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L

'Ajuntament de Borriana ha fet
un “balanç general més que positiu de la celebració de la novena edició del Festival Arenal Sound”,
donat que una vegada analitzades
les dades d'incidències, els serveis
públics especialment dissenyats per
a tota la primera setmana d'agost, i
la satisfacció que a nivell general han
mostrat els i les sounders en finalitzar l'edició de 2018, la valoració feta
des de l'equip de govern del consistori “és una de les millors de la història del festival a la nostra ciutat” tal
com explicava el regidor delegat del
festival, Vicent Aparisi.
Ja durant les setmanes prèvies a la
celebració dels concerts que tenen
lloc a la zona marítima de Borriana,
els preparatius i tots els intruments
de prevenció de possibles incidències es van coordinar temps abans
que en edicions anteriors, per com
explicava el regidor de Policia Local i
Seguretat, Javier Gual, “tindre-ho tot
disposat amb la suficient antelació
com per a que la coordinació entre
forces de seguretat implicades en
l'esdeveniment i tots aquells serveis i
departaments municipals que també
en prenen part, haja estat més que
satisfactòria”. Després de les fins a
quatre revisions a les diferents zones del festival, com les àrees de
descans, recinte de concerts i zona
del beach club, els representants
municipals van visitar el festival durant la jornada de dijous, on van poder comprobar com “la gran afluència
de públic ha estat gestionada molt
millor que en altres edicions, i tant
l'arribada en les primeres jornades
com la celebració dels multitudinaris
concerts no ha suposat problemes a
nivell d'aglomeracions o de proble-

mes per accedir tant a la zona marítima com al propi festival”.
Així, les valoracions tant de la direcció
del festival com del propi consistori
“han estat molt positives i esperem
que suposen un abans i un després
en la historia del festival a Borriana,
donat que s'han establert entre ambdues parts moltes millores que han
anat en benefici del benestar i el descans dels veïns i veïnes de Borriana”.
A més, els propis i pròpies sounders
explicaven durant l'operació eixida
del festival que s'han trobat amb una
de les edicions amb millor cartell i

GESTIÓ MUNICIPAL ARENAL SOUND

EL NOVÉ ARENAL SOUND A BORRIANA,
UNA EDICIÓ PER AL RECORD
El balanç amb menys incidències que mai, el nombrós públic i el nivell dels artistes
marquen una novena edició que s'acomiada de Borriana fins
a l'arribada del desé aniversari

amb grups de nivell internacional que
són realment difícils de vore en qualsevol altre esdeveniment d'aquestes
característiques, pel que Borriana
continua posicionant-se com un dels
referents a nivell internacional, acollint el festival amb més públic a nivell estatal i donant resposta en tot
moment a les necessitats i exigències tant dels milers de sounders com
de la ciutadania de Borriana, que en
aquesta ocasió ha patit molt menys
les molèsties per soroll derivades
d'un festival que el proper any celebrará els deu anys de vida a la capital
de La Plana Baixa.
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NETEJA ARENAL SOUND

BORRIANA FA UN “balanç molt positiu”
DEL SERVEI DE NETEJA MUNICIPAL REALITZAT
DURANT L'ARENAL SOUND
El regidor de Via Pública, Vicent Aparisi, explica que “s'han arreplegat
ni més ni menys que 78 tones de brossa durant el festival”, a més de presentar
una nova campanya de neteja viària

E

n la roda de premsa que ha tingut lloc en l'Ajuntament de Borriana, el regidor delegat del festival Arenal Sound, Vicent Aparisi ha
presentat una detallada anàlisi sobre
el servei municipal de neteja que s'ha
dut a terme durant aquesta passada
novena edició. Tal com ha apuntat
Aparisi “inicialment m'agradaria destacar el treball previ de negociació que
es va fer amb l'empresa organitzadora del festival i la mateixa concessionària municipal del servei de neteja
sobre les diferents zones de neteja,
doncs veient els resultats, el primer
hauria de ser felicitar i agrair a totes
les parts des de la mateixa regidoría

NETEJA ARENAL SOUND
de Via Pública i el propi Ajuntament”.
Tal com s'ha detallat, “han sigut 78 les
tones de residus que s'han arreplegat
durant el festival”, la qual cosa es deriva també de l'augment dels recursos
humans i dotacions destinades exclusivament a aquestes labors. A més,
com el propi Aparisi afegia “mirant
al detall cadascuna de les jornades
veiem que tots els dies s'ha treballat
de forma continuada per a mantenir
tant les zones pròximes al festival
com els carrers i places en condicions
òptimes, al que cal sumar que aquest
mateix dilluns i dimarts hem continuat treballant en aquestes labors donat
que hem cregut oportú realitzar noves
neteges”. Com ha conclòs el regidor
després de vore aquesta mateixa setmana els resultats i analitzant les dades de recollida “creiem que ha sigut
un dels millors anys quant als serveis
de neteja engegat per al festival, gràcies al treball conjunt i coordinat entre
la mateixa empresa de l'Arenal Sound,
els serveis municipals de Via Pública,
FOBESA i la mateixa regidoria”.
Nova campanya de neteja viària.
Aparisi ha aprofitat la roda de premsa

per a presentar la nova campanya de
neteja que des de la regidoria també
s'ha coordinat amb l'empresa concessionària, que consisteix i està basada
en la realització de baldejos mecànics,
i que veurà la llum aquesta setmana
vinent a Borriana. Juntament amb la
concessionària s'ha acordat realitzar diferents treballs de reforç en les
zones de Borriana que, després de la
realització d'un estudi previ, més ho
necessiten. Així doncs, Vicent Aparisi explicava que “es treballará diàriament a zones com el Pla, el Carrer
Major o els Jardins del Pla, que són
els punts més transitats i per tant
que més fem o residus poden arribar
a acumular; cada dilluns serà el torn
per al Raval, el Carrer Sant Vicent i la
zona del Camí d’Onda; cada dimarts la
zona de Novenes a Calatrava, mentre
els dimecres correspondran a zones
com a L’Escorredor, la Plaça de la Generalitat o l'Av. dels Corts Valencianes;
per a cada dijous quedarà el barri de
la Bosca i els divendres a tota la zona
compresa entre les avingudes del
Transport, Pere IV, Av. de Nules i el
Carrer Ample.”

Finalment, el regidor de Via Pública
que s'ha encarregat de l'organització
i coordinació de la neteja durant l'Arenal Sound ha volgut recordar que “la
neteja dels nostres carrers i places,
així com la imatge general de la ciutat
és un dels objectius primordials de la
nostra regidoria, encara que per més
que intentem augmentar les campanyes, redoblar esforços o intensificar
els treballs durant períodes especials, sempre dependrem directament
del civisme dels i les borrianenques,
ja que sabem perfectament que la
gran majoria realitzen els dipòsits de
residus en els llocs que corresponen,
però és una llàstima que eixa xicoteta minoria que realitza abocaments o
abandona estris o mobiliari en qualsevol lloc, acabe costant molts diners
a les arques públiques de Borriana.
Així que seguim reforçant els treballs
de neteja però ens agradaria que això
vinguera acompanyat del civisme que
sempre ha mostrat la gran majoria
veïns i veïnes de Borriana i que esperem que es generalitze al conjunt de la
ciutadania”.
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SEGURETAT ARENAL SOUND

SEGURETAT I POLICIA LOCAL QUALIFIQUEN
LA NOVENA EDICIÓ DE L'ARENAL SOUND
“COM UNA DE LES MILLORS DE LA HISTÒRIA”

E

l regidor de Seguretat i Policia
Local de l'Ajuntament de Borriana, Javier Gual, ha volgut fer un
repàs a l'informe elaborat pel mateix
cos de Policia després de la celebració de la novena edició del festival
Arenal Sound que ha tingut lloc en
la capital de la Plana Baixa durant el
mes d'agost. Així, Gual ha volgut fer
una valoració general “molt positiva
pel que fa a seguretat, ja que després
de l'anàlisi de les principals dades extretes per la Policia Local de Borriana,
podem dir que ens trobem davant una
de les edicions més segures i en les
quals menys queixes veïnals per soroll i altres factors hem tingut”.
Així, *Gual ha explicat que “el bon balanç es deriva per la bona gestió que
hem pogut efectuar respecte als principals aspectes en els quals la Policia Local de Borriana i altres serveis
públics han participat, coordinat i dut
a terme, com són el control de tràfic,
les inspeccions i revisions tècniques
prèvies al festival que van ser satisfactòries en cada jornada, o la quasi
total desaparició de queixes per soroll
derivat dels concerts del festival”. I ha
volgut destacar per sobre de tot, “el
gran treball realitzat en la gestió del
tràfic, ja que tant l'operació d'arribada
de sounders al festival, com la d'eixida durant el diumenge i especialment
el dilluns després de la seua celebració, han sigut de les més efectives en
les nou edicions que han tingut lloc a
Borriana”. Així, en el detall de l'informe policial es pot comprovar com a
nivell de queixes veïnals, la tendència
de descens dels tres últims anys ha
continuat, i si en 2016 eren un total
de 32 i en 2017 s'aconseguien les 28,
enguany s'han quedat en 27. D'altra
banda, el nombre de trucades rebudes que han requerit intervenció de la
Policia Local de Borriana o verificació,
si escau, en l'àrea de l'Arenal Sound
o amb motiu de la seua celebració ha

sigut de 159, per 185 durant l'exercici
de 2017, això és, 26 menys en 2018,
la qual cosa suposa un descens del
14,05 per cent. A més, durant l'any
2018 s'han realitzat un total de 74
intervencions sanitàries en llocs públics, per 82 que es van realitzar en
el mateix període de l'any 2017, la
qual cosa representa un descens del
9,76%. Finalment, l'informe policial
també revela els bons resultats en
camps com la vigilància i control de
la venda ambulant. Segons es detalla
“s'han realitzat dispositius de control
en diversos punts de la localitat, sent
realitzat per personal uniformat al
costat d'efectius de la Unitat Adscrita
de la Policia Nacional a la Comunitat
Valenciana (Policia de la Generalitat).

Del control de la venda ambulant
s'han confeccionat un total de 7 actes
d'aprehensió/butlletins de denúncia,
la qual cosa representa un 82,5%
menys que en l'exercici passat. Per a
aconseguir aquests resultats s'ha realitzat un important esforç preventiu
dotant de recursos humans per a la
realització d'aquesta comesa. En concret s'han intervingut 1016 envasos
de begudes (aigua, refrescs varis, cerveses) i no s'ha detectat un altre tipus
de venda ambulant il·legal.
Així, el màxim representant de l'àrea
municipal de Seguretat, Javier Gual,
ha volgut concloure que “es tracta de
dades totalment objectives recollides i analitzades per la Policia Local
de Borriana, i que no són fruit de la

SEGURETAT ARENAL SOUND

casualitat si no de la bona planificació
i prevenció duta a terme des de la regidoria, i especialment per part de la
Policia Local que ha avançat gran part
de les gestions i prevenció prèvies al
festival, com pot ser la gestió dels
parquings per als veïns i veïnes de
Borriana”. Així, Gual ha volgut acabar
“agraint la labor de la Policia Local,
de l'agrupació de voluntaris de Protecció Civil i totes les forces i cossos
de seguretat que van participar en el
dispositiu del passat Arenal Sound, ja
que creiem que han realitzat el seu
treball de la millor forma possible i
han fet que haja sigut una de les edicions més segures i amb menys incidències en els nou anys d'existència
del festival”.
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MOBILITAT ARENAL SOUND

L'OPERACIÓ EIXIDA DELS SOUNDERS ES
TANCA QUE ES REGISTREN INCIDÈNCIES
GREUS NI GRANS RETENCIONS
Tan sols un autobús avariat feia que un grup de joves de Múrcia haguera d'allotjar-se
durant unes hores en l'edifici Polifuncional del Grau des d'on
van poder partir poc temps després

L

a denominada “operació eixida” del festival Arenal Sound
que cada any suposa milers de
desplaçaments de vehicles des de
la zona marítima de Borriana fins a
desenes de diferents punts de tot
l'estat, va tornar a realitzar-se sense que s'hagueren registrat incidències especialment greus. Segons les
dades aportades per la mateixa Policia Local, “malgrat que en alguns
moments del matí la circulació per
les diferents vies d'accés i eixida a
la zona marítima, com l'Avinguda del
Port, del Grau o el Camí Fondo, van
registrar una circulació lenta, en cap
moment vam patir greus retencions
ni embossos”.
Una de les poques incidències del dia
va ser l'avaria que un dels autobu-

sos amb destinació a Múrcia va patir
abans d'arreplegar al grup d'assistents al festival. Segons va detallar
la Policia Local, “vam creure que la
millor solució era allotjar-los momentàniament en l'edifici Polifunci-

onal del Grau, on van poder descansar, hidratar-se i disposar de zones
d'ombra abans que se solucionara el
problema i pogueren tornar a disposar d'un vehicle que els portara al seu
lloc de procedència”.

CREU ROJA - ARENAL SOUND

PREVENCIÓ SANITÀRIA I RESPECTE
MEDIAMBIENTAL EN LA PLATJA DE L'ARENAL
AMB CREU ROJA I REGIDORIA DE MEDI AMBIENT
“Mediterrani deixa que et cuide” va estar present durant dues jornades
en la platja de l'Arenal per a conscienciar tant sobre la cura amb l'entorn físic
com a nivell sanitari
nacions que, donada la gran afluència
de gent en la platja de l'Arenal durant
aquesta setmana, també han sigut
aprofitats per desenes i desenes de
sounders.

L

a regidoria de Medi Ambient de
l'Ajuntament de Borriana i Creu
Roja Borriana van dur a terme
durant dues jornades consecutives
la campanya “Mediterrani deixa que
et cuide” a través de la que es pretén
“conscienciar a la ciutadania sobre la
seguretat i sostenibilitat ambiental en
les platges de la ciutat, i que ha comptat amb una sèrie de tallers i activitats
sobre protecció mediambiental destinats tant a la gent de Borriana com
als turistes que aquests dies visiten la
capital de la Plana Baixa”.

