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la liquidació del pressupost de 2013 rebaixa
l’índex d’endeutament municipal del 96 % al 71,4 %
reducció de despeses en 591.000 euros, renegociant
contractes a la baixa o suprimint algunes partides innecessàries”.
A més, segons l’edil d’Hisenda, l’equip de govern ha
ajustat els ingressos als liquidats l’any anterior, “i això
ens ha permés no sols adequar-nos més fidelment a la
realitat, sinó veure com hem recaptat més en ingressos com l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres (ICIO), passant d’una previsió de 75.000 euros als
167.000 ingressats finalment”.
Millora del període de pagament a proveïdors
L’alcalde, José Ramón Calpe, i el regidor d’Hisenda,
Juan Fuster, van donar compte el 21 de febrer de la
liquidació del pressupost municipal de 2013, una de
les primeres presentades en tota la Comunitat Valenciana, i que reflecteix un resultat pressupostari positiu en 1.625.795,06 euros, un romanent de tresoreria
favorable d’1.234.922,26 euros i un superàvit en estabilitat de 4.012.000 euros, la qua cosa deixa el nivell
d’endeutament en un 71,40%.
Segons Calpe, estes dades són molt més optimistes
del que l’equip de govern s’havia plantejat, “i responen a la línia que ens havíem marcat, no sols complint
el pla d’ajust sinó millorant les seues exigències, la
qual cosa ens deixa molta llibertat per a evitar la tutela d’altres administracions i ens torna la capacitat
d’endeutar-nos”, considera el primer edil.
José Ramón Calpe atribueix estes bones dades a la
política de rebaixa de la despesa, renegociació de contractes, amortització de deute i ajornament de les inversions; “que ens ha permés arribar a esta situació.
Podem continuar millorant algunes coses, de manera
que les liquidacions futures ens posaran encara en un
camí millor”.
Per la seua banda, el regidor d’Hisenda, Juan Fuster,
va confirmar que la liquidació del pressupost municipal de 2013 referenda el canvi de tendència iniciat els
últims anys: “Veníem d’uns resultats negatius i, ja en
2012, vam revertir la situació i tots els indicadors van
ser positius. Esta liquidació ens dóna tranquil·litat per
a afrontar la gestió de l’Ajuntament en els pròxims
exercicis”.
Fuster va detallar que el resultat pressupostari positiu
en 1,6 milions d’euros no ve condicionat en esta ocasió, a diferència del pressupost de 2012, per préstecs
sol·licitats per a millorar el període de pagament a
proveïdors, “sinó simplement la bona planificació i la

Quant al romanent de tresoreria, indicador que reflecteix la liquiditat de l’Ajuntament, la millora s’ha traduït
en la disminució del període mitjà de pagament a proveïdors i en el fet que no ha estat necessari recórrer a
les pòlisses de crèdit, segons Juan Fuster, que afirmà
que el consistori ha aplicat una taula més exigent per
al càlcul de clients de cobrament dubtós, “i això ens ha
fet ser més prudents i ajustats a la realitat”. Amb estes
dades positives, l’Ajuntament podrà complir els terminis legals de pagament a proveïdors i reduir el període
mitjà d’abonament.
L’estabilitat pressupostària, que mesura la capacitat
per a cobrir les despeses no financeres amb els ingressos no financers, l’Ajuntament de Borriana va obtenir un superàvit en 2013 superior a 4 milions d’euros
(4.012.000 euros), “una xifra cridanera que indica la
bona evolució econòmica que estem tenint, amb una
capacitat de finançament del 15,38%, enfront de la del
8,73% en 2012, quan esta quantitat va ser de 2,1 milions d’euros”, explicà l’edil d’Hisenda.
Fuster també va destacar que l’Ajuntament de Borriana
ha anat rebaixant any rere any i de forma notable el
seu índex d’endeutament, per mitjà d’una política de
rebaixa de la despesa i amortització de deute i interessos: “Veníem d’un índex del 116% en 2009, l’any passat
el vam situar en un 96% i acabem 2013 en un 71,40%.
La previsió és situar-nos per davall del 60% al final de
2014, any en què cancel·larem 3 préstecs”.
Segons van informar tant l’alcalde com el regidor
d’Hisenda, “estar per davall del 75% ens habilita a no
requerir cap autorització del Govern per a endeutarnos i, si bé acudirem a la via del préstec, ho farem sense
distorsionar en cap cas la nostra política d’amortització
de deute, ja que sol·licitarem no més de 600.000 euros
però tenim previst amortitzar 4,1 milions només en
l’exercici actual”.
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L’Ajuntament inclou en les inversions per a 2014
la millora del pavelló de Sant Blai i un parc caní
La connexió de l’avinguda de Cañada Blanch entre les
carreteres del Grau i del Port, la construcció de trams
de vorera en estos dos últims vials, la pavimentació de
carrers, la conversió del Sant Ferran en camp de gespa
artificial, la renovació del parquet del pavelló de Sant
Blai, l’habilitació d’un parc caní al costat dels horts
d’oci, l’adquisició de banys portàtils i l’expropiació
d’una parcel·la al costat de la Paperera del Millars seran les inversions de l’Ajuntament de Borriana per a
este any 2014, segons van avançar el 27 de febrer José
Ramón Calpe i Juan Fuster.

