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L’AJUNTAMENT consensúa UNA MOCIÓ PER A RECOLZAR
EL SECTOR PESQUER front a la recerca de petroli
L’alcalde, José Ramón Calpe, va reiterar el 10 de febrer
el suport de l’Ajuntament de Borriana a les reivindicacions del sector pesquer contra els sondejos sísmics
en les proximitats dels Columbrets per a la recerca de
jaciments petrolífers. Calpe va participar eixa vesprada en l’acte convocat per la Confraria de Pescadors i al
qual també es van sumar la regidora responsable de
la Tinència d’Alcaldia de la zona marítima, Ana Montagut; els portaveus dels grups municipals del PSOE i
CIBUR, Javier Gual i María Dolores Aguilera; juntament
amb els regidors Juan Granell, Vicent Aparici i Joaquín
Sorlí.
El primer edil va recordar que la corporació municipal
va aprovar per unanimitat en l’última sessió plenària,
celebrada el dijous 6 de febrer, una moció de rebuig
d’estes prospeccions. El text, presentat pel Grup Municipal del Partit Popular i recolzat per la resta de grups,
es va traduir en un acord per a posar en marxa totes les
accions o mesures que siguen necessàries per a evitar
que els permisos del Govern d’Espanya puguen donar
lloc als esmentats sondejos.
Calpe fa una crida a la població perquè acudisca el
pròxim dia 22 a la manifestació convocada a Castelló
i perquè els veïns subscriguen les al·legacions al projecte. En este sentit, l’Ajuntament ha posat a disposiciói
dels veïns còpies de reclamacions dirigides a la Comissió de Peticions del Parlament Europeu per a formular

queixes contra el Govern d’Espanya en relació a la tramitació dels permisis d’investigació d’hidrocarburs al
Golf de València i de prospecció sísmica 3D.
Totes els borrianencs poden recollir estes instàncies a
la Tinença d’Alcaldia i a l’Ajuntament, que en tramitarà
la gestió.
Per la seua banda, el patró major de la confraria, Vicente Aguilar, va demanar col·laboració a l’Ajuntament
i a tots els presents en l’assemblea a fi de difondre al màxim la convocatòria de la manifestació i
l’emplenament de les al·legacions.
L’assemblea ha comptar amb la presència de l’assessor
jurídic de la Federació Valenciana de Confraries i secretari de la Comissió Interfederativa, l’advocat José Ortega, el qual va explicar les conseqüències d’estos sondejos sobre la pesca, la situació actual de l’expedient
administratiu del projecte per a buscar petroli al golf
de València, les possibilitats de recurs davant de la
Unió Europea i la necessitat de fer un front comú ordenat i ferm en defensa del sector pesquer i en contra de
les prospeccions petrolíferes.
Ortega va explicar a les autoritats i el públic assistent
a la convocatòria que el sector pesquer travessa per
un moment molt complicat i que estes prospeccions i
la possibilitat de que l’extracció de petroli al Golf de
València puga arribar a ser una realitat podria suposar
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la fi de l’activitat tradicional tal i com es ve desenvolupant actualment, amb el greu risc d’accidents i les
seues conseqüències -també per al turisme- en el cas
d’una marea negra.
Segons l’advocat, només els impactes sísmics per a
obtindre el modelat en tres dimensions del subsol marí
generarien impulsos de 259 decibels -a molt baixa freqüència-, “produïnt un so pulsant atronador, que podria reventar les bufetes natatòries de molts peixos i
conseqüentment la seua mort, o be altres danys subletals”.
L’autorització de les prospeccions ha de passar ara per
una Declaració d’Impacte Ambiental que ha d’emetre
el Ministeri de Medi Ambient i és en este tràmit on tots
els sectors implicats en la defensa de la pesca tenen
posades les seues esperances.
Dies abans d’este acte, el 22 de gener, l’alcalde, José
Ramón Calpe -juntament amb l’edil responsable de la

Tinència d’Alcaldia de la zona marítima, Ana Montagut,
i el regidor Enrique Safont-, es van reunir prèviament a
la Confraria de Pescadors amb el patró major, Vicente
Aguilar, i amb el secretari de la Confraria, Agustín Claramonte, per tal de traslladar el suport de l’Ajuntament
a les seues reivindicacions en contra dels sondejos sísmics als voltants de l’arxipèlag dels Columbrets.
Calpe ja va manifestar en nom de l’Ajuntament la seua
solidaritat amb els pescadors i els va anunciar que
l’Ajuntament farà tot el que es puga per tractar de frenar estes prospeccions, la finalitat de les quals és buscar jaciments de petroli, i que poden danyar seriosament l’activitat pesquera i els caladors en què pesquen
els vaixells del port de Borriana.
L’alcalde confia que l’acord siga tingut en compte per
les administracions que poden fer marxa enrere en estos sondejos, vetlant així per l’interés d’un sector tan
important com el de la pesca.
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EL BIM “EL PLA” és una publicació gratuïta que
els ciutadans podran trobar periòdicament a les
oficines municipals. Si el lector troba qualsevol
deficiència en la distribució o en l’adquisició de
la publicació, es prega fer el corresponent suggeriment a la redacció per poder oferir un millor
servei d’informació. El Butlletí no comparteix
necessàriament les idees expressades als articles signats.

ANUNCIE’S EN EL BIM (Tarifa per inserció)
1 mòdul.............................................27 euros
2 mòduls...........................................54 euros
3 mòduls...........................................81 euros
4 mòduls........................................108 euros
1/2 pàgina.......................................216 euros
8 mòduls.........................................288 euros
9 mòduls.........................................324 euros
1 pàgina..........................................432 euros
Contraportada................................500 euros
Encartament (2 pàgines)...............700 euros
Encartament (4 pàgines)...............900 euros
més 21% d’IVA
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L’Ajuntament elabora un dossier i un vídeo en
tres idiomes per a captar inversions productives
L’equip de govern està decidit a captar inversions per
a Borriana i, per a això, està elaborant un dossier que
reflectisca el potencial turístic i econòmic de la ciutat i
el seu terme municipal, amb espais de sòl disponibles
al terme municipal i les fortaleses quant als seus 12
quilòmetres de costa, platges amb bandera blava, dos
ports esportius i un de pesquer, més de 300 dies a l’any
de sol, un ric patrimoni històric, cultural i paisatgístic, i
les seues bones comunicacions per carretera, autovia,
autopista, ferrocarril i proximitat a l’aeroport de València.
L’esmentat document -pràcticament finalitzat- no sols
tracta d’aportar una visió general sobre Borriana, sinó
de donar a conéixer dues grans parcel·les de titularitat
municipal que poden interessar els inversors, com els
250.000 metres quadrats de terrenys a l’Arenal, al costat del mar, o els prop de 40.000 de l’antiga Paperera
del Millars.
Juntament amb el dossier, l’Ajuntament disposa d’un
vídeo promocional de Borriana, disponible al canal
de l’Ajuntament en Youtube (www.youtube.com/user/
AjuntamentBurriana), així com en la galeria multimèdia del web municipal www.burriana.es. Tant el dossier com el vídeo, a més de la seua versió en castellà,
estan traduïts a l’anglés i al rus.
Segons han explicat l’alcalde, José Ramón Calpe, i la
regidora de Turisme, Belén Sierra, ambdós documents
han de servir d’eines de suport en reunions amb empresaris i inversors, “aportant una visió general del
que ofereix el municipi, a manera de presentació, i
amb la mirada posada en accions que cal realitzar a
l’exterior, recolzant-nos en administracions públiques
amb representació a l’estranger, tant autonòmica com
estatal, i concertant reunions per a atraure inversions
per a Borriana i oportunitats de creixement”, apunten
tant Calpe com Sierra.
Fitur 2014
La regidora de Turisme, Belén Sierra, es va reunir dimecres 22 de gener a la Fira Internacional de Turisme de Madrid (Fitur) amb el subdelegat comercial de
la Federació Russa, Vyacheslav Gusev, a fi d’obrir un
canal de comunicació per a planificar futures trobades
amb inversors russos i mostrar-los les potencialitats
econòmiques i turístiques de Borriana.
Així mateix, Sierra va contactar amb agències de viatges majoristes d’àmbit nacional perquè incloguen la
ciutat en les seues rutes per la província de Castelló
i la Comunitat Valenciana, oferint la possibilitat als turistes de conéixer la ciutat, les seues platges, la seua

gastronomia i patrimoni cultural i paisatgístic.
L’alcalde de Borriana, José Ramón Calpe, va acudir a la
fira el dijous de matí per fer costat al treball de Belén
Sierra i assistir, en representació de la ciutat, als actes
organitzats amb motiu del Dia de la Comunitat Valenciana, que van comptat amb l’assistència del president
de la Generalitat, Alberto Fabra.
L’oferta de la ciutat va estar present a Fitur, inclosa a
l’espai del Patronat Provincial de Turisme de Castelló.
Belén Sierra, a més de tractar de contactar amb agents
turístics per a desestacionalitzar l’oferta estival, va assistir a una reunió amb el conseller de Turisme, Máximo Buch, i amb representants de l’empresa promotora
del festival internacional de música Arenal Sound, juntament amb altres municipis amb festivals d’estiu.
Showcooking de Carlos Monsonís i Aitor Martínez
També van tindre un protagonisme molt especial a Fitur dos promeses de la cuina com són els borrianencs
Carlos Monsonís i Aitor Martínez, que van representar
l’Escola d’Hostaleria de Castelló i que van oferir un
“showcooking” en el que van utilitzar coents de Borriana i van fer menció d’este embotit típic borrianenc
durant l’exhibició culinària.
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L’Ajuntament va tramitar
prop de 22.000 atencions
sobre ocupació en 2013
La regidora de Polítiques Actives d’Ocupació, Ana
Montagut, va informar el 9 de febrer que l’Agència
d’Ocupació i Desenvolupament Local -recentment
reubicada a la planta baixa del consistori-, va tramitar
durant l’any 2013 un total de 21.792 atencions personalitzades en matèria d’ocupació, “una xifra superior
a les realitzades en 2012 i tot això gràcies a la professionalitat i treball del tècnic responsable de l’oficina
i d’una auxiliar administrativa, i amb el suport de
l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC)”.
En el balanç anual de 2013, destaquen les relacionades amb l’actualització del document acreditatiu de
renovació de la demanda d’ocupació (DARDE), amb un
total de 6.909 gestions; les cites prèvies per al Servei
d’Ocupació Públic Estatal (SEPE), amb 5.874; la inscripció del demandant d’ocupació en el Servof, amb
2.298, així com les sol·licituds d’informació ateses respecte als subsidis i ajudes per desocupació (1.069) i als
programes de formació i ocupació (1.075).
Ana Montagut va admetre que hauria preferit que les
visites a l’AODL no foren tantes, “i això significaria
que la desocupació estaria baixant significativament
a Borriana”, encara que en els últims mesos la xifra
de desocupació ha baixat de les 4.000 persones i experimenta un progressiu descens, “però continua sent
una taxa massa elevada i això ens ha portat a continuar
desenvolupant accions del Pla municipal d’ocupació,
que ja vam iniciar en 2013 i que vam consensuar amb
tots els grups polítics”.
L’edil va incidir en este sentit en la labor que està realitzant l’Ajuntament en matèria d’ocupació, “a pesar de
tractar-se d’una competència d’àmbit autonòmic”, amb
accions que beneficien la població activa de Borriana,
gestionant els contractes de la desocupació agrària,
que van permetre formalitzar 122 contractes; els cursos dels Centres de Dinamització Econòmica i Social
(CEDES) de la Diputació de Castelló, que van beneficiar
110 desempleats, o el curs d’agricultura ecològica del
pacte de la ceràmica, que va formar 14 desocupats de
Borriana de l’esmentat sector i ha donat l’oportunitat
de treballar en el projecte cooperatiu Quilòmetre Zero.
A més, l’Ajuntament ha posat a la disposició de les persones en desocupació l’aula d’informàtica del Centre
Municipal de Cultura La Mercé per a la recerca activa
en els portals d’Internet, amb 249 usuaris en els tres
mesos de 2013 en què va estar en funcionament, “i a
partir del dia 15 tornarem a posar-la a la seua disposició, amb un tutor que els guiarà i orientarà en este
procés”.

Ana Montagut també destaca el programa de suport
a emprenedors 1NN0VA Borriana (Innova Borriana),
desenvolupat en col·laboració amb el Centre Europeu
d’Empreses Innovadores (CEEI) de Castelló i la primera fase del qual finalitza el dia 14 de febrer; amb un
total de 16 projectes presentats i més d’un centenar de
consultes ateses. L’objectiu és activar iniciatives emprenedores i dinamitzar l’economia local.
A més, el passat dia 11, al Casal Jove i amb l’objecte
d’orientar futurs emprenedors, va tindre lloc una jornada gratuïta d’informació sobre eines pràctiques
per a fer el primer pas i activar les seues idees, en
col·laboració amb el CEEI; de la mateixa manera que
esta setmana ha tingut lloc una xarrada per a alumnes
de segon de batxillerat sobre l’emprenedoria.
Quant a les empreses, Ana Montagut va anunciar la
intenció de l’equip de govern de tornar a implicar-se
en un pla d’ocupació conjunt, en cas que també ho facen altres administracions, per a subvencionar a les
empreses locals la contractació de desempleats amb
1.125 euros, com l’any 2013. Els diners sobrants de
l’any passat en esta acció es destinaran en 2014 a salaris socials i a beques de formació.
Una altra de les accions previstes per a enguany és un
pla que pretén dinamitzar els sectors tradicionals de
l’agricultura, l’artesania fallera i la pesca una vegada
finalitze la campanya citrícola, també en col·laboració
amb el CEEI.
Guia de beneficis fiscals per a empreses
Finalment, les regidories de Polítiques Actives
d’Ocupació i d’Hisenda estan elaborant una guia dels
beneficis fiscals i ajudes econòmiques a què poden
optar les empreses, tant existents com de nova creació, en impostos i taxes com l’ICIO, obertura de negoci,
instal·lació en parcs empresarials, contractació de discapacitats o agilització de tràmits.
Ana Montagut confia a donar suport des de l’Ajuntament
i amb totes estes mesures als desocupats de Borriana,
contribuir a millorar la seua situació, oferir-los noves
oportunitats i tractar d’accelerar en la mesura que siga
possible la reducció de la desocupació a Borriana en
els pròxims mesos.
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EL PLE APROVA PROVISIONALMENT EL PLA ESPECIAL DEL
CAMPING DE L’ARENAL SOUND A JARDINS DE MALVA-ROSA
La corporació municipal, en sessió plenària ordinària
realitzada el 6 de febrer, va aprovar per majoria i de
forma provisional el pla especial per a permetre l’ús
terciari destinat a acampada temporal als terrenys
de Jardins de la Malva-rosa durant el festival Arenal Sound, amb els vots favorables de PP i CIBUR, i
l’abstenció del PSOE.
Este pla té com a objecte delimitar esta zona i avalar l’esmentat ús com a activitat annexa a una altra
d’origen recreatiu, així com l’aparcament vinculat.
El perímetre d’esta superfície el marquen el camí
del Grau pel nord, el camí Fondo pel sud, l’entorn de
l’avinguda de Cañada Blanch per l’est i l’avinguda de la
Unió Europea per l’oest.
L’aprovació provisional ve precedida de la resolució de
totes les al·legacions presentades. En este sentit, s’han
estimat aquelles relatives al risc d’inundabilitat i s’ha
redelimitat l’àmbit inicial del pla d’acord amb l’estudi
d’inundabilitat del tram final del riu Anna.
També s’han tingut en compte les molèsties que puguen derivar-se d’esta activitat d’acampada, i per a
això s’ha redactat un estudi acústic que serà objecte
d’avaluació per part del Servei de Protecció i Control
Integrat de la Contaminació, amb caràcter previ a
l’aprovació definitiva.
Finalment, també s’han acceptat els suggeriments en
matèria d’aforament del càmping, amb una capacitat
estimada d’allotjament amb una mitjana mínima de 6
metres quadrats de superfície total tancada per persona.
L’acord plenari serà elevat al Servei Territorial
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient per a la
seua posterior aprovació definitiva.