Així, des de les cinc de la vesprada i
fins a les nou de la nit ambdues jornades, la platja de l'Arenal va acollir les
activitats de conscienciació centrades
en tres aspectes diferents, com són
la “Biodiversitat Marina i els Residus
Marins” a través del que s'ha pogut
conèixer la perillositat per al mitjà
marí de realitzar determinats residus
directament al mar, així com les dedicades a la “Salut” i a la “Seguretat i
Auxili” en les mateixes platges, aprofitant a més dos dels dies més calorosos de l'estiu. Uns consells i recoma-

Així, es feien demostracions sobre
l'ús d'un complet equip d'assistència
mèdica en situacions d'urgència, així
com també tenien lloc diversos repartiments de fruita per a conscienciar als i les joves sobre la importància
d'ingerir determinats tipus d'aliments
en els mesos d'estiu. Fins i tot es realitzaven pràctiques sobre control de la
tensió. Però a més també se celebraven tallers dedicats a la protecció mediambiental, amb diferents activitats
encaminades a la conscienciació de
veïns i veïnes de Borriana, així com a
turistes o els i les mateixes sounders
que durant les dues primeres jornades de festival han estat ja presents
en la zona de l'Arenal. Des de la regidoria de Medi ambient, el regidor Bruno Arnandis ha valorat “de forma molt
positiva la realització d'aquest tipus
de tallers i activitats tant de prevenció
com de conscienciació, ja que a causa
de la massiva afluència en les platges
durant els dies del festival, cal posar
l'accent principalment en els problemes de dipositar residus en el mar i la
mateixa platja, i al seu torn, aprofitar
per a divulgar consells i recomanacions sobre alimentació, higiene o cures
personals”.
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MERCAT MUNICIPAL

LA REVISIÓ TÈCNICA DE LES OBRES DEL MERCAT
CONFIRMA EL BON RITME DELS TREBALLS DE
SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA

L

'alcaldessa de Borriana, Maria
Josep Safont, el tinent d'alcalde, Vicent Granel, i la regidora
d'Hisenda, Cristina Rius, han visitat
els últims treballs que s'estan duent a terme en la infraestructura del
Mercat Municipal per a comprovar
quin és l'estat actual de les labors de
substitució de l'anterior coberta de
l'edifici. L'arquitecte tècnic del consistori i els encarregats de la direcció d'obra, a més dels representants
dels comerciants del Mercat, han pogut repassar la situació actual de cadascuna de les labors que s'han dut a
terme fins ara, així com cerciorar-se
del calendari d'actuació que encara
s'allargarà durant el mes d'agost. Ja
durant les últimes tres setmanes els
operaris es van encarregar de retirar
les antigues plaques d'uralita, que tal
com en el seu moment explicava la
regidora de Comerç i Mercats, Maria
Romero, “ja fa anys que haguera hagut de ser retirada per la presència
d'amiant en cadascuna de les grans
plaques que formen el total de la coberta, i que per la seua perillositat
hem decidit retirar durant aquest
estiu per a minimitzar l'afecció tant
per a venedors com a usuaris”.

Així, l'empresa ha volgut accelerar
al máxim les labors treballant fins i
tot durant el cap de setmana, quan
es van acabar de retirar totes i cadascuna de les peces que conforma-

ven l'antiga coberta i es va iniciar el
procés d'instal·lació del nou sostre,
aquesta vegada amb materials que
no suposen cap risc per a la salut dels
qui compren diàriament en el Mercat
Municipal i dels adjudicataris de cadascuna de les parades. Una vegada
realitzada la inspecció tècnica, tant
Safont com Granel han coincidit a
assenyalar que “el ritme dels treballs
està sent tan ràpid com esperàvem, i
per això hem volgut comprovar a inicis de setmana quin era el moment
exacte d'evolució de la substitució de
la coberta per a intentar que l'obra
estiga finalitzada al més prompte
possible i es puga complir amb els
terminis que en el seu moment es
va comprometre a complir l'empresa
adjudicatària encarregada de l'obra”,
com així ha estat per a que el dia 3 de
setembre els venedors i venedores
reprengueren l'activitat.

REFUGI ACCESIBILIDAD

EL PROJECTE D'ACCESSIBILITAT AL REFUGI
ANTIAERI DEL CAMÍ D'ONDA ESTARÀ LLEST
AL MES DE SETEMBRE
Els últims estudis i proves de resistència realitzades per l'ETSA de la Universitat
Politècnica de València serveixen per a confirmar la ja manifesta
seguretat estructural de la construcció
matèria patrimonial, ja que entenem
que preservar i, en casos com el del
Refugi Antiaeri, recuperar la riquesa
arquitectònica del passat de la nostra
ciutat és una obligació de les institucions públiques, i ja que durant 20
anys pràcticament no es va invertir
en aquest tipus d'iniciatives, creiem
que el canvi en les polítiques culturals i patrimonials està sent radical".

L

a regidoria de Cultura i Patrimoni de l'Ajuntament de Borriana,
ha fet públic el darrer estudi
realitzat sobre el Refugi Antiaeri del
Camí d'Onda de Borriana, basat en
"assajos i proves de resistència de
les rajoles que componen part de
l'estructura del refugi, per a així confirmar la seguretat estructural que ja
amb els estudis i informes elaborats
prèviament teníem clara que tenia el
refugi", tal com explicava l'Arquitecte
Iván Cabrera, encarregat dels estudis
previs i disseny del projecte d'accessibilitat de la infraestructura.
Segons ha explicat a més Cabrera "aquests estudis ens permeten
disposar dels valors més exactes
possibles sobre la resistència de la
construcció, el que pràcticament és

l'últim pas per a poder finalitzar la
redacció del projecte d'accessibilitat
al Refugi, i que en un futur aporte
totes les garanties perquè puga ser
visitat de forma regular". Així ho ha
confirmat també el regidor de Patrimoni, Vicent Granel, qui ha avançat que "complint amb els diferents
terminis de reobertura i exhibició
pública de l'antic Refugi Antiaeri del
Camí d'Onda, esperem disposar de la
redacció final del projecte d'accessibilitat a la fi d'aquest mateix mes, la
qual cosa suposaria una gran notícia
de cara a accelerar al màxim l'obertura definitiva al públic de la construcció pertanyent a la Guerra Civil i
la posguerra". El mateix Granel s'ha
mostrat molt satisfet "de veure com
en els últims tres anys l'Ajuntament
està realitzant grans esforços en

Segons han detallat tant els encarregats de l'últim estudi com el mateix
Granel, "ha sigut el Departament de
Construccions Arquitectòniques de
l'Escola Tècnica Superior de la UPV
qui ha dut a terme aquestes proves
de resistències en els seus propis
laboratoris, la qual cosa sumat al fet
que des d'un principi també ha sigut
l'equip que ha coordinat el projecte
d'accessibilitat, fa que els temps de
realització i d'execució s'escurcen al
màxim, i que a partir de setembre
estiguem en condicions de mostrar
els primers detalls sobre el futur visitable del Refugi AntiaerI del Camí
d'Onda".
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OCUPACIÓ

BORRIANA CONTINUA DONANT FEINA A QUASI
100 DESOCUPATS AGRÍCOLES A TRAVÉS DELS
CONVENIS AMB EL SEPE

Q

uasi 100 persones han sigut
contractades a través dels
convenis del Servei Públic
d'Ocupació Estatal (SEPE) i gràcies al
treball de la regidoria d'Ocupació i del
Departament d'AEDL municipal, destinats a persones desocupades que
desenvolupen el seu treball durant
l'any en labors exclusivament agrícoles. En total, han sigut 194,119,49
euros els pressupostats per part
del Servei Estatal d'Ocupació Pública per a dur a terme aquestes contractacions en la ciutat Borriana, que
consten d'un mes d'ocupació per a
cadascun dels dos grups en els quals
se solen dividir els torns de treball.
El primer torn ja va iniciar els treballs
d'adequació de diferents parts del
terme municipal el passat 6 d'agost,
mentre el segon dels torns començava la feina el dimecres dia 22 quan se
sumaven a les labors de neteja, adequació o millora de diferents punts
del terme municipal, unes labors que
s'allargaran fins a mitjans del mes de
setembre.

Els treballs que ja s'han dut a terme
durant les últimes quatre setmanes
estan dividits en dos tipus d'actuacions diferents: la primera basada
en la retirada de males herbes en
els espais naturals de les zones de
Carabona, en els Horts d'Oci i Sant
Gregori; i una segona intervenció de
condicionament i neteja, la qual es
dividirà en tres parts, començant pel
Camí Vell de València, continuant per
la zona corresponent al Camí de Serra, per a finalitzar aplicant els mateixos treballs en el conegut com Camí
del Cedre. Tal com en el seu moment
va explicar la regidora d'Ocupació i
Promoció Econòmica de Borriana,
Maria Romero, “un any més hem
volgut aconseguir el major nombre

possible de contractats durant els
mesos d'estiu a través del conegut
com a atur agrícola, ja que precisament és aquest sector el que habitualment viu el pitjor moment laboral de l'any en els mesos d'estiu, per
això les de prop de cent persones que
treballaran durant aquest 2018, són
una bona notícia tant per a aquelles
persones contractades que podran
rebre el sou mensual durant l'estiu,
com a nivell municipal, pels beneficis
que puguen suposar els treballs que
duguen a terme en diferents punts
del terme municipal”. Precisament el
regidor de Via Pública, Vicent Aparisi, tal com ja va fer Romero, ha volgut “agrair el treball de coordinació i
desenvolupament dels treballs que
s'està fent per part dels treballadors
del departament de Via Pública, ja
que després d'analitzar les principals necessitats que podien cobrir
aquests quasi 100 operaris durant
l'estiu, hem aconseguit coordinar
els treballs i que el segon torn puga
també començar a treballar aquesta
mateixa setmana”.

ESPORTS

NOU ÈXIT DE PARTICIPACIÓ I APRENENTATGE
AMB LA CINQUENA EDICIÓ DEL CAMPUS
MULTIESPORTIU I D’HÀBITS SALUDABLES
Més de 270 xiquets i xiquetes han format part d'una iniciativa que no para de fer-se
gran i que enguany fins i tot ha augmentat el nombre d'inscripcions gràcies a la
creixent demanda

T

al com manifestava el regidor d'Esports de l'Ajuntament
de Borriana, Vicent Granel,
durant l'acte de clausura dels dos
torns dels quals ha constat enguany
el Campus Multiesportiu i d’Hàbits
Saludables que per cinquè estiu organitza el SME, “és molt d'agrair que
mares i pares confien totalment en
la professionalitat de responsables,

monitors i col·laboradors d'aquest
Campus, entre els que es troben els
diferents clubs esportius de la ciutat,
ja que cada any són més els xiquets
i xiquetes de Borriana que es decanten per aquesta opció durant els mesos de juny i juliol, la qual cosa ens
fa confirmar el bon treball del SME
tant en l'organització com a desenvolupament de l'esdeveniment”. I és

que un any més, el nombre de persones inscrites ha anat en augment,
fins al punt que en un dels dos torns
d'activitats es van haver d'ampliar a
més de cent cinquanta les places per
a participar en el Campus. En concret,
en el primer d'ells celebrat entre els
dies 25 de juny i el 6 de juliol van ser
un total de 118 xiquets i xiquetes els
que van poder descobrir, practicar
o perfeccionar activitats físiques i
disciplines com el badminton, futbol
sala, kin ball, jocs aquàtics, jocs rítmics, vela, atletisme, tennis, futbol...
sempre depenent de la seua edat i de
la seua col·locació en els fins a quatre
grups per edats creats en cada torn.
El segon d'ells va tenir lloc entre el 9
i el 27 de juliol, i van ser més de 150
els i les menors que van prendre part
en aqueixa recta final del Campus.
Tal com han explicat des del SME,
“dins del Campus, a més de les activitats purament esportives, també
hem realitzat una sèrie de revisions
enfocades a l'àmbit de la salut, que
després es converteixen en informes
sobre cadascuna de les àrees revisades als i les participants, que també

ha sigut lliurat a mares i pares en
la jornada final”. És, com resumia el
regidor d'Esports Vicent Granel, “un
avantatge més d'inscriure's i participar en el Campus, ja que a més de
passar-ho bé, practicar esport i adquirir certs hàbits saludables, també
disposen d'aquestes revisions mèdiques que poden servir per a detectar
algun tipus de problema físic que no
s'haguera detectat amb anterioritat,
per açò volem agrair a les empreses i
patrocinadors participants per seguir
sumant al Campus més recursos i
dotacions a l'hora de portar-ho endavant”. Així, el Campus Multiesportiu i
d’Hàbits Saludables s’ha convertit en
l’exemple de col·laboració i coordinació entre Ajuntament, Serveis Municipals, Clubs de la ciutat i empreses
que fa possible que cada any siga
més gran i genere molta més confiança en les famílies de Borriana.
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Josep Gómez i Sara Bonilla

TRIOMFEN EN UNA NOVA EDICIÓ DEL TRIATLÓ
CIUTAT DE BORRIANA MULTITUDINARI

L

a tretzena edició del Triatló Ciutat
de Borriana ha tornat ser un èxit
tant de participació com d'organització, en una prova que de nou ha
tingut a la costa de Borriana com el
lloc triat per al desenvolupament tant
de la carrera nadant, com en la disciplines ciclista i atlètica. A la finalització
de la prova, ha sigut el triatleta Josep
Gómez Sarrià qui s’emportava la victòria en la categoria absoluta masculina
amb un temps de 56 minuts i 35 segons, seguit del guanyador del passat
anys Bryan Le Toquin amb una marca
final de 56:44, mentre que Guillem
Segura completava el podi amb els
seus 57:00. En la categoria femenina
ha acabat sent la triatleta Sara Bonilla
del club Triatló Clavería Móstoles qui
pujaria al més alt del podi per segon
any consecutiu amb un temps final d'1
hora, 4 minuts i 16 segons. La segona
plaça ha sigut para Naomi Martínez
Sánchez amb un temps de 01:06:26 i la
tercera per a Sonia Ruiz Melguizo amb
una marca final de 01:07:06.

