recaptant
fons a través dels donatius que «ens
permeten poder acostar-nos cada
vegada més al pressupost necessari
per a la celebració d'un campament
a Xèrica amb xiquets i xiquetes amb
malalties oncològiques i els seus familiars, i també per a seguir recolzant
a les famílies en els tractaments i
processos de recuperació».

mercat municipal

BORRIANA INFORMA AL DETALL ALS VENEDORS
DEL MERCAT SOBRE LA GESTIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DURANT ELS PRÒXIMS
3 MESOS

L

'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, i la regidora
de Comerç, Maria Romero, han
tornat a reunir-se amb els venedors
i venedores del Mercat Municipal
per a analitzar l'actualitat de l'edifici i acordar i traslladar els períodes
d'execució de les obres de la coberta, que s'iniciaran a mitjan juliol per
a “donar fins al dia deu d'eixe mateix
mes perquè es retiren els productes
que puguen estar emmagatzemats
en cadascun dels llocs, i així preveure
amb la suficient antelació els treballs
de substitució de la coberta de l'edifici”, com ha detallat Romero. Però no
ha sigut l'únic punt tractat durant la
trobada, ja que a més també “hem
traslladat als adjudicataris dels llocs
la necessitat de seguir adaptant-nos
a una Ordenança Municipal que en
alguns punts puga crear controvèrsia, ja que precisament fa unes setmanes ja vam parlar amb ells i elles

per a l'adaptació de l'Ordenança als
horaris, serveis i labors que en el
Mercat es realitzen, perquè tant els
venedors i venedores com els propis
usuaris i usuàries puguen gaudir a
partir del mes de setembre d'un servei municipal millor gestionat i adaptat a les seues necessitats i reclamacions”. La mateixa alcaldessa, també
ha volgut deixar clar el període d'execució de les obres de substitució de

la coberta del Mercat, ja que com els
ha traslladat, “el període d'execució
serà de 45 dies, el que ha fet que
s'haja pogut allargar fins al dia 10 de
juliol el final de període en el qual els
llocs han de quedar totalment buits
perquè els treballs d'extracció en la
coberta siguen segurs i es puguen
realitzar dins del termini i en la forma
escaient”.

PARTICIPACIÓ REALITZA UNA NOVA ENQUESTA
CIUTADANA PER A OPTIMITZAR L'ORDENANÇA
DE MERCAT MUNICIPAL

L

'Ajuntament de Borriana segueix
en el seu procés d'optimització
de les Ordenances Municipals.
Després que durant les últimes setmanes les possibles millores i canvis
en l'Ordenança ja van ser tractades
per la regidora de Comerç, Maria Romero, i els propietaris i propietàries
dels establiments del Mercat Municipal, “ara arriba el torn perquè siguen
els usuaris i usuàries els qui puguen
expressar-se respecte a les millores que creuen convenients per a la
instal·lació municipal” com explicaba
la regidora de Participació, Maribel

Martínez. Així, els veïns i veïnes podran respondre a una enquesta de
deu preguntes més una casella de
comentaris i suggeriments, a través
de la qual podran expressar la seua
opinió sobre aspectes com l'horari

d'obertura i tancament dels diferents
tipus de comerços existents, les possibles millores o ampliacions dels serveis de neteja, la utilització dels banys
de la instal·lació o la implementació de
més mobiliari urbà o d'oci al voltant
del Mercat. A través de la pàgina web
de Participació Ciutadana, participa.
burriana.es, ja es poden respondre les
preguntes i qüestions plantejades per
a “seguir millorant els serveis municipals, com en aquest cas el del Mercat
Municipal, i que la ciutadania de Borriana seguisca tenint veu i comunicació
directa amb la institució municipal”.
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medi ambient

MÉS DE SEIXANTA PERSONES PARTICIPEN EN
LA JORNADA DE SEGUIMENT DE TORTUGUES

“Acosta't al Clot”

U

na cinquantena de persones
aprofitaven l'ombra que proporcionava la Torre del Mar de
Borriana per a col·locar les taules en
les quals l'organització d' “Acosta't al
Clot” ha realitzat una explicació sobre
la vida de les tortugues en el paratge,
les diferents espècies i les característiques que diferencien a les autòctones de les invasores. Fins a la Torre
del Mar s'ha desplaçat el regidor de
Medi Ambient, Bruno Arnandis, qui
explicava que “estem molt contents
amb la resposta de la gent de Borriana respecte a la iniciativa, ja que
amb el temps veiem que cada vegada és major el nombre de persones
que es decideixen per aquesta combinació d'un dia en família, coneixent
més de prop el Clot i aprenent sobre
les tortugues que en ell habiten”. I és
que tal com explicaven els voluntaris de la Fundació Limne encarregats
del desenvolupament de l'activitat
d'avui, “en el Clot trobem tant a l'espècie autòctona que avui podem veure i analitzar per a diferenciar-la de la
invasora, per a la qual també es preparen els paranys que després construirem entre tots i que en el cas de
ser atrapades són desplaçades a un
centre especialitzat a València per a

intentar mantenir al màxim l'equilibri
en el paratge natural”. A base d'explicacions amb diversos exemplars, els
i les participants han pogut conèixer
les característiques de cada espècie
i dels mascles i les femelles, i com
“precisament ara estan en període
d'eclosió de les noves cries, ja que és
a partir del final de la primavera quan
solen aparèixer les primeres cries en
el Clot tant per a l'espècie autòctona
com la invasora, encara que siga la
invasora la que, per les seues característiques, quasi sempre té més èxit
en el procés reproductiu”. Per això
les seixanta persones presents en el
paratge per a participar en “Acosta't

al Clot”, s'han dividit en dos grups,
perquè els xiquets i xiquetes pogueren pujar a la barca que els ha portat a recórrer tot el Clot i conèixer
tant els llocs on solen reproduir-se
o habitar les tortugues, com algunes
de les moltes espècies que tenen a
l'Estany de la Vila com la seua llar.
Mentre, en la mateixa Torre del Mar,
els i les voluntàries majors preparaven els coneguts com a “paranys”
que “permeten realitzar tant un seguiment dels exemplars de l'espècie
autòctona, ja que quan se'n localitza
a una, se la marca i se li pot realitzar
un seguiment, com per a les invasores, a les quals es trasllada a un centre especialitzat en cas de ser atrapades”. Tal com ha volgut recordar
el regidor de Medi ambient, Bruno
Arnandis, “vist l'èxit de convocatòria en aquesta edició de “Acosta't al
Clot” queda demostrat tant la preocupació i conscienciació de la gent
de Borriana amb el seu entorn físic
natural, com els beneficis que aporta el treball conjunt entre institucions públiques i fundacions per a la
conservació com Limne, amb qui ja
hem col·laborat en diverses campanyes en el Clot i esperem poder
seguir fent-ho en el futur per a protegir, conèixer i voler molt més els
nostres espais naturals”.

INTERVENCIÓ ARTÍSTICA CMA

L'ALUMNAT DEL CMA MARTÍ DE VICIANA
PROTAGONITZA LA INTERVENCIÓ ARTÍSTICA
SOLIDÀRIA DE L'HORA DEL CANVI

F

ins al carrer Sant Pere Pasqual
de Borriana s'han desplaçat
diversos representants municipals, entre els quals es trobava el
regidor de Cultura, Vicent Granel, per
a prendre part en la intervenció artística “L'Hora del Canvi” coordinada
per la mateixa regidoria i per la direcció del Centre Municipal de les Arts,
Rafel Martí de Viciana, i l'artista local
Àngel Igual. Ha sigut Igual qui en les
últimes setmanes ha estat treballant directament amb l'alumnat del
curs de Ceràmica Mitjà Carlos Vicent,
Leo Rus, Gerard Pérez, Eric Andrés,
Lluc Moreno, Juan Antonio Martínez i
Benjamin Monfort en l'elaboració de
fins a 355 bols ceràmics dins d'una
iniciativa que “combina la conscienciació i solidaritat amb l'expressió artística, per a així intentar arribar encara més a les consciències i mostrar
que l'art és una de les grans armes
per a la transformació social” com
s'explicava des del mateix centre de
les arts.
La “Hora del Canvi” s'ha dut a terme
al costat del CMA com “una intervenció artística que s'emmarca en
un projecte de lluita contra el fam a
través de l'art i que precisament ha
tingut una durada d'una hora per a
transformar-la en un missatge directe sobre la mortalitat infantil per

inanició en el món que els joves volen
llançar al conjunt de la ciutadania”.
Amb la participació del conservatori de Música Abel Mus de Borriana
a través del Conjunt instrumental
de Vent i percussió dirigits per Raúl
Martin, els alumnes de guitarra i de
cant, així com Quino Puig, David Jimenez, Rosa Huguet, Ainhoa Carda,

Elena Lapuerta, Pepe Azpitarte, Elia
Dembilio, Dori López, Manuel Morages, Carmen Franch i Paula Beltran,
els 355 bols han acabat formant el
missatge, en el qual es podia llegir
inicialment “HUNGER”, i que en donar-li la volta s'ha transformat en
“NO HUNGER”, i que després de la
finalització de la intervenció artística
es posaran a la venda perquè els beneficis que s'extraguen es destinen a
l'ONG Acció Contra la Fam.
Així, tal com han assenyalat tant
l'artista Ángel Igual, com la representació municipal i la direcció del
CMA “aquesta acció tenen un doble
objectiu; d'una banda conscienciar
a la població sobre la gran quantitat
de gent que mor diàriament per falta
de menjar en una societat en la qual
tenim menjar de sobres i, per l'altre,
mostrar i utilitzar la ceràmica com a
element artístic capaç de transformar la societat”.
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esports-pla pati