D’altra banda, el Ple abordarà la desestimació del
recurs de reposició interposat per la mercantil L3M
Construcciones, Urbanismo y Servicios, SA, contra
l’acord de rescissió contractual respecte a la condició d’urbanitzador del PAI sector Serratella-Marge; i
l’aprovació definitiva de l’Ordenança municipal reguladora de les autoritzacions de gual i de les zones de
càrrega i descàrrega.
Bastille i Die Antwoord, al festival
L’Arenal Sound 2014 ha confirmat en les últimes setmanes dos caps de cartell internacionals i noves confirmacions per a l’edició que tindrà lloc entre els dies
31 de juliol i 3 d’agost.
Per una banda, el quartet del sud de Londres Bastille,
nominats als Brit Awards 2014, arriba per primera vegada a Borriana. Juntament amb ells estaran Matt and
Kim, el duo format per Matt Johnson i Kim Schifino,
pura adrenalina sobre l’escenari.
Peace, amb el seu àlbum “In Love” sota el braç, els
danesos The Asteroid Galaxy Tour, qualificats per la
crítica d’“addictiu musical” i Circa Waves, una de les
bandes emergents més prometedores de Liverpool,
formaran part del cartell del 5é aniversari del festival.
En el panorama nacional, Iván Ferreiro i La Pegatina
tornaran a estar a l’Arenal Sound després de l’èxit de
l’any passat. S’hi sumen també Els Amics de les Arts,
Mishima, Pony Bravo i John Berkhout.
L’apartat de l’electrònica, el completen el DJ/productor
italià Congorock, de fenomen underground a estrella
emergent en les pistes de ball de tot el món, Space
Elephants, The River i Noiserippers.
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L’altra banda internacional que ha revolucionat el cartell d’enguany és Die Antwoord, amb Ninja i Yo-Landi
VI$$er al capdavant, arriba per primera vegada al festival des de Sudàfrica.
Die Antwoord (o “La Resposta” en idioma afrikaans)
no deixa de sorprendre amb cada un dels seus vídeos.
Prova d’això són les més de 42 milions de reproduccions del seu tema “I Find U Freeky”.
Amb més de 6 milions de visites, “Cookie Thumper” és
el primer single del seu pròxim àlbum, Donker Mag,
que prompte veurà la llum.
Amb la confirmació de Die Antwoord són ja 40 artistes en el cartell, com Bastille, Azealia Banks, Matt and
Kim, Miles Kane, Knife Party, Crystal Fighters, Peace,
Boys Noize DJ Set, Mando Diao, Love of Lesbian, Russian Red o Iván Ferreiro, entre d’altres.
Les entrades VIP es van esgotar fa unes setmanes i els
abonaments amb càmping Arenal estan a punt de ferho, ja que en queden pocs de disponibles. Les entrades
poden adquirir-se des de 57,50 € fins al 5 de març o
final d’existències, només en www.arenalsound.com/
entradas/venta-entradas.

Granell negocia amb
propietaris per a obrir
l’avinguda cañada blanch
El regidor d’Urbanisme, Juan Granell, considera una
prioritat l’execució del tram de l’avinguda de Cañada
Blanch entre el camí Fondo i el carrer de Juan Lugo, de
175 metres, i que connectarà les carreteres del Port i
el Grau amb un vial d’1,6 quilòmetres.
Granell recorda que l’Ajuntament va licitar al seu dia la
urbanització de la unitat d’execució A-12, que inclou en
el seu planejament este tram, però el procediment va
quedar desert en no optar cap empresa a esta actuació.
En este sentit, afirma que des de la Regidoria
d’Urbanisme s’estan duent a terme negociacions amb
els propietaris de sòl per a obtindre els terrenys i fer
realitat esta obra, que donarà una alternativa al trànsit
en la zona marítima.
Granell manifesta que, al marge que la UE A-12 puga
executar-se en el futur per gestió directa, la construcció del vial és prioritària, i demana a l’oposició que recolze esta operació i entenga que és d’interés general
per a tota Borriana”.
Precisament, al ple ordinari del 6 de febrer, es va debatre una moció presentada pel portaveu del Grup
Municipal Socialista, Javier Gual i que, després de ser
esmenada pel propi PSOE, plantejava que l’Ajuntament
iniciara l’expedient per a executar la unitat d’execució
A-12 per gestió directa com a via per a obrir l’avinguda
Cañada Blanch. El grup de CIBUR també va donar suport a la moció, que finalment es va rebutjar amb els
vots del PP i el vot de qualitat de l’alcalde, que va desfer l’empat al abstenir-se el regidor Juan Fuster per
ser part interessada.
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L’AJUNTAMENT INAUGURA EL PARC D’EDUCACIÓ VIÀRIA
L’alcalde, José Ramón Calpe i la regidora de Seguretat Ciutadana, Esther Pallardó, van inaugurar el 29 de
gener el parc fix d’educació viària senyalitzat al costat
del Casal Jove i que gestiona ja la Policia Local, a través de la Unitat de Relacions amb la Comunitat Escolar
(URCE).
Calpe i Pallardó, acompanyats per l’edil de Via Pública, Javier Perelló; la regidora Mercedes Giménez; els
intendents Francisco Catalán i Raúl Amat, i l’agent responsable de la URCE, Antonio Rubert; van comprovar el
funcionament d’estes instal·lacions a l’aire lliure, que
formen un circuit urbà asfaltat amb senyalització horitzontal i que avui han utilitzat ja escolars de Borriana,
gràcies a les bicicletes, senyals i semàfors cedits per la
Direcció Provincial de Trànsit (DGT).
L’alcalde va recordar que la Policia Local de Borriana compta amb una llarga experiència en el camp de
l’educació viària, “però les possibilitats han millorat
molt i això ens ha permés habilitar este parc fix de
trànsit, que encara no està complet, ja que anirà incorporant elements progressivament”.
José Ramón Calpe considera que l’observança de les
normes de circulació constitueix un dels més clars
exemples de convivència, cultura cívica i respecte a la

legalitat de la societat: “Ens interessa a tots que les
normes es respecten i que, des de ben joves, els nostres veïns les aprenguen”, va manifestar el primer edil,
que ha agraït als centres d’ensenyament de Borriana
el seu suport a totes les activitats que organitza la
URCE i va exhortar les famílies per tal que, en l’àmbit
de la llar, facen costat a este esforç de l’Ajuntament i la
comunitat educativa en relació amb l’educació viària.
Per la seua banda, la regidora Esther Pallardó va manifestar que esta és una de les nombroses activitats
que du a terme la URCE des de la seua creació fa més
d’un any, de les quals només en 2013 es van beneficiar
5.000 escolars de Borriana. En este sentit, passaran
per este parc de trànsit els alumnes de segon, quart
i sisé de primària de tots els col·legis que, en els anys
alterns, rebran xarrades sobre educació viària.
Pallardó va incidir en el paper preventiu i formatiu de
la Policia Local, “i per esta raó té tanta importància una
unitat com esta, que treballa en contacte directe amb
la comunitat educativa, no sols en matèria d’educació
viària sinó en tots els àmbits, amb xarrades als centres
per a alumnes, pares i professors o visites a la Prefectura per a acostar la Policia Local i les seues funcions
als més menuts”.

INFORMACIÓ MUNICIPAL

la sinistralitat cau un
20 % des de l’any 2007
La sinistralitat viària s’ha reduït en un 20,26% a Borriana des de l’any 2007, segons les estadístiques anuals
de la Policia Local i les últimes dades de 2013, que el
dia 7 de febrer va donar a conéixer la regidora delegada de Seguretat Ciutadana, Esther Pallardó. L’edil va
informar que en 2013 van ser 303 els accidents comptabilitzats en via de competència municipal enfront
dels 380 en 2007, amb una reducció progressiva any
rere any –a excepció d’un repunt en 2011-.
Pallardó atribueix este descens a la major conscienciació dels conductors i vianants, i al treball en este sentit
de la Policia Local en les campanyes pròpies i en les
que desenvolupa en suport de la Direcció General de
Trànsit en controls sobre l’ús del cinturó de seguretat,
sistemes de retenció infantil, alcoholèmia, velocitat i
respecte als senyals de circulació.
Així mateix, la regidora de Seguretat destaca la labor de la Unitat de Relacions amb la Comunitat Escolar (URCE) -pionera a la Comunitat Valenciana- en
l’educació viària dels escolars de Borriana i en la implicació també en esta tasca dels pares i els professors.
Segons les dades de sinistralitat viària de l’any 2013, la
Policia Local va intervenir en un total de 303 accidents
de circulació (304 en 2012), sense haver de lamentar
cap víctima mortal. Així, el 75,9% es va saldar únicament amb danys materials, mentre que va haver-hi ferits de diversa consideració en el 24,1% restant dels sinistres. Del total de 75 persones lesionades (un 21,1%
menys que en 2012), 66 ho van ser amb caràcter lleu
(88%), 7 greus (9,3%) i 2 amb pronòstic reservat (2,7%).
El nombre de persones implicades directament en accidents de trànsit va ser de 570 (per 565 en 2012, 587
en 2011 i 610 en 2010), la qual cosa suposa un augment
de l’1,8% respecte a 2012 i un descens del 2,9% respecte a 2011. De tots ells, el 82,77% eren de nacionalitat
espanyola i la resta estrangers (17,23%).
Segons l’estadística, el grup d’edat que registra un
nombre més gran d’accidents és el comprés entre 27
i 45 anys, amb 200, la qual cosa representa un 35,08%
del total d’implicats (570). En 2012 també va ser el grup
amb nombre més gran de sinistres.
Quant a vehicles, en la seua gran majoria turismes
(83,7%), van ser 534 els que es van veure implicats en
accidents enfront de 635 de 2012 (un 15,9% menys).
El mes amb nombre més gran d’accidents va ser juny
(37) i octubre va ser el que va registrar el menor nombre (14). Des de l’any 2007 només s’han registrat dos
accidents amb víctimes mortals, una en 2010 i una altra l’any passat; en ambdós casos, vianants atropellats
per un turisme.

L’AJUNTAMENT REOBRI la
font de sant blai
L’Ajuntament va fer coincidir el trasllat de la imatge de
Sant Blai des de la seua ermita fins a la basílica del
Salvador, la vesprada del dia 2 de febrer, per a reobrir
minuts abans la font escultòrica ubicada al centre del
Pla de Sant Blai -obra de l’artista Salvador Mesadodesprés dels treballs de restauració realitzats les últimes setmanes.
L’actuació ha consistit en el reforç de tota l’estructura
metàl·lica, que presentava danys importants a la seua
base; així com l’aplicació d’un tractament contra l’òxid i
la seua repintada, així com la instal·lació d’un equip de
bombament, filtratge i recirculació per a optimitzar el
consum d’aigua, que abans no es reciclava. A més, s’ha
impermeabilitzat la cascada simulada, s’ha col·locat
il·luminació i s’ha renovat la zona enjardinada. El deteriorament de la font ha impedit en els últims nys el seu
ús com a sortidor.
Dies abans, el delegat de l’empresa Facsa a Borriana,
Rafael Lahuerta, va explicar a l’alcalde, José Ramón
Calpe; al regidor de Via Pública, Javier Perelló i a la
regidora Mercedes Giménez els treballs realitzats i
específicament els relacionats amb el nou sistema de
recirculació, bombament i filtratge d’aigua; mentre els
operaris ultimaven els treballs amb la bastida i també
amb la renovació de la jardineria.
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La residència de la tercera edat compleix 25 anys

El tradicional dinar festiu de la residència de la tercera
edat de Borriana amb motiu de la celebració patronal
de Sant Blai ha tingut enguany un significat especial,
en commemorar-se el 3 de febrer el vint-i-cinqué aniversari de la inauguració del centre, efemèride que va
comptar amb la presència de la consellera de Benestar Social, Asunción Sánchez Zaplana. La titular del departament autonòmic va estar rebuda per les reines falleres, Marta Aleixandre i Anna Serrano; l’alcalde, José
Ramón Calpe; la regidora de Serveis Socials, Mercedes
Giménez; l’edil de Festes, Carlos Solá, i per la directora
de la residència, Pura Castro.
Sánchez Zaplana i la presidenta del consell d’usuaris
de la residència van descobrir la placa que recorda este
aniversari abans d’asseure’s a la taula per a compartir
el dinar de Sant Blai amb els treballadors i interns del
centre.
La residència de Borriana és de titularitat pública i té
una capacitat de 210 places residencials, tant per a
persones en situació de dependència com autònomes,
sent un centre de referència en tota la província de
Castelló. Compta amb un equip de professionals multidisciplinaris que permet un nivell d’atenció sociosanitària especialitzada. La residència també compta amb
un centre de dia amb una capacitat per a 20 usuaris.
Durant la seua visita al centre, Sánchez Zaplana va recordar que “en estos 25 anys més de 1.300 persones
majors han passat per la residència de la Generalitat
de Borriana”.

A més, va destacar “el compromís de la Conselleria de
Benestar Social amb els col·lectius més vulnerables
i, especialment, amb les persones majors a les quals
ofereix recursos i serveis que cobrisquen les seues necessitats i afavorisquen el seu benestar”.
En este sentit, va afegiv que residències com la de Borriana “són centres amb una gran professionalitat on
s’estimula les persones majors a través de la realització de tallers, activitats manuals, gimnàstica i programes que s’adeqüen a la situació de cada usuari”.
Sánchez Zaplana va felicitar tots els treballadors i professionals que han passat pel centre “durant estos 25
anys”, i molt especialment Pura Castro, “per la seua
trajectòria, el seu treball i dedicació al llarg de tots estos anys al capdavant de la direcció de la residència”.
En el seu recorregut per les diferents instal·lacions
de la residència, la consellera va poder comprovar les
millores que s’han realitzat en infraestructures i equipament els últims anys. Per al manteniment de la residència i del centre de dia, la Conselleria destina enguany més de 5 milions d’euros.
Així mateix, va visitar també el Servei de Farmàcia Sociosanitari de la residència, un dels cinc serveis del
Programa d’atenció farmacèutica de la Conselleria
de Benestar Social, que donen cobertura a un total de
6.000 residents de 70 centres sociosanitaris per a persones majors i persones amb discapacitat dependents
de la Generalitat i d’entitats locals.
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Més de 10.000 persones
van participar en 2013
EN ACTIVITATS DEL SME

BORRIANA RECUPERARÀ
LA MOSTRA DE PRODUCTES
AGROALIMENTARIS EN 2015
El regidor d’Esports, Juan Fuster, i el tècnic municipal
de l’àrea, José Socarrades, van presentar el 5 de febrer les dades de les distintes activitats del Servei Municipal d’Esports durant l’any 2013, en clara progressió
respecte als anys anteriors quant a participació.
Fuster va destacar especialment el nombre d’alumnes
que s’han inscrit a les activitats d’esport escolar, concretament 299 a l’inici del present curs, enfront dels
165 que van clausurar l’any passat. Així, han sigut 174
els alumnes en primària, 64 en secundària i 61 en infantil entre octubre i desembre, amb 27 grups en total.
Quant a les activitats regulars del SME, el nombre de
places totals durant 2013 va ser de 2.841 (1.547 de xiquets i 1.294 d’adults), amb 1.724 usuaris inscrits a activitats aquàtiques i 1.117 a altres. El SME ha subvencionat fins a un total de 26.989 euros, concretament a
2.741 usuaris d’activitats regulars (el 96,48% del total),
857 d’ells per la situació de desocupació familiar.
El SME va organitzar en 2013 un total de 27 esdeveniments puntuals, 11 de forma pròpia i els 16 restants
en col·laboració amb distints clubs, empreses o professionals, fundacions i ONG, i els centres educatius de
la ciutat. En total, van participar 8.065 usuaris.
Entre les entitats col·laboradores, un total de 42, figuren 13 col·legis i instituts, 10 clubs esportius, 2 centres
privats, 13 empreses i 2 ONG.
Juan Fuster valora la resposta cada vegada major de
la població, tant infantil com adulta, a les activitats
del SME i en la pràctica esportiva en general. Així, es
va mostrar molt satisfet de l’ampliació de l’oferta en
els últims temps amb les Jornades Multiesportives
i d’Hàbits Saludables, les Jornades Formatives de
l’Esport, la Setmana de l’Esport i les activitats regulars
al pavelló poliesportiu municipal de la Bosca.