Una vegada més, l'espectacular districte marítim de Borriana ha sigut
l'escenari privilegiat pel qual ha transcorregut la prova. La platja de l'Arenal
ha acollit la primera de les proves de

natació que els i les triatletes han completat en uns deu minuts i que constava de 750 metres. A continuació,
els carrers tant del Port, com del Grau
i la Malvarrosa, i en alguns moments
arribant a besar el casc urbà ha acollit
el tram de ciclisme d'una distància de
20 quilòmetres. Una part d'ells, la més
propera al mar, ha servit també per a
la carrera a peu de cinc quilòmetres
que ha acabat per decidir als millors
classificats, Gómez i Bonilla. El regidor
d'Esports de l'Ajuntament de Borriana,
Vicent Granel, ha volgut estar present,
en el lliurament de trofeus i ha destacat que “una vegada més, i ja van tretze
en el cas del Triatló Ciutat de Borriana,
l'èxit ha sigut doble ja que a nivell organitzatiu cada vegada és més eficient el
dispositiu coordinat per l'organització
i membres del Servei Municipal d'Esports i de treballadors de Via Pública, i
d'altra banda el nombre de participants
segueix sent molt elevat i el nivell de
les marques i de l'espectacle que s'ofereix en la platja i els carrers de Borriana
és cada vegada major”.

ESPORTS

David Palomera i Laura Aguilar

ES PROCLAMEN GUANYADORS EN UNA NOVA
MULTITUDINÀRIA EDICIÓ DE LA VOLTA AL CLOT

U

n any més, i amb aquesta
s'arriba a la disetena edició,
La Volta al Clot ha tornat a
convertir la seua cita anual en una
festa al voltant de l'esport i d'un dels
paratges naturals més emblemàtics
de la ciutat de Borriana com és el Clot
de la Mare de Déu o Estany de la Vila.
I ho ha aconseguit una vegada més
amb una alta participació en les diferents proves que el club d'atletisme
Amics del Clot, amb la col·laboració
de la regidoria d'Esports, havia programat per a la jornada. En la prova
competitiva que consta de completar dues voltes sobre el paratge del
Clot, s'han imposat David Palomero
del club Amics del Clot amb un temps
de 21:01 en la categoria masculina, i
Laura Aguilar del club Running Moró
amb un temps de 26:48 en la femenina. En homes, Ramón Barrachina
i Raúl Ferrer han completat el podi,
mentre que María Ángeles Lozano i
Laura Tarrasón han acompanyat a la
guanyadora en l'entrega de premis.
Però una vegada més, l'ambient que
es respira cada any en La Volta del

Clot ha sigut el més destacat, ja que a
la carrera oficial competitiva li acompanyen tot un conjunt de proves per
a totes les edats que converteixen la
vesprada en el Clot en una jornada
de festa i oci saludable per a tot tipus
de participants. Així, des dels més
xicotets i xicotetes d'entre 4 i 7 anys
que podien completar una distància
de 500 metres fins a aquells i aquelles que han participat en la carrera
no competitiva al voltant del paratge
del Clot de la Mare de Déu, més de

cinc-centes persones han participat
en una jornada que en paraules del
regidor d'Esports, Vicent Granel, que
ha sigut l'encarregat, junt al regidor
Vicent Aparisi, de lliurar els trofeus
als guanyadors, “ha tornat a demostrar que la prova més clàssica del
calendari atlètic de Borriana seguix
sent una cita ineludible per a tots i
totes les que apreciem el privilegi de
poder practicar esport a l'aire lliure
en la nostra ciutat en llocs tan privilegiats com el Clot”.
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SANITAT

ELS TRACTAMENTS CONTRA MOSQUITS
A BORRIANA GARANTEIXEN UNA MENOR
PRESÈNCIA EN EL FINAL DE L'ESTIU

E

l regidor de Sanitat de l'Ajuntament de Borriana, Manel
Navarro, ha volgut revisar personalment els tractaments que l'empresa contractada per a la lluita contra la presència dels diferents tipus
de mosquits segueix duent a terme
en el conjunt del terme municipal. Tal
com ha explicat després de la revisió
realitzada tant en el districte marítim
com en llocs com el Riu Anna, “malgrat que el major repunt de presència
de mosquits va tindre lloc a mitjans
del mes de juliol amb una proliferació del mosquit de marjal que ja va
ser tractada i atallada, l'empresa
contractada per al control i prevenció ha seguit realitzant les labors
encomanades per la regidoria amb
la realització de revisions cada setmana i l'aplicació de tractaments en
cas de ser necessari”. Així, el primer
dia de la setmana l'aplicació de tractaments va tenir lloc en les diferents

sèquies i eixides d'aigua fins al mar
que “són els punts on habitualment
poden produir-se majors acumulacions d'aigua estancada després de les
pluges, així que ha sigut el primer lloc
tant revisat com a tractat per a eliminar les escasses larves que s'han localitzat i evitar la seua proliferació”. I
si el dilluns els treballs es van centrar
en les platges del Grau, la Malvarosa, l'Arenal i la zona de la Serratella,
durant el dimarts les labors s'han
traslladat també a part del casc urbà
i els seus voltants. Fins al llit del Riu
Anna, on també s'han revisat diver-

sos punts en els quals s'havia acumulat aigua estancada després de
les pluges de la passada setmana,
també s'han desplaçat els operaris
de Lokimica, empresa contractada
per al tractament de plagues, per a
realitzar tant la revisió com la posterior aplicació del material vaporitzat
que impedeix el desenvolupament i
creixement dels mosquits en fase
larvària”.
El mateix regidor, Manel Navarro, ha
volgut, a més, “eixir al pas de determinades acusacions que durant tot
l'estiu ha abocat l'oposició, convertint en un mantra les crítiques sense
arguments de fons sobre els treballs
preventius i tractaments, ja que no
s'han deixat de dur a terme en cap
moment, i malgrat el repunt de juliol
en la marjal, la situació, les queixes i
les molèsties han seguit disminuint
com en els últims tres estius”.

CULTURA

CROÀCIA I ESLOVÈNIA DOS ESCENARIS MÉS
EN EL CURRÍCULUM INTERNACIONAL DEL
GRUP DE DANSES L’ARENILLA

D

os països de l'Europa Meridional, concretament Croàcia
i Eslovènia, han sigut durant
aquest estiu els escenaris per al Grup
de Danses L’Arenilla de Borriana, en
una nova aventura cultural que des
de fa anys intenten repetir cada estiu. Fins a allà es van desplaçar els i
les seues integrants per a mostrar la
música i els balls tradicionals valencians en els festivals internacionals de
Zagreb i Beltinci. El Festival Internacional de Folklore de Zagreb (Emđunarodna Smotra Folklora) és el més
prestigiós del país, organitzat per la
Sala de Concerts Vatroslav Lisinski, la
major institució cultural del país, amb
el suport del Minisiteri de Cultura de
Croàcia, l'Ajuntament de Zagreb, els
consorcis de turisme de Zagreb i
Croàcia i la Societat de Compositors
de Croàcia. Enguany se celebrava la
52 edició, i es va voler comptar amb

la presència de vint grups croats i
quinze grups procedents de països
estrangers com Albània, Àustria,
Bèlgica, Colòmbia, Geòrgia, Indonèsia, Mèxic, Nova Zelanda, els Països
Baixos, Polònia i la Xina. Els actes
van tenir un acolliment i seguiment
a nivell estatal mitjançant la retransmissió en directe per la televisió croata, així com actuacions en viu en la
mateixa capital, com en la plaça Ban
Jelacic, la plaça Gradec i la sala de
concerts Vatroslov Lisinsk. A més,
el festival, també va tenir representació fora de Zagreb, ja que una de
les actuacions es va celebrar en el
Castillo Erdödy de Kerestinec, en la

localitat de Sveta Nedejla, en la qual
van participar la majoria de grups estrangers, i una altra en la qual el grup
borrianenc es va desplaçar fins a Beltinci on va participar juntament amb
el conjunt de Bòsnia i Hercegovina en
la 48 edició del seu festival folklore
(Mednarodni Folklorni Festival). Des
de la seua fundació l'any 2000, el
Grup de Danses L’Arenilla ha representat a Borriana en una quinzena de
festivals internacionals, havent estat
al País Basc, França, Bèlgica, Anglaterra, Lituània, Canadà, dues vegades
a Itàlia i cinc a Portugal, al que ara cal
sumar la gran experiència a Eslovènia i Croàcia.
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CULTURA

L’AGRUPACIÓ FILHARMÒNICA BORRIANENCA
PORTA FINS A DISNEYLAND PARÍS
LA MÚSICA DE BANDA
El conjunt de Borriana va posar la banda sonora a les desfilades del parc d'atraccions a
més de poder gaudir de diferents visites a la capital francesa

L

a banda de música de l’Agrupació
Filharmònica Borrianenca, una
de les més joves de la província,
ha viatjat aquest estiu a França, més
concretament a la seua capital París,
on va ser l'encarregada d'obrir la desfilada principal en el parc d'atraccions
Disneyland, on és habitual que grans
bandes i conjunts musicals s'encarreguen d'encapçalar l'obertura de les
instal·lacions. Més de 50 músics van
ser els protagonistes d'iniciar la cer-

cavila diària que es va realitzar en el
parc temàtic de la factoria Disney. El
conjunt d'intèrprets juntament amb
els seus acompanyants, van sumar
més de 140 viatgers, i fins a tres autobusos van eixir en direcció a París,
on, a més de posar la banda sonora
a la desfilada també van tenir temps
de divertir-se en les atraccions i de
visitar el parc, el qual van gaudir tant
grans com a xicotets. A més, l'expedició va tenir l'oportunitat de passar

un dia en la capital francesa, conèixer
la Torre Eiffel així com els diferents
enclavaments de la ciutat parisenca.
La banda de Borriana va haver de realitzar la preparació en una de les zones preparades en el parc per, a continuació, començar la cercavila, on
va amenitzar al públic assistent amb
els mítics pasdobles valencians, com
el conegut “Paquito el Chocolatero”.
Des de la mateixa direcció de l’Agrupació es confirmava la satisfacció
d'haver pogut gaudir durant quatre
dies del viatge i de la seua actuació
a Disneyland.
No és la primera vegada que l’Agrupació Filharmònica Borrianenca
visita el parc temàtic, ja que fa deu
anys els músics de la localitat ja ho
van fer, en aquella ocasió per obrir
la desfilada nocturna pels carrers de
Disneyland.

PARTICIPACIÓ-AAVV

REPRESENTANTS MUNICIPALS ARREPLEGUEN
LES REIVINDICACIONS DE LA AAVV DEL GRAU
DE BORRIANA

E

ls edils de Poblats Marítims,
Vicent Aparisi, i de Participació
Ciutadana, Maribel Martínez, al
costat de diversos representants municipals, s'han reunit amb la AAVV del
Grau de Borriana per a analitzar ja a
la fi d'estiu, “les principals reivindicacions i possibles millores a dur a terme en aquest districte marítim, en el
qual existeixen àmbits i camps sobre
els quals treballar tan diferents com
el paratge natural del Clot, la mateixa
platja o la via pública”, tal com explicava Aparisi després de la trobada que
ha tingut lloc en la mateixa seu de la
AAVV.
Els representants municipals han explicat posteriorment que “algunes de
les principals preocupacions al Clot

de la Mare de Deú, és l'aparició d'una
plaga en algun dels exemplars del paratge, sobre el què ja hem informat
des estudis realitzats pel departament de Medi Ambient que en breu
iniciarà tractaments específics per a
solucionar la situació”. A més, també
es va parlar sobre les característiques
de la zona de platja del Grau, sobre la
qual el mateix Aparisi explicava que

“ja hem traslladat en diverses ocasions als veïns i veïnes que precisament disposar d'una platja de pedres
d'uns 150 metres, al costat del més
d'1,5 km de platja d'arena, és precisament una diferència a preservar, per
la qual cosa entenem que el millor és
mantenir-la tal com està, sempre tenint en comptre que realitzem tots els
treballs necessaris per tal que la platja
siga totalment accesible”. Finalment,
també es van traslladar algunes indicacions sobre com actuar a l'hora de
denunciar les possibles infraccions
que alguns motociclistes duen a terme en la Via Pública, realitzant un avís
a Policia Local que serà qui puga actuar sobre aquest tipus d'actes incívics
en la zona del Grau.

LA SERRATELLA TAMBÉ EXPOSA LES SEUES
INQUIETUTS I DEMANDES ALS REPRESENTANTS
MUNICIPALS

E

ls regidors de l'Ajuntament de
Borriana Vicent Aparisi, Santi
Zorio, Maribel Martínez i Cristina Rius, a més d'una representació de
l'oposició municipal, han participat en
l'assemblea dels veïns i veïnes de La
Serratella on han pogut arreplegar les
reivindicacions i punts de vista que
els han traslladat sobre la gestió municipal en la zona. Durant la part final
del mes d'agost, han sigut vàries les
associacions veïnals que s'han reunit
amb els i les representants municipals per a seguir millorant i optimitzant la gestió que des del consistori
es porta realitzant durant els últims
tres anys. En el cas de la Serratella,
una de les reivindicacions que ja s'ha
pogut complir durant aquest exercici ha sigut l'execució de la unitat

A-30.31, que durant anys ha sigut
una de les principals reclamacions

dels veïns i veïnes d'aquesta zona del
districte marítim borrianenc.
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SERVEIS SOCIALS-IGUALTAT

L'ESCOLA TALLER DE BORRIANA ACULL UNA
NOVA FORMACIÓ EN IGUALTAT I PREVENCIÓ
DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
per dos grups: el primer al que han
assistit els alumnes i alumnes que
s'estan formant en l'especialitat de
Jardineria, i el segon i últim grup dirigit als alumnes i alumnes d'assistents als cursos de Turisme i Animació Sociocultural.