BORRIANA I EL SME EXPOSEN A NIVELL
ESTATAL EL PLA PATI EN EL IV SIMPOSI
DE L'ESPORT PER A L'EDUCACIÓ I LA SALUT

L

'Ajuntament de Borriana, a través del Servei Municipal d’Esports, va ser convidat a participar en el IV Simposi de l'Esport per
a l'Educació i la Salut celebrat en el
Centre Universitari La Salle de Madrid. Una invitació a la qual van acudir el Regidor d'Esports en la ciutat,
Vicent Granel i el Tècnic Municipal
del mateix àrea, José Socarrades,
els quals es van encarregar de realitzar una exposició pública sobre la

implantació i desenvolupament del
Pla PATI creat a Borriana i que en els
últims anys “ha donat un gran resultat quant a la implicació de l'alumnat
de primària dels diferents centres de
la ciutat a l'hora de sumar-se i que
cada any siguen més xiquets i xiquetes, i les seues mares i pares, els que
aposten per hàbits de vida saludable
a través de la pràctica esportiva”.

de Tenerife, el Pla PATI de Borriana va

Al costat dels projectes dels Ajuntaments de Madrid, León i del Cabildo

seu desenvolupament siga tan posi-

ser exposat en aquest Simposi com a
iniciativa pionera a nivell nacional per
al foment de l'activitat física i l'esport
en edat escolar, ja que com explicava
el mateix Granel, “fins i tot ens han
arribat peticions de poblacions veïnes per a conèixer el seu funcionament i quins són les claus perquè el
tiu i acceptat entre la ciutadania”.

antic ambulatori

EL DIPUTAT ARTEMI RALLO VISITA BORRIANA
I INSISTEIX EN “LA RECLAMACIÓ DE CESSIÓ
DE L'ANTIC AMBULATORI”

L

'alcaldessa de Borriana, Maria
Josep Safont, i els regidors de
Via Pública i Serveis, Vicent Aparisi, i d'Hisenda, Cristina Rius, s'han
reunit amb el Diputat Nacional Artemi Rallo, en l'exhaustiu repàs que
han realitzat a l'actualitat municipal
i, especialment, “a les diferents propostes i peticions que en diverses
ocasions ja hem fet arribar al Govern
Central per a coordinar molt millor
el treball conjunt amb el consistori, i a la vegada, intentar accelerar
al màxim propostes com la cessió a
30 anys de l'antic ambulatori situat
al carrer València de la nostra ciutat”.
Precisament la gestió de l'antic edifici que albergava l'ambulatori i per al
qual l'Ajuntament de Borriana ja ha
sol·licitat en diverses ocasions que
es realitze una cessió per a tres dècades, ha sigut una de les principals
reivindicacions que l'equip de govern
municipal ha traslladat a Rallo, que
per la seua banda s'ha compromès a

intentar “reprendre eixa petició i fer
que siga possible en les condicions
que estableix l'Ajuntament de Borriana”. Després de la reunió en la qual
també s'han repassat altres temes
de l'agenda municipal relacionats
directament amb la gestió estatal, la
representació municipal i el Diputat

s'han acostat fins a l'antic ambulatori per a comprovar de primera mà
com és el seu estat i “com de justes
i necessàries són les nostres reivindicacions per a aprofitar l'ús d'un
edifici que cada vegada està en pitjors condicions i la cessió del qual
és cada vegada més urgent per a no
augmentar els treballs ni els presupostos que haurien de destinar-se a
l'hora d'adequar i posar el funcionament l'immoble propietat del Govern
Central”, com explicava l'edil Vicent
Aparisi. Tal com també ha volgut recordar l'alcaldessa, “ja hem sol·licitat
en diverses ocasions la cessió a trenta anys, i no per a vuit com al principi
es va oferir per a l'antic ambulatori, ja
que l'Ajuntament segueix convençut
que seria el lloc idoni per a situar les
oficines municipals de Serveis Socials, i després de l'anàlisi de l'informe
municipal que valorava en una mica
més de 600.000 euros la inversió
que hauria de realitzar l'Ajuntament
per a l'adequació, creiem que eixa
cessió ha de ser de trenta anys i no
de menys, amb el que la inversió municipal estaria molt més justificada i
atendria a les necessitats de dependències municipals que puguem tenir
a Borriana”.
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comerç

BORRIANA I LA FEDERACIÓ TORNEN A
CONVENIAR MÉS DE 22.000€ PER A LA
PROMOCIÓ DEL COMERÇ LOCAL
objectiu seguir promocionant i augmentant els esdeveniments en els
quals es dóna a conèixer i s'aproxima
a la ciutadania el conjunt del comerç
local, que des de fa anys demostra
que podem trobar tot tipus de productes en la nostra ciutat, sense necessitat de desplaçaments”.

L

'alcaldessa de Borriana, Maria
Josep Safont i la regidora de
Comerç i Promoció Econòmica,
Maria Romero, s'han citat amb els
representants de la Federació de
Comerç de la ciutat, Carlos Capella i
Raquel Ninot, per a rubricar la signa-

tura amb la qual s'estableix un nou
conveni anual que en aquest 2018
ascendeix a 22.500 euros, fins i tot
augmentant en 500 euros a l'ajuda
rebuda per la Federació el passat any.
Ha sigut l'alcaldessa qui ha rubricat la
signatura d'un conveni que “té com a

Així, dins dels compromisos adquirits
per ambdues parts a l'hora d'executar les claus del conveni, destaquen
la celebració d'aqueixos tres esdeveniments, com són el Mediterrània Pop Up Market que aquest estiu
arribarà a la seua tercera edició en
la zona de l'Arenal, la celebració de
la Fira de Nadal que arribarà a la fi
d'any, i també la inclusió de la Fira de
l'Ecce Homo.

BORRIANA I LA FEDERACIÓ DE COMERÇ LLIUREN
ELS TRES PREMIS DE 500€ DEL SEU SORTEIG

E

“Comprar a Borriana te premi”

l Saló de Plens de l'Ajuntament
de Borriana ha acollit l'acte de
lliurament dels tres xecs valorats en 500 euros per a les tres
persones afortunades que, durant
les últimes setmanes, van emplenar la seua butlleta de participació
després de realitzar les compres en
fins a sis establiments federats de
la ciutat. Així, han sigut l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont,
i el Tinent d'Alcalde Vicent Granel
els qui han volgut estar presents
al costat dels representants de la
Federació, Carlos Capella i Raquel
Ninot, per a fer lliurament de cadascun dels tres premis. Tal com explicava Safont “avui hem d'agrair tant
el treball de dinamització comercial
de la Concejalia i la Federació de Co-

merç, com a les tres premiades per
demostrar que a Borriana tenim tot
tipus de productes a la venda i que
han confiat en els comerços de la
ciutat a l'hora de realitzar les seues
compres”. Així, Glòria Olivares, Mi-

reya Vicent i Maria Dolores Silvestre
s'han emportat a casa el seu “gran”
xec i podran realitzar les compres en
algun dels establiments federats de
Borriana per valor de 500€.

celebrant la diversitat

BORRIANA TANCA LA COMMEMORACIÓ DEL
DIA DE L'ORGULL AMB UNA DECLARACIÓ
INSTITUCIONAL I LA HISSADA DE LA
BANDERA ARC DE SANT MARTÍ
Durant tres setmanes s'ha desenvolupat la programació especial
de “Celebrant la Diversitat” que ha incidit en la conscienciació col·lectiva a través
de diferents expressions artístiques com la literatura, el cinema o la pintura

P

er tercer any consecutiu, l'Ajuntament de Borriana, a través
de les regidories d'Igualtat i
Cultura ha portat avance una programació especial de diverses setmanes
en commemoració del Dia de l'Orgull
i sota el títol “Celebrant la Diversitat”.
Tota l'activitat s'ha tancat amb l'acte oficial de lectura d'una Declaració
Institucional i la hissada de la bandera Arc de Sant Martí que representa
al col·lectiu LGTBI+ en la mateixa balconada de l'Ajuntament.
Ha sigut la regidora d'Igualtat Maria
Romero qui ha iniciat la lectura de la
primera part de la Declaració Institucional en la qual ha recordat “es feia
necessari en el nostre Ajuntament,

el reconeixement a tots aquells sectors vinculats a les lluites socials, per
ser els i les màximes responsables
del fet que, ara mateix, existisquen
certs drets reconeguts en les persones LGTBI+. Cal reconèixer també
l'existència d'iniciatives de les diverses administracions, des de l'àmbit
municipal, autonòmic, estatal o fins
i tot europeu, que tenen com a ob-

jectiu un compromís amb la lluita col·
lectiva per la igualtat i la llibertat de
tota la ciutadania”. A continuació, la
Directora Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Carmen Fenollosa,
també ha volgut sumar-se a l'acte i
ha llegit part d'aqueixa Declaració
Institucional, en la qual ha destacat
que “ja hem fet un pas important a
el País Valencià amb la promulgació
de la Llei integral de dret a la identitat i expressió de gènere, promoguda per la Conselleria de Polítiques
Inclusives, aprovada el passat mes
d'abril de 2017 en el Ple dels Corts,
comptant amb la col·laboració de les
associacions LGTBI, i que es troba
actualment en estat de debat parla-
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celebrant la diversitat