La sala de sessions de l’Ajuntament va acollir els dies
22 i 23 de gener un nou cicle de conferències de la Mostra de Qualitat Agroalimentària de la Plana i que van
pronunciar l’apicultor d’Eslida Francisco Doñate Galindo i Rogelio Badenas Sánchez i Javier Tudanca Santos,
fundador de l’empresa Manjaral i responsable comercial d’esta firma.
L’alcalde, José Ramón Calpe, va destacar en l’acte inaugural la consolidació d’esta activitat, que organitzen
des de fa quinze anys l’Ajuntament i la Cooperativa Agrícola Sant Josep, amb la col·laboració de l’Associació de
Mestresses de Casa i Consumidors de Borriana.
Calpe va valorar l’entusiasme del comité organitzador
en estos tres lustres i ha confirmat que l’any que ve,
després de dues edicions sense celebrar-se per l’ajust
en la despesa municipal, la mostra recuperarà la fira
de productes agroalimentaris al Centre Municipal de
Cultura La Mercé.
Quant a l’objectiu de la mostra, l’alcalde ha animat a
tots a defensar la qualitat dels productes elaborats a la
comarca i a la província
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El “client misteriós”
avaluarà l’atenció al
client en 20 comerços

Borriana sumarà
nous contenidors
de recollida de roba

La regidora de Comerç, Mercedes Giménez, va informar el passat 10 de febrer que en els pròxims dies -i
en el marc de les accions que formen part del conveni amb la Cambra de Comerç de Castelló- s’emetran
vint informes confidencials a altres tants comerços de
la ciutat, a partir de la tècnica del denominat “client
misteriós”.
Esta acció té com a finalitat avaluar l’atenció i satisfacció del client en el punt de venda. Una vegada acabades
les auditories, s’entregarà a cada empresa seleccionada el seu informe i se’n realitzarà un altre a escala local que s’entregarà a l’Ajuntament i en el qual quedarà
reflectit el nivell mitjà de satisfacció dels clients en estos comerços.
Mercedes Giménez informa que, a més del client misteriós, el conveni amb la Cambra de Comerç preveu
també el Pla Assisteix, amb cursos de formació en
atenció al client, en xarxes socials, i la participació en
el portal www.empresascastellon.com. En este web,
els comerços de Borriana tenen la possibilitat de donar-se d’alta en directori en quatre activitats, crear un
catàleg amb 50 productes i vendre’ls també a través
del portal.
Per la seua banda, el cap d’àrea de Desenvolupament
Comercial de la Cambra de Comerç de Castelló, Francisco García, ha destacat la col·laboració iniciada amb
l’Ajuntament de Borriana, “del qual anem de la mà i
que constitueix tot un aval per a acostar els nostres
serveis als comerciants locals”. En este sentit, recorda
que la Cambra impulsa activitats per contribuir a la defensa, suport i foment del comerç tradicional.
L’Ajuntament de Borriana i la Cambra de Comerç de
Castelló tenen subscrit un conveni amb què es pretén
millorar la competitivitat del sector comercial local a
través d’un servei d’assessorament i formació prestat
per la Cambra a les empreses de la ciutat.

L’alcalde, José Ramón Calpe i José Carlos Seguer, en
representació de Reciplana Recuperacions -acompanyats per la regidor de Serveis Socials, Mercedes
Giménez i l’edil de Medi ambient, Juan Granell-, van
subscriure el 14 de gener un conveni de col·laboració
per a la col·locació de nous contenidors de recollida
de roba usada en la ciutat, que es destinarà al programa Roba Amiga, impulsat conjuntament per Càrites i
l’Associació Valenciana d’empreses d’Inserció (AVEI).
Borriana compta en l’actualitat amb vuit contenidors
taronja de recollida de roba usada, als quals se sumaran dues més en breu i un tercer més endavant. Durant
l’any 2013, segons va informar Seguer, es van recuperar en la ciutat quasi 3.000 quilos més de roba que en
2012, amb un total de 53.256 quilos enfront dels 50.834
de 2012.
Després de la seua recollida, la roba segueix un procés
de neteja i desinfecció, per a la seua posterior selecció
i venda en les tendes de Roba Amiga. A més, l’empresa
crea llocs de treball per a la inserció sociolaboral de
col·lectius en risc d’exclusió.
La entidad promotora de Reciplana Recuperacions és
la Fundació Tots Units, creada l’any 1991 per Càritas
Diocesana de Sogorb-Castelló i per la Confederació
Castellonenca de la Petita i Mitjana Empresa (Pymec).
Tots Units és una entidad molt activa a nivell provincial
i amb un triple compromís: el social, amb l’objectiu de
la inserció de les persones en la societat; l’ambiental,
mitjançant una adequada gestió dels residus tractats i
l’econòmic, mantenint la viabilitat i, per tant, els llocs
de treball de l’empresa.
Totes estes accions tenen la finalitat de que les persones amb dificultats socials puguen tindre les mateixes
oportunitats que la resta a l’hora de poder desenvolupar les seues capacitats laborals.
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la segona Fira Outlet
de Sant Antoni anima les
vendes del comerç local
El carrer de la Tanda i l’entorn de la Mercé van registrar una gran afluència de visitants amb motiu de la
segona Fira Outlet de Sant Antoni, que va tindre lloc els
dies 17, 18 i 19 de gener i que va organitzar l’associació
Comerç al Centre amb el suport de la Regidoria de Comerç de l’Ajuntament.
Enguany han participat un total de 52 comerços de distintes zones de la ciutat i també del Mercat Municipal,
que van oferir importants descomptes i grans promocions per a liquidar existències.
Les reines Marta Aleixandre i Anna Serrano van inaugurar oficialment la fira juntament amb l’alcalde, José
Ramón Calpe; la regidora de Comerç, Mercedes Giménez; el president de l’associació Comerç al Centre, Vicent Seglar; i els edils Juan Granell, Enrique Safont,
Carlos Solá, Esther Pallardó, Mercedes Sanchordi i
María José Almela.

Tomás García i Alberto Navarro guanyen el concurs
del cartell anunciador de la Setmana Santa 2014

El Centre Municipal de Cultura La Mercé va acollir el 31
de gener l’acte d’entrega de premis de la novena edició del Concurs de cartell anunciador de la Setmana
Santa, hores després de la decisió del jurat, reunit al
matí al mateix lloc per tal de triar l’obra guanyadora.
El cartell presentat per Tomás Garcia Feliu i Alberto
Navarro Cantavella va obtindre el primer premi i la recompensa econòmica de 300 euros, mentre que Miguel
Carlos Montesinos Aragonés va ser reconegut amb
un accèssit. L’alcalde de Borriana, José Ramón Calpe
-acompanyat pel regidor de Cultura, Enrique Safont; la
presidenta de la Junta de Germandats i Confraries de
Setmana Santa, Isamer Blasco, i el coordinador de Cultura, Rafael Marañón-, va ser l’encarregat d’entregar
els premis i d’inaugurar l’exposició de les vuit obres.
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Augmenten els veïns que
confien en la policia per
a resoldre conflictes...
El Gabinet de Mediació de la Policia Local (Medpol)
va tancar gener amb sis expedients de mediació.
L’esmentat gabinet, creat a mitjan 2013, va concloure
al seu torn el passat any amb sis serveis de mediació,
“la qual cosa dóna compte de la progressiva implantació del servei i de la confiança demostrada pels veïns
en la Policia Local per a la gestió dels seus conflictes”,
expressa la regidora de Seguretat, Esther Pallardó.
L’esmentada unitat, que s’adscriu a la secció de Barri
i Proximitat, està composta per un oficial i dos agents
que, davall la supervisió de l’intendent de serveis operatius, inicia este any complint l’expectativa d’una progressiva integració del servei entre els nombrosos altres que presta el cos de Policia Local.

La regidora de Seguretat considera estes dades molt
positives, “perquè testifiquen que l’objectiu de millorar
la proximitat i acostar cada vegada més la Policia Local
a la societat borrianenca s’està complint. Prova d’això
és que cada vegada més veïns es valen d’este servei
públic i de la seua Policia en el desenvolupament de la
seua vida quotidiana”.
El Medpol és un servei totalment gratuït que pot
sol·licitar-se per mitjà d’un breu escrit presentat al
Registre d’entrada de l’Ajuntament, per mitjà de telefonada a la Policia Local (964 513 311), posant-ho en
coneixement de l’oficial encarregat de la unitat o via
correu electrònic en l’adreça policialocal@burriana.es.
En qualsevol escrit de sol·licitud de mediació, han de
constar les dades de les parts implicades necessàries
per a poder contactar-hi i una breu exposició del conflicte pel qual se sol·licita la mediació policial.
Més informació en el web de la Policia Local (www.policialocalburriana.es) i en l’enllaç directe del Medpol
(www.policialocalburriana.es/index.php/medpol).

...i baixen les intervencions per telefonades
La Policia Local va rebre durant l’any 2013 un total
de 18.017 telefonades, de les quals un 44,36% (7.993)
van requerir serveis o alguna intervenció, enfront del
55,64% restant (10.024) per a sol·licitar o transmetre
informació. Totes les telefonades van ser ateses pels
agents de la Sala de Comunicacions 092/112 o pels del
Servei de Seguretat d’Edificis i Informació (SEDIF), segons les dades de la memòria anual feta pública per la
regidora de l’àrea, Esther Pallardó.
En conjunt, el nombre de telefonades ha descendit
un 17,72% respecte a l’any 2012 i també va baixar en
un 9,98% el nombre de serveis operatius realitzats a
partir d’estes comunicacions, un descens que, segons
Pallardó, està relacionat amb una major presència
policial després de l’aplicació del nou organigrama:
“L’actuació de la Policia de Barri i el reforç en les patrulles de Seguretat Ciutadana, amb més agents al carrer,
han incidit en una major prevenció”. L’edil afirma que,
“a menys incidències, menys denúncies”; i es mostra
satisfeta del treball realitzat per la plantilla.
Així, durant 2013 va haver-hi una mitjana mensual de
661 intervencions (21,7 al dia) com a conseqüència de
telefonades, amb independència dels serveis programats, els de caràcter preventiu, campanyes i incidències sorgides durant el servei.
De totes les intervencions, les més nombroses van ser
les relacionades amb la seguretat ciutadana, amb un
total de 1.830 serveis (-4,3% respecte a 2012), principalment per sostraccions (561), agressions (204), casos amb menors (121), situacions de perill (170), vigilàncies requerides (79), alarmes per qüestions sobre

violència contra les dones (26) i altres relatius a actituds sospitoses, violacions de domicili, altercats, actes
vandàlics o drogues, entre d’altres.
Quant al trànsit i mobilitat, els serveis operatius van
ascendir a 1.487 (-3,2% respecte a 2012), principalment relacionats amb la circulació de vehicles (773),
serveis de grua (501), perills a la via (109), senyalització (60) o conducció amb rellevància penal (44).
Durant l’any 2013 va haver-hi un total de 1.084 intervencions per incidències diverses a requeriment dels
ciutadans, per 1.312 en 2012 (-17,4%), com aquelles
que van tenir a veure amb la via pública (232), danys
materials (133), alarmes (118) o en matèria de circulació (14). La memòria de la Policia Local va comptabilitzar el passat any 893 serveis operatius per sorolls i
molèsties, un 16,54% menys que en 2012 (1.070), amb
485 atencions veïnals, 299 a la via pública i 109 en establiments públics. En les festes locals, els agents van
actuar en 233 serveis (269 en 2012, un 13,4% menys),
amb 203 intervencions en Misericòrdia i 30 en Falles.
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Borriana COMMEMORARÀ
EL 50 aniversari de la
MORT del pare Villalonga
L’alcalde, José Ramón Calpe, i el regidor de Cultura,
Enrique Safont, van rebre el 22 de gener a l’Ajuntament
els germans Javier i Jorge Fuentes Monzonís-Villalonga, originaris de la ciutat i familiars del missioner
jesuïta borrianenc Joaquín Villalonga Vernia, de qui es
van complir en 2013 els cinquanta anys de la defunció.
Amb motiu d’esta efemèride, els representants municipals i els seus familiars van abordar en la reunió la
realització enguany de distints actes commemoratius,
de moment sense data concreta, amb la participació
de la comunitat educativa del col·legi Pare Vilallonga,
inaugurat un any després de la defunció del religiós i
que, per tant, celebra enguany el seu mig segle de vida.
L’objectiu d’estos actes és recuperar per a les joves
generacions la memòria de Joaquín Villalonga, que va
entregar gran part de la seua vida pels més necessitats i els leprosos a les Filipines i que tant la comunitat
educativa del col·legi com tots els borrianencs coneguen més la figura i valoren la importància del pare
Villalonga.

Calpe agraeix a José Luis
Agustí la seua dedicació
en el camp de l’educació
José Ramón Calpe -juntament amb la regidora
d’Educació, Ana Montagut, i l’edil Juan Granell-, va rebre el 31 de gener i amb motiu de la seua jubilació a
José Luis Agustí Usó, director del col·legi Illes Columbretes, i a Marisa Canseco Lozano, que ocuparà el seu
càrrec a partir d’ara.
Calpe, Montagut i Granell el van felicitar per esta nova
etapa i per la gran tasca realitzada en el camp de
l’educació, formant generacions d’alumnes al col·legi,
abans Pares Carmelites i ara Illes Columbretes.
Agustí va recordar emocionat els seus prop de 42 anys
de magisteri en este centre, a més dels anteriors com
a alumne, i va expressar la seua vocació per l’educació
i la satisfacció del treball realitzat en estes quatre dècades, alhora que va explicar els seus projectes per
a esta nova etapa, en la qual tindrà més temps per a
la família i la seua afició per la nàutica, entre d’altres.
L’alcalde, José Ramón Calpe, li va fer entrega d’un
exemplar facsímil de la Historia de Burriana de Francesc Roca i Alcaide, i d’un gravat en senyal de gratitud.

www.cvdonaburriana.org

Ofertes d’ocupació, cursos de formació gratuïts, accés a subvencions, assessorament en elaboració
de currículums, entrevistes de treball i creació d’empreses, i tota la informació útil per a víctimes de
la violència de gènere.
Regidoria d’Igualtat
Ajuntament de Borriana

INFORMACIÓ MUNICIPAL

NOVA EDICIÓ DE LA VOLTA
A PEU A LES ERMITES

El diumenge 26 de gener va tindre lloc la quinzena Volta a peu a les ermites, organitzada com cada any per la
Falla Don Bosco, amb la col·laboració de l’Ajuntament.
La fallera major infantil de Don Bosco, Carla Cabedo
Muñoz, va ser l’encarregada de tallar la cinta inicial.

la guàrdia civil canvia
de capità a borriana

L’alcalde va rebre el 30 de genera a l’Ajuntament Gustavo Sánchez Gómez, capità de la Guàrdia Civil de Borriana, amb motiu del seua nova destinació a Puerto
del Rosario (Lanzarote). Calpe va agrair la seua feina a
Borriana i li va desitjar molts èxits.

fapa realitzarà la seua
assemblea a la ciutat

La presidenta de la Federació d’Associacions de Pares
i Mares d’Alumnes, María Dolores Tirado, i el vicepresident de l’entitat, Víctor Miguel Milá, van comunicar el
28 de gener la seua intenció de realitzar l’assemblea
anual de l’entita el dia 5 d’abril a Borriana.