D

es de la regidoria d'Igualtat de
l'Ajuntament de Borriana s'ha
dut a terme un projecte basat
en la formació en matèria d'igualtat i
prevenció de violència de gènere. Per
això, durant dos dies consecutius, 6 i
7 d'agost, i en horari de 10:30 a 12:30
hores, s'ha impartit un curs didàctic
tant per a dones com per a homes,
per a tractar de conscienciar sobre la

importància d'aquestes qüestions en
la societat actual, a més de donar a
conèixer una sèrie d'eines per a prevenir possibles casos i situacions de
violència masclista.
Ha sigut l'alumnat de l'Escola d'Ocupació “Et formem” qui ha rebut
aquesta formació en l'Escola Taller
de Borriana, que ha estat compost

Tal com han explicat des de l'Agència d'Igualtat i la mateixa regidoria de
l'Ajuntament de Borriana que s'han
encarregat de l'organització de les
xarrades i formacions, “la finalitat
d'aquesta xarrada formativa és la de
donar a conèixer determinats conceptes en matèria d'igualtat i violència masclista, perquè així l'alumnat
dels tallers i cursos formatius municipals tinguen l'oportunitat d'adquirir
coneixements bàsics i necessaris per
a saber diferenciar aquests casos,
així com poder posar en pràctica el
que han pogut aprendre en cas que
es manifesten”.

L'ASSOCIACIÓ DI-CAPACITAT CELEBRA LA
SEUA PRIMERA JORNADA DE CONVIVÈNCIA
I ES DÓNA A CONÈIXER A BORRIANA

L

a platja de l'Arenal de Borriana
ha sigut el lloc triat per l'Associació Di-Capacitat de Borriana
per a celebrar una jornada de Convivència i donar-se així a conèixer entre la ciutadania.. Durant tot un matí
van tindre lloc una completa jornada
familiar, en la qual van destacar, per
exemple, els tallers adaptats per al
col·lectiu de Diversitat Funcional,
i en la qual no van faltar activitats
tant dins com fóra de l'aigua per a
diversió dels i les més xicotetes. Tal
com han pogut comprovar els i les
que s'han acostat fins a la platja de
l'Arenal, les activitats s'han basat en
una col·lecció de 16 jocs gegants tradicionals fets a fusta per a tot tipus
de participants, que recorden als jocs

més tradicionals i antics, i amb els
quals ens es ha demostrat que qualsevol pot seguir divertint avui, a més
de aprendre diferents formes d'oci, o
començant a familiaritzar-nos amb
conceptes com l'empatia, la solidaritat o el treball en equip. Per a portar
avant tota l'activitat, un grup format
per 7 monitors i un coordinador han
estat en tot moment al comandament d'aquesta primera convivèn-

cia perquè les famílies hagen pogut
gaudir sense problema del laberint,
air-hoquei, les anelles o el limb, entre
molts altres jocs. Tal com explicaven
la regidora de Participació Ciutadana, Maribel Martínez, o el de Poblats
Marítims, Vicent Aparisi, presents en
la jornada, “es tracta, d'una banda,
de donar a conèixer a una associació nova creada en la nostra ciutat,
i per una altra, gaudir d'una jornada
de convivència, en la qual xiquets,
xiquetes i famílies completes han
pogut divertir-se amb tot tipus de
jocs i activitats i s'han acostat molt
més als conceptes d'empatia o treball en equip que es promouen des
de Di-Capacitat”.

SETMANA DEL MAR

LA SETMANA DEL MAR DE BORRIANA
LLIURA ELS PREMIS DESPRÉS DE TOTA
UNA SETMANA D'ACTIVITAT NÀUTICA
L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, i la regidora Cristina Rius, presents en
un lliurament de premis que va tornar a convertir-se en una festa de clausura després
de més de nou dies d'activitats

L

es instal·lacions del Club Nàutic de
Borriana van ser el lloc triat per a
l'acte final de lliurament dels premis en les diferents categories d'una
nova edició de la Setmana del Mar, que
un any més el mateix club i el consistori
han organitzat per a “seguir fent créixer la pràctica dels esports nàutics en
la nostra ciutat, que en els últims anys
ha demostrat disposar de tot el necessari per a ser un referent en aquest
tipus d'esdeveniments”, com remarcava la mateixa alcaldessa, Maria Josep
Safont en l'acte de clausura. Així, es va
fer lliurament als principals premiats
en cadascuna de les categories i diferents regates de vela que van tenir

lloc durant la setmana anterior. En la
regata Ciutat de Borriana 2018, va ser
l'embarcació El Jaleo del C. N. Borriana
qui va aconseguir proclamar-se com a
guanyadora, amb Francisco José Llopis
com a Patró, seguida de Rauxa Cuatro
Dxt Nàutic del RCN Castelló que va ser
segona i Remoli del CN Borriana en
tercer lloc. Mentre en la Classe B de
la mateixa regata, el iot Kanival del CN
Canet d'en Berenguer va ser primer,
seguit d'Albebaran del RNC Castelló i
del iot Cuxo del CN Borriana que acabava tercer. A més en la Classe A de
la Regata Inversa també van rebre el
seu guardó Intrépido Dos com a primer
classificat, Remoli com a segon i Picaro

com a tercer, tots ells del CN Borriana.
En la classe B es va imposar Albebaran,
seguit de Kanival i de Leiazan del CN
Cervera. Finalment en la regata mixta
forma per dona i home en cada embarcació, Remoli va ser primer, Bohemio
segon i Intrèpid II tercer classificat de
la Classe A, mentre que en la B, Cuxo es
va imposar, seguit Luison i Rosa Roser.
A més, també es van lliurar els premis
del Trofeu de Pesca Ciutat de Borriana,
en el qual van aconseguir fer-se amb
el primer lloc Ángel Martínez, Alejandro Marqués, Juan Sánchez i Ainoha
Martínez amb la seua embarcació Les
Papes. Tal com van recordar tant els
representants del Club Nàutic de Borriana com a organitzadors de la prova,
com la mateixa alcaldessa Maria Josep
Safont, “Borriana segueix sent un referent per a tot tipus d'esports que tinguen al mar com a escenari privilegiat
de celebració, i que cada any la Setmana del Mar del Club tinga més participants i l'ambient seguisca sent tan sa
i festiu com el primer dia, encara ajuda
més que es coneguen els recursos i la
capacitat organitzativa dels clubs esportius i de la pròpia ciutat”.
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LA RUTA DELS

“Camins de L’Ordre de Montesa”

PREN BORRIANA COM A FINAL D'UNA DE
LES SEUES ETAPES

B

L'alcaldessa i el regidor de Cultura van rebre als participants
en la ruta que passa per la ciutat de la Plana

orriana ha sigut el punt final de
la segona etapa que realitza el
ciclista José Chamorro, al costat d'un grup de companys, pel traçat denominat “Camins de l’Ordre de
Montesa”. Una iniciativa amb la qual
es pretén recórrer i donar a conèixer
una bona part de les poblacions que
van formar part d'aquell senyoriu
creat ara fa 700 anys per Jaume II.
L'alcaldessa, Maria Josep Safont, i
l'edil de Cultura, Vicent Granel, van

el recorregut d'aquest itinerari, i que
serveix de cartilla d'encunys en cada
parada.

rebre als ciclistes en les portes del
consistori. Al mateix temps van signar en els mallots en els quals figura

El principal objectiu d'aquesta iniciativa és recórrer els 300 quilòmetres
que separen les dues poblacions de
Montesa i Sant Mateu, amb l'objectiu
de commemorar i recuperar la història
dels pobles implicats en aquesta ordre, i fomentar la ruta turística entre
els ciclistes valencians i visitants.

OPINIÓ

UN BUEN AGOSTO

E

s una satisfacción poder transmitir
buenas noticias, máxime cuando
derivan de una gestión trabajosa
que se demuestra eficaz; pues no estamos para otra cosa que para servir
a los vecinos y vecinas de Borriana con
diligencia, velando por los intereses públicos.
Y resulta que, cuando se escriben estas
líneas agosto prácticamente finaliza, y
haciendo balance de este mes no podemos sino calificarlo como bueno, o incluso muy bueno, porque los datos ahí
están:
ARENAL SOUND
Hemos celebrado una de las mejores
ediciones –si no la mejor- del festival
Arenal Sound. Y lo decimos con la boca
grande porque, salvo incidencias puntuales (y pedimos disculpas a quienes
las hayan sufrido), todo ha funcionado
muy bien. El dispositivo de seguridad ha
sido impecable, el tráfico no ha sufrido
colapsos reseñables, el número de incidencias recogidas por la Policía Local
–a quien felicitamos, junto a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil
de Borriana, al resto de fuerzas y cuerpos, y también a los trabajadores de vía
Pública- ha sido bajo, y Borriana ha sido
escenario, una vez más, de un evento
importante, lleno de juventud e ilusión.
Todo ello no ha sido producto de la casualidad, sino de la buena planificación
y gestión que los Socialistas hemos
llevado a cabo junto con Policía, vía pública y la propia empresa organizadora,
para mejorar la seguridad, minimizar las
molestias, e incidir con mayor tesón en
la limpieza viaria y de nuestras playas.
Una gestión que ha dado sus frutos en
una edición del festival en la que miles
de personas han podido comprobar que
Borriana es una Ciudad acogedora.
MEJORAMOS EN SEGURIDAD
Para dotar durante todo el año de mayor
seguridad a los vecinos y vecinas en la
zona marítima (especialmente en Puerto y Serratella) se ha instalado un repetidor de las emisoras policiales en la
Cofradía de Pescadores (a la que agradecemos su colaboración), en una tramitación rápida y eficaz que ha servido y
servirá para dar mucha más seguridad a
vecinos y visitantes; y es que invertir en
seguridad es invertir en calidad de vida y
futuro, y los Socialistas lo tenemos muy

presente.
CARRIL CICLO PEATONAL
DE LA CARRETERA DEL GRAO
Durante este mes también se ha avanzado considerablemente en el carril
que cerrará el anillo Borriana-Puerto-Grao-Borriana, para peatones y ciclistas, continuando la senda que los
Socialistas iniciamos con la mejora de
la carretera (hoy Avenida) del puerto,
en una obra que, por el mero uso y satisfacción de tantos usuarios, está más
que amortizada. Otros gobernaron 20
años y no hicieron NADA.
Queremos una Ciudad para las personas, y la estamos consiguiendo.
AVANCES EN LAS OBRAS
DEL MERCADO CENTRAL
Como les prometimos, estamos muy
pendientes en la evolución de las obras
del Mercado Central, que han avanzado durante este mes de agosto a buen
ritmo y que permitirán que, a la mayor
brevedad, restauradores y comercios
tradicionales puedan volver a abrir sus
puertas, pero esta vez en unas instalaciones más adecuadas y seguras.
Sabemos que ello no está exento de
molestias, pero la seguridad y la salud
son valores en los que necesariamente
hay que perseverar, y agosto ha servido
para adelantar lo que era necesario en
el mes con menos afluencia de clientela.
Los Socialistas estamos convencidos
que era necesario y que muy pronto las
puertas de nuestro querido Mercado
Central abrirán con toda normalidad,
pero en unas mejores instalaciones.
LIMPIEZA EN VÍA PÚBLICA
Mucho se ha dicho y escrito sobre la
limpieza en Borriana en las últimas se-

manas, y mucho de lo dicho roza la barbaridad. El Grupo Municipal Socialista
quiere hacer un claro llamamiento a la
cordura y al civismo de todos, para que
se utilicen los contenedores adecuados,
se llame al servicio de recogida de voluminosos en los días programados, etc.
Desde que entramos a gobernar continuamos trabajando con la misma
empresa que limpiaba en gobiernos
anteriores, y es más, hemos mejorado
sustancialmente las prestaciones del
contrato ampliándolo notablemente.
Son datos objetivos.
Ahora bien, Borriana es de todos, y todos debemos colaborar activamente en
que esté en óptimas condiciones, siendo respetuosos con la vía pública. En
definitiva, el civismo es imprescindible,
sin que pueda culparse al Equipo de Gobierno (como tampoco a la propia empresa) de actos impropios que algunos
llevan a cabo, porque no respetan nada.
Borriana es de todos, y todos tenemos
la obligación de cuidarla.
FIESTAS DE LA MISERICORDIA
Cuando se escriben estas líneas también están próximas a celebrarse las Fiestas en honor a la Patrona de Borriana,
la Mare de Déu de la Misericòrdia, que
un año más, debido a un trabajo intenso, se dirigen a todos los públicos y con
una gran variedad de actos y actividades, para llegar al máximo de personas
posible, con pluralidad en la oferta de divertimento y, sobre todo, participación.
Les deseamos sinceramente que las
disfruten y les garantizamos que los Socialistas no dejaremos de trabajar, como
siempre, para que todo salga a pedir de
boca.
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TREBALL AMB COMPROMÍS