mentari. No obstant això, queda patent que aquestes iniciatives encara
es queden curtes, com ens mostren
sovint les noticies negres de l'assetjament i la violència. És per això
que es fa necessària una llei integral
a escala estatal que aborde tota la
problemàtica des d'una perspectiva
holística (sanitària, educativa, laboral, etc.), elimine completament
qualsevol referència patologitzant i
atorgue el ple dret a la identificació
sense necessitat d'aval professional
de cap tipus”. Finalment, la alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont ha
recordat “els diferents compromisos
que prenem el dia que aprovem en el
Ple municipal aquesta declaració, i

que passen per “realitzarem una denúncia explícita contra l'homofòbia,
lesbofòbia, bifòbia i transfòbia; com
a mostra pública i visible del suport a
la lluita del col·lectiu, penjarem cada
28 de juny a la balconada de l'Ajuntament la bandera arc de Sant Martí
que representa el moviment LGTBI+;
promourem el respecte cap a la diversitat afectiva, sexual i de gènere
a tots els àmbits i col·laborarem activament, mitjançant polítiques públiques en la defensa de la diversitat
familiar. Y hem instat el Ministeri de
Sanitat al fet que retorne a la cartera
de serveis bàsics el dret d'accés a la
reproducció assistida per a parelles
de dones i dones solteres, al fet que

elimine qualsevol referència patologitzant sobre la identitat trans i al fet
que incloga en la cartera de serveis
l'atenció psicològica, el tractament
hormonal i les cirurgies extirpadores
de les gònades sexuals, implantació
de pròtesis mamàries i mastectomia.
Aquestes últimes, qüestions que ja
estan incloses en el servei valencià
de salut; i també hem difós entre els
centres educatius del municipi el protocol d'atenció educativa a la identitat de gènere propi de la Llei integral
de dret a la identitat i expressió de
gènere valenciana”. D'aquesta forma,
amb l'acte institucional i la bandera
Arc de Sant Martí onejant en la balconada de l'Ajuntament es tanca una
nova edició de “Celebrant la Diversitat” que enguany ha comptat amb
projeccions en el Teatre Payà, exposicions en el CMC La Mercè, diverses presentacions de llibres i obres
dedicades a la història del col·lectiu
LGTBI, i fins a una intervenció artística en els carrers i places de Borriana
que com la mateixa regidora d'Igualtat ha recordat “volem que siguen
el reflex de la societat diversa en la
qual vivim, i que constituïsquen una
font més de conscienciació sobre
el respecte i tolerància amb la qual
hem de tractar-nos, siga quin siga la
nostra orientació sexual o identitat
de gènere".

OPINIÓ

TRES AÑOS DE GOBIERNO:
TRANSPARENCIA, SOCIOS Y OPOSICIÓN

E

n mayo de 2015 y con el nombre de Acord per Borriana el
PSPV-PSOE, junto a Compromís y Podem, nos comprometimos
con la ciudadanía a formar un gobierno plural, innovador, progresista, valencianista y diferente del que
había gobernado Borriana durante
los últimos 20 años. En los 3 transcurridos desde la toma de posesión
hemos cumplido, no sin problemas,
más del 80 % de los objetivos que nos
marcamos en su día.
Hemos tomado medidas para que
el rescate ciudadano fuera una realidad, especialmente, de todos
aquellos que disponen de menos
recursos; nos fijamos como puntos importantes la transparencia, la
participación y la regeneración democrática y social que necesitaba
nuestra Ciudad y que ofrece este gobierno municipal encabezado por la
alcaldesa Maria Josep Safont.
Nuestra mano tendida se encuentra,
de forma reiterada, con una oposición inoperante, sin argumentos,
anclada en la pataleta, el insulto y la
descalificación infundada.
Por delante nos queda un año que
no va a ser fácil, pero será un año
en el que no cejaremos por forjar un
presente de proyectos que podamos
llevar en el futuro a través de la participación ciudadana, el consenso y
la demostración fehaciente de que
otra forma de gobernar es posible.
Nuestro compromiso con Borriana
está más vivo que nunca.
Aquí, una muestra del trabajo de los
Socialistas:
1.- URBANISMO/VIVIENDA:
• Reactivación de Golf Sant Gregori
(16 años paralizado).
• Demolición de la Papelera.
• Carril ciclo-peatonal carretera
puerto.

• Rehabilitación de las vivienda de la
plaza Tomás y Valiente.
• Mejora del puente de la calle Mayor.
• Demolición IES Llombai (en ruinas
8 años).
• Reparación de los muelles de la
Lonja del Puerto.
• Iluminación del vial del Puerto.
• Carril bici Alquerías-Estación RENFE
• Desbloqueo de la Unidad de Ejecución A30-31 (La Serratella).
EN PROCESO DE EJECUCIÓN:
• Carril ciclo-peatonal del Grao.
• Carril-bici Vila-real.
• Instalación de placas solares en
edificios municipales.
• Rehabilitación de la cubierta del
mercado central.
• Acondicionamiento del entorno de
Sant Blai.
• Regeneración global del Barrio la
Bosca.
• Urbanización del entorno de la estación de RENFE.
2.- VÍA PÚBLICA:
• Distribución de red agua potable/
alcantarillado.
• Señalización calles residenciales 30
km/hora.
• Intensificación de aceras accesibles
para personas con movilidad reducida.
• Sustitución del transformador eléctrico de la zona marítima.
• Adecuación de caminos rurales.
• Parque canino en plaza Santa Berta.
• Ampliación de zonas de ocio en dicha plaza.
• Reasfaltado de ctra. de Nules y
Marjalet.
• Renovación de la iluminación del
barrio del Carmen.
• Instalación 18 aparcabicis.
3.- MEDIO AMBIENTE:
• Plan de ahorro energético en toda

Borriana.
• Reactivación de la Junta Protectora
del Clot (12 años sin reunirse).
• Intensificación de las labores medioambientales en Areal y Clor (arbolado).
• Regeneración del Clot: replantación.
• Creación del Parque Litoral en la
costa (en proceso).
4.- ECONOMÍA:
• Congelación de impuestos municipales en la legislatura.
• Supresión de la tasa de certificados
de empadronamiento.
• Mercat de la mar: gestión municipal.
• Herencia del PP: facturas no tramitadas en legislaturas anteriores
(835.400 .-€).
• Herencia del PP: pagos por Sentencias judiciales perdidas (+ de
2.000.000.- €).
• Gestión para la inversión de la UE
en Borriana: 5.000.000.-€ (Fondos
FEDER).
• Regulación del contrato de gas en
edificios municipales.
5.- EDUCACIÓN:
• Gestión pública de la Escuela Infantil Municipal Príncipe Felipe.
• Supresión de barracones escolares.
• Construcción del CEIP Cardenal Tarancón.
• Inclusión en Edificant de l’IES Jaume I.
6.- OTROS:
• Apertura de los plenos municipales
a los ciudadanos.
• Retransmisión de los plenos en la
web municipal.
• Reducción de sueldos de la corporación municipal.
• Limitación de asesores de los cargos públicos.
• Próxima apertura del Museo Fallero.
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COMPROMÍS PER BORRIANA

A

l’estiu tot el món viu. I des de
Compromís es treballa per a
que l’estiu a Borriana estiga
ple d’activitats i serveis per als nostres veïns i veïnes que puguen gaudir de la platja i del seu entorn de la
millor manera possible. Pensant en
una platja per a totes i tots i amb més
dispositius també per a tot el món,
enguany seguim ampliant dotacions
accessibles a les platges per a la gent
amb diversitat funcional amb noves
passarel·les fins a la vora de la mar
a les platges de l'Arenal i Grau-Malva-rosa i un bany-vestidor (amb vàter
i dutxa adaptats) a la platja de l'Arenal amb el que podem asseverar que
ja disposem d'una platja plenament
accessible. I seguim dotant d'infraestructures la nostra platja amb 6 noves
dutxes, a més de les 4 adaptades que
col·locàrem l'any passat. Una reclamació dels veïns i veïnes era la recuperació de les dutxes a les platges, i ja
hi ha deu en elles. I junt a elles, aquest
any es compta amb la nova incorporació d'una bateria de 5 vestuaris molt
'coloristes' per a preservar la intimitat dels banyistes. Serveis necessaris
que ajuden a tindre una millor platja i
millors serveis.
I junt a les platges, són més de 60
activitats les que podran gaudir els
borrianencs i borrianenques, i els
visitants durant tot l’estiu. Teatre,
concerts, visites guiades, activitats
esportives, tot coordinat des de les
diferents regidores per a que hi haja
activitats durant tots els dies d’estiu.
I cal parlar també aquest mes que
acomiadem, dels drets del col·lectiu
LGTBI+, per al qual, encara s'han de
seguir donant passes per poder passar per damunt de la intolerància, les
faltes de respecte o el desconeixement. I en això estem a Borriana, on
per tercer any consecutiu “Celebrem
la Diversitat” ha portat endavant una
programació especial on precisament
l'objectiu és continuar amb una conscienciació que ens agradaria que no
fóra necessària, però que entenem
que es una responsabilitat més que
tenim a nivell municipal.