EL CD BURRIANA
RECUPERA POSICIONES

El pasado 16 de febrero el CD Burriana consiguió los
tres puntos en un partido muy trabajado ante un Museros que vio como el conjunto local le daba la vuelta
al marcador en 30 minutos. En una primera parte sin
goles, pero con varias ocasiones para el Burriana se
llegaría al descanso con el marcador inicial de 0-0. Ya
en la segunda parte, cerca del min. 70 un gol de Juanjo adelantaría al Museros. El Burriana reaccionó con
rapidez y consiguió igualar tres minutos después con
un gol de Rafa Arizo, decisivo en los últimos partidos.
Cuando parecía que ambos equipos se marcharían
dando por bueno el empate, a dos minutos para el final,
un preciso cabezazo de Iván Fandos daría los tres puntos al cuadro celeste. Con esta victoria, el CD Burriana
consigue 7 puntos de los últimos 9 en juego.
En el partido anterior ante el Catí, como bien dice el
refrán, segundas partes nunca fueron buenas y el CD
Burriana dejó escapar la victoria fuera de casa. En los
últimos meses, parece que al CD Burriana se le atragantan las segundas mitades. Tras llegar al descanso
con el marcador favorable de 0-2 , en la segunda mitad
los goles de Roig y Chema establecieron el reparto de
puntos cuando todo parecía ir bien encaminado para el
Burriana.
En la jornada del 2 de febrero, el Burriana recibió al
Benicarló en el San Fernando. El conjunto de Calleja
-que la semana antes sucumbió ante el San Pedro-,
realizó un gran partido durante los 90 minutos y firmó
un 3-0 final. Dio una imagen de equipo sólido atrás y
determinante arriba. Montoya, en el inicio del partido,
inauguró el marcador con un potente cabezazo. Sería
poco antes del descanso, cuando Rafa Arizo marcaría
el segundo gol con una chilena marca de la casa: Sin
pensarlo y desde la frontal remató un balón al fondo
de la red. Con este golazo, arrancó la ovación en el San
Fernando. José Juan, en la segunda parte, maquillaría
el resultado tras rematar a portería una buena jugada
de Jorge Gimeno, omnipresente todo el encuentro.
Ángel Sánchez

CULTURA

EXPOSICIONS

TeatrE Payà

Inauguració de la Exposició del Ninot de les
Falles 2014.

Concert de Carnestoltes de la Coral Borrianenca. Amb la participació d’agrupacions
corals convidades.
Diumenge 9 de març, 19.00 h

CMC La Mercé.
Dijous 27 de febrer, 19.30h

“tecnorrevolució, descobreix els avanços en
tecnologies convergents”. fundació la caixa
Plaça Major
Del 31 de març al 12 d’abril.

“T’ho dic sense acritud”, espectacle d’humor
a càrrec d’ Eugeni Alemany.
Diumenge dia 23 de març. 19.00 h

CMARMV

VIOLA, VIOLONCEL, FAGOT, TROMPA, CONTRABAIX I TROMBÓ
BUSQUEN MÚSIC QUE ELS VULGUEN APRENDRE A TOCAR

Molt freqüentment, els xiquets i xiquetes que s’apropen
a la música quan tenen 8 anys només coneixen tres o
quatre instruments, els més populars, el piano, la
guitarra, la percussió, de vegades el violí... De tant en
tant, els mateixos pares també tenen una idea feta de
la música que passa per tocar el piano al saló de casa
i poc més. Així, tant al centre com a la banda ens adonem que hi ha una sèrie d’instruments “òrfens”, és a
dir, instruments evidentment minoritaris, de vegades
francament oblidats. No se solen vore a les pel·lícules,
no solen ser instruments solistes però no són menys
importants, tant a les orquestres com a les bandes.
Violes, violoncels, trompes, trombons, fagots busquen
músics! És veritat, n’hi ha uns quants que són grans...
però això és perquè tenen molta personalitat!
Aquest curs el Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana està fomentant el coneixement d’aquests
instruments entre els xiquets i xiquetes més menuts
a les escoles de Borriana. El passat mes de febrer el
centre va realitzar un concert didàctic per a diferents
col·legis, un concert que pretenia apropar a l’alumnat
la viola, el violoncel, el fagot, la trompa i el trombó, que
no tenen un gran seguiment com altres de més populars. El que es va transmetre al concert va ser la senzillesa amb què aquests instruments són tant o més
bonics que els instruments més coneguts, ja que tots
els instruments permeten una interpretació de qual-

sevol melodia. Concretament aquests instruments són
els més greus de les famílies instrumentals a les quals
pertanyen, i això fa que la seua mida siga superior a
d’altres...
Aquest concert ha sigut un primer apropament a fi que
els xiquets i xiquetes s’animen a l’estudi d’aquests; així
i tot, al mes de maig tornarem a tindre un altre contacte
amb els mateixos alumnes per tal que els proven, perquè bufen, els freguen, que els facen sonar, i d’aquesta
manera quede molt més clara la meravellosa sensació
que se sent quan es fa sonar un instrument musical.
Si teniu qualsevol inquietud musical, encara esteu a
temps d’iniciar-vos, tant els més menuts com els adults
podríeu començar amb un apropament a l’instrument
l’últim trimestre del curs i el següent curs apuntar-vos
al conservatori o l’ensenyament de l’escola de música.
Animeu-vos-hi!
Si penseu que us agradaria que a la vostra escola es
conegueren millor aquests instruments, escriviu-nos o
telefoneu-nos.
Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana
info@cmeviciana.es
964 033 230

ADI

les dones (ser mare és un problema a l’hora de ser
contractada o de promocionar en una empresa).
Un altre tema important en l’educació de xiquets i xiquetes és el dels joguets. Cal tindre clar que l’objectiu
d’aquestos és el de fer xalar. Així, quan parlem de joguets
sexistes, no es parla d’imposar als xiquets que juguen
amb nines i a les xiquetes que juguen amb camions.
La clau està a oferir-los nous models que els permeten trencar les barreres estrictes, fomentar la curiositat amb el que desconeix. Quan a un xiquet l’insulten
dient-li “xiqueta” per jugar amb joguets de xiques, per
un portar un jersei de color rosa, ell aprén que si vol
formar part del grup no ha de tornar a fer-ho. Aquest
aprenentatge varia si patrons masculins que ell admira, com son pare, realitzen de bon grat estes activitats.

Educació per la igualtat
Les dones i els homes, naixem o ens fem? La filòsofa
francesa Simone de Beauvoir apostava per la segona
opció. És a dir, des que naixem se’ns assigna models
diferents per a dones i per a homes.
Els estereotips són les característiques que una societat atribueix a les persones segons el seu sexe, és a
dir, ens posen etiquetes al nàixer que ens condicionen
la vida. Així, es diu que les xiquetes són més sensibles,
més dolces, submises, dèbils, dependents... Per la
seua banda, als xiquets se’ls associa amb la força, el
valor, la competitivitat, independència...
Però aquestes atribucions no fan més que limitar les
vides de les persones i la societat s’encarrega de sancionar aquells que no vullguen assumir els rols que els
han atribuït. Hi ha prou d’observar a què juguen els xiquets i a què juguen les xiquetes i quina relació guarda
amb les tasques que exerceixen els homes i les dones
adultes, per a comprovar que açò és així.
Per aquest motiu, és important que pares i mares reflexionen sobre els models que aprenen els seus fills
i filles. La televisió, a través dels anuncis, mostra
les dones com frívoles (obsessionades amb les compres...); com objectes (el cos nu de les dones s’utilitza
per a vendre qualsevol cosa); o com cuidadores de la
llar (responsabilitzant-se dels xiquets o xiquetes o
de la neteja de la casa). Per la seua banda, els homes
estan representats com triomfadors (en els negocis,
conduint un tot terreny...). El mateix succeeix amb les
sèries de televisió, les pel·lícules (la xica sempre ha de
ser rescatada pel protagonista), els contes (les xiquetes tenen reservat el lloc de princeses apocades).
També és curiós comprovar com conductes que es premien en els homes (com la de ser pare a l’hora de ser
contractat en una empresa), es castiguen en el cas de

A més, els anuncis de joguets continuen reflectint la
societat de fa 20 anys. Els pares del segle XXI sí que
cuiden els seus bebés, mentre que els ninos i tots els
seus accessoris estan destinats exclusivament per a
xiquetes. Els anuncis de cotxes de joguet busquen només els homes; en canvi, la majoria de les xiques es
trauen el permís de conduir al complir els 18 anys.
Però un dels aspectes més rellevants d’apostar en
educació per la igualtat és que, d’aquesta manera,
s’està invertint en prevenció de violència de gènere.
Hem de tindre en compte que la violència de gènere es
dirigeix cap a les dones amb l’objecte de mantindre o
incrementar la seua subordinació respecte als homes.
Només si eduquem homes i dones lliures podran rebutjar aquesta classe de situacions violentes, que no es
donen quan tota la societat assumeix la igualtat.
Eva Boix Beltran. Agent d’igualtat
ADI (SERVEI MUNICIPAL D’ATENCIÓ AL
DESENVOLUPAMENT INFANTIL DE 0 A 3 ANYS)
En Borriana podeu comptar amb el suport de l’ADI.
L’ADI (atenció al desenvolupament infantil) és un servei municipal, format per una psicòloga i una pedagoga, des d’on
s’organitzen activitats de caràcter preventivoeducatiu i social
(tertúlies educatives, tallers, activitats de formació, etc.) a les
quals podeu acudir.
També podeu rebre atenció individualitzada (amb cita prèvia) si desitgeu que es realitze una valoració i seguiment del
desenvolupament psicomotor del vostre xiquet o xiqueta o
si voleu consultar sobre algun tema socio-psicopedagògic
específic: aprenentatge, llenguatge, conducta, alimentació,
desenvolupament, habilitats social, son, etc.
De 0 a 3 anys (abans d’anar a l’escola)
ADI: 964 033 208 / 630 717 097 de 9 a 14 hores (cita previa)
Per obtenir més informació, poden consultar la següent pàgina web adi.burriana.es
Ana Vicent Gil. Psicòloga de L’ADI
Lina Puig Fabregat. Pedagoga de L’ADI

SME

2º TRIMESTRE DE RÉCORD
EN EL DEPORTE ESCOLAR
Después de mucho tiempo de continuas propuestas,
cambios, adaptaciones, reuniones, y un largo etcétera
este trimestre podemos decir que que hemos superado las 300 matriculaciones de niñas, niños y adolescentes en las Escuelas Deportivas Municipales.
Se han formado 27 grupos de todas las actividades deportivas, desde psicomotricidad para infantil, iniciaciones multideportivas en inglés y castellano, hasta toda
una gama de deportes que en su momento han salido
de la propuesta del Consell Escolar d`Esports.
Nuestro éxito se basa principalmente en la tarea de los
centros educativos que han creído en el proyecto de fomentar la actividad física saludable y educativa en cada
uno de ellos.
Para ello informan y difunden todas las propuestas,
abren sus instalaciones y principalmente lo consideran
parte de su oferta educativa incluyendo las Escuelas
Deportivas en el proyecto del centro.
Ahora es momento de cuidar lo logrado pero mas que
nada ir a más, con actividades alegres, educativas, que
permitan que las niñas y niños en edad escolar se incluyan en el deporte de manera saludable otorgándoles herramientas para que estas primeras experiencias
deportivas los estimulen a practicarlo el resto de su
vida. A seguir!

II ENCUENTRO
MULTIDEPORTIVO
El próximo viernes 7 de marzo desde las 17:30 horas,
el Servei Municipal d´Esport organiza el II Encuentro
Multideportivo para todas las niñas y niños matriculados en las actividades de las Escuelas Deportivas Municipales pertenecientes a los cursos de infantil a 4º de
primaria.
El pabellón municipal La Bosca será el lugar para que
los mas pequeños puedan disfrutar de jugar mini partidos, juegos adaptados y alegres competiciones predeportivas con la única finalidad de hacer deporte de
forma sana y compartida.
La primera edición fue un éxito de participación con
numerosos padres en las gradas, ahora toca repetir y
mejorar que es siempre nuestro objetivo.

2.026 FELICITACIONES A LOS
PARTICIPANTES DE ESTA
EDICIÓN DE LA CURSA DE
SANT BLAI
El pasado 9 de febrero, en las calles céntricas de la
localidad, pudimos disfrutar de una nueva edición de
la Cursa de Sant Blai. Esta edición organizada por el
Servei Municipal d’Esports y las A.M.P.A de los centros
educativos, junto a la colaboración de varios clubes
deportivos de la localidad así como de empresas y comercios de la localidad, ha supuesto un nuevo record
de participación.
Fueron un total de 2026 participantes los que, la mañana del domingo, se pusieron el chándal, se calzaron las
zapatillas de deporte y, durante unos instantes, fueron
el centro de atención para las más de 3,000 personas
que se congregaron en el Pla para disfrutar de cada
una de las carreras.
Tanto el Servei Municipal d’Esports como las A.M.P.A
de los centros educativos de Burriana como organizadores queremos dar las gracias a las empresas colaboradoras en el evento, a los clubes colaboradores, al
público asistente y felicitar a todos los participantes de
esta edición.
Los resultados de las pruebas competitivas fueron los
siguientes:
PreBenjamín Femenina:
1ª Wyam Guettache; 2ª Dalal Assam; 3ª Ana Giménez
PreBenjamín Masculina:
1º Gerard López; 2º Félix Galvez; 3º Cedric Del Peral
Benjamín Femenina:
1ª Alexandra Dibu; 2ª Carmen Oliver; 3ª Basma Mamoumi
PreBenjamín Masculina:
1º Ángel Dragomir; 2º Santiago Llopis; 3º Marc Palomero
Alevín Femenina:
1ª Claudia Martínez; 2ª Ariday Gutiérrez; 3ª Alejandra Griño
Alevín Masculina:
1º Iker Angulo; 2º Pablo López; 3º Asaf Bouzid
Infantil Femenina:
1ª María Llopis; 2ª Oumaima Jaúss; 3ª Andres García
Infantil Masculina:
1º Alex Marques; 2º Pablo Ripollés; 3º Carlos Hidalgo
Cadete Femenina:
1ª Cristina Gual; 2ª Doha Assam; 3ª María Martín
Cadete Masculina:
1º Eduardo Gómez; 2º Lluis Eixerés; 3º Oscar Castillo
Absoluta Femenina:
1ª Mar Martín; 2ª Noemí Lozano; 3ª Marta González
Absoluta Masculina:
1º Francisco Fernández; 2º Francisco Morales; 3º Pablo Traver

CASAL JOVE · NOVES ACTIVITATS FEBRER-MARÇ

Desitges aconseguir les teues metes i
realitzar un canvi real en la teua vida?
Vols saber que faràs d’ací a 10 anys?
JORNADA COACHING al Casal Jove de Burriana
27 de març de 18:00 a 20:00h.
Gratuït Places limitades
Oberta preinscripció al Casal Jove
C/ Albert Einstein s/n Tel: 964 591 692
Mail: casaljove\@burriana.es.
Curs”el monitor de temps lliure com
dinamitzador de LUDOTEQUES”
curs de formació permanent
Homologar per GVA Jove-IVAJ
50 hores
Curs manipulador aliments
Dimarts 25 de març de 16:30 a 20:30h.