S

empre diuen que al setembre comença el curs, i els bons propòsits,
i aquest setembre no serà menys.
Amb les festes patronals també arriben
nous projectes, i altres que finalitzen
amb èxit. I és que aquestes festes podem veure un mercat municipal renovat,
amb un sostre nou, sense material tòxic,
i que ajudarà a que la climatització siga la
millor per una mercat que està de moda,
i que ha aconseguit obtindre un nou concepte de mercat municipal. Ningú ha dit
mai que seria fàcil, però s’ha de tindre la
valentia per a tirar endavant projectes
que sumen a la nostra ciutat.
Les obres de la coberta del mercat varen arrancar en juliol, i tal i com es va
prometre, el setembre ha estat obert, i
en funcionament. Els mercaders poden
conviure amb els veïns, veïnes i penyes
que acudeixen al mercat a comprar per a
les seues festes, i això, perquè la feina ha
estat ben feta, i tot torna a la normalitat,
encara que queda per davant el concepte
de mercat que Borriana vol, i que hem de
treballar en tots els actors implicats.
Amb el mercat, i les portes obertes, la
reobertura serà més un símbol que un
fet en si, ja que els mercaders tindran
preparades les seues parades des de la
setmana de festes.
Amb el mercat obert, els projectes municipals es sumen. El mes de setembre arranca amb l’inici d’un projecte important
per a la nostra ciutat. Si important va ser
el boulevar, amb el carril bici i vorera de
l’avinguda Jaime Chicharro, l’antiga carretera del Port, ara toca actuar en la carretera del Grao, i convertir-la en una connexió que complete el casc urbà amb la
zona marítima. Una inversió de 750.000
euros a càrrec dels Fons Feder, i que farà
que la gent de Borriana, i els visitants
que ho fagen, puguen tindre dos vies de
connexió a peu o en bicicleta amb la zona
marítima. Vertebrar el territori i fer unió
de la nostra ciutat.
I dic això, perquè amb el carril bici del
Grao es completarà una aposta per vertebrar la ciutat, al que s’unirà la rehabilitació del polígon del Camí Fondo, amb

les ajudes del IVACE, i que ascendirà a
quasi 180.000 euros. A aquest projecte,
es suma l’entorn de Sant Blai que en uns
mesos començaran les obres, la pavimentació del carrer l’Escorredor, la millora de la torre medieval del carrer Sant
Pasqual.
Per altra banda, el Centre de les Arts
Martí de Viciana és l'únic centre cultural
que aglutina la música, la dansa i les arts
plàstiques, i que a més a més, ho treballa de manera conjunta. Reconegut arreu
del territori valencià, i en els últims anys,
per la Generalitat Valenciana aconseguint les màximes subvencions, el centre necessita una actualització per a que
puga ser per a totes i tots. Per una banda, a fer-lo accessible per a tot l'alumnat,
i que no hi haja cap barrera arquitectònica, i per altra, a poder actualitzar-lo a
les noves tecnologies. Per això, amb el
recolzament de tota la ciutadania, en els
propers mesos es realitzarà una inversió
de més de 74.000 euros destinats solament a millorar un centre que pedagògicament es punter en el seu sector, encara que necessita d'aquesta actualització.
L'accessibilitat del centre es centrarà
principalment en la posada a punt de les
portes d'accés a cadascuna de les aules
que ara es troben en tot l'edifici. Les portes insonoritzades s'adaptaran de manera que qualsevol persona puga poder
transitar per tot el centre sense proble-

mes. Una actuació important per a que el
centre obtinga els certificats necessaris
per a que els estudis que es realitzen puguen tindre un certificat oficial.
De la mateixa manera, la actualització de
les activitats, tant en Jardí Artístic, Música, Dansa i Arts Plàstiques, deuen anar
acompanyades d'una actualització en les
seues aules, i pera això es vol realitzar una
implantació de material electrònic com
pissarres digitals, tablets, i la instal·lació
de wifi en les aules, per a poder comptar
amb més possibilitats a l'hora d'estudiar.
Ara recorde fa tres anys que alguns bromejaven d’aquest projecte, que no duria
res per a Borriana. Els mateixos són els
que ara gaudeixen dels projectes fets
realitat, dels que en tràmit, i encara així
els costa reconèixer el treball fet per un
govern que realment pensa en els seus
veïns i veïnes, i deixa de costat els interessos personals.
Compromís hem arribat a les institucions per a treballar, per millorar la vida de
les persones. Compromís per Borriana
segueix treballant per a tindre una Borriana millor. Si vols participar i proposar,
no dubtes en posar-te en contacte per a
fer de la nostra ciutat, un projecte comú.

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

OPINIÓ

AVANCEM EN TRANSPARÈNCIA
I EN MILLORES SOCIALS

D

esprés d’este estiu calorós continuem amb forces renovades treballant per millorar Borriana. Volem
transformar el nostre poble en una ciutat
moderna i democràtica preparada per al
futur, sense deixar de banda els aspectes
socials que s’han de millorar i tenint molt
present la ciutadania menys afavorida.
Amb estos fins la regidoria de Participació
continuem reunint-nos amb els diversos
col·lectius i associacions de la ciutat, tal i
com fem des de fa mesos. Estes trobades
ens aporten una informació estable i profitosa que ens ajuda a millorar la nostra
ciutat. Entre les demandes que han sorgit
en aquestes reunions, de les quals hem
pres bona nota, és l’organització de més
cursos sobre la Certificació Digital per a
les associacions. La nostra regidoria oferirà en breu aquesta formació per facilitar
que les associacions no tinguen cap mena
de dificultat per fer totes les sol·licituds
que desitgen a l’Ajuntament. Recordem
que la Certificació Digital serà obligatòria
en breu per fer estos tràmits.
Des de la regidoria de Trasparència, volem
destacar dos actuacions que s’estan duent a terme.
• La nostra regidora Maribel Martínez
està reunint, d’una banda, totes les des·
peses que s’han generat per la realització
del festival Arenal Sound i, d’altra banda,
els ingressos aportats per part de l’em·
presa organitzadora pels terrenys i pels
serveis requerits. Quan disposarem de
tota esta informació la posarem a l’abast
de totes i de tots. Considerem fonamen·
tal la publicació d’estes xifres, per tal que
la ciutadania de Borriana conega de pri·
mera mà tota la informació referent a les
diverses festes i esdeveniments que se
celebren en la ciutat.
• La segona actuació consisteix en la con·
fecció del Butlletí de Transparència, que
un any més esdevé un requisit bàsic de la
transparència municipal. Este document
el farem arribar a tota la ciutadania junt
amb el BIM.

social ajudarà a agilitzar les sol·licituds
que estan pendents.
• En legislatures passades els Serveis So·
cials municipals van ser descentralitzats
amb l’excusa de millorar les instal·lacions,
fet que no es va produir mai. Estem treba·
llant molt per aconseguir un local on cen·
tralitzem totes les oficines que depenen
de Serveis Socials i que tinga unes instal·
lacions òptimes i accessibles per a oferir a
la població un servei en bones condicions.
• Per últim, volem recordar que amb l’en·
trega de 12 vivendes este trimestre ja
són 45 les vivendes socials rehabilitades
per a famílies amb necessitat d’habitatge.
Els governs passats del PP van demos·
trar que no governaven per a tots, ja que
deixaven de banda les famílies amb més
dificultats econòmiques. Podemos Borri·
ana sempre tindrem ben present la gent
més humil i amb menys recursos per tal
d’assegurar una societat més justa i equi·
tativa.

En la regidoria de Serveis Socials hi ha
tres aspectes que han sigut l’eix del nos·
tre treball el darrer mes:

La regidoria de Sanitat ha certificat que,
un any més, la incidència dels mosquits
en la localitat s’ha aconseguit reduir. Els
serveis preventius contractats amb l’empresa responsable i els esforços que vam
dedicar per evitar la propagació de plagues han donat els bons resultats que
esperàvem.

• Hem aconseguit contractar 2 persones
que s’incorporaran a la plantilla dels Ser·
veis Socials Municipals per aconseguir
una millora en el tractament dels expedi·
ents. Considerem que és important reduir
l’espera en els tràmits relacionats amb la
nostra regidoria, ja que d’ella depén el
benestar de moltes persones de la nostra
ciutat. Estem convençudes que este aug·
ment del personal que treballa en l’àmbit

Per tancar el balanç d’este mes, des de
Podemos Borriana creiem que encara
es pot millorar molt la gestió d’esdeveniments que se celebren ací, com ara
l’Arenal Sound. Encara que no sempre
aconseguim que les nostres propostes de
millora siguen escoltades com ens agradaria, seguirem insistint-hi i lluitant perquè siguen tingudes en compte. Pensem
que la nostra veu és la de molts ciutadans,

que sense voler renunciar a festivals que
donen a conéixer el nostre poble i donen
benefici a molts sectors, creiem que cal
planificar i dissenyar molt millor la celebració d’estos actes.
Per últim, volem destacar que l’avanç en
els aspectes socials de la ciutat és evident.
Molts progressos s’han aconseguit des
de la regidoria de Serveis Socials i, d’altres, gràcies al nostre recolzament en els
projectes que des d’este govern s’estan
duent a terme. Creiem fermament que hi
ha coses que han de millorar i d’altres que
han de canviar, per això continuem esforçant-nos per seguir endavant recolzant
l’equip de govern del qual formem part.
Borriana es mereix un govern progressista i nosaltres continuem treballant com a
part d’aquest per a assegurar-lo.
A Borriana, sí que es pot.
Si vols col·laborar amb nosaltres, envia’ns
un correu.

#ABorrianaPodem
podemosburriana@gmail.com
podemosburriana.wixsite.com/sepuedeburriana
Canal d’Informació en Telegram: telegram.me/podemborriana
Facebook:
www.facebook.com/podemos.burriana
Twitter:
twitter.com/podemosburriana
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ARRANQUE DE CURSO
La Misercòrdia marca en Burriana el fin del
verano y el inicio de curso. Un curso que
ya ha arrancado para nuestros pequeños
mientras hay políticos con despacho en el
ayuntamiento que tristemente siguen de
vacaciones. Indefinidas.
*Tijeretazo de 53.000 euros al contrato
de limpieza. Que Burriana está sucia no
corresponde a una crítica política, es un comentario que se replica en la calle, en boca
de vecinos, comerciantes y visitantes. El
abandono, la suciedad y las plagas que se
multiplican al calor de los residuos crecen
mientras las soluciones no aparecen. El
PSPV decidió este mes de agosto disminuir
los fondos del contrato de limpieza. Lo hizo
el 2 de agosto cuando la alcaldesa firmó un
decreto por el que reducía en 18.150 euros la partida de limpieza viaria. El pasado
30 de agosto volvió a repetir la operación,
en este caso sustrajo 35.520 euros. En total, solo en el mes de agosto, el PSPV ha
reducido el contrato de limpieza viaria en
53.670 euros. Las soluciones todavía las
esperan los vecinos en la calle.
*Sin noticias de Costas. Este pasado lunes 10 de septiembre la alcaldesa acudía
a Madrid para reunirse con Costas. Lo hacía
con otros municipios vecinos que volvían a
casa con inversiones y proyectos, los mismos que pasan de largo de Burriana. En la
playa de la Serratella esperan desde hace
años la inversión que permita mejorar el
tramo de costa. Como también esperan que
el PSPV se decida a licitar el Plan Especial
de la Marjalería que hace cerca de cuatro
años garantizó a los propietarios. Ni uno ni
otro. Nuestra alcaldesa acudió a la reunión
y salió en la foto, sí. Pero resultados ninguno. Cuando habríamos de ser capaces de
reclamar inversión y desarrollo, enmudecemos. Cuando habríamos de ser capaces de
garantizar el futuro de Burriana, lo dejamos
pasar, como los 16.600 m2 del Arenal que
ahora residen en manos privadas.
*El PSPV se niega a mejorar la seguridad
en la Serratella. El pasado 30 de agosto
presentamos al pleno una iniciativa para
instalar radares pedagógicos en la playa
de la Serratella. Un sistema que informa al
conductor de la velocidad que alcanza con
un efecto disuasorio en caso de superar
los límites establecidos. No buscábamos
sancionar, buscábamos informar en aras
de mejorar la seguridad a los peatones.
Sin embargo, el PSPV se opuso a la iniciativa. Una medida que en otros municipios
ya funciona con éxito gracias a iniciativas
del PP y que a Burriana la niega un parti-

do cuya alternativa es ninguna. Porque
el PSPV nada ha hecho en estos años de
gestión al frente el consistorio más allá de
prometer e incumplir. Seguimos esperando
poder aplaudirles y celebrar avances, pero
lamentablemente ni están ni se les espera.
*Safont deja a los médicos sin ambulancia. La alcaldesa de Burriana, la que anunció junto a Podemos y Compromís que
venía a rescatar a las personas, ha dejado
a los médicos sin ambulancias para atender urgencias domiciliarias. Lo ha hecho el
Pacte del Titànic a nivel autonómico y lo ha
replicado Mª Josep Safont a nivel local, rechazando junto a sus socios, nuestra moción
para devolver a los médicos las ambulancias en asistencias de urgencias domiciliarias. No solo son incapaces de garantizar
ayudas a dependientes antes de que estos
fallezcan, lo que constituye un drama, sino
que además han demostrado por segundo
año consecutivo que su incompetencia nos
obliga a devolver las subvenciones que el
Consell nos otorga para pobreza energética. Modélicos en el desgobierno, ineficaces
en la gestión.
*Los mosquitos también pican con el
PSPV. Es necesario recordar las promesas que el PSPV hizo a la ciudadanía hace
más de cuatro años. Con ellos, la gestión
de la plaga de mosquitos iba a dejar de
ser un “problema de salud pública”. Con
ellos, la molesta plaga de este insecto iba
a morir bajo el paso de la avioneta. No sé
usted, pero a nosotros nos siguen picando
los mosquitos y desconocemos si se trata
del “problema de salud pública” con el que

Vicent Aparisi, hoy concejal de Vía Pública,
alarmaba hace más de cuatro años. Lo que
es cierto es que la plaga persiste y la avioneta no la hemos visto, y eso que es ahora
el PSPV el que dirige la alcaldía.
*Pérdida de subvenciones para mejorar
caminos rurales. Los caminos rurales de
Burriana claman por una intervención que
mejore sus condiciones. Mientras municipios vecinos como Vila-real solicitaron
al Consell subvenciones para financiar las
obras, en Burriana quienes nos gobiernan
siguen encerrados en los despachos pendientes de que otros les hagan el trabajo.
Nuestra ciudad ha perdido fondos públicos
por la desidia de quien gestiona el consistorio. Como también ha perdido inversiones en materia de Patrimonio que hubieran
podido poner en valor la Torre Medieval o
el yacimiento de Vinarragell. Esos tesoros
cuya defensa Compromís abanderaba y
ahora mantiene completamente olvidados.
*No perdamos el Clot. Cuando no hay
proyecto ni modelo de gestión y se actúa
por impulsos se corre el riesgo de perder
los objetivos, de abandonar las prioridades. Burriana posee un Paraje Natural
Municipal único, el Clot. El mismo que hoy
amenaza con sucumbir a manos de quienes se erigieron en sus firmes defensores.
Háganlo por Burriana. Trabajen un poco
y esfuércense para evitar que una de las
joyas de nuestra ciudad acabe enterrada
porque quienes garantizaron su defensa
han sido, tristemente, sus verdugos.