Instal·lacions esportives

Totes estes actuacions impulsades per l’equip de govern -que ha atés també determinats suggeriments de
l’oposició- sumen entorn del milió d’euros en el present exercici, si bé la licitació d’algunes d’estes obres
fa preveure que el cost inicial anirà a la baixa per les
ofertes dels licitadors, segons Calpe i Fuster.

Quant a la via pública, l’Ajuntament derivarà l’aportació
anual de la Diputació de Castelló en els plans provincials d’obres i serveis a l’asfaltat de carrers -a proposta de Cibur- i també executarà trams de vorera a la carretera del Port (entre el centre comercial i la rotonda
de connexió amb Novenes de Calatrava) i a la carretera del Grau (entre les avingudes de la Constitució i de
Cañada Blanch), amb un pressupost estimat de 50.000
euros entre ambdues.

La més important de totes elles, va valorar Calpe, serà
l’execució del tram de l’avinguda de Cañada Blanch
de 175 metres entre el camí Fondo i el carrer de Juan
Lugo, que completarà un vial d’1,6 quilòmetres entre
les carreteres del Port i del Grau, i que descongestionarà i agilitzarà el trànsit a la zona marítima.
L’alcalde va anunciar que l’Ajuntament -amb la mediació del regidor d’Urbanisme, Juan Granell, i els tècnics
municipals- ha tancat un acord amb tots els propietaris respecte al preu de les expropiacions, per import
conjunt de 296.123 euros, “als quals caldrà sumar els
de l’execució de l’obra, pressupostada inicialment en
245.000 euros, xifra que confiem que vaja a la baixa”.
Una altra inversió important per la seua quantia,
280.000 euros, és l’adquisició d’una parcel·la al costat
de l’antiga Paperera del Millars, expropiació ordenada
per sentència judicial i davant de la qual no ha cabut
recurs de cassació davant del Tribunal Suprem per no
assolir l’esmentada parcel·la una major valoració.

Calpe també va anunciar una inversió de 25.000 euros
per a renovar el parquet del pavelló poliesportiu de Sant
Blai –atenent una proposta del Grup Socialista- i prop
de 60.000 euros per a l’inici de les obres de conversió
del Sant Ferran en camp de gespa artificial: “Hem fet
un gran esforç en els últims anys en la modernització i
actualització de totes les nostres instal·lacions esportives, però hem cregut convenient continuar millorantles davant de l’ús intensiu que requereixen els nostres
clubs i esportistes”, ha manifestat l’alcalde.

Així mateix, l’equip de govern ha decidit invertir 12.000
euros en l’habilitació d’un parc per a gossos al costat
dels horts d’oci Parc de Calatrava i uns altres 12.000
per a la compra de sanitaris portàtils.
El regidor d’Hisenda, Juan Fuster, ha explicat que estes inversions seran finançades amb partides concretes del Pressupost municipal, amb càrrec al fons de
contingència i amb una operació de préstec. Així, les
expropiacions de la parcel·la prop de la Paperera i dels
terrenys de l’avinguda de Cañada Blanch se sufragaran
amb un préstec de 576.000 euros, mentre que es destinaran 294.000 euros del fons de contingència i altres
recursos municipals per a la resta d’actuacions. D’esta
manera, segons Fuster, l’esmentat fons de contingència encara conservarà uns 280.000 euros per a necessitats que puguen sorgir.
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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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Borriana encadena un any de descens de l’ATUR
La regidora de Polítiques Actives d’Ocupació, Ana Montagut, va informar el 13 de març que Borriana encadena uns quants mesos consecutius de descensos continuats de l’índex de la desocupació registrat i va donar a
conéixer que les últimes dades, corresponents al mes
de febrer de 2014, reflecteixen una variació anual de
-211 persones, la qual cosa situa Borriana com el tercer municipi de la província, després de Castelló (-554)
i Vila-real (-400).
Montagut va destacar que les dades de l’últim any són
esperançadores i, encara que la situació continua sent
desfavorable, amb 3.893 persones en situació de desocupació a Borriana, “esta xifra està disminuint contínuament i s’ha invertit la tendència”.
L’edil de Polítiques Actives d’Ocupació va agrair així
mateix la carta de felicitació rebuda del conseller
d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, Máximo
Buch, per estos descensos continuats de la desocupació a Borriana, i afirma que altres municipis de la província compten amb una taxa de desocupació semblant
a la de Borriana, però amb una població activa menor,
com la Vall d’Uixó, Onda, Almassora o Vinaròs.
Montagut va recordar que l’Ajuntament de Borriana
va tramitar durant l’any 2013 un total de 21.792 atencions personalitzades en matèria d’ocupació