CIUTATS INTEL·LIGENTS

GESTIÓ ELECTRÒNICA DE FACTURES
La factura electrònica és un document electrònic que complix amb els mateixos requisits legals exigits a la factura
tradicional en paper. És l’evolució lògica de la factura tradicional en un món on les xarxes de telecomunicacions cada
vegada tenen més presència en les relacions entre empreses, ciutadans i administracions.
Els avantatges de la facturació electrònica són múltiples,
destacant:
• Estalvis de costos (papereria, transport,…)
• Més seguretat dels processos.
• Reducció de temps de facturació.
• Reducció de fallades i errors en les factures.
• Menor probabilitat de falsificació.
Els formats de factura electrònica són múltiples, es poden
categoritzar en estructurats i no estructurats.
Els formats no estructurats, com per exemple una imatge
digital d’una factura en paper, permeten l’emmagatzematge
electrònic igual que els formats estructurats però no tenen
la resta d’avantatges que fan als formats estructurats tan
útils i importants.
Els formats estructurats (e.g. format facturae) permeten
aprofitar la totalitat dels avantatges de la facturació electrònica al permetre accedir a la informació de la factura de manera automàtica, possibilitant la integració de les mateixes
en els sistemes de comptabilitat de les empreses de manera directa. Sense necessitat d’intermediació o revisió humana, la qual cosa accelera els processos i elimina errors.
A finals del 2013, es va publicar la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del
registre comptable de factures en el Sector Públic. Amb el
control informatitzat i sistematitzat de les factures s’intenta
afavorir un seguiment rigorós de la morositat a través d’un
indicador, el període mitjà de pagament, que visualitzarà el
volum de deute comercial de les Administracions i permetrà, arribat el cas, aplicar els nous mecanismes previstos a
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en la que el control del
deute comercial forma part del principi de sostenibilitat financera.
La Llei d’impuls de la factura electrònica incorpora les mesures següents:
• Ús del segell electrònic i la firma electrònica avançada.
• Obligatorietat de l’ús de la factura electrònica a partir
del 15 de gener de 2015.
• Les Administracions Publiques podran excloure les que
el seu import siga inferior a 5.000 euros.
Aprofitant estes obligacions normatives, la nostra administració va a dur a terme un procés de modernització de la tramitació interna de les factures (tant electròniques com en
format paper) avançant cap a una gestió electrònica de les
factures. L’objectiu és millorar la gestió, aplicant conceptes
d’administració electrònica i gestió documental. Els esforços
van a centrar-se no tant en l’instrument (la factura electrònica) sinó en la forma de gestionar les factures. No ha de

preocupar el format original de la factura, sinó que la gestió
de la mateixa siga electrònica. De fet, una factura en format
paper quan es digitalitza es convertix en un document electrònic. A partir d’eixe moment, s’inicia la seua tramitació per
a la conformitat, també electrònica, per les Àrees Gestores.
Posteriorment es posaran en marxa els circuits electrònics
d’aprovació junt amb tota la seua documentació annexa imprescindible (proposta comptable, fiscalització, aprovació
per òrgan municipal i proposta de pagament)
Una de les mesures que també contempla la llei és la presentació de les factures expedides en un registre administratiu. A partir d’ací, estes factures s’han de remetre al
registre comptable i a l’òrgan competent per a tramitar la
conformitat. Per la seua banda, el proveïdor podrà consultar
l’estat de la tramitació de la factura (“Portal del proveïdor”)
Per a la presentació (i porterior seguiment) de les factures,
l’Administració General de l’Estat ha posat en funcionament
el Punt General d’Entrada de Factures Electròniques (FACe)
que permet unificar en un únic punt la presentació de factures electròniques davant de qualsevol òrgan de lAdministració General de l’Estat i aquelles Administracions Públiques
que vullguen adherir-se. FACe permet presentar factures a
través del portal web face.gov.es en el que el proveïdor pot
remetre les seues factures de forma manual. A més, per a
proveïdors que desitgen automatitzar els seus sistemes de
gestió de facturació amb el Punt General d’Entrada de Factures Electròniques, posa a la seua disposició una interfície
de servicis web per a ser invocats i remetre les factures de
manera automàtica. El sistema informa als proveïdors dels
canvis d’estat de tramitació de la seua factura, per a conéixer per exemple si la factura ha sigut pagada, si ha sigut
rebutjada, etc.
En definitiva amb esta nova llei es busquen obtindre els resultats següents:
• Amb la constància registral de les factures es reforça
la protecció del proveïdor: data als efectes del càlcul
d’interessos en cas de retards en el pagament.
• Permet evitar que les factures queden pendents de pagament en poder dels òrgans administratius sense una
adequada constància documental.
• S’agilitza la tramitació i control de les factures al incorporar noves tecnologies.
Les Administracions Públiques exercixen en el tema de la
factura electrònica d’impulsors de l’ús de les mateixes en
el sector empresarial. Encara que hi ha sectors que històricament han utilitzat facturació electrònica, la gran majoria
de les empreses continuen utilitzant facturació tradicional.
L’impuls per part de les Administracions obligant a facturar
de manera electrònica és un clar exemple de promoció per
a fomentar que les empreses, grans, pimes i micro-PIMES
comencen a utilitzar en els seus processos la factura electrònica i puguen beneficiar-se dels avantatges que aporta,
per a millorar la seua competitivitat en un mercat cada vegada més globalitzat.

GRUPS MUNICIPALS

Pese a ello, se están desarrollando inversiones importantes, como la renovación de todo el alumbrado
público o el mantenimiento y mejora de las redes de
alcantarillado y agua.
También vamos a acometer en este ejercicio de 2014
la apertura de un nuevo tramo de la Avenida Cañada
Blanch, entre el Camí Fondo y la calle Juan Lugo, que
permitirá una nueva conexión entre las carreteras
del Grao y del Puerto, lo que debe mejorar la fluidez
del tráfico en toda esa zona marítima.

2014, AÑO DE NUEVAS INVERSIONES
Hemos iniciado el año 2014 y venimos diciendo desde
hace algunos ejercicios que éste, en el que ya estamos, debía ser el que marcase el punto de inflexión
para nuestra hacienda municipal. De hecho, éste es
un ejercicio en el que nos hemos podido permitir la
congelación de la práctica totalidad de los impuestos y tasas, la creación de exenciones fiscales para
las tasas que gravaban iniciativas empresariales de
los emprendedores, la rebaja de la Tasa por entrada
de vehículos (los vados) o la rebaja de un 3,2% en la
cuota del IBI.
Para que eso haya sido posible hemos tenido que
disminuir gastos y, muy especialmente, aquellos que
tienen que ver con el endeudamiento municipal, es
decir, con las amortizaciones de deudas y los pagos
de intereses por ella generados. La carga de la deuda ya ha experimentado una importante rebaja en
2013 sobre 2012 y aún va a ser mucho más notable en
este 2014, lo que nos dejará en una posición mucho
mejor para 2015.

El buen resultado de la liquidación presupuestaria
de 2013 nos permitiría concertar operaciones de endeudamiento para acometer otras inversiones; ésa
sería una típica actitud electoralista cuando estamos
a un año de las próximas elecciones municipales,
pero preferimos hacer un nuevo esfuerzo, seguir
reduciendo deuda y, a partir del próximo año, con
más recursos corrientes –los que tendremos por no
haberlos de destinar a amortizar préstamos o pagar
intereses- ir acometiéndolas o rebajando más los
tributos.
Nuestro gran problema, no obstante, sigue siendo el
elevado índice de desempleo que afecta a Burriana,
como a toda nuestra comarca.
Estamos convencidos de que la Administración no
debe ser la que cree empleo, ya que si lo hace es a
costa de empobrecer a ciudadanos y empresas y generando más desempleo. Por eso hemos apostado
por el apoyo a las iniciativas empresariales. A esa
idea responden muchos de los cursos que la concejalía de juventud ofrece en el Casal Jove y las iniciativas que impulsa la Concejalía de Políticas Activas
de Empleo.
Una de las últimas iniciativas puestas en marcha ha
sido el programa “Innova Burriana”, que desarrollamos con el Centro Europeo de Empresas Innovadoras (CEEI). Pretendíamos escoger diez proyectos
para asesorarles y guiarles en su puesta en marcha.
Nos hemos alegrado de que las iniciativas que han
concurrido sean muchas más, treinta y siete concretamente. Vamos a apoyar todas ellas, no sólo las diez
que finalmente se seleccionen, porque sabemos que
la iniciativa, y más la innovadora, es el mejor remedio al desempleo y el mejor caldo de cultivo para la
creación de trabajo.
GRUPO MUNICIPAL DEL PP
pp@burriana.es
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ya saben, las “cosas de José Ramón…” son así: donde dije digo, digo Diego, y ya está.
Así, discriminarán al resto de los vecinos de Burriana que, en la inmensa mayoría de casos, han tenido
que pagar cuotas de urbanización y todos esos largos etcéteras, para tener sus viales y sus servicios:
los vecinos del tramo final de Cañada Blanch no, no
pagarán, ellos cobrarán, porque las “cosas de José
Ramón” son así, discriminación pura.
LOS VADOS PERMANENTES DE BURRIANA

“COSAS DE JOSÉ RAMÓN…”
Preguntada recientemente la Srta. Sierra sobre sus
gestiones en Fitur –no sabemos para promocionar
qué-, la edila sacó a colación un escrito que el Sr.
alcalde había dirigido a posibles inversores rusos,
afirmando sin ningún pudor que ella no lo había leído, y que eso eran “cosas de José Ramón…”. Pues
sí que vamos bien –pensarán ustedes-, pero el caso
es que al Ayuntamiento de Burriana el PP lo hace
funcionar así, a golpe de “porque yo lo digo”, sin que
ninguno de sus ediles dé, precisamente, ni golpe; y
para muestra un botón. Bueno, varios:
LA AVENIDA CAÑADA BLANCH.
A pesar de que en su día el concejal Granell, cuando
ya se veía venir que nadie se presentaría para urbanizar la unidad de ejecución (UE) A-12, afirmó que se
estaba estudiando la gestión directa para, de paso,
terminar de una vez la Avenida Cañada Blanch, la
realidad que se ha impuesto es otra: la UE se deja
para ya veremos cuándo y el Ayuntamiento, con cargo a las arcas municipales, comprará los terrenos
de la Avenida a sus propietarios por la friolera de
80.000 € la hanegada (algo menos de “quince milions de pessetes la fanecà”) aproximadamente,
suponiendo un coste total cercano a los 300.000 €.
Sencillamente increíble: en lugar de destinar ese
dinero a los más castigados por la crisis con ayudas,
más políticas de empleo, y un largo etc., el PP de
Burriana prefiere hacer este regalo a los propietarios de los terrenos, porque es eso, un regalo, pues
hoy en día nadie compraría esos terrenos, y menos
por ese precio totalmente fuera de mercado.
El PSPV-PSOE propuso que el Ayuntamiento gestionara directamente la UE –como ha hecho en otras
ocasiones- porque tenemos el personal y los recursos para hacerlo, pero eso sería trabajar, y todos
sabemos que al PP le va muy bien cobrar, pero eso
de trabajar es otra cosa; y Granell se ha tenido que
comer sus palabras sobre la gestión directa porque

Otro caso sangrante del desvarío Popular que se ha
aprobado definitivamente. Aquí las “cosas de José
Ramón” y de Perelló se llaman afán de lucro –porque aunque los vados sean poco más baratos, si se
obliga a que haya más, los euros también son más-.
De nada han servido las alegaciones que presentó
el PSPV-PSOE ni el patente malestar general de los
Burrianenses, y lo queramos o no, habrá que acatar la nueva ordenanza a golpe de procedimiento de
oficio, o jardinera o bolardo, pues una de esas tres
cosas le puede pasar si tiene un acceso a la vivienda
susceptible de permitir la entrada de vehículos.
Aunque Perelló diga que son para decorar, no se
equivoque: son para fastidiarle, porque, de normal,
le colocará el cacharro de turno infringiendo los preceptos de la ley de accesibilidad, como casi siempre.
¡TRANSPARENCIA!
Hace tres meses que se aprobó la moción presentada por el PSPV-PSOE sobre transparencia, y aún
no hay ni ordenanza ni borrador –nos han dicho que
“están en ello”-. Veremos. No obstante, aún estamos a la espera de que se nos faciliten todos los datos del Arenal Sound.
Peor suerte han sufrido otras mociones socialistas,
como la que presentamos con motivo del copago
de mayores y dependientes –cada vez más asfixiados por el PP-, o contra la modificación del aborto
en España –que nos hará retroceder treinta años-.
Pero ya saben, así son las “cosas de José Ramón”…
de poco argumento, cero provecho y aún menos coherencia, porque es mucho más divertido viajar a
Luxemburgo a costa del dinero de todos, o escribir
cartas a los rusos que la concejal de turismo no ha
leído. Alucina, vecina.
Otro día habrá que hablar de las “cosas de Perelló”
–taurino como sólo lo es él-, a quien hemos pedido,
en pro de la transparencia, toda la documentación
relativa a las entradas de la corrida de la beneficencia de estos años. Ya les contaremos.
Visite nuestra nueva web: www.pspvborriana.com
Contacte con nosotros: psoe@burriana.es
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MAS BURRIANA, MAS FUTURO.
Burriana, nuestra ciudad, es el fruto del esfuerzo de sus
gentes a los largo de los tiempos.
Ya en el siglo X, los musulmanes la llamaban Medina Alhadra por su belleza. Jaime I la consideró la puerta para
la conquista de Valencia y su Reino, edificando en la actual
Plaza Mayor la primera iglesia de su conquista.
Con el paso de los tiempos, y sus distintas efemérides,
hace apenas cien años Burriana contaba con su propio
banco, delegaciones diplomáticas extranjeras (lo que dió
pie al famoso “Burriana, Paris y Londres), una gran cantidad de comerciantes exportadores de naranjas y una
pujanza económica que le valió el reconocimiento de toda
Europa. Quedan muestras de ello en las casas modernistas que salpican nuestra ciudad como recuerdo de una
edad de oro no tan lejana.
Al menos en el tiempo.
Personajes ilustres también han visto la luz en nuestra
ciudad, o se han asentado en ella. Destaca, sin duda, el
Cardenal Tarancón, a quien tanto se le debe y al que bien
poco se le agradece.
Enrique Monsonis, primer presidente de la Generalitat..
El pianista Iturbi, el Conseller Tarancón, el nadador Vidal
son otras muestras de lo que Burriana ha sido capaz de
ofrecer al mundo. Porque, tal y como rezaba una archifamosa pancarta durante la visita de los Reyes de España a
nuestra ciudad “Burriana no pide, Burriana ofrece”.
Visto lo expuesto, y reconociendo que no es mas que una
muy somera muestra, nos asalta una pregunta demoledora.
¿Porque Burriana se encuentra en esta situación?
Hace apenas dos años, un pequeño grupo de eurodiputados visito nuestra ciudad y, como no podía ser de otra forma, quedaron encantados; pero exclamaron “nunca hemos visto una ciudad con mas posibilidades pero menos
realidades”. Y desgraciadamente tenían razón.
¿Que ha pasado con el Turismo?. Algo que debía, por potencial, ser uno de los motores económicos de nuestra
ciudad, languidece sin iniciativas y sin una política clara.
Localidades vecinas, con mucho menor potencial, han obtenido muchos mas frutos de un sector vital.