TOCAME ROQUE

OPINIÓ

ENTRE LOS TRES LA MATARON...Y ELLA SOLA SE MURIÓ
Que el Ayuntamiento de Burriana es "la
casa de Tócame Roque" salta a la vista.
Y que eso repercute en la imagen, tanto
interna como externa, de nuestra ciudad,
es la consecuencia lógica.
La última edición del Festival Arenal
Sound, la mejor de todas las celebradas
según declaraciones de algún iluminado,
ha merecido amplios espacios en una cadena de televisión que ha mostrado las
miserias de dicho evento, con descontrol
absoluto de aforo (tuvo que intervenir la
Guardia Civil ante la impotencia de los
organizadores), acceso de menores y
consumo desaforado de alcohol y otras
sustancias. Tanto es así que recientemente una conocida revista "que sale los
miércoles" identifica a los asistentes con
"gente embadurnada en barro y droga"
La imagen de nuestra ciudad, una de las
razones para la numantina defensa del
mismo por parte del equipo de desgobierno (la otra es su reconocida incapacidad y consiguiente acatamiento de las
órdenes de la superioridad), ha quedado
por los suelos. Si a esto les sumamos que
se volverá a perder dinero (lo del coste 0
del señor Gual no se lo cree ni él), cada
vez se entiende menos la presencia de
este evento.
Unamos a esto que en el Plan Estratégico de Turismo (18.000 euros del ala en un
cajón) pide su traslado tanto de ubicación
como de fecha y entonces alguien debe
explicar las verdaderas razones para su
mantenimiento.
Ha dimitido el concejal de Turismo. Razón
oficial: Motivos personales y de salud.
Pero la realidad es más bizarra. Harto de
que no se le hiciera ni caso (lo del Plan
Estratégico de Turismo fue la gota que
colmó el vaso) prefirió "honra sin barcos"
y se fue a su casa. Se despidió, a diferencia de otros, de todos y cada uno de los
que fueron sus compañeros.
Desde CIBUR le deseamos al señor Zorio,
una vida personal y profesional llena de
alegrías, como no ha tenido dentro del
equipo de gobierno ni de su partido.
Se ha inaugurado el Museo Fallero. A pesar
de que no tiene esa calificación y por más

CIBUR
que repitan una mentira no se va a convertir en verdad. Y para acabar de arreglarlo
la concejala Llüisa Monferrer declara que
“gracias a los socialistas Burriana tiene
Museo Fallero” , no solo despreciando a
sus socios de gobierno, sino lo que es peor,
obviando que es la totalidad de los ciudadanos de Burriana quienes lo han sufragado con sus impuestos, y muchas personas
las que han colaborado de forma desinteresada para que este espacio, así que
una vez más medallas que no merecen y
si GRACIAS A TODOS LOS FALLEROS Y
FALLERAS QUE LO HAN HECHO POSIBLE.
Controlaremos eso sí, los horarios de apertura para poder disfrutarlo.
Otra cuestión que PSOE, COMPROMIS Y
PODEMOS NO TIENEN CLARO: Bueno y
barato hace tiempo que riñeron. Todos lo
sabemos. Todos menos el equipo de desgobierno. Burriana está sucia, muy sucia.
Entonces se les ocurre bajar el importe
destinado a limpieza. Primero 18.000
euros y ahora otros 35.000. Muy lógico.
Si Burriana está sucia destino menos
dinero a la limpieza...y a ver qué pasa. Estos son los que estaban en contra de los
recortes y de los tijeretazos y que venían
a salvar a las personas. Sin comentarios.
Si el tema de la TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN, fue uno de los eslóganes

más repetidos por los partidos del gobierno, La Alcaldesa: “Haremos un Ayuntamiento de Cristal”, y la Señora Martinez,
“ continuaré el trabajo de mi compañero
siendo transparentes”, aquí les dejo unos
ejemplos y juzguen ustedes mismos:
• Expediente Arenal Sound 2018: Pedido
desde Mayo del 2018, nos lo comparten
un día antes del festival.
• Expediente San Gregori: 3 meses llevamos pidiendo explicaciones de los pasos
que han dado y no tenemos contestación.
• Expediente Subasta parcela Arenal: 3
meses pidiendo verlo y ni caso a fecha
de hoy.
Y eso que la Alcaldesa se lleva 14 de pagas de 3000e al mes ( 42000e al año) y la
señora de Podemos 14 pagas de 2000e
al mes (28000e al año). Burriana les paga
muy bien y ellas NO TRABAJAN. En cualquier empresa estarían en la calle.
Tenemos PERLAS PREOTOÑALES
“Ha habido un aumento de la seguridad
y el bienestar de la ciudadanía” Javier
“iluminado 1” Gual. Solo una pregunta
¿Usted en que ciudad vive?
“Las quejas y molestias por mosquitos
han seguido disminuyendo” Manel “iluminado 2” Navarro. Repito la pregunta
¿Usted en que ciudad vive?
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NO HAY MAS CIEGO
QUE EL QUE NO QUIERE VER
Que las calles de Burriana están
sucias es un hecho que ya hemos
denunciado en muchas ocasiones.
Contenedores a reventar o ratas y
cucarachas campando a sus anchas
en los alrededores de la escuela de
verano y a lo largo de toda la ciudad.
Así que imaginen mi sorpresa cuando veo un artículo en prensa en el
cual el concejal responsable de Vía
pública hace un balance positivo del
servicio municipal de limpieza.
En primer lugar, se refiere a los
acuerdos con la empresa organizadora del festival respecto a la limpieza, y si es cierto que la empresa
ha cumplido a medias, porque desde
la escollera del puerto hasta el MoloKo, que era la parte que le correspondía lo hizo, pero desde el Moloko

hasta el Grao que era, casualmente, la parte que tenía que limpiar el
Ayuntamiento, seguía sucia
Pero es que la avenida Cañada
Blanch, por ejemplo, dos días después del Arenal, estaba llena de vidrios, bolsas o papeles, al igual que
la calle Villavieja desprendía un hedor insoportable fruto de los restos
de comida y grasa.
También seis días más tarde los
terrenos de la zona de acampada
continuaban como si el festival no
hubiera llegado a su fin: papeles,
restos, bolsas de plástico que encima llegaron hasta la playa con la
contaminación que ello conlleva. Si
todo esto es para estar satisfechos,
señor Aparici, apaga y vámonos.

Desde Ciudadanos le pedimos que
se quite la venda de los ojos y, sobre todo, se olvide de la propaganda. Burriana está sucia todo el año y
cada vez la situación va a peor y los
vecino lo saben.
Aún estamos esperando el refuerzo de la limpieza viaria con baldeos
y grupos de trabajo extras fruto del
incremento de la partida destinada
para este fin y que nuestro partido
apoyó. No solo se trata de destinar
más dinero sino en distribuirlo de la
forma más adecuada, y está claro
que este tripartito no sabe cómo
hacerlo.
mariajesus.sanchis@burriana.es
www.ciudadanos-cs.org

PLENARIS I JUNTES

Pleno Ordinario Municipal 24-07-18
El pleno acuerda que en ejecución de la Sentencia
n.º 117/2018, de 22 de marzo de 2018, del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Castellón,
dictada en el Procedimiento Ordinario 453/2013,
DECLARAR CADUCADO el procedimiento iniciado
por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de 28 de diciembre de 2012.
El pleno ordena el archivo de las actuaciones.
El pleno considera que el ingreso en efectivo de
208.143,97 euros, efectuado por la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunidad Valenciana en fecha 9 de febrero de 2016, en su calidad de avalista de
la mercantil URBASUR SIGLO XXI, SL, constituye la
garantía en metálico que asegura el cumplimiento de
las previsiones del Programa de Actuación Integrada.
El pleno ordena que se dicte un acto administrativo
de inicio de un nuevo procedimiento de resolución
contractual a URBASUR SIGLO XXI, SL habida cuenta
que queda acreditado que dicha mercantil ha incurrido en incumplimiento culpable de sus obligaciones
contractuales como urbanizador del Programa de
Actuación Integrada.
El pleno comunica el presente acuerdo al Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Castellón,
para su constancia en el Procedimiento Ordinario
453/2013, promovido por la SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA,
habiéndose dictado a efectos de llevar a puro y debido efecto la sentencia firme n.º 117/2018, de 22 de
marzo de 2018.
El pleno notifica este acuerdo a los interesados en
el expediente, significándoles que contra el mismo,
como acto dictado en ejecución de sentencia, no
cabe interponer recurso alguno.
El pleno acuerda Resolver por mutuo acuerdo el contrato de adjudicación de la condición de agente urbanizador del Programa de Actuación Integrada para el
desarrollo de las Unidades de Ejecución A-13 y A-34
del Plan General de Burriana a la Unión Temporal de
Empresas “UTE Camí Fondo 1334.
El pleno declara la cancelación del Programa de Actuación Integrada y, en consecuencia, del Plan de
Reforma Interior, Proyecto de Urbanización y Estudio de Integración Paisajístico presentados como
alternativa técnica del mismo; quedando el ámbito
sujeto al régimen propio del suelo urbanizable sin
programación.
El pleno liquidará el contrato de adjudicación de la
condición de agente urbanizador del Programa de
Actuación Integrada para el desarrollo de las Unidades de Ejecución A-13 y A-34, reconociendo el
derecho de la Unión Temporal de Empresas “UTE
Camí Fondo 1334”, con NIF U-98688245, a percibir
una indemnización por importe de 76.974,08 € en
concepto de honorarios por prestación de servicios
profesionales de redacción de la documentación integrante del Programa y sus modificaciones.
El pleno autoriza, dispone y reconoce la obligación,
y ordena el pago a la Unión Temporal de Empresas “UTE Camí Fondo 1334”, con NIF U-98688245,
de 76.974,08 € en concepto de indemnización por
la resolución contractual, con cargo a la aplicación
presupuestaria 2018.01.920.22699019.629 denominada “Indemnizaciones a terceros” del vigente
presupuesto municipal.
El pleno autoriza la devolución a la Unión Temporal
de Empresas “UTE Camí Fondo 1334” de la garantía
definitiva depositada para el desarrollo del Programa
de Actuación Integrada de las Unidades.
El pleno trasladará la presente resolución a la Tesorería municipal.
El pleno publicará el presente acuerdo en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

El pleno notificará a los interesados, significando
que como acto que pone fin a la la vía administrativa,
se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante este Ayuntamiento Pleno, en el plazo de
un mes a contar a partir del día siguiente a aquel en
que tenga lugar la notificación; o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el
Juzgado de esta jurisdicción de la Ciudad de Castellón
de la Plana.
El pleno Sol·licita l’adscripció del municipi de Borriana al Circuit Cultural Valencià en les modalitats de:
Modalitat Teatre, Dansa i Circ i Modalitat de Música.
El pleno assumirà el compromís de vetllar per
l’acompliment de tot el que comporta aquesta adscripció i a promocionar la programació cultural conseqüent en el municipi i en la pròpia comarca.
El pleno acuerda la mejora en las condiciones de trabajo de las personas empleadas públicas del Ayuntamiento de Borriana, relativa al precio de las gratificaciones del personal que preste sus servicios fuera de
su jornada normal de trabajo durante la celebración
de la novena edición del festival Arenal Sound.
El pleno dará traslado de la presente resolución a
la Junta de Personal y al Negociado de RRHH, a los
efectos oportunos.
El pleno ordenará la publicación de esta resolución
en el tablón de Personal y en el portal del empleado
público de este Ayuntamiento, a los efectos del conocimiento de todos ellos.
El pleno podrá interponerse recurso contencioso
administrativo, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo con sede en
la ciudad de Castellón de la Plana, contra la presente
resolución, que pone fin a la vía administrativa.
El pleno acuerda ampliar los criterios objetivos para
la asignación del complemento de productividad a
los empleados públicos del Ayuntamiento de Burriana, acordados en sesión plenaria de 11 de febrero
de 2016.
El pleno dará traslado de la presente resolución a
la Junta de Personal y al Negociado de RRHH, a los
efectos oportunos.
El pleno ordenará la publicación de esta resolución
en el tablón de Personal y en el portal del empleado
público de este Ayuntamiento, a los efectos del conocimiento de todos ellos.
El pleno podrá interponer recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de
Castellón de la Plana, contra la presente resolución,
que pone fin a la vía administrativa.
JGL EXTRAORDINARIA 30/07/18
La junta acuerda Arrendar los terrenos municipales
sitos en la Playa de L’Arenal (clasificados como suelo
urbano, sometido a la formulación de un Plan Especial de Ordenación que lo desarrolle como complemento del formulado para el Puerto), según los planos que obran en el informe de la arquitecta técnica
en topografía y que se adjunta a la presente, para
su utilización de conformidad con la autorización
del evento denominado “ARENAL SOUND 2018” en
los municipios de Borriana y Vila-real, entre los días
31de julio al 5 de agosto de 2018, organizado por
la mercantil PERSEIDA MUSIC, SL .emitida por resolución de fecha 25 de los corrientes, del Director
Territorial de la Conselleria de Justicia, Administración
Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, con un canon por importe de 60.000 € mas IVA y
con sujeción a las siguientes condiciones:
El canon deberá abonarse con anterioridad a la
apertura al público de la zona de descanso, median-