El que volem és que eixa feina de
visibilització, conscienciació i coneixement de la realitat del col·lectiu
LGTBI+ reforce conceptes i notícies.
Perquè cal deixar a un costat els insults, menyspreus o fer de menys a
una persona per tindre un determinat
gènere o una condició sexual distinta
a la heterosexual, i no sols això, sinó
reconèixer la importància del moviment social i creure’l necessari per a
la nostra societat. Arribar al fons de
la qüestió i seguir programant, explicant, difonent i qüestionant-nos a
nosaltres mateixos sobre els nostres
prejudicis a nivell de gènere. Celebrem la Diversitat a Borriana més que
mai. I a més a més de la diversitat,
aquest mes els valencians i valencianes ens hem situat al mapa, però de
l’orgull de poder atendre unes persones que havien quedat desemparades. València, junt a moltes ciutats
valencianes, com Borriana hem estat
preparades per a l’acolliment del vaixell Aquarius, i les més de 600 persones que anaven en ells, fugint d’una
terra amb guerres. Calia oferir la mà
a aquells que més ho necessiten, i el
valencians hem estat a l’altura de les
circumstàncies.

amb més de deu persones que podran estar durant un any treballant,
i formant-se per a poder després donar el salt al món laboral. L’ocupació
segueix sent el principal treball de
Compromís en l’ajuntament, i un dels
motors per fer canviar la societat.

I no oblidem, que mentre l’estiu passa cal seguir treballant per a que les
noves contractacions realitzades per
la regidoria d’Ocupació continuen

Informa’t i contacta a:
borriana.compromis.net
borriana@compromis.net

I parlant de l’estiu, Compromís segueix pensant en els veïns de la Costa,
i de la Serratella, i per això, hem presentat una esmena als pressupostos
per a que es puga incloure el projecte de regeneració de la costa sud de
Borriana, i que els veïns i veïnes tinguen les millors condicions possibles
per a poder viure en aquesta zona.
Són molt els anys que han deixat a la
nostra ciutat fora dels pressupostos
Generals de l’Estat, i Compromís segueix reivindicant la millora per a la
costa del nostre municipi.
Compromís per Borriana segueix
treballant per a tindre una Borriana
millor. Si vols participar i proposar,
no dubtes en posar-te en contacte
per a fer de la nostra ciutat, un projecte comú.

OPINIÓ

MÉS PARTICIPACIÓ CIUTADANA,
MÉS TRANSPARÈNCIA

E

ste mes hem continuat treballant
per apropar el govern municipal
a la ciutadania de Borriana. Hem
aconseguit augmentar la participació de
la població borrianenca en diversos àmbits de decisió per tal que tinga un paper
actiu en la política de la ciutat.
Entre els nostres principis es troba el
deure de desenvolupar les millors ferramentes perquè els habitants de Borriana
puguen implicar-se en les decisions municipals. Amb aquesta via, assegurarem
que, independentment de qui governe, la
ciutadania trie el camí que cal seguir en
política municipal. A continuació vos explicarem algunes de les actuacions que
hem desenvolupat per tal d’aconseguir
un govern més transparent i més participatiu.
Els pressupostos participatius és una
ferramenta que considerem molt necessària democràticament i per això l’hem
potenciada. Des de Podemos Borriana
volem que la ciutadania tinga progressivament un paper més actiu. Partim de la
fermesa que són els habitants del nostre
poble qui han de decidir on s’han d’invertir els seus diners.
Les assemblees de barri és una altra
actuació que hem dut a terme. Volem
conéixer quines són les preocupacions
dels barris del nostre poble. A través del
diàleg i de l’escolta activa de les necessitats del nostre veïnat, prendrem nota
de necessitats reals de la població. Este
serà el punt de partida de les nostres actuacions, encaminades a aconseguir que
totes les borrianenques i els borrianencs
modifiquen el seu entorn en base a les
seues demandes. Així mateix, opinem
que els veïns han de ser informats dels
plans de millora que es dissenyen per
al seu entorn. D’aquesta manera, la població té veu per col·laborar, modificar i
millorar els projectes abans de materialitzar-se.
Este mes passat hem realitzat dos actuacions que donen veu a la ciutadania,
que, com hem dit anteriorment, pensem
que és qui ha de tindre un paper protagonista en la nostra política.
La primera d’estes actuacions ha sigut

l’assemblea que vam fer amb el veïnat
del barri de sant Blai. Abans de l’aplicació de l’estratègia EDUSI, planificada
per millorar este barri, hem considerat
prioritari i fonamental que tot el veïnat
tinguera informació directa i completa
del projecte. La informació donada als
ciutadans ha vingut de la mà dels autors
del projecte i, a més a més, han pogut
presentar les queixes i les modificacions
que han considerat oportunes.
La segona actuació s’ha centrat en el
mercat central. La necessitat d’establir
una ordenança que regule el funcionament del mercat municipal ha fet que
dialogàrem amb les persones afectades per aquesta regulació. A mes a més,
considerem que la població borrianenca
ha de ser escoltada, en tant que usuària i client del mercat central. És per això
que hem dissenyat una enquesta per
conéixer l’opinió dels borrianencs i de les
borrianenques sobre les modificacions
establertes en la nova ordenança.
La regidoria de Sanitat ha impulsat el reforç de les mesures contra la proliferació de mosquits, tant del mosquit comú,
com del mosquit tigre. Som conscients
de la problemàtica que suposen ara en
l’època estival, per això, l’empresa encarregada de combatre’ls reforçarà amb
tres tractaments diaris per evitar-ne la
proliferació. Es treballarà en les zones
més perilloses per aconseguir que els
mosquits no esvedinguen un focus de
molèsties i de malalties.
El web municipal ha sigut, és i continua
sent una de les nostres preocupacions.
Continuem treballant per aconseguir una
pàgina web municipal que siga accessible per a tothom. Seguirem millorant-la

per aconseguir que tota la ciutadania
hi tinga ple accés, sense entrebancs. El
foment de la igualtat d’oportunitats dels
nostres habitants està en les bases del
nostre ideari.
Per tancar aquest balanç, volem mostrar
el nostre orgull per la implicació de la ciutadania de Borriana en l’ONG Proactiva
Open Arms. La regidoria de Participació
hem considerat fonamental difondre la
tasca d’esta ONG i la resposta de la ciutadania ha sigut exemplar. El treball de
Proactiva Open Arms ha ajudat al salvament de milers de vides en les aigües del
Mediterrani i ens sentim molt afortunats
d’haver comptat amb la seua presència
al nostre poble.
A Borriana, sí que es pot.
Si vols col·laborar amb nosaltres, envia’ns un correu.

#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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EL BÁLSAMO DE LOS MOSQUITOS

S

i ustedes han sufrido alguna picadura de mosquito en las últimas semanas, un extremo harto
probable, no se preocupen que no es
una cuestión de alarma sanitaria. Hoy
ya no. Quizás hace cuatro años el PSPV
se hubiera movilizado para polemizar
sobre la plaga. Para exigir que rodaran
cabezas y reclamar dimisiones, para
reivindicar fumigaciones aéreas y medidas de emergencia. Pero hoy ya no.
Ya no es necesario.
La hipocresía que algunos profesan
no tiene límites. Y de ella no es ajena
la política. La presencia de mosquitos
es, efectivamente, un problema que
trasciende el ámbito local. Lo fue cuando el PSPV no gobernaba nuestra
ciudad y nos pedía responsabilidades.
Pero hoy sigue siendo igual de exigente, porque la plaga persiste y la demanda de soluciones no ha cesado.

deben exigir responsabilidades a quienes gobiernan. Porque ante la proliferación de un insecto que no remite con
los tratamientos que aplica el consistorio, se deben buscar vías alternativas
para dar soluciones a las demandas
ciudadanas. El problema aparece cuando el partido que lidera la alcaldía es
incapaz de promover medidas eficaces
que palíen esta problemática. Cuando
no se pisa la calle.

ha generado el empleo que garantizó ni
tampoco ha acabado con la emergencia social. Las necesidades persisten
pero el mensaje ya no se repite como
el mantra que durante el año 2015 se
acuñó con fervor. El rescate social ha
dado paso a un modelo político carente
de modelo de ciudad, el que nos arrastra hacia una deriva en la que se pierden oportunidades y las inversiones
huyen de nuestro municipio.

Los ciudadanos desean respuestas,
pero sobre todo hechos. Y lamentablemente para Burriana, el PSPV ha
lanzado demasiados mensajes que
luego han demostrado ser falsos. Sin
entrar en las responsabilidades directas que hubieran exigido la cabeza
del concejal de turno, la Conselleria de
Medio Ambiente confirmaba este mes
de junio que Burriana no ha solicitado
ninguna fumigación aérea para luchar
contra los mosquitos.

Lamentablemente para Burriana este
no es un caso extraordinario. Ya hemos
vivido unos cuantos en estos tres años
de desgobierno. Perdimos 16.600 m2
en el Arenal por la incapacidad manifiesta del PSPV para defender los intereses municipales; abandonamos
la modificación del PGOU tan necesaria para sentar las bases de nuestra
ciudad en los próximos años; el PSPV
dio la espalda a los vecinos de la Marjaleria que siguen esperando el Plan
Especial que regularice sus terrenos;
y mientras decenas de solicitudes de
ayudas para emergencia social caducan por la ineficacia de quien gobierna,
reclamamos ampliar la plantilla de Servicios Sociales para atender la demanda existente.