Hablemos de agricultura. Lo que fue santo y seña de Burriana y su mejor carta de presentación esta en trance de
desaparición. La aparición de la “solarina” fue el golpe de
gracia a un sector que nos llevo a las mas altas cotas de
bienestar que esta ciudad ha vivido. La falta de una planificación clara no ayuda a su recuperación.
El tema de la industria es complicado. Burriana nunca se
ha inclinado por ese sector, por lo que todo esta por hacer.
Solo existen microempresas y talleres, que raramente
encuentran el apoyo que precisan para crecer.
El ejemplo de la construcción es uno mas. Tras un boom
salvaje y descontrolado, vino el crack. Nuestra ciudad fue
la que mas PAI´s tuvo en vigor, pero pocos han visto la
luz. Gestiones eternas con costes elevados y una crisis
que llegó a galope fueron la puntilla de un sector esencial.
La pesca no es mas que un sector prácticamente residual,
con unos magníficos productos pero con escaso volumen.
Si tenemos, y a la vista están, tan buenas cartas ¿porque
perdemos partida tras partida?. Otras localidades vecinas, que han sufrido la crisis tanto como nosotros, han
encontrado en algún sector su tabla de salvamento. Aquí
no. ¿Existirá algún virus que nos afecte solo a los burrianeros?
Es posible. Pero hay una cosa que nuestra ciudad no ha
tenido, y que en los últimos veinte años se ha acentuado:
Suerte con los políticos que la gobiernan.
Hemos sido ¿gobernados? por partidos y no por personas. Se han antepuesto intereses personales, bastardos
en ocasiones, y foraneos a los propios de la ciudadanía de
Burriana. A los gobernantes se les ha olvidado que son
elegidos por el pueblo y no por un partido de otro nivel,
y que es al pueblo que les elige a quien deben defender y
ante quien deben rendir cuentas. Y esas cuentas, todos lo
sabemos y lo sufrimos, no les cuadran.
Desde CIUTADANS INDEPENDENTS PER BURRIANA decimos que ya está bien. QUE SI NO NOS DEJAN SOÑAR,
NO LES DEJAREMOS DORMIR. Que Burriana tiene mucho
que aportar, pero también mucho que reclamar. Que la
situación en la que nos han metido por desgana, desidia
y tal vez cosas peores, no es la que Burriana merece, ni
por su historia ni por sus posibilidades. Que la gente de
Burriana, honrada, trabajadora y cabal, no merece esta
situación. Mas Burriana, Mas Futuro, Mas Naranja.
Este mes tenemos PERLAS GREGORIANAS, que son una
muestra de lo arriba escrito.
“El tema de Sant Gregori estaba un poco dormido” Juán
“cenicienta” Granell. Y ha llegado un príncipe y con un
beso lo ha despertado. Menos Dormidina y mas despertador, que doce años es un sueño muy largo.
“El interés de Sant Gregori lo tiene el sitio” Juán “bella
durmiente” Granell. Recién despertado, ha descubierto
el Mediterraneo. Que el interés de Sant Gregori reside en
el sitio es tan obvio como que el gran problema de Sant
Gregori son ustedes, por su incapacidad, ineptitud e ineficiencia.
Ni roja ni azul......BURRIANA ES NARANJA
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PLE ORDINARI 2/01/2014
El Ple aprova per unanimitat l’esmena de l’error advertit en el dispositiu quart de l’acord adoptat en data 12
d’agost de 2013, relatiu a la resolució del conveni urbanístic subscrit entre este Ajuntament i Urbasur Siglo
XXI, SL, i la cancel·lació de la programació de l’àmbit
de la UE D-3.3, en el qual figura que la garantia de promoció va ser dipositada el 17 de setembre de 2013 a
la Tresoreria Municipal per la mercantil Urbasur Siglo
XXI, SL, quan hauria de dir 17 de setembre de 2003.
El Ple aprova per unanimitat i de forma provisional la modificació puntual número 37 del Pla general d’ordenació urbana de Borriana, presentada el 12
d’agost de 2013, i que dóna una nova redacció als articles 4.14.2 i 4.7.8.II de les normes urbanístiques, de
manera que:
- Es redueix de 10.000 m2 a 5.000 m2 la superfície mínima de les parcel·les de sòl no urbanitzable de règim
comú RC.1 per a la instal·lació en estes d’activitats
industrials, productives, turístiques, esportives, recreatives, d’oci i esbarjo i terciàries.
- Es permet l’ús terciari d’estacionament de maquinària
i vehicles pesats, així com l’emmagatzematge de vehicles, en recinte tancat, en el sòl no urbanitzable
de règim comú de normativa general (RC.1), exceptuant-se l’emmagatzematge de vehicles al final de
la seua vida útil.
El Ple acorda elevar el present acord, juntament amb la
documentació corresponent i l’expedient complet tramitat, a l’òrgan competent de la Generalitat Valenciana
a l’efecte que procedisca a la seua aprovació definitiva.
El Ple acorda per unanimitat aprovar l’esborrany del
conveni entre la Conselleria de Benestar Social de la
Generalitat Valenciana i l’Ajuntament, l’objecte del qual
el constitueix establir les bases de col·laboració entre
l’esmentada Conselleria i el consistori, amb la finalitat
d’instrumentalitzar la prestació del servei Infodona a
la ciutat. Així mateix, es faculta l’Alcaldia Presidència,
tan àmpliament com en dret siga exigible, per a la firma del present conveni, així com per a tots aquells actes de gestió derivats del conveni subscrit; i s’ordena la
publicació de l’acord en el tauler d’edictes municipal i
en el web www.burriana.es, així com el trasllat d’este
a la Conselleria de Benestar Social, a la Secció IV, a la
Intervenció de Fons i a la Junta de Personal, als efectes
oportuns.
El Ple aprova per unanimitat i de forma inicial
l’Ordenança reguladora del Mercat interior de Borriana, que té com a objecte la regulació de l’activitat

comercial realitzada al Mercat Municipal de Borriana, el seu règim de funcionament i els requisits per
a l’exercici de la venda al detall per als concessionaris, amb expressió dels drets i obligacions que tenen
i el règim d’infraccions i sancions que, d’acord amb el
que disposen les normes legals, els són aplicables.
Així mateix, s’acorda sotmetre a informació pública i
audiència als interessats pel termini mínim de trenta dies, comptadors de l’endemà de la publicació de
l’acord d’aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la
Província (BOP), per a la presentació de reclamacions
i suggeriments; i s’ordena la publicació del present
acord en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província; entenent-se definitivament
aprovat l’esmentat reglament en cas que no s’haguera
presentat cap reclamació o suggeriment.
El Ple queda assabentat per dació de compte dels
acords adoptats per la Junta de Govern Local en
les sessions realitzades entre els dies 23/11/2013 i
16/12/2013, ambdós inclosos; així com de les resolucions dictades per l’Alcaldia Presidència, que consten
a la Secretaria Municipal, corresponents al període del
25/11/2013 al 22/12/2013.
Precs i preguntes
Javier Gual pregunta a Enrique Safont sobre el Museu de la Taronja. Afirma que ha llegit en premsa que
l’Ajuntament pagarà a una empresa perquè presente
els comptes del Museu, la qual cosa al seu parer suposa un cost per a les arques municipals encara que
estiga tancat. D’altra banda, pregunta si és cert que el
local del Museu s’ha utilitzat com a magatzem. Respon
Enrique Safont.
Javier Gual pregunta a Enrique Safont en quina situació està el procés per a reobrir el Museu de la Taronja.
Respon Enrique Safont.
Javier Gual pregunta a l’alcalde, José Ramón Calpe,
per distintes manifestacions en premsa respecte de temes d’actualitat municipal: “No construir l’aparcament
de la Terrassa Payà ara és de sensats”, “El Pla de Borriana acabarà convertit en zona de vianants; però no
hi ha data per a això”, “Arenal Sound està donant molta
promoció a Borriana; però cal saber aprofitar-ho”, “Si
cal pagar per les expropiacions de la Paperera, ho farem amb tranquil·litat”. Gual pregunta si es reafirma
en les esmentades asseveracions i si l’equip de govern
té algun projecte en ment, perquè segons ell no pareix clara quina és la seua intenció en estos temes. En
este sentit, demana a l’alcalde que explique el perquè
d’estos titulars mencionats. Respon l’alcalde, José Ramón Calpe.
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Javier Gual pregunta a l’alcalde, José Ramón Calpe,
si l’equip de govern pensa donar una utilitat a l’antic
ambulatori durant l’any actual i si hi ha algun projecte
respecte d’això. Respon l’alcalde, José Ramón Calpe.
Javier Gual pregunta si hi haurà una nova Llar Fallera, perquè ha llegit informacions divergents respecte
d’això. Respon l’alcalde, José Ramón Calpe.
Javier Gual prega a l’equip de govern del Partit Popular, si és possible, que el Museu de la Taronja reòbriga
l’any 2014, que l’antic ambulatori s’utilitze per a alguna
cosa, que s’escometa alguna actuació en relació amb
l’antic IES Llombai i que s’assumisca amb serietat una
solució als problemes d’aparcament a Borriana. Respon l’alcalde, José Ramón Calpe.
María Dolores Aguilera pregunta a Javier Perelló com
està la tramitació de l’expedient iniciat arran de la
sol·licitud d’indemnització per responsabilitat patrimonial per part de l’empresa que havia de realitzar les
obres per a l’aparcament públic de la Terrassa Payà
i quina postura adoptarà l’Ajuntament davant d’esta
petició, i quin coneixement previ tenia sobre les intencions de l’esmentada empresa. Respon Javier Perelló.
María Dolores Aguilera pregunta a Enrique Safont quina possibilitat hi ha que la corporació municipal denuncie la Conselleria per incompliment amb el Patronat del Museu de la Taronja en cas que no nomene els
liquidadors del Patronat; i que posteriorment es convoque per a la seua liquidació. Respon Enrique Safont.
María Dolores Aguilera pregunta a Enrique Safont quan
s’iniciarà l’expedient per a votar en Ple els requisits
per a la concessió de productivitats; i si deixarà de consentir les, al seu parer, irregularitats actuals: dobles
retribucions, concessió arbitrària de productivitats,
etc. Respon Enrique Safont.
María Dolores Aguilera pregunta a Ana Montagut si hi
ha hagut algun avanç en relació amb l’anunci que va
realitzar a l’agost, a l’assemblea de l’Associació de
Veïns del Grau, sobre el procediment per a traure a
concurs la gestió de les escoles d’estiu dels poblats
marítims. Respon Ana Montagut.
María Dolores Aguilera prega al regidor d’Activitats,
Javier Perelló, que alleugerisca l’error tècnic perquè
no hi ha hagut Escola de Nadal i no se sap si es farà
l’Escola de Pasqua.
María Dolores Aguilera pregunta al regidor d’Hisenda,
Juan Fuster, sobre la recaptació de les sancions de
trànsit i per què s’ha renegociat contractes per a reduir despeses de l’Ajuntament en altres matèries i no
s’ha abordat seriosament en esta. Aguilera recorda a

Fuster que a l’Ajuntament hi ha un Negociat de Sancions, i que este actualment només tramita sancions
per ordenances municipals, però va haver-hi un temps
en què es recaptaven les sancions de trànsit. En algun
moment pensa reprendre les regnes i estudiar la possibilitat que es torne a gestionar la tramitació de les
sancions de trànsit? Respon Juan Fuster.
María Dolores Aguilera afirma que l’alcalde, José Ramón Calpe, va donar de termini a la Urbanizadora Golf
Sant Gregori fins a final d’any per a pronunciar-se respecte dels seus plans. En este sentit, pregunta si hi ha
hagut alguna novetat real i factible en el plantejament
per part de l’empresa i, en cas contrari, prega que en
la pròxima Junta de Portaveus s’avance alguna cosa en
relació amb la reunió que ha demanat amb l’informe
de les possibilitats, i que es prenga una decisió seriosa
i clara per a iniciar l’expedient corresponent. Respon
l’alcalde, José Ramón Calpe.

PLE ORDINARI 6/02/2014
El Ple aprova per unanimitat la desestimació del recurs
de reposició interposat per la mercantil L3M Construcción, Urbanismo y Servicios, SA, contra l’acord plenari de 7 de novembre de 2013, de resolució del conveni urbanístic subscrit el 29 de juliol de 2005 entre
este Ajuntament i l’esmentada mercantil, rescindint
l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del
Programa d’actuació integrada per al desenvolupament del sector camí de la Serratella-camí del Marge
del Pla general d’ordenació urbana de Borriana, confiscant la garantia de promoció dipositada.
Després d’abandonar l’alcalde la Presidència del Ple,
assumida en este punt pel primer tinent d’alcalde, Juan
Granell, la corporació acorda per majoria –amb els
vots a favor de PP i PSOE (10+1) i l’oposició de CIBUR
(3)- la inadmissió de la recusació plantejada per María
Dolores Aguilera Sanchis, en nom i representació del
grup municipal Ciutadans Independents per Burriana,
contra l’alcalde president de l’Ajuntament, José Ramón
Calpe Saera, per no tenir en el seu càrrec de regidors
la condició d’interessats -necessària per a plantejar la
recusació- en l’expedient d’aprovació del Pla especial
en sòl no urbanitzable comú de delimitació de zona per
a ús terciari i de serveis (legalització del càmping de
l’Arenal Sound a Jardins de la Malva-rosa).
El Ple aprova per majoria, amb els vots a favor de PP
i CIBUR (11+3) i l’abstenció del PSOE (7), la resolució
d’al·legacions (estimació, desestimació i inadmissió)
al Pla especial en sòl no urbanitzable comú de delimitació de zona per a ús terciari i de serveis (càmping
Arenal Sound a Jardins de la Malva-rosa) i l’aprovació
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provisional de l’esmentat pla, presentat en data 28 de
gener de 2014 per la mercantil Imusic Festival, SL, segons conveni de col·laboració subscrit el 22 de març de
2013, i que té com a objecte delimitar -en sòl no urbanitzable comú del Pla general d’ordenació urbana de
Borriana- una zona en què es permeta la implantació
de l’ús terciari destinat a acampada temporal, com a
activitat annexa a altres d’origen recreatiu/oci i aparcament vinculat. La zona per a la qual es regula la implantació d’estos usos comprén el sòl no urbanitzable
comú delimitat al nord pel camí del Grau, al sud pel
camí Fondo, a l’est per la línia d’exclusió fixada per la
resolució del director general d’avaluació ambiental i
territorial de 3 de juliol de 2013, d’aprovació de l’Estudi
d’inundabilitat del tram final del riu Veo (riu Anna), a
l’entorn de l’avinguda de Cañada Blanch; i a l’oest per
l’avinguda de la Unió Europea. El Ple acorda elevar el
present acord al Servei Territorial de la Conselleria
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient per a la
seua aprovació definitiva.
El Ple desestima per majoria, amb els vots a favor de PP
i CIBUR (11+3) i l’oposició del PSOE (7), les al·legacions
presentades per Vicent Aparisi Juan, en qualitat de regidor del Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de
Borriana i en representació d’este, i aprova definitivament l’Ordenança municipal reguladora de les autoritzacions de guals i de les zones de càrrega i descàrrega.
El Ple aprova per unanimitat l’expedient 1/2014 de modificació del Pressupost per mitjà de la concessió de
crèdits extraordinaris i de suplements de crèdit per
import total de 205.475 euros (200.000 de crèdits extraordinaris per a ajudes de Serveis Socials i 5.475 de
suplement de crèdits per al contracte de manteniment
d’extintors), finançats amb baixes equivalents de despeses de Serveis Socials i del Fons de contingència,
respectivament.
El Ple queda assabentat per dació de compte dels
acords adoptats per la Junta de Govern Local en
les sessions realitzades entre els dies 23/12/2013 i
20/01/2014, ambdós inclosos; així com de les resolucions dictades per l’Alcaldia Presidència, que consten
a la Secretaria Municipal, corresponents al període del
25/11/2013 al 22/12/2013.
Despatx extraordinari
El Ple aprova per unanimitat la moció presentada pel
Grup Municipal del Partit Popular de rebuig i oposició de l’Ajuntament de Borriana a les prospeccions
petrolíferes a l’entorn dels Columbrets, i acorda posar en marxa totes les accions o mesures que siguen
necessàries per a evitar que els permisos del Govern