te transferencia bancaria a la cuenta de titularidad
municipal nº ES55 31127473162732000029.
La ocupación y uso de los terrenos arrendados se realizará de conformidad con la autorización otorgada
al evento por la resolución de la Generalitat, siendo
la empresa promotora la responsable de dicho cumplimiento, así como del de la normativa vigente que
resulte de aplicación.
Como garantía de la correcta reposición de los terrenos a su estado primitivo, debiendo restablecer
las condiciones iniciales de la parcela ocupada y de
su entorno al final de la prestación, el adjudicatario
deberá depositar una fianza por importe de 6.000€.
En el supuesto de que los titulares de la autorización
no retiren la instalación dentro del plazo señalado al
efecto o en el caso de que se dejen sobre el terreno
restos de la misma, el Ayuntamiento lo ejecutará
subsidiariamente.
Los suministros y acometidas de servicios que resulten necesarios para el uso que se pretende serán
de cuenta del arrendatario, que deberá contratarlos
a su costa con las empresas suministradoras, siendo también de su cuenta la eventual adquisición o
reparación de los contadores correspondientes, los
gastos de conservación y reparación de tales suministros y el costo de las modificaciones que en las
mismas deba realizarse por disposición o imperativo
legal o administrativo y si fuere el caso.
El arrendatario se obliga a permitir el acceso al inmueble al propietario y a las personas y/o profesionales
designados por el mismo para la inspección y comprobación del estado del mismo y sus elementos así
como en su caso para la realización de cualquier tipo
de obra o reparación que pudiera ser necesario llevar
a cabo.
El arrendatario será el único responsable de cuantos
daños y perjuicios puedan ocasionarse a terceros,
y sean consecuencia, directa o indirecta del uso del
inmueble, eximiendo de toda responsabilidad al propietario.
El arrendatario será responsable de la estabilidad,
ornato y limpieza de las instalaciones.
Según su propio ofrecimiento y compromiso, manifestado mediante escrito de fecha 26 de junio
pasado (Registro de entrada nº. 9.693), el arrendatario realizará la limpieza de las calles colindantes y
afectadas por la celebración del evento, en lo que no
se halle incluido en el contrato de limpieza viaria que
mantiene el Ayuntamiento con Fomento de Benicasim, SA (FOBESA).
Según su propio ofrecimiento de igual forma se obliga a la ejecución de determinadas acciones sociales
y culturales por valor de 15.000 euros que, se determinarán conjuntamente con esa Administración una
vez celebrado el Festival
La JGL faculta a la Alcaldía Presidencia para la realización, en su caso, de los trámites que se deriven del
presente acuerdo.
La junta notifica el presente acuerdo a los interesados significándoles que contra el mismo, que pone
fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que
lo dictó en el plazo de un mes o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de la ciudad de Castellón
de la Plana, en el plazo de dos meses.
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 02/08/18
La Junta excluye las proposiciones presentadas por
la empresa Levante Espectáculos SL a los lotes 3, 4,
6 y 7 por los motivos antes expuestos.
La JGL Adjudicar el SERVICIO DE ACTUACIONES
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MUSICALES Y EL SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE
ARRENDAMIENTO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO QUE TENDRÁ LUGAR CON MOTIVO DE
ACTOS FALLEROS Y FIESTAS PATRONALES EN LA
LOCALIDAD DE BORRIANA DURANTE SEPTIEMBRE
2018- MARZO 2019
La Junta autoriza y dispone el gasto total de 15.730
€ correspondiente al periodo hasta el 31 de diciembre de 2018: Lote 1 3.025 € 338 22699002
Fiestas Misericordia presupuesto municipal vigente. RC Núm. 201800015801,Lote 2 4.719 €
338 22699002 Fiestas Misericordia presupuesto
municipal vigente. RC Núm. 201800015803, Lote
3 4.114 €. 338 22699028 Gastos Diversos Junta Local presupuesto municipal vigente. RC Núm.
201800015804, Lote 4 3.872 €. 338 22699028
Gastos Diversos Junta Local presupuesto municipal
vigente. Núm. 201800015804.
La JGL publicará esta resolución en el perfil del contratante.
La Junta requiere a los adjudicatarios para la formalización del contrato en el plazo de 15 días hábiles
siguientes a aquél en que se reciba la notificación de
la presente resolución.
La JGL notificará a los interesados, significando que
contra el presente acuerdo, que es definitivo en la
vía administrativa, podrán interponer en el plazo de
un mes recurso potestativo de reposición ante el
órgano que lo dicta, o en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de esta jurisdicción de Castellón de la Plana.
La Junta Adjudicar el contrato SERVICIO DE ACTUACIONES MUSICALES CON MOTIVO DE LAS FIESTAS
PATRONALES EN LA LOCALIDAD DE BORRIANA
DURANTE SEPTIEMBRE 2018 y FESTIVIDAD DE
FIN DE AÑO.
La JGL autoriza y dispone el gasto total de 23.353 €
correspondiente al periodo hasta el 31 de diciembre
de 2018, con cargo a las siguientes aplicaciones:Lote 1, 2 y 3 18.150 € 338 22699002 Fiestas Misericordia del presupuesto municipal vigente. Núm.
201800015791 y Lote 4 5.203 € 924 22699014
Gastos diversos actividades juventud del presupuesto municipal vigente. Núm. 201800015803.
La Junta publicará esta resolución en el perfil del
contratante.
La JGL requerirá a los adjudicatarios para la formalización del contrato en el plazo de 15 días hábiles
siguientes a aquél en que se reciba la notificación de
la presente resolución.
La Junta notificará a los interesados, significando
que contra el presente acuerdo, que es definitivo en
la vía administrativa, podrán interponer en el plazo
de un mes recurso potestativo de reposición ante el
órgano que lo dicta, o en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de esta jurisdicción de Castellón.
La JGL prorrogará el contrato del servicio de prevención, tratamiento, control y erradicación de legionelosis en dependencias e instalaciones de Borriana,
adjudicado a SERVIECOLOGIA Y TRATAMIENTO DE
AGUAS S.L, hasta el 10 de septiembre de 2019, en
las mismas condiciones previstas en el contrato de
10 de septiembre de 2015.
La Junta autoriza y dispone el gasto de 3.046,44
euros (correspondiente al periodo de 11 de septiembre hasta 31 de diciembre de 2017) con cargo a
la aplicación de gastos 311.22799004 “Prevención
legionela edificios municipales” del vigente Presupuesto. N.º RC 201800005804.
La JGL notificará el presente acuerdo significando
que contra el mismo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de
reposición, ante la Junta de Gobierno Local, en el
plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de esta jurisdicción de Castellón de la Plana.

La Junta autoriza a J.V.B. la modificación contemplada en el Proyecto Básico modificado con visado
CTAC núm. 2017/301-4, de fecha 4 de julio de 2018,
que tiene por objeto aumentar de la superficie del
sótano y reajustar las superficies de las demás
plantas, resultando una superficie construida total
de 413,16 m2 ; así como el el inicio de tales obras
conforme al Proyecto de Ejecución presentado en
desarrollo del Proyecto Básico modificado, que se
autoriza en virtud del presente acuerdo.
La JGL advertirá al interesado que se dan por reproducidas y, por consiguiente, deberá dar cumplimiento a las condiciones particulares fijadas en el
apartado cuarto de la parte dispositiva del acuerdo
adoptado por la Junta de Gobierno Local en fecha
29 de junio de 2017, por el que se concedió licencia
para construcción de vivienda unifamiliar aislada
con piscina conforme a Proyecto Básico visado por
el CTAC en fecha 30 de marzo de 2017 y Planos
de proyecto modificados, con visado CTAC núm.
2017/301-2, de fecha 14 de junio de 2017.
La Junta advierte que deberá disponerse a pie de
obra de una copia compulsada de la Resolución expresa del otorgamiento de la licencia.
La JGL dará traslado de este Acuerdo a los interesados en el procedimiento, significándoles que contra
el acto anteriormente transcrito, que es definitivo
en la vía administrativa, podrán interponer, en el
plazo de un mes recurso potestativo de reposición
ante esta Junta de Gobierno Local, o en el plazo de
dos meses, contados a partir del siguiente al del recibo de esta notificación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de esta jurisdicción de
la Ciudad de Castellón de la Plana.
La Junta concede a I.LL.S. licencia de parcelación
para previa agrupación de las parcelas 1 y 34 de la
manzana M5 del proyecto de reparcelación de la
Unidad de Ejecución 1 del Sector PRR-1 (SUR-R.1),que se corresponden con las parcelas ref.catastral
8600502YK4280S0001EG y 8600503YK4280S0001SG, y registrales 58343 y 58378, situadas en
Plaza Adolfo Suárez González y C/ Juan Pablo II,2,
respectivamente.
La JGL aprueba la liquidación fiscal provisional por
importe total de 90 euros.
La Junta notificará el presente acuerdo a los interesados significándoles que contra la misma, que
pone fin a la vía administrativa, podrán interponer
recurso potestativo de reposición ante la Junta de
Gobierno Local en el plazo de un mes o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la ciudad
de Castellón de la Plana, en el plazo de dos meses.
La JGL concede a Dª.C.P.C., licencia para legalización de obras de reforma en caseta ya existente
en Polígono 14, parcela 160, en suelo No Urbanizable de Especial Protección - Zona de Protección
de Infraestructuras y Dominios Públicos (código
SNU PD)- de esta localidad (Referencia catastral
12032A014001600000FK).
La Junta aprobará la liquidación fiscal provisional por
importe de 65,68 €, en concepto de ICIO, y de 15,01
€, en concepto de tasa por prestación de servicios
urbanísticos, ya ingresados.
La JGL notificará el presente acuerdo a los interesados significándoles que contra la misma, que pone
fin a la vía administrativa, podrán interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano
que la dictó en el plazo de un mes o, directamente,
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de
Castellón de la Plana, en el plazo de dos meses.
La Junta declara restaurada la legalidad urbanística infringida con la ejecución de las obras
consistentes en reforma de caseta existente en
parcela 160 del polígono 14 de Suelo No Urbanizable de Especial Protección Zona de Protección
de Infraestructuras y Dominios Públicos (código