Porque Burriana, en este como en
otros casos, nunca ha sido capaz de
plantarse ante el Consell para exigir
soluciones eficaces frente a problemáticas tan graves como las del mosquito. Porque el PSPV que vino a salvar a
los vecinos hoy les ignora consciente
de que su verdadera prioridad es alimentar a sus socios para conservar la
alcaldía hasta mayo de 2019.

Y es aquí donde, evidentemente, se

Porque en estos tres años el PSPV no

Sin embargo, el discurso ya no es el
mismo. El PSPV que exigía dimisiones
desde la oposición hoy guarda silencio. Los mismos que antaño enumeraban las medidas a aplicar hoy se
demuestran incapaces de dar soluciones, porque ni siquiera las buscan.
El aire acondicionado de los despachos
del ayuntamiento se ha convertido en
el mejor bálsamo para el PSPV. El que
cura las picaduras y remite la hinchazón, porque hoy ya no hay alarma sanitaria, porque ya no son necesarias las
fumigaciones aéreas que antaño con
tanto ahínco reclamaban.

La tozuda realidad se impone al mensaje convertido en humo. Animamos
al PSPV a intentarlo, a revisar la hemeroteca y echar mano de alguna
de aquellas ideas que en 2014 presentaban como eficaces en la lucha
contra los mosquitos. No se amilanen. Échenle empeño. Si son útiles les
aplaudiremos.

OPINIÓ

LOS MENTIROSOS NUNCA CAMBIAN...
SOLO MEJORAN SU ESTRATEGIA

EL PROBLEMA ES QUE CON UNA
MENTIRA SE PONEN EN DUDA TODAS
LAS VERDADES

E

n un tema como el desarrollo de
Golf Sant Gregori ha llegado el
momento de la verdad; de quitarse la careta y acabar con dobles juegos,
embustes y medias verdades (que son
la mayor de las mentiras).
Una cuestión tan importante, no solo
para los propietarios y el inversor sino
para todos los ciudadanos de Burriana
debe ser tratado con transparencia y
honestidad, dejando de lado intereses
oscuros y bastardos.
El equipo de gobierno (?), que venía a
salvar a las personas, a conseguir un
“ayuntamiento de cristal” y a instaurar
la transparencia está, una vez más, faltando a la verdad.
Un claro ejemplo es la promesa de la
Alcaldesa, incumplida como la gran
mayoría, con miembros de su equipo
de gobierno (?), ediles de la oposición
y miembros del grupo inversor como
testigos, de redactar y firmar una providencia para que los técnicos municipales se abstuvieran de emitir informe
alguno en relación a Golf Sant Gregori,
debido a la contratación de asesores
externos que llevarían a cabo dicha labor (esta actuación es perfectamente
legal y no supone amenaza o coacción
alguna, como el bocachancla eterno aspirante se apresuró a vociferar, demostrando su absoluto desconocimiento y
su lógica ausencia del Salón de Plenos).

CIBUR
No solo no ha firmado dicha providencia, incumpliendo su promesa, sino que
sabía que dicho acto no tendría valor
alguno ya que los técnicos municipales
con habilitación nacional deben, por ley,
informar de cuantos asuntos se traten
en el Ayuntamiento.
Pero además, en un acto de funambulismo democrático, no aprobó la urgencia de una moción presentada por
CIBUR ante el Pleno que tenía como
fin, aclarar la contratación de personal
externo, como se ha llevado a cabo en
otras ocasiones en este mismo proyecto, pidiendo primero que se “dejara
sobre la mesa” e impidiendo después
que se debatiera. Este hecho, absolutamente inhabitual, deja bien a las claras
el “talante democrático” de quien nos
gobierna (?)
Esa falta de sinceridad crea malestar
y dificulta, aún más, la tarea de la oposición que se ve constantemente sorprendida por los cambios de opinión y
los continuos embustes que no hacen
más que emponzoñar y dificultar el
desarrollo de un proyecto como Golf
Sant Gregori, vital para el desarrollo de
Burriana y que está en peligro por actuaciones cuanto menos oscuras.
Es hora de poner toda la carne en el
asador; de demostrar que se cree en el

proyecto y dejar de poner palos en las
ruedas. De ejercer de demócratas e ir
con la verdad por delante.
El traje les viene grande. Muy grande. Desde Cibur estamos cansados
de decirle al gobierno ¿?: Actúen con
la verdad por delante. Cuelguense las
medallas que quieran pero no priven a
Burriana y sus ciudadanos del mayor
proyecto que se recuerda.
TENEMOS LAS PRIMERAS
PERLAS VERANIEGAS

“Esta iniciativa tiene, entre otros objetivos, mejorar el aspecto de calles
y plazas” Maria Romero. Estamos de
acuerdo que sobre gustos nada se ha
escrito; pero esperemos que los otros
objetivos se cumplan más que este
supuesto “embellecimiento”
“Insistimos en la necesidad de que
se cedan, por parte del Ministerio,
zonas en el Grau y en Les Terrasses"
Bruno Arnandis. De ahí a que, por su
incapacidad y chulería, pasen a ser
propiedad del Arenal Sound, un paso.
“El tema de las inversiones de los
Fondos Feder a fecha de hoy está
muy verde” Bruno Arnandis. La rapidez y la eficacia no son sus señas de
identidad. Solo esperamos que de verde no pasen a podrido.
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QUÉ HACEMOS CON LOS EDIFICIOS PÚBLICOS?

Ú

ltimamente hemos hecho un
recorrido por los edificios del
Ayuntamiento de Burriana , y
hemos comprobado el lamentable
estado de los mismos.
Empezando por los edificios del
Grao, por las antiguas escuelas,
que antes era el edificio del faro, un
edificio que forma parte de nuestra
historia y que a día de hoy necesita
un serio repaso, empezando por las
goteras y continuando por la pintura, suelo etc.
El polifuncional del Grao, tiene la
puerta rota desde hace más de un
año, en los aseos no hay tapas en los
inodoros, hay azulejos en el suelo y
el olor es insoportable por la falta de
limpieza, una situación lamentable
provocada por la pasividad del equipo
de Gobierno. Sumado, a que la zona
exterior parece una maraña de hierbas, porque durante todo el invierno
nadie se acuerda de limpiarlo.
El polifuncional de la serratella no
es un edificio adaptado, y desde finales del año pasado la ley obliga a
que todos los edificios oficiales estén adaptados para que cualquier
ciudadano pueda acceder a ellos sin
ningún problema. Eliminar las barreras de acceso parecer no ser una
prioridad para un ejecutivo local que
se llama progresista.
Las antiguas escuelas de Santa Bárbara, que hacen las veces de polifuncional y centro de reunión de los
vecinos, un edificio precioso, se encuentra en un estado lamentable,
el muro exterior del patio se está
cayendo, en los paelleros se han hecho unas reparaciones de emergencia
porque se caían, el edificio tiene goteras, el suelo está roto. Se necesita
más gestión y menos anuncios sin
resultados en nuestra localidad.
Todos ellos necesitan una buena
mano de pintura, y es curioso, nos

gastamos un dineral en construir
edificios, caso del del Grao y la Serratella y se olvidan de las tareas de
mantenimiento y poco a poco se van
deteriorando. Desde Cs pensamos
que es una lástima, porque tanto las
antiguas escuelas del Grao como de
la Serratella son parte de nuestra
historia y sino las cuidamos, al final
las perderemos.
El edificio de la Merced, ese del que
cualquiera se sentiría orgulloso, y que
en mi opinión es maravilloso, también
necesita un buen repaso, una buena
mano de pintura e invertir en los aseos. Además de necesitar algún arreglo
para ajustarse a la legalidad.

se realiza en ellos? Es tan escaso
que no llega al mínimo requerido
para que no caigan a pedazos, sin
saber el motivo de está dejadez del
equipo de Gobierno.
En fin, desde Cs esperamos que el
equipo de Gobierno se ponga a trabajar en serio y que nuestros edificios, esos que hemos pagado todos
los vecinos, empiecen a estar en
perfectas condiciones.

El ascensor del edificio del centro
Martí Viciana no es que funcione
mal, es que funciona terriblemente
mal, va a golpes y cuando entras sientes que se va a parar y que te quedarás atrapado.

Y ya que hablamos de estar en condiciones, me pregunto que pasará
este año con la playa del Grao, ya
que el año pasado estaba en una situación muy precaria con pedruscos,
y ya ha dicho el concejal de playas,
el señor Zorio que no piensa hacer
nada este año tampoco. En fin los
vecinos del Grao, entre las que me
incluyo, sufriremos un año más.