d’Espanya puguen donar lloc a l’inici d’estes.
El Ple aprova per majoria, amb els vots a favor de PP
i CIBUR (11+3) i l’oposició del PSOE (7), una esmena
a la totalitat de la moció presentada inicialment pel
Grup Municipal Socialista relativa a l’aplicació del copagament en els centres i serveis de Benestar Social.
L’acord preveu ratificar la necessitat d’aplicar la Llei
39/2006, de promoció de l’autonomia personal i atenció
a les persones en situació de dependència, per a complir els principis d’igualtat, equitat i sostenibilitat; i donar suport al procés de negociació que la Conselleria
de Benestar Social està duent a terme amb el Comité
de Representants de Persones amb Discapacitat de la
Comunitat Valenciana (CERMI).
El Ple aprova per majoria, amb els vots a favor de PP
i CIBUR (11+3) i l’oposició del PSOE (7), una esmena a
la totalitat a la moció presentada inicialment pel Grup
Municipal Socialista relativa a l’avantprojecte de Llei
orgànica que pretén revisar la legislació vigent a Espanya sobre salut sexual i reproductiva i interrupció
voluntària de l’embaràs. L’acord insta tots els partits
polítics a revisar per consens la legislació vigent a Espanya, a fi de millorar-la.
El Ple rebutja per majoria, amb els vots en contra del
PP (10, en abstenir-se el regidor Juan Fuster per ser
part interessada) i els vots favorables de PSOE i CIBUR
(10+3) (el vot de qualitat de l’Alcaldia Presidència trenca l’empat), la moció presentada pel Grup Municipal
Socialista relativa a l’obertura de l’avinguda de Cañada Blanch i que, després de ser esmenada pel mateix
PSOE, proposava com a acord que l’Ajuntament iniciara
l’expedient per a executar la unitat d’execució A-12 per
gestió directa com a via per a materialitzar el tram de
l’avinguda entre el camí Fondo i el carrer de Juan Lugo.
Precs i preguntes
Javier Gual pregunta a l’alcalde, José Ramón Calpe, si
s’ha iniciat alguna gestió (redacció d’ordenança) en relació amb la moció relativa a la transparència aprovada
en el Ple ordinari del 7 de novembre de 2013. Respon
l’alcalde, José Ramón Calpe.
Javier Gual prega a Javier Perelló que li faça arribar
tota la documentació relativa a les entrades de les corregudes de bous de la beneficència organitzades per
la Diputació Provincial de Castelló.
Vicent Aparisi pregunta a Juan Granell o a l’alcalde,
José Ramón Calpe, en quin estat de tramitació es troba
el Pla de minimització d’impacte mediambiental de la
Marjaleria i en què s’ha avançat en les reunions que ha
mantingut l’alcalde amb la consellera de l’àrea, Isabel
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Bonig. Aparisi sol·licita una reunió de tots els actors
implicats (Ajuntament, Conselleria, ecologistes, veïns
i grups de l’oposició). Respon l’alcalde, José Ramón
Calpe.
María Dolores Aguilera pregunta a l’alcalde, José Ramón Calpe, quina ha estat la conclusió en relació amb
les condicions que va posar l’empresa de Golf Sant Gregori; quina podria ser acceptada o no. Respon l’alcalde,
José Ramón Calpe.
L’alcalde, José Ramón Calpe, trasllada el condol en
nom de la corporació municipal a la regidora Rosa
Marco per la defunció de sa mare.

JUNTA DE GOVERN 20/01/2014
La Junta desestima les al·legacions formulades per
Clemente Serrano Mata i Juan Manuel Franch Benages i ordena el tancament immediat d’activitat dedicada a emmagatzematge exercida al carrer de Santa
Berta, número 3. En cas d’incomplir l’ordre, esta serà
executada per este Ajuntament en forma subsidiària i
forçosa, a través del procediment legal previst a este
efecte, per mitjà de precinte o qualsevol altre mètode i
amb els costos a càrrec seu, assenyalant per a la seua
execució el dia 24 de febrer a les 10.00 hores. En cas
que no es facilite l’accés al local, l’execució subsidiària
i forçosa es durà a terme en qualsevol altre moment
sense avís previ.
La Junta aprova les bases reguladores d’ajudes per
a finançar activitats complementàries i extraescolars
del curs escolar 2013-2014 i autoritza a este efecte una
despesa per import de 9.000 euros.
La Junta aprova la relació estimatòria 1/2014 i la desestimatòria 2/2014 de bonificacions en taxes urbanes i
subministrament d’aigua per a exercici 2014 efectuades per pensionistes, jubilats i jubilades.
La Junta estima parcialment les sol·licituds efectuades
per Mónica Bort Ramos i la mercantil Esfain Almassora, SLU, en relació amb la devolució d’ingressos en
concepte d’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres i desestima les respectives sol·licituds quant a la
devolució de les taxes per serveis urbanístics.
La Junta estima la sol·licitud de rectificació i de devolució parcial de liquidacions de l’impost sobre activitats econòmiques efectuada per la mercantil Marazzi
Iberia, SA.
La Junta rectifica el subjecte passiu en liquidacions
de l’impost sobre béns immobles de Cooperativa Hortofrutícola Burrianense i Buropa Coop V. a Burexport
Coop. V.
La Junta queda assabentada per dació de compte de
l’informe de Tresoreria sobre recaptació per la Dipu-

tació Provincial de Castelló de les multes de trànsit a
Borriana durant l’exercici 2013.
La Junta queda assabentada per dació de compte de
la sentència favorable a l’Ajuntament, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló, en la
qual es desestima la demanda interposada per Frutas
Giménez, SA (infracció urbanística al camí Vell de València).
La Junta declara restaurada la legalitat urbanística infringida i arxiva els expedients incoats a Elvira Viñes
Ballester i al centre islàmic Abu Bakr Assadik.
La Junta incoa expedients de restabliment de la legalitat urbanística vulnerada per execució d’obres
sense prèvia llicència a José Manuel Ortega Giménez
(c/ Ample, núm. 33), Juan Bautista Palomero Montoya (c/ les Terrasses, núm. 17), Sergio Ramos Segarra
i María Llopis Sanchis (camí de la Pedrera, núm. 32),
José Ramos Borillo (parcel·la 299, polígon 53 del camí
d’Almassora), Evaristo Barea López i Isabelle Castaño
y Torrico (avinguda de Cañada Blanch, núm. 130) i a
Vicente Gascó Verdegal i Encarnación Ayala García (c/
Fra Terencio Huguet, núm. 14).
La Junta proposa a Francisco Gómez Núñez i Vicenta
Claramonte Rodríguez la demolició d’obres edificades
sense prèvia llicència, com a mesura de restauració de
legalitat urbanística vulnerada, al polígon 23, parcel·la
421.
La Junta ordena a Esfain, SL, i Cedric Selusi Vanderdoodt la suspensió immediata d’obres al c/ Artur Perucho
i Badia, núm. 4.
La Junta estima les al·legacions formulades per Vicente Gil Traver i li concedeix nou termini perquè sol·licite
llicència urbanística.
La Junta autoritza a Manuel Ramos Borillo el projecte
d’execució d’obres al cantó c/ Sant Victorià – c/ Colom.
La Junta concedeix llicències d’obres a Elvira Viñes Ballester, Frutas Giménez SL, Comunitat de Propietaris
c/ Mare de Déu dels Àngels núm. 2, Jesús Marín García, Juan Bautista Ramos Martínez, Goman Pintores
SL, Eugenio García Moreno, Comunitat de Propietaris
c/ Maestrat núm. 1, Fernando Torres López, Comunitat de Propietaris c/ Almesies núm. 34, Comunitat de
Propietaris avinguda de la Mediterrània núm. 4, Joan
Miquel Martínez López, Cedric Bancu Caroline, Unigás
SL, Juan Manuel Pitarch Carbonell i Hicham Ziny.
Urgència
Despatx extraordinari. La Junta requereix a Casva Seguridad SA i Becsa SA, compromeses a constituir-se en unió
temporal d’empreses, la documentació corresponent
com a única licitadora (UTE) en el procediment per a la
contractació del subministrament i instal·lació de diversos sistemes de seguretat en dependències municipals.
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JUNTA DE GOVERN 27/01/2014
La Junta requereix a Cocemfe, en ser l’única empresa
licitadora en el procediment per a la contractació del
servei de transport adaptat de persones amb mobilitat
reduïda de Borriana, que presente la documentació corresponent en el termini previst.

molició d’obres executades al polígon 24, parcel·la 268
de carretera de Patrici.
La Junta concedeix llicència d’obres a Gas Natural Cegás SA, Fernando Salinas Sánchez, José Vicente Bravo
Millán, Comunitat de Propietaris c/ Rubén Darío núm.
2 i Telefónica de España SAU.

La Junta aprova l’esborrany del conveni entre el Club
Esportiu Salesians de Borriana i este Ajuntament per
a la celebració d’una nova edició del Trofeu Internacional Falles Ciutat de Borriana de futbol 7, i autoritza i
disposa una despesa per a este concepte per import de
18.000 euros.

Urgència

La Junta aprova la relació 2/2013 de liquidacions d’alta
en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica derivades de finalització de baixa temporal.

La Junta incoa expedient per incompliment de deures
i incórrer per això en falta disciplinària al funcionari
José Antonio M. M.

La Junta accepta les sol·licituds d’inici de constrenyiment per impagament de quotes urbanístiques derivades del sector Serratella-Marge formulades per
l’agent urbanitzador L3M Construcción, Urbanismo y
Servicios, SL, contra José G. Fortea Domingo, Cristian
Nicolae Marian, Juan M. Carreguí Abella, Juan F. Palomares Navío i Juan Sanchis Bort.

La Junta queda assabentada per dació de compte de
la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm.
2 de Castelló que estima la demanda interposada per
Sara del Castillo Robles contra la desestimació per silenci administratiu de la reclamació de responsabilitat
patrimonial a l’Ajuntament de Borriana per l’accident
que va causar la mort al seu marit a la platja el 19
d’agost de 2010, a conseqüències d’un tornado i de la
bolcada d’una caseta; devent l’Ajuntament i la mercantil Animación Monitors, SL, abonar a la demandant la
quantitat de 216.987,93 euros, més els interessos legals des de la interposició de la reclamació prèvia en
via administrativa el 29 de novembre de 2010, sense
expressa imposició de costes. Vist que la companyia
asseguradora Mapfre ha procedit a consignar per part
de l’Ajuntament de Borriana el principal més els interessos en el Jutjat el dia 20 de gener de 2014, per import total de 122.577 euros, la Junta de Govern Local
es dóna per entesa i dóna per complida l’esmentada
Sentència, amb l’arxivament de l’expedient.

La Junta acorda la finalització de fraccionament de pagament de deutes concedit a Daniel Campos Asenjo i a
Ana Jiménez Roig.
La Junta incoa a Luis Leech Andrés expedient de restauració de legalitat urbanística vulnerada per execució d’obra sense prèvia llicència al polígon 22, parcel·la
330 del camí de les Tancades-Ballester.
La Junta arxiva les actuacions que consten en expedient de restauració de legalitat urbanística vulnerada
incoat a IC Muebles, SA.
La Junta ordena la demolició d’obres executades sense
prèvia llicència per Javier Cayuela Hernández i Tatiana
Alamilla Franco, al polígon 33, parcel·la 172 del camí
dels Xurros.
La Junta ordena la demolició d’obres executades sense prèvia llicència per Javier Samper Castelló i Jésica
Escura Mañas, al polígon 47, parcel·la 167 de Mitjans
Tanda – carretera d’Almassora i els incoa expedient
sancionador per presumpta infracció urbanística.
La Junta declara restaurada la legalitat urbanística infringida i arxiva l’expedient incoat a Fernando Salinas
Sánchez i Susana Laura Rubert Rhein.
La Junta desestima les al·legacions presentades per
Eugenio García Moreno i proposa, com a mesura de
restauració de legalitat urbanística vulnerada, la de-

Despatx extraordinari. La Junta concedeix a José Melchor Marrama llicència de parcel·lació per a segregar
parcel·la al c/ Illa de Fuerteventura.