SNU PD) de esta localidad, (Referencia catastral
12032A014001600000FK).
La JGL declara restaurada, asimismo, la legalidad
urbanística infringida con las obras de ampliación
de la caseta ya existente, consistentes en “la construcción de solera de hormigón y la ejecución de
porche con estructura y cubierta metálica y anexo
a la antigua caseta con paredes de fábrica de ladrillo
cerámico, enfoscadas de cemento” ejecutadas en
el citado emplazamiento, al haberse demolido las
mismas , según consta en informe emitido por el
arquitecto municipal en fecha 25 de julio de 2018.
La Junta archiva el presente expediente de restablecimiento de la legalidad; sin perjuicio de la procedencia de incoar expediente sancionador por la
comisión de la infracción urbanística leve tipificada
en el Art. 265 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo
y Paisaje, de la Comunidad Valenciana.
La JGL advierte a la interesada, que la fachada de la
caseta, opuesta al camino de situación, deberá dejarse terminada en buenas condiciones de acabado,
con enfoscado y pintura de color blanco. Asimismo,
el frente de cubierta de chapa afectado por la demolición de los antiguos porches de ampliación de
la caseta, se deberá dejar en buenas condiciones de
acabado, mediante perfil metálico que oculte la capa
de aislamiento del panel de cubierta.
La Junta dará cuenta del presente acuerdo al Ministerio Fiscal, para su constancia a los efectos oportunos en las D.I.P N.º 95/208, Sección de Medio
Ambiente.
La JGL notificará el presente acuerdo a los interesados, indicándoles que contra el mismo, que es definitivo en vía administrativa, podrá interponer en el
plazo de un mes computado desde el día siguiente
a la notificación de la presente, recurso potestativo
de reposición ante esta Junta de Gobierno Local o,
en el plazo de dos meses contados a partir del siguiente día al de recibo de esta notificación, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de la respectiva ciudad
de Castellón.
La Junta declara la innecesariedad de la licencia de
parcelación solicitada por D. M. y Dª. M.ª.C.M.B., para
segregar de la antigua parcela aportada número 75
del Proyecto de Reparcelación de la UE A11, excluida en virtud de ejecución de sentencia n.º 260, de
26 de junio de 2007 del Juzgado de lo Contencioso
Administrativo n.º 2 de Castellón, correspondiente a
la finca registral 20954, de 831 m² de superficie, una
superficie de 96,44 m² de la calle Juan Lugo, que fue
cedida a este Ayuntamiento como consecuencia del
otorgamiento de licencia en la parcela colindante (catastral1078787YK5117N0001BD), tal y como reconoce la citada sentencia; quedando una superficie de
parcela resultante tras la segregación de 734,56 m²”.
La JGL aprueba la liquidación fiscal provisional por
importe total de 60 euros.
La Junta notificará el presente acuerdo a los interesados significándoles que contra la misma, que
pone fin a la vía administrativa, podrán interponer
recurso potestativo de reposición ante la Junta de
Gobierno Local en el plazo de un mes o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la ciudad
de Castellón de la Plana, en el plazo de dos meses.
La JGL Ordenar a la mercantil AGUILAR URBANA SL
, como propietaria del inmueble situado en AV VICENTE CAÑADA BLANCH 100, referencia catastral
0578601YK5107N0001EO de Burriana, para que
proceda en el plazo de UN MES a realizar los trabajos consistentes en: LIMPIEZA INMEDIATA DE LA
PARCELA y posterior traslado de restos a vertedero.
Vallado fijo y estable de la parcela.
La Junta aprueba la tasa por prestación de servicios
urbanísticos por importe de 120,00 euros, de conformidad con el artículo 8 de la Ordenanza Fiscal
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reguladora de las tasas por prestación de servicios
urbanísticos.
La JGL podrá interponer recurso de reposición, ante
el mismo órgano que lo dicta, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a la notificación expresa
del mismo, según dispone el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales, sin perjuicio de que pueda interponer cualquier otro que estime procedente, contra la aprobación de la liquidación fiscal, dictada en vía de gestión
de ingresos de derecho público.
La Junta comunicará a la citada mercantil que el importe expresado deberá hacerse efectivo en la Caja
Rural San José de Burriana, número de cuenta C/C
IBAN. ES553112.7473.16.2732000029.
La JGL advertirá al interesado que el incumplimiento
de lo ordenado en el dispositivo primero dará lugar
a la ejecución subsidiaria de los referidos trabajos a
su costa, de conformidad con lo dispuesto en el art.
99 de la precitada Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y art. 182.5 de la LOTUP.
La Junta notificará la presente Resolución a los interesados en el procedimiento significándoles que contra el apartado segundo del mismo, como acto que
pone fin a la vía administrativa, podrán interponer en
el plazo de un mes computado desde el día siguiente
a la notificación de la presente, recurso potestativo
de reposición ante esta Alcaldía Presidencia o, en el
plazo de dos meses contados a partir del siguiente
día al de recibo de esta notificación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de dicha jurisdicción de Castellón.
La JGL concede a E.J.B., licencia de obras para la realización de zanja en vía publica para acometida a la red
de saneamiento del inmueble sito en C/ Almesías,
32 de Burriana.
La Junta aprueba la liquidación fiscal provisional por
importe total de 338,80 euros en concepto de ICIO, y
de 77,44 euros, en concepto de tasa por prestación
de servicios urbanísticos, ya ingresados.
La JGL notificará el presente acuerdo al interesado,
significándole que contra la concesión de licencia
para la acometida de alcantarillado, como acto que
pone fin a la vía administrativa, podrá interponer en
el plazo de un mes computado desde el día siguiente
a la notificación de la presente, recurso potestativo
de reposición ante esta Alcaldía Presidencia o, en el
plazo de dos meses contados a partir del siguiente
día al de recibo de esta notificación.
La Junta concede a la mercantil PISCICULTURA MARINA MEDITERRANEA SL (PISCIMAR), la licencia de
obras solicitada para INSTALACIÓN DE CUBIERTA LIGERA PARA CUBRICIÓN DE ZONA DE TRASIEGO DE
PESCADO DE LARVARIO A HATCHERY EN PLANTA
DE ACUICULTURA MARINA sita en POLIGONO 11,
PARCELAS 167 Y 168 en CAMINO ECHEVARRIA de
esta localidad.
La JGL aprueba la liquidación fiscal provisional en concepto de ICIO y de tasa por prestación de servicios
urbanísticos.
La Junta expone que la presente licencia se otorga con
las condiciones tanto particulares como generales de
la Resolución de fecha 13/07/2018, de la Dirección
General de Obras Públicas, Transportes y Movilidad
de la Conselleria d`Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.
La JGL notificará el presente acuerdo a los interesados en el procedimiento significándoles que contra el
mismo, como acto que pone fin a la vía administrativa, podrán interponer en el plazo de un mes computado desde el día siguiente a la notificación de la
presente, recurso potestativo de reposición ante esta
Junta de Gobierno Local o, en el plazo de dos meses
contados a partir del siguiente día al de recibo de esta
notificación, recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de dicha jurisdicción de Castellón.
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La Junta acuerda declarar en situación administrativa
de excedencia voluntaria por cuidado de hija de Dª.
M.P.R.F.M., con efectos desde 27 de agosto de 2018
y hasta el día el día 26 de agosto de 2019.
La JGL comunicará la presente resolución a la Intervención de Fondos, a la Tesorería Municipal, a la Junta
de Personal y a la Jefatura de Sección Sexta.
La Junta notifica la presente resolución a la persona
interesada, a los efectos oportunos.
La JGL acuerda contra la presente resolución, que
agota la vía administrativa, cabe recurso potestativo
de reposición ante la Alcaldía Presidencia, interpuesto en el plazo de un mes desde el día posterior a la
notificación de la presente resolución, o directamente
recurso contencioso-administrativo ante juzgado de
esta jurisdicción de la ciudad de Castellón de la Plana.
La Junta acuerda incoar a Dª.D.S.I. y D.D.C.V., 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 construcción de un cobertizo
metálico en la vivienda situada en C/ Luxemburgo, 10.
La JGL concede a los interesados un PLAZO DE AUDIENCIA DE UN MES, a contar desde el día siguiente
hábil al de recepción del presente acuerdo, para que
pueda formular cuantas alegaciones estime pertinentes en defensa de sus derechos, respecto a la
incoación del presente expediente de restauración
de la legalidad.
La Junta notifica el presente acuerdo al Registro de la
Propiedad de Nules, el inicio del presente procedimiento de protección de la legalidad urbanística, para su
publicidad y la práctica de los asientos que procedan,
conforme a la legislación hipotecaria.
La JGL notificará el presente acuerdo a los interesados en el procedimiento, indicándoles que contra el
mismo , por ser acto de trámite que no pone fin a la
vía administrativa, no cabe recurso alguno.
La Junta concede a M.C.LL.G., la licencia de obras solicitada para INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA , sita en CALLE LA LLOSA,
4, referencia catastral 0774803YK5107S0001HJ de
esta localidad.
La JGL aprobará la liquidación fiscal provisional
por importe de 845,96 €, en concepto de ICIO, y de
193,36 €, en concepto de tasa por prestación de servicios urbanísticos, ya ingresados.
La Junta advierte al interesado que deberá cumplir
condiciones particulares.
La JGL advierte que deberá disponer a pie de obra
de una copia compulsada de la Resolución expresa
del otorgamiento de la licencia e instalar y mantener
durante el tiempo que duren las obras un cartel informativo.
La Junta notificará el presente acuerdo a los interesados en el procedimiento significándoles que contra el
mismo, como acto que pone fin a la vía administrativa, podrán interponer en el plazo de un mes computado desde el día siguiente a la notificación de la
presente, recurso potestativo de reposición ante esta
Junta de Gobierno Local o, en el plazo de dos meses
contados a partir del siguiente día al de recibo de esta
notificación, recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de dicha jurisdicción de Castellón.
La JGL concede a D. C.A.P., la licencia de obras solicitada para reforma de aseo y cocina, cambio de
pavimento de terraza y sustitución de tres ventanas, en PARTIDA CALAMÓ 98, referencia catastral
000441300YK52A0001SJ de esta localidad.
La Junta aprobará la liquidación fiscal provisional por
importe total de 70 euros en concepto de ICIO, y de
16 euros, en concepto de tasa por prestación de servicios urbanísticos, ya ingresados.
La JGL advierte al interesado que se deberán cumplir
condiciones particulares.

La Junta notificará el presente acuerdo al interesado
significándole que contra la misma, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dictó
en el plazo de un mes o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Castellón de
la Plana, en el plazo de dos meses.
La JGL concede a M.ªA.P.T., la licencia de obras solicitada para REFORMA DE LOCAL PARA ACTIVIDAD DE
PREPARACIÓN DE COMIDAS PARA LLEVAR EN C/.
SANT VICENT, 40, parcela ref. Catastral 8995818YK4189N0001AJ de esta localidad.
La Junta aprueba la liquidación fiscal provisional en
concepto de ICIO y de tasa por prestación de servicios
urbanísticos, ya ingresados.
La JGL advierte que deberá disponerse a pie de obra
de una copia compulsada de la Resolución expresa
del otorgamiento de la licencia e instalar y mantener
durante el tiempo que duren las obras un cartel informativo.
La Junta notifica el presente acuerdo a los interesados en el procedimiento significándoles que contra el
mismo, como acto que pone fin a la vía administrativa, podrán interponer en el plazo de un mes computado desde el día siguiente a la notificación de la
presente, recurso potestativo de reposición ante esta
Junta de Gobierno Local o, en el plazo de dos meses
contados a partir del siguiente día al de recibo de esta
notificación, recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de dicha jurisdicción de Castellón.
La JGL concede a IBERDOLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U, la licencia de obras solicitada para
CONSTRUCCIÓN DE NAVE PREFABRICADA PARA
SALA DE CONTROL Y DE COMUNICACIONES EN ST
BURRIANA Y REALIZACIÓN DE NUEVAS GALERÍAS
DE POTENCIA Y CONTROL EN LA ST, en parcela ref.
catastral 8297501YK4189N0001IJ.
La Junta aprobará la liquidación fiscal provisional
por importe de 1393,61 €, en concepto de ICIO, y de
318,54 €, en concepto de tasa por prestación de servicios urbanísticos, ya ingresados.
La JGL advierte al interesado que deberá cumplir condiciones particulares.
La Junta advierte que deberá disponerse a pie de obra
de una copia compulsada de la Resolución expresa
del otorgamiento de la licencia e instalar y mantener
durante el tiempo que duren las obras un cartel informativo que deberá ajustarse a las siguientes reglas.
La JGL notifica el presente acuerdo a los interesados
en el procedimiento significándoles que contra el
mismo, como acto que pone fin a la vía administrativa, podrán interponer en el plazo de un mes computado desde el día siguiente a la notificación de la
presente, recurso potestativo de reposición ante esta
Junta de Gobierno Local o, en el plazo de dos meses
contados a partir del siguiente día al de recibo de esta
notificación, recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de dicha jurisdicción de Castellón.
La Junta desestima el recurso de reposición por
TRANSPORTES TRUFAN, SL contra acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 22 de marzo de 2018.
La JGL emplazar a TRANSPORTES TRUFAN, SL para
que se persone con el fin de facilitar el acceso, el día
12 de septiembre, a las 10 horas, al objeto de llevar a
cabo la ejecución forzosa del cese de actividad.
La Junta ordena a la Jefatura de la Policía Local y a
la Jefatura de los Servicios Técnicos municipales que
dispongan lo conveniente para que se lleve a cabo la
ejecución subsidiaria y forzosa de la orden cumplida,
el día y hora anteriormente indicado.
La JGL notificará el presente acuerdo a la interesada
significándole que contra el acuerdo primero podrá
interponer, en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de esta jurisdicción de la ciudad de Castellón de la Plana.
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L'HUMOR DE Faemino i Cansado
ATERRARÀ EN BREU AL TEATRE PAYÀ
DE BORRIANA
El duo humorístic arribarà a la fi del mes de novembre per a presentar
l'espectacle “!Quien tuvo, retuvo!”

E

l Teatre Payà de Borriana
acollirà l'espectacle d'un
dels millors duos humorístics de l'actualitat. El 24 de
novembre a les 20.30 hores,
Faemino i Cansado pujaran
a l'escenari del Teatre Payà
per a presentar l'espectacle
"Quien tuvo, retuvo".
El clàssic duo humorístic
format per Ángel Javier
Pozuelo Gómez, Cansado,
i Juan Carlos Rierol Urbina,
Faemino, inicien la seua
carrera en els anys 80
del segle passat. Aparicions en televisió, alhora que compaginaven
els seus espectacles
de sala, i el seu humor
tan inclassificable, els
van convertir en uns
artistes indispensables a l'humor espanyol de l'última part
del segle XX, creant

gags primordials i referents dins de
l'imaginari de la comèdia estatal.
Les entrades ja estan a la venda en
el portal yalastengo.com. Segons
explica el duo còmic “quan Faemino
i Cansado encaren la creació d'un
nou espectacle la seua preocupació
primera és aconseguir l'excel·lència”.
Quan Faemino i Cansado dissenyen
la producció d'un nou espectacle mai
els espanta el cost econòmic, mai eliminen un gag o un sketch per car que
resulte portar -l'a escena, no obstant
això, la producció ha sigut més aviat
austera.
En definitiva, a la carrera de Faemino
i Cansado dues coses a la qual més
important: Riures i Reminiscències".
D'aquesta manera, el Teatre Payà torna a comptar amb figures de primer
nivell en el seu escenari, en aquest cas
amb dos dels grans referents humorístics tant del darrer quart de segle
XX com del segle XXI.

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
SETEMBRE 2018

Vernia Sabater
Progrés, 17 .............................................5, 16, 27
Almela Castillo
Calle del Raval, 36 ...........................2, 6, 17, 28
Beltrán Martínavarro
Av,. Llombai, 1.........................................7, 18, 22
Doménech Font
Maestrats, 28.........................................8, 19, 30
Gascó Mussoles
Pl. de les Monges 12................................... 9, 20
Lloris Carsi
Barranquet 22............................................ 10, 21
Medina Badenes, Begoña
Carrer del Finello, 15 ............................... 11, 29
Muñoz Melchor, Fco. Javier
Camí d'Onda, 41 ....................................1,12,2 3
Peirats Santa Agueda, Jose A
Carrer de La Tanda, 22 ........................... 13, 24
Terradez-Fuster
Sant Vicent, 6..........................................3, 14, 25
Terrádez Navarro, Jose E.
Federico Garcia Lorca, 19 ..................4, 15, 26
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INFORMACIÓ MUNICIPAL
NAIXEMENTS

DEFUNCIONS

Enzo Ruiz Monzón

MANUEL ASENSI GUAL.........................86

Alvaro Rodriguez Granados

PASCUAL MONER FERRER...................84

Saúl Macrea Sánchez
Ezequiel Carvalho Dos Reis
Leire Pitarch Chordá
Marco Cuartero Rodriguez
Nuria Felip Stan

DAVID MUÑOZ SIMO............................43
MARIA GIMENEZ PENADES.................86
CARMEN MESADO GIL..........................85
ANGELES REQUENA CRUZ...................88
LEON LIÑAN RAMIREZ.........................84
MªJOSEFA SILVESTRE NAVARRO........58

Alba Osca Ruiz

ANTONIO TORRES ROMERO................85

Antonio Francisco Minguez Albert

PABLO CABALLERO MORENO..............86

Eric Llacer Notari
Vicent Ramos Calpe
Pepe Villanueva Pitarch
Sara Humaina Habib
Adrián Ranera Monfort
Chahd Elaiati

MATRIMONIS
Rubén Fornes Clausell
i Natalia Blanco Colomer
Natalia Muñoz Bellver
i Pedro Peñafiel Lonzes
Borja Valero Grao
i Ana Cuenca Alarcón
Roberto Cuenca Blanco
i Bruna Homs Caponi

DOMINGO CRUZ JODAR........................96
ROSA NICOLAU ALEMANY....................94
TERESA ABELLA GOMEZ......................92
AMALIA PASCUAL RAMOS...................98
FRANCISCA PI FELIP.............................94
FRANCISCA MORENO MARS................91
ASUNCION SABORIT TRAVER..............87

*INHUMACIONS AL CEMENTERI
MUNICIPAL

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

COL•LEGIS

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

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

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

DIVERSOS

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

VISITA À-PUNT

VISITA DELS VEÏNS I VEÏNES DE BORRIANA
A LA NOVA TELEVISIÓ VALENCIANA, ÀPUNT

F

ins a dos grups de veïns i veïnes
de Borriana s'han desplaçat durant el mes d'agost fins a les renovades instal·lacions de la nova televisió valenciana, Àpunt. Han participat
com a públic en el magazine matinal

que de dilluns a divendres s'emet en
directe y han pogut conèixer els secrets i l'interior de la nova televisió. A
més, donat l'èxit de convocatòria que
va fer que s'organitzara una segona
visita per participar com a públic de

la programació, també durant el mes
d'octubre desenes de veïns i veïnes de
la capital de La Plana Baixa tornaran
a Àpunt per seguir descobrint el funcionament de la televisió de tots els
valencians i valencianes.
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