Desde Cs Burriana nos preguntamos, ¿que clase de mantenimiento

mariajesus.sanchis@burriana.es
www.ciudadanos-cs.org

PLENARIS I JUNTES

Pleno Ordinario Municipal 07-06-18
La Corporación acuerda por, unanimidad, efectuar la votación ordinaria para la elección de la
Jueza de Paz Sustituta. Se procede seguidamente a someter la elección a votación con el
siguiente resultado: Isabel Mercedes Blasco
Monsó.
El Pleno aprueba provisionalmente la Modificación Puntual n.º 40 del Plan General de
Burriana, presentada por el Consorcio para la
Gestión del Matadero Comarcal 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 terrenos, sin que se produzca un aumento de aprovechamiento. Sometido el asunto a la
consideración de la corporación, los diecinueve
miembros presentes del Ayuntamiento Pleno
les prestan unánime aprobación, y así lo declara
la presidencia.
El Pleno aprueba el Expediente 2-2018 de
Modificación de Créditos mediante Suplementos de Crédito y Créditos Extraordinarios en el
Presupuesto Municipal del Ejercicio 2018. Sometido el asunto a la correspondiente votación,
da el siguiente resultado: Votos a favor, ONCE
(6 del PSOE, 3 de Compromís, y 2 de Se Puede
Burriana) Votos en contra, OCHO (5 del PP, 2 de
CIBUR, y 1 de Ciudadanos). Abstenciones: NINGUNA. Consecuentemente se declara el asunto
aprobado por mayoría.
El Pleno aprueba la Cuenta General del Ejercicio 2017, integrada por la de la propia entidad
y la relativa al Organismo Autónomo “Centre
de les Arts Rafael Martí de Viciana”. Sometido el
asunto a la consideración de la corporación, los
diecinueve miembros presentes del Ayuntamiento Pleno les prestan unánime aprobación, y
así lo declara la presidencia.
El Pleno aprueba el CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA Y EL AYUNTAMIENTO DE BORRIANA
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AUTOBÚS A LA UNIVERSITAT JAUME I. Sometido
el asunto a la correspondiente votación, da el
siguiente resultado: Votos a favor, DIECISIETE
( 6 del PSOE, 3 de Compromís, 2 de Se Puede
Burriana, 5 de PP, y 1 de Ciudadanos). Votos en
contra, NINGUNO. Abstenciones, DOS (2 de CIBUR). Consecuentemente se declara el asunto
aprobado por mayoría.
El Pleno aprueba inicialmente la modificación
del artículo 27.1 del Reglamento del Consejo
Social de la Ciudad de Burriana, conforme a lo
previsto en el artículo 70.bis.1 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-

men Local, en el artículo 32 de la Ley 8/2010,
de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen
Local de la Comunitat Valenciana, en el artículo
118 y en la Disposición Transitoria del Reglamento Orgánico Municipal. Sometido el asunto
a la consideración de la corporación, los diecinueve miembros presentes del Ayuntamiento
Pleno les prestan unánime aprobación, y así lo
declara la presidencia.
El Pleno asume el informe jurídico emitido por
la asistencia técnica Amparo Baixauli González
de fecha 4 de junio de 2018, y somete a audiencia de todos los titulares de bienes y derechos
afectados en el ámbito del Sector SUR-T “Sant
Gregori”, la propuesta de Acuerdo Transaccional
por el plazo de un mes a contar desde la notificación de esta resolución para que puedan alegar cuanto a su Derecho convenga. Sometido
el asunto a la correspondiente votación, da el
siguiente resultado: Votos a favor, DOCE ( 6 del
PSOE, 2 de Compromís, 2 de Se Puede Burriana, y 2 de CIBUR) . Votos en contra, NINGUNO.
Abstenciones, SEIS (5 del PP, y 1 de Ciudadanos). Consecuentemente se declara el asunto
aprobado por mayoría.
Se da cuenta del INFORME DE ACTIVIDADES
DEL CONSEJO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2017 (Expte. G-3891/2017). La corporación queda enterada.
Se da cuenta al PLENO DE LOS ACUERDOS
ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ENTRE LOS DÍAS 26/04/2018 y
24/05/2018, AMBOS INCLUIDOS (Secretaría).
La corporación queda enterada.
Se da cuenta al PLENO DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCALDÍA PRESIDENCIA OBRANTES EN LA SECRETARÍA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE
23/04/2018 al 27/05/2018, AMBOS INCLUIDOS.
La corporación queda enterada.
DESPACHO EXTRAORDINARIO:
MODIFICACIÓN, EN SU CASO, DE LA RELACIÓN
DE PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLA 2018
DEL AYUNTAMIENTO DE BORRIANA (Expte.
G-6700/2018). De conformidad con el resuelve noveno de la Resolución de la Alcaldía Presidencia n.º 1.401 de fecha 9 de mayo de 2018,
consecuencia del resuelvo tercero de la Resolución n.º 2135, de fecha 14 de julio de 2017.
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 07-06-18
La Junta da cuenta de la desestimación del recurso de apelación n.º 335/2016, interpuesto
por V. G. L., contra la Sentencia n.º 318/2015
dictada en el Recurso Contencioso-Administrativo seguido en el Juzgado n.º 2 de Castellón
en el procedimiento n.º 523/2013 condenando
al apelante al pago de las costas causadas a la
administración demandada hasta un máximo
de 700 euros. Además, también da cuenta de la
desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. de la F. M., contra
el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayunta-

miento de Burriana en su sesión celebrada en
fecha once de febrero de dos mil dieciséis, por el
que, entre otros pronunciamientos, se resolvía
inadmitir el recurso de reposición interpuesto
por la referida demandante en fecha ocho de
octubre de dos mil quince frente al acuerdo
adoptado por el aludido Pleno en su sesión celebrada en fecha veintitrés de julio de dos mil
quince de aprobación de la Cuenta de Liquidación Definitiva del Modificado del Proyecto de
Reparcelación de la Unidad de Ejecución A-11
redilimitada del Plan General de Burriana, con
la consiguiente declaración de conformidad a
derecho de la referida resolución administrativa
impugnada.
La JGL incoa a M.D. T. M. expediente para la
restauración de la legalidad urbanística, por la
realización, sin previa licencia ni orden de ejecución, de los actos de edificación o uso del suelo
consistentes en vallado , que a continuación se
describe en la parcela de CAMI LA COSSA frente
a las antiguas Escuela, en suelo No Urbanziable
RC-2.
La Junta incoar' a I. E. C., M. C. y a D. C., expediente para la restauración de la legalidad urbanística vulnerada, por la realización, sin previa
licencia ni orden de ejecución, de los actos de
edificación o uso del suelo consistentes en la
construcción de solera, casetas y balsa de riego,
realizados en PARCELA 150 DEL POLIGONO
51, en CAMI SANTA PAU,en suelo No Urbanizable de este término municipal.
La JGL incoa expediente sancionador a la mercantil A. K. S. M., como promotor, por presunta infracción urbanística cometida al ejecutar
obras sin previa licencia municipal, consistentes en VALLADO DE PARCELA 150 DEL POLIGONO 51, en CAMI SANTA PAU de esta Ciudad.
La JGL concede a la mercantil NEDGIA CEGAS
SA, la licencia de obras solicitada para la realización de una zanja en vía pública para el suministro de gas natural al inmueble situado en C/
MESTRE RODRIGO, 20 de esta ciudad.
La Junta concede a J.B. P. M., la licencia de obras
solicitada para VALLADO de inmueble situado
en C/ Les Terrasses 17 de esta localidad.
La JGL concede a M. G. V. , la licencia de obras
solicitada para CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA en CR SERRATELLA NÚM. 129-A, de esta localidad.
La Junta concede a J. G. R., licencia de obras para
la ejecución de un nuevo puente sobre acequia
para acceso a parcela 105, polígono 4 Camí
Serra de este término municipal.
La JGL concede a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ALCALÁ GALIANO, , licencia para colocación de ANDAMIO TUBULAR en la vía pública
C/ LA FAROLA 1.
La Junta concede a M.J. M. S., la licencia de obras
para saneamiento de pared exterior en parcela
de Santa Bárbara de esta localidad.
La JGL da cuenta de las Declaraciones Res-
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ponsables para la ejecución de las obras:
5396/2018, 6226/2018, 6318/2018,
6826/2018, 6957/2018 Y 6962/2018.
JGL 14-06-18
La Junta clasifica las empresas presentadas
y admitidas para el servicio de prevención de
riesgos laborales en todas sus especialidades:
LOTE 1: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada:
1.- Unimat Prevención SL		
2.- Europreven Servicio de Prevención Ajeno
SL
3.- Valora Prevención SL
4.- Cualtis SLU
Lote 2: Vigilancia en la salud (Medicina del Trabajo):
1.- Cualtis SLU
2.- Unimat Prevención SL		
3.- Valora Prevención SL
4.- Europreven Servicio de Prevención Ajeno
SL
La Junta autoriza la devolución de la garantía
definitiva por importe de 17.711,94 € que la
mercantil BECSA, SA tiene depositada en la
Tesorería municipal para responder de las obligaciones derivadas de la ejecución del contrato
de obras de “Renovación del pavimento e implantación de carril bici y paseo peatonal en la
Carretera de Burriana al Puerto”.
La JGL estima parcialmente el recurso de reposición interpuesto por S. C. N. y A. E. L. en
el escrito presentado en este Ayuntamiento
en fecha 30 de diciembre de 2016, por lo que
refiere al carácter legalziable del vallado, a excepción del tramo del vallado realizado con
murete de bloque de hormigón de 50 cm. de
altura, con una longitud aproximada de 300m
ejecutado en la parcela 170, polígono 43 de
este término municipal. Y desestima el resto
de los motivos de reposición formulados por
vía del citado escrito.
La Junta impone a J.M. C. B. la segunda multa
coercitiva por importe de 200 euros, por incumplimiento de la orden de restablecimiento
de la legalidad urbanística infringida acordada
por la Junta de Gobierno Local de fecha 16 de
marzo de 2015.
La JGL autoriza el Proyecto de Ejecución a A.
M. R. T. y E. L. Ch. así como la ejecución e inicio
de las obras de CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR PAREADA CON GARAJE Y PISCINA en CR MADRID NUM. 3 C de esta localidad.
También autoriza el Proyecto de Ejecución a
J. A. E. y R. R. O., así como la ejecución e inicio
de las obras de CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA CON PISCINA en
CR DUBLÍN NUM. 3, 3 B, de esta localidad. Y
autoriza el Proyecto de Ejecución a L. LL. R.,
así como la ejecución e inicio de las obras de
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
AISLADA CON PISCINA en CR SUERAS NUM.
5 de esta localidad.
La Junta concede a la mercantil NEDGIA CEGAS SA, la licencia de obras solicitada para la