JUNTA DE GOVERN 4/02/2014

La Junta adjudica el servei de transport de viatgers
dins del terme municipal de Borriana a l’empresa La
Hispano del Cid, SA, en haver obtingut la major puntuació en el procediment licitador, per l’import anual
de 13.200 euros (IVA al 10% inclòs), i amb el compromís
de la mercantil de millorar les prestacions del servei
amb dos vehicles de substitució, dotats amb rampa
d’accés i plaça per a persones amb mobilitat reduïda.
La Junta autoritza i disposa la despesa de 4.013,65
euros (IVA inclòs), amb càrrec al vigent pressupost
municipal a favor de Primeria Consulting, SL, adjudicatària del servei de manteniment del sistema integrat
de gestió de la Policia Local de Borriana durant l’any
2014.
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La Junta autoritza i disposa la despesa de 4.087,94
euros (IVA inclòs), amb càrrec al vigent pressupost municipal, a favor de Soluciones Avanzadas en Informática
Aplicada, SL, adjudicatària del servei de manteniment
de l’aplicació de gestió de recursos humans Ginpix 7.
La Junta aprova l’esborrany del conveni entre el club
de futbol Atlètic Borriana-Salesians i este Ajuntament,
i autoritza i disposa una despesa per import de 40.000
euros.
La Junta aprova la proposta de devolució d’ingressos
en concepte de taxes d’ocupació de domini públic per
llocs Eccehomo 2013.
La Junta aprova la liquidació de taxes per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública corresponents al quart trimestre de 2013 a càrrec d’Iberdrola
Generación SAU, Iberdrola Comercialización de Último
Recurso SAU i Iberdrola Distribución Eléctrica SAU.
La Junta estima la sol·licitud d’inici de constrenyiment
per impagament de quotes urbanístiques derivades
del sector Serratella-Marge formulada per l’agent urbanitzador L3M Construcción, Urbanismo y Servicios
SL contra Cecilia Pascual Martí, Salvador Molés Llácer,
Elisa Usó Villanova i Vicente Montserrat Doménech.
La Junta desestima els recursos de reposició contra
liquidacions d’alta en concepte d’impost sobre béns
immobles interposats per Juan Gual Almarcha i Sanyc
Ces, SL.
La Junta estima les sol·licituds de fraccionament o
ajornament de pagament de deutes efectuades per Miriam Vicent Muñoz i Alexis Masip Carceller, Patrocinio
Ortells Martí, Jonatan Judá Heredia Clavería i Fernando Hidalgo Sanchis, i desestima l’efectuada per Juan
Vicente Domínguez Roca.
La Junta estima parcialment les al·legacions formulades per Ramón Guerrero López i proposa, com a mesura de restauració de la legalitat urbanística vulnerada,
la demolició d’obres il·legalment realitzades al polígon
24, parcel·la 524, a la carretera de Taurí-Marge.
La Junta arxiva les actuacions que consten en expedient incoat a Ana Dolores Leal Leal i Vicente Tormo
Herrero per execució d’obres sense llicència al polígon
32, parcel·la 118.
La Junta incoa a Ana Dolores Leal Leal i altres expedient de restauració de legalitat urbanística vulnerada
a la parcel·la 138, polígon 32.
La Junta concedeix a Grupin, SA, llicència de parcel·lació
per a segregar parcel·la situada al c/ Dublín.
La Junta concedeix llicències d’obres a Gas Natural Cegás SA, Juan Bautista Palomero Montoya, José Vicente Edo Alegre, Carmen Ibáñez Ibáñez, María Musoles

Traver, Fernández i Rius SC, Pilar Bernat Fernández,
Juan Safont Martínez i José Francisco Ortiz Angullo; i
denega la sol·licitada per Frutas Giménez SL.
Urgència
Despatx extraordinari. La Junta concedeix llicència
d’obres a María del Carmen López Tomás.

JUNTA DE GOVERN 10/02/2014
La Junta queda assabentada per dació de compte de
la sentència favorable a l’Ajuntament dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 1 de Castelló i per la
qual es desestima el recurs interposat per Ascensión
Comes Palomero per desestimació de reclamació patrimonial per caiguda.
La Junta queda assabentada per dació de compte de la
sentència favorable a l’Ajuntament dictada pel Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana i per la
qual es desestima el recurs d’apel·lació interposat per
Manuel Llopis Ricart (auxili judicial entrada parcel·la
de la unitat d’execució A-5).
La Junta estima el recurs contra la desestimació de
bonificació en taxes urbanes (pensionistes i jubilats)
interposat per Teresa Nebot Martí.
La Junta estima parcialment la sol·licitud de la mercantil Rótulos Juan Vidal, SL, de devolució d’ingressos
en concepte de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres i desestima la sol·licitud quant a
la devolució de les taxes per serveis urbanístics i de la
fiança.
La Junta estima la sol·licitud de devolució de part proporcional de l’impost sobre activitats econòmiques per
baixa efectuada per la mercantil Remolques Marítimos, SA.
La Junta aprova les liquidacions de baixa en concepte
de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) a
càrrec de Nicolae Alexandrescu Razvan i David Morte
García.
La Junta aprova la relació 1/2014 d’altes de l’IVTM com
a conseqüència de finalització de baixa temporal.
La Junta estima la sol·licitud de devolució d’ingressos
en concepte de l’impost sobre béns immobles efectuada per Ana Aguilar López.
La Junta estima la sol·licitud d’exempció en l’impost
sobre béns immobles, a l’empara de la llei 49/2002,
efectuada per Fundació Catalunya-La Pedrera.
La Junta estima la sol·licitud de devolució d’ingressos
en concepte de recàrrec executiu efectuada per Ángeles I. Gaya Gutiérrez.
La Junta estima la sol·licitud de fraccionament o ajor-
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nament de pagament de deutes efectuada per Juan Pedro Moreno Pérez.
La Junta desestima la sol·licitud de suspensió
d’execució d’acte administratiu formulada per Imusic
Festival, SL, consistent en el requeriment de pagament de la quantitat de 79.572 € en concepte de cànon
d’arrendament de terrenys municipals de l’Arenal, per
infundat basant-se en allò que ha informat la Tresoreria Municipal. La Junta requereix Imusic Festival, SL,
perquè efectue el pagament a la Tresoreria Municipal
en els terminis previstos de l’esmentada quantitat de
79.572 euros (99.368 derivats de les liquidacions de cànon aprovades en el punt anterior menys les quantitats
de 9.898 € pagades com a cànon per cada un dels exercicis 2011 i 2012).
La Junta aprova despeses per import superior a 3.000
euros.
La Junta concedeix a Rafael Arribas Abella termini per

a aportar documentació per a continuar amb expedient
de legalització d’obres després d’infracció urbanística
comesa.
La Junta desestima les al·legacions presentades per
José Oliver Peña i una altra, i proposa la demolició
d’obres il·legalment realitzades al c/ Juan Bautista
Rochera Mingarro, núm. 6.
La Junta incoa a Magdalenero Ruiz Rodríguez expedient de restauració de legalitat urbanística vulnerada
al polígon 25, parcel·la 142 en senda de l’Ullal.
La Junta concedeix a la mercantil Jomavisco, SL, llicència ambiental per a instal·lació d’activitat en local
situat al c/ Jaime Chicharro, núm. 54.
La Junta concedeix llicències d’obres a Carlos Juan
Guardino, Juan José Sanchis Benet, Comunitat de Propietaris c/ El Barranquet núm. 31, Dolores Sierra Calvache, Juan Sanchis Bort, Víctor Manuel Gascón Valls,
Hicham Ziny, Ana Montoya Requena i Bautista Borja
Barrachina.

AGENDA

TELÈFONS D’INTERÉS
NAIXEMENTS

DEFUNCIONS*

Marta Lucía González Burdeus, de David i Beatriz

Amelia Monfort Granell

87

Pedro Martín Bou, de Pedro i María de los Ángeles

Serafina Gimeno Villanueva

90

Laura Román Salas, de Waldemiro i María

Pascual Nadal Hurtado

71

Víctor López Masó, de Luis Ángel i Mar

Rosa García Ferrer

85

Rosa Pons Usó, de Francisco i Rosa María

Carlos Capella Ros

88

Adrián Jiménez Dembilio, d’Antonio J. i Mª del Carmen

Vicente Sanz García

72

Daniel Méndez López, de Miguel Ángel i Patricia

Vicenta Isach Maximino

83

Mireya López Cabello, d’Antonio i Isabel

Eugenio Faro Soto

74

Estel Boix Bannier, de Juan i Emilie Marie Yvonne

Pedro Martínez Romero

91

Marc González López, de Juan José i Jessica

Vicente Palau Bertomeu

91

Sergi Reula Tudela, de Javier i María

Francisca Torres Saborit

87

Aitor Seguer Marco, de Vicente i Virginia

Rosa Baldayo Balaguer

90

Abed Bakkali, d’Ahmed i Mariem

Jaime Gil García

78

Alberto Florin Trifan, de Florin i Ionela

Antonio Díaz Toledo

81

Kyrian Bielsa Martín, de Raúl i María Elena

Francisco Dolz Tirado

81

Iker Ortega Rodríguez, de Pascual i Judit

José Luis Capella Vilar

69

Isabel Ballester Marqués, de José Antonio i Eva

Dolores Ventura Granell

90

Patrik Gyorfy, de Norbert i Vernonica Bianca

Milagros Giménez Pastor

79

Javier Ripodas Saera, de David i Sara

Josefa Chordá Rochera

76

Enrique F. Ivan Toader, de Liviu Ionut i Nicoleta Loredana
Maylen Puche Mercier, de Gustavo i Delphine

*INHUMACIONS AL CEMENTERI MUNICIPAL

Neizan Seglas Hidalgo, d’Adrián i Marta
Marc Montes Montes, de Carlos i Olaya
Josep Bertomeu Castelló, de Vicente i Beatriz
Ali Bounif Tahchi, d’Aziz i Ilham
Inés Bounif Tahchi, d’Aziz i Ilham
Cesc Mondragón López, de Pedro Miguel i Nerea
Xiaotian Shi, de Pengjun i Donglin
Enzo Ortega Castaño, d’Antonio Joaquín i Sandra
Daniela Moraru, de Valentin i Gabriela
David Guerra Vélez, de Carlos i Raquel

MATRIMONIS
Cristian Marchán Fajardo i Patricia Sierra Espinosa
Alberto Pitarch Agut i Asunción María Safont Fuster
Antonio Chacón Trejo i Nuria Tornador Gaya
María Leonor Traver Boada i Yamila Desireé Bustos
Rafael Calvo Alonso i María Mercedes Torrent Almela
Enrique Bernat Berenguer i Cristina Darsa Adell
Rubén Darío Fernández Martínez i Paula Bernat Gómez
Cristóbal Giménez Nebot i María del Mar Franch Molina

FARMÀCIES DE GUÀRDIA MARÇ
LLORIS			
Barranquet, 22
MEDINA			
Finello, 15
MUÑOZ			
Camí d’Onda, 41
PEIRATS			
La Tanda, 22
TERRÁDEZ			
Fdco. Gcía. Lorca, 19
VERNIA			
Progrés, 17
ALMELA
		
Raval, 28
DOMÉNECH			
Maestrat, 28
TerrÁdez - Fuster		
Sant Vicent, 6
GASCÓ			
Pl. de les Monges, 12
PORT: BARBERÁ
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ESTE CALENDARI ESTÀ SUBJECTE A VARIACIONS

CENTRES OFICIALS
Ajuntament de Borriana................ 964 51 00 62
964 57 02 02
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 Activitats Culturals........... 964 83 93 17
Oficina Turisme............................. 964 57 07 53
P. Poliesportiu M............................ 964 59 10 02
Piscina Municipal.......................... 964 59 14 00
INSS............................................... 964 51 28 54
Agencia Empleo y Desarrollo.......... 964 03 30 37
Ecoparc Municipal......................... 902 10 89 98
Centre Activitats Polivalents......... 964 51 25 25
964 51 50 14
CEAM (C. Especialitzat d’At.al Major)... 964 59 14 15
ADI Servei d´atenció a la infáncia.......... 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 Villa 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 51 02 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
Consultorio del Grao (sólo verano). 964 58 53 85
CSI Novenes (cita prèvia).............. 964 55 87 00
CSI Novenes (urgències)................ 964 55 87 01
Hospital General Castelló.............. 964 72 65 00
Hospital de la Plana...................... 964 35 76 00
Ciutat Sanitària La Fe.................... 96 386 27 00
Centre de P. Familiar...................... 964 39 07 57
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
Cementeri...................................... 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............................... 964 51 14 80
Magatzem Municipal..................... 964 51 87 12
Mercat Municipal........................... 964 51 07 37
Sindicat de Regs............................ 964 51 45 51
Cambra Agrària (Consell Agrari).... 964 57 06 08
FACSA............................................ 964 51 28 00

AGENDA

HORARI AUTOBÚS BORRIANA · PORT · GRAU / BORRIANA · CASTELLÓ
BURRIANA - Rda. Pere IV / CASTELLÓN - Pza. Juez Borrull (Paradas Inicial y Final)
Línia Borriana - Castelló
Eixides BORRIANA

Eixides CASTELLÓ
cap a Borriana

cap a Castelló

Horaris: Borriana - Renfe - Alqueries
*10.20

Alqueries - Renfe

*12.20

Alqueries - Renfe

*15.20

Alqueries - Renfe

*19.20

Alqueries - Renfe

Horaris fins a la Ratlla
8.20

11.20

18.20

20.20

14.15
15.15
16.15
17.15
18.15
19.15
20.15

6.30
7.15
8.15
9.15
10.15
11.15
12.15

13.15
14.15
15.15
16.15
18.15
20.15

11.30

7.15
8.15
9.15
10.15
11.15
12.15
13.15
14.15

15.15
16.15
17.15
18.15
19.15
20.15
21.15

DISSABTES
7.00
8.15
9.15
10.15
11.15
12.15
13.15

14.15
15.15
16.15
17.15
19.15
21.15

DIUMENGES I FESTIUS
14.00
8.45
16.00
10.15
18.00
11.45
20.00
13.15

8.00
9.30
11.00
12.30

Borriana - Alqueries - Santa Bàrbara
7.30

6.30
7.15
8.15
9.15
10.15
11.15
12.15
13.15

15.00
17.00
19.00
21.00

TOTS ELS AUTOBUSOS TENEN PARADA
A L’HOSPITAL DE LA PLANA

Només dimarts dia de mercat
* 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

TEMPERATURES I PRECIPITACIONS
DESEMBRE
Dia

15

16

17

18

Màx. 17

17 14,5 15
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4
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9
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5,5 3,5 3,5

4

3

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18 18,5 21

20 16,5 16 15,5 17,5 18

19 21,5 19

17 17,5 15 13,5 13

14 16,5 14 18,5 18

10,5 3,5 5,5

2

9

5,5

6

2,5

3

4,5 10,5 12

10,5

2
* DADES FACILITADES PEL SINDICAT DE REGS DE BORRIANA
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7

3,5 5,5
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5

REGIDORIA D’HISENDA
CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2014

De conformitat amb la modificació operada en l’Ordenança fiscal general de gestió, recaptació i inspecció dels
ingressos de dret públic de l’Ajuntament de Borriana, en vigor des del’1 de gener de 2014, s’informa que el
calendari de pagament en voluntària dels tributs generals gestionats per padró per a l’exercici 2014 ha de ser
el següent:
A) PRIMER PERÍODE: del 15 de març al 5 de juny (sense variació sobre períodes anteriors).
• Taxes urbanes (clavegueram, gestió de residus i guals).
• Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
B) SEGON PERÍODE: del 15 de juliol al 5 d’octubre (substitueix el període anterior de 15 de setembre a 5
de desembre).
• Impost sobre béns immobles: urbana, rústica i característiques especials.
• Impost sobre activitats econòmiques.
Dins dels esmentats períodes de pagament en voluntària, pot efectuar-se el pagament tots els dies hàbils en
qualsevol de les oficines de les entitats col·laboradores CAIXARURAL SANT JOSEP DE BORRIANA, CAIXA
D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA “LA CAIXA”, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA BBVA i IBERCAJA, amb la presentació prèvia del document de pagament expedit per l’Ajuntament de Borriana, el qual es
remet al domicili de l’obligat (sense que este enviament supose notificació de la liquidació) o pot recollir-se al
SERVEI MUNICIPAL DE RECAPTACIÓ, ubicat a la planta baixa de l’Ajuntament d’esta localitat.
Per als rebuts domiciliats s’han d’efectuar dins del període indicat dos càrrecs del 50% de la quota en les dates
següents, amb l’aplicació en el segon d’una bonificació de l’1% per domiciliació:
A) PRIMER PERÍODE: - Primer càrrec: 21 març
- Segon càrrec: 21 maig
B) SEGON PERÍODE:

- Primer càrrec: 21 març
- Segon càrrec: 21 maig

Transcorreguts els terminis en període voluntari indicats sense haver fet efectiu elpagament, s’ha d’iniciar el
procediment de constrenyiment, incrementant-se el deute amb el recàrrec, interessos de demora, costes i
despeses que s’originen.

Ajuntament de Borriana |Plaça Major, 1|12530 Borriana (Castelló)
Telèfon: 964510062 | Fax: 964510955 | www.burriana.es/ info@burriana.es