realización de una zanja en vía pública para el
suministro de gas natural al inmueble situado en C/ COURE 52 (por AV ARGENT) de esta
ciudad. Y también concede a J.M. P. C. , licencia
de obra para VALLADO en C/ FRAY TERENCIO
HUGUET, de esta localidad. Así como a D. T. C.,
licencia de obras para la ejecución de vallado
perimetral de parcela, con vallado de 1,90 m
de alto, realizada con malla de simple torsión
y puerta metálica de acceso, en CARRETERA
LA PEDRERA POLÍGONO 24 PARCELA 190
de Burriana. Por último concede a F. F. G., la
licencia de obras solicitada para CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA GUARDA DE ENSERES
DOMÉSTICOS en CR NOU NÚM. 41 de esta
localidad.
JGL 21-06-18
La Junta aprueba el expediente para la contratación del arrendamiento y mantenimiento de
equipos de impresión en diversos emplazamientos del Ayuntamiento de Borriana, y los
pliegos de Prescripciones Técnicas y de Clausulas Administrativas Particulares, por el importe total anual de 23.837 euros IVA incluido
(19.700 € más el IVA 4.137 €)
La JGL el expediente para la contratación del
servicio de actuaciones musicales con motivo de las fiestas patronales en la localidad de
Borriana durante septiembre 2018 y festividad de fin de año y el pliego de Clausulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas, por el importe total de 23.353 euros,
que incluye, en su caso, el importe del IVA. Y
además, aprueba el expediente para la contratación del servicio de actuaciones musicales y
el suministro en régimen de arrendamiento y
trabajos de colocación y retirada de material
complementario (mesas y sillas) que tendrá
lugar con motivo de los actos falleros y fiestas
patronales organizados por el Ayuntamiento
de Borriana y el pliego de Clausulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, por el importe total de 32.307 euros, IVA
incluido, en su caso.
La Junta autoriza la devolución del importe de
4.400 euros, a favor de la AGUANORTE PISCINAS Y OCIO SL, depositado como garantía del
servicio de salvamento y socorrismo en playas
de Borriana.
La JGL autoriza la devolución de la garantía definitiva por importe de 1.873,70 € (núm. de registro avales: 1943), que la mercantil BECSA,
SA, tiene depositada en la Tesorería municipal
para responder de las obligaciones derivadas
de la ejecución del contrato de obras de “Reparación del pavimento de la avenida de Nules
y de un tramo del Camí Marjalet”
La Junta aprueba la certificación núm. 2 final
de la obra “Mejora del alumbrado público en
la Avenida Jaime Chicharro cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el
marco del Programa Operativo de Crecimiento
Sostenible 2014-2020”, suscrita en fecha 16
de mayo de 2018 por el ingeniero técnico municipal y la mercantil FERROVIAL SERVICIOS,
SA, como adjudicataria del contrato de obras,
y en la que se aprecia un exceso líquido de importe de obra de 8.184'83 € (IVA no incluido).
La JGL concede licencia ambiental municipal

a Marpa Vacuum, S.L., para la INSTALACIÓN
de una actividad dedicada a “industria de recubrimientos metálicos” a ubicar en cr Ferro,
11 nave 4.
La Junta incoa expediente sancionador a P. L.
G., en calidad de promotora, por presunta infracción urbanística cometida al ejecutar obras
sin previa licencia municipal, consistentes
en la construcción de un habitáculo de unos
27m2, a base de fábrica de ladrillo cerámico,
cubierta ligera de chapa galvanizada, incluso
carpintería exterior en ventanas y puerta, así
como la conformación de un pequeño trastero
con maderas y planchas de unos 8 m2, en parcela 248 polígono 43, Camí La Bota.
La JGL ordena a M. M. D. y Herederos de P. V.
F., , como propietarios del inmueble situado en
C/ Gallera, 32, de Burriana, para que procedan
en el plazo de UN MES a realizar los trabajos
consistentes en:
•Colocación de las oportunas medidas de seguridad en vía pública, para la realización de los
trabajos.
•Reparación de alero y tejas, se encuentren
sueltos, fisurados, agrietados, no permitan el
correcto funcionamiento del tejado y/o susceptibles de caída a vía pública.
•Reparación y/o reposición de canalón del
alero.
•Reparación del revestimiento de fachada, en
aquellos los elementos de la fachada que se
encuentren sueltos, fisurados, agrietados y/o
susceptibles de caída a vía pública, dotando a
la fachada de la condición de ornato (artículo
3.16.c del PGOU).
La Junta se da por enterada del escrito presentado M.D. F. F. en nombre de la Comunidad
de Propietarios de la C/ Ausias March n.º 20,
en fecha 25/05/2018, por el que se comunica el inicio de la la ejecución de las obras, una
vez presentada la documentación procedente en el Ayuntamiento; que lo fue en fecha
19/05/2018, fijando un plazo de un mes para
su ejecución.
La JGL concede a A.J. B. M. la licencia de obras
solicitada para DEMOLICIÓN DE INMUEBLE
sito en PARTIDA VINARRAGRELL NUM. 58,
de esta localidad.
La Junta concede a E. B. A. y a J. M. E., la licencia
de obras solicitada para DERRIBO DE VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS en C/ VALENCIA, 14,
de esta localidad
La JGL concede a E. B. A. y a J. M. E, la licencia
de obras solicitada para CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS
en CR VALENCIA NÚM. 14 de esta localidad.
La Junta da cuenta de las Declaraciones Responsables para la ejecución de las obras:
4953/2018, 5905/2018, 6466/2018 Y
7050/2018.
DESPACHO EXTRAORDINARIO PRIMERO.
APROBAR EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y
PLIEGOS PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS
“FINALIZACIÓN DE LA URBANIZACIÓN DEL
SECTOR CAMÍ SERRATELLA-CAMÍ MARGE”.
La Junta aprueba el expediente de contratación y la apertura del procedimiento para

PLENARIS I JUNTES
la adjudicación de la condición de empresario
constructor como contratista de las obras de
“Finalización de la urbanización del sector Camí
Serratella-Camí Marge” de Burriana, por procedimiento abierto simplificado y tramitación
ordinaria, previéndose un único criterio de adjudicación; convocando su licitación
DESPACHO EXTRAORDINARIO SEGUNDO.
APROBAR LA NOVACIÓN MODIFICATIVA DE
CONTRATO ARRENDAMIENTO ENTRE AYUNTAMIENTO Y PROPIETARIOS INMUEBLE DESTINADO A LLAR FALLERO. La JGL aprueba el
documento “Anexo II: NOVACIÓN MODIFICATIVA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CELEBRADO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE BURRIANA Y LOS PROPIETARIOS DEL INMUEBLE
CON REFERENCIA CATASTRAL 8898213YK4189N0001AJ, DESTINADO A LLAR FALLERO”
con el texto que figura en la parte expositiva del
presente acuerdo, de manera que se prorroga
por dos años, a contar desde el día 1 de julio de
2018, el contrato de arrendamiento de la parcela sita en la Plaza La Panderola de Burriana.
JGL 28-06-18
La Junta declara en situación administrativa
de excedencia voluntaria por cuidado de hija
de M.A. N. R., con efectos desde el día 6 de julio
de 2018 y hasta el día 31 de agosto de 2018.
El tiempo de permanencia en esta situación es
computable a efectos de antigüedad, promoción profesional y derechos en el régimen de

seguridad social, y tiene reserva del puesto de
trabajo durante la duración de la excedencia.
La Junta autoriza la devolución del aval num.
1926 por importe de 1.469,60 euros, a favor de
la PRODUCCIONES MIC SL, depositado como
garantía del suministro del boletín el Pla y el
libro anual de fiestas de Fallas.
La JGL adjudica a J. N. A. el servicio de sastrería/
confección de los trajes de las Reinas Falleras
Mayor e Infantil de Borriana, Corte de Honor y
Damas de la Ciudad, así como el suministro de
prendas de vestir y accesorios especiales, para
completar dicha indumentaria regional.
La Junta da de baja de la póliza de la flota de vehículos adjudicada a Axa Seguros Generales SA
de Seguros y Reaseguros la motocicleta Honda
7274 GLG, y prorroga por un año, es decir hasta las 24 horas del día 12/07/2019 las pólizas
para las diferentes coberturas del Ayuntamiento de Borriana, por los importes anuales que a
continuación se relacionan, sin perjuicio de que
se proceda a la actualización y revisión de los
mismos.
La JGL autoriza el Proyecto de Ejecución a COLEGIO SALESIANO SAN JUAN BAUTISTA, así
como la ejecución e inicio de las obras de REFORMA Y ADECUACIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL sito en PASEO SAN JUAN BOSCO NÚM. 5
de esta localidad.
La Junta archiva las actuaciones obrantes en

el expediente sancionador, ref. 7917/2018 G
(anterior S 6/14), incoado a J. A. A. C., a F. del
R. R. y a S. G. C., en calidad de promotores, por
presunta infracción urbanística cometida con la
ejecución de obras sin previa licencia municipal,
consistentes en la conformación de un trastero
de unos 12m2, a base de estructura metálica y
cubierta ligera galvanizada, vallado de parcela
con piquetas y tela metálica con puerta de similares materiales en una longitud total aproximada de 120 m., e instalación de una vivienda
prefabricada de madera de unos 35 m2, sobre
solera de hormigón, en polígono 3, parcela 93,
Camí Carnissers de este término municipal, en
suelo No Urbanizable Régimen Común.
La JGL da cuenta de las Declaraciones Responsables para la ejecución de las obras:
6824/2018, 7701/2018, 7704/2018,
7709/2018, 7715/2018, 7716/2018,
7788/2018, 7835/2018, 7839/2018 Y
7876/2018.
DESPACHO EXTRAORDINARIO PRIMERO.
APROBAR EL EXPEDIENTE Y PLIEGOS DE
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES
EN ÁREA DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO.
Así, la Junta aprueba el expediente para la contratación de los servicios auxiliares en el área de
cultura del ayuntamiento de Borriana y los pliegos de Prescripciones Técnicas y el de Clausulas Administrativas Particulares, por el importe
anual de 85.000 euros, IVA incluido.
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Àpunt a borriana

ÀPUNT TRIA BORRIANA I A REYES MARTÍ PER
AL TANCAMENT DE LA SEUA PRIMERA
RETRANSMISIÓ EN DIRECTE

L

a nova Televisió Pública Valenciana, Àpunt, iniciava diumenge
10 de juny la seua nova marxa
amb una retransmissió en directe
que recorria diferents punts del País
Valencià amb connexions en directe
i reportatges sobre diferents àmbits
com el social, tradicional, cultural,
econòmic, festiu o polític, i que es
tancava a la plaça Major de Borriana,
on la pirotècnica Reyes Martí havia
preparat un muntatge conegut popularment com “pirorètol” amb el logo

de la nova televisió, i que a partir de
les 20:00 hores s'encenia com a acte
final de tancament de la primera retransmissió de la nova televisió.
Amb la presència vàries de les autoritats municipals, Borriana ha sigut la ciutat triada per Àpunt per a
aquest final de festa, i perquè, a la
vegada, la figura de Reyes Martí com
una de les referents del món de la
pirotècnia valencià tinguera també
el seu espai en aquest primer dia de
retransmissions.

Tal com assenyalaven tant alguns
dels veïns i veïnes presents en l'acte
com els i les representants municipals “creiem que és un gran encert
que Àpunt haja volgut viatjar per tota
la geografia valenciana en aquest
primer dia, i que, després de quatre
anys de travessia pel desert, ja des
de l'inici mostre el seu interès per
la cultura, la llengua i la tradició que
més ens representa”.

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
JULIOL 2018

Vernia Sabater
Progrés, 17 .............................................1, 12, 23
Almela Castillo
Calle del Raval, 6 ...................................2, 13, 24
Beltrán Martínavarro
Av,. Llombai, 1.........................................3, 14, 25
Doménech Font
Maestrats, 28.........................................4, 15, 26
Gascó Mussoles
Pl. de les Monges 12............................5, 16, 27
Lloris Carsi
Barranquet 22........................................6, 17, 28
Medina Badenes, Begoña
Carrer del Finello, 15 ...........................7, 18, 29
Muñoz Melchor, Fco. Javier
Camí d'Onda, 41 ...................................8, 19, 30
Peirats Santa Agueda, Jose A
Carrer de La Tanda, 22 .......................9, 20, 31
Terradez-Fuster
Sant Vicent, 8 ............................................. 10, 21
Terrádez Navarro, Jose E.
Federico Garcia Lorca, 19 ...................... 11, 22
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INFORMACIÓ MUNICIPAL
NAIXEMENTS
Jana El Ouardi
Vera González Carneros
Ariadna Benages García
Adelle Vivas Abaso
Alma Vivas Abaso
Pau Zaragozà Monsonís
Daniela Guerola Egea
Sergi Torres Imbernón
Triana Tomás Badenes
Alma Tomás Badenes
Berta Ballester Fabregat
Mauro Elvira Martínez
Diego Calpe Santos
Darius Laurenti Sandu
Gael Alcalá Morató
Kendra Toledo Caparrós
Dennis López Cortés
Connor López Marco
Hugo Hernández Blasco
Mar Sanmiguel Beltrán

MATRIMONIS
Alexander Schwan
i Gloria Molés Monsonís
Andrés Sabater Ribes
i Maria Mata Casero
Samuel Ors Ricos
i Raquel Arruej Gracia
Jerónimo Lara Batún
i María Dolores Poveda Ferrer
José Jiménez Sánchez
i Aroa Miranda Martín

DEFUNCIONS
DOLORES AYMERICH FUSTER.............93

TELÈFONS

FRANCISCO RIOS GUINOT....................76

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

BAUTISTA TRAVER SIMO......................89

COL•LEGIS

CATALINA PEREZ BELLIDO...................83
ROSA MUSOLES BORILLO....................83
CARMEN GOZALBO PRADES................70
FRANCISCA PERAIRE ALCACER...........83
DOLORES ROCA MIRO..........................86
VIRTUDES CONEJERO BAÑON.............86
JORGE PUJOL MATA..............................84
ALFONSO JOSE CABEDO ALBIOL..........91
RAMON BOMBOI FERRER....................89
JUAN RIPOLL BELLIDO..........................85
CONSUELO GIL ESTEVE........................84
AGUSTINA JULVE ESPELT.....................98

FRANCISCO CAPDEVILA NAVARRO.....69

*INHUMACIONS AL CEMENTERI
MUNICIPAL

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

agenda d'estiu

BORRIANA OFEREIX MÉS DE SEIXANTA
ACTIVITATS DE TOT TIPUS EN LA SEUA
AGENDA PER A L'ESTIU DE 2018

“

Si parlem de nombre d'activitats
durant els mesos de juliol i agost
a Borriana, pràcticament es pot
dir que tenim una oferta diària, ja que
unint els quatre blocs en els quals s'ha
conformat la programació, són més
de seixanta les cites de tot tipus que
tindrem aquest estiu en la ciutat, amb
una varietat el més extensa possible
i, com ha de ser en època estival, amb
molta oferta per als xiquets, xiquetes
i joves”. Així explicava a manera de resum el regidor de Turisme de l'Ajuntament de Borriana, Santiago Zorío, la
completa agenda que durant els dos
pròxims mesos s'ha preparat des dels
diferents departaments municipals
amb “l'objectiu de dinamitzar l'oci i la
vida cultural en la ciutat, així com oferir
tot tipus d'informació i activitats de
conscienciació sobre el nostre privilegiat entorn natural i com la unió entre
respecte per l'espai físic i les activitats
que en ell es realitzen siga una altra de
les premisses bàsiques de l'agenda”.
PROGRAMACIÓ ACTES JULIOL - L' ESTIU A BORRIANA
Els diumenges de juliol de 11.30 a 13.30 h.
Antic Camping I'Arenal
"LA MAR D'AMBIENT", Tallers ijocs per als xiquets i xiquetes.
Els divendres de juliol de 19.00 o 21.00 h.
Campanar de Borriana
Activitats Organitzades pel Taller d 'Ocupació Riu Anna del Mòdul de
Turisme i Dinamització Pujada al Campanor de Borriona
Previa inscripció a les Tourist Info
Els divendres de juliol 23.00 h.
Torre del Mar
Cicle de Teatre a la Fresqueta (Los Chimichangs Comedy Bond; Els
Homes són de Mart i les dones de Venus; Oniricus; De todas las más
bellas, las más bellotas)
Dissabte 7 i Diumenge 8 de juliol
Zona Mercat de la Mar
Campionat de Cross Traíníng - Arenal Games

Els dissabtes de julio 23.00 h.
Mercat de la Mar
CICLE HOMENATGE GRUPS MUSICALS The Police, Loquillo, Héroes
del Silencio i la Poptelera (70's als 90's)
Diumenge 1 de juliol
Pavelló de La Bosca
Torneig de Videojocs

Dies 5 i 19 de juliol
Clot de la Mare de Déu
Activitats Orgonitzades pel Taller d 'Ocupació Riu Anna del Mòdul de
Turisme i Dinamització Explora el Clot - Per a xiquets i xiquetes de 6
a 12 anys prèvia inscripció a les Tourist Info
Diumenge 8 de juliol de 1Oh a 15 h.
Platja de I'Arenal
Festa Nàutica (activitats esportives per a tothom)
Dijous 19 i divendres 20 de juliol
12 i 26 de juliol
Auditori Juan Varea
Zona antic camping l'Arenal
SETMANA CULTURAL FLAMENCA
Activitats Organitzades pel Taller d 'Ocupació Riu Anna del Mòdul de
19-07 I 21.30h. Dansa Flamenca
Turisme 1 Dinamització Tallers, Activitats i Jocs per a xiquets i xiquetes.
20-07 I 22 .00 h . Recital de Ricardo Fernández
Dimecres 25 de juliol 22 .00 h.
Dissabte 21 de juliol
Teatre Payà.
Zona Passeig Platja i Mercat de la Mar
Concert Extraordinari de la Jove Orquestra de la Generalitat
3a Edició de la "HOLI COLORS HAPPY RACE"
Valenciana.
Dissabte 28 i Diumenge 29 de juliol
MOLOKO Campionat Paddle Platja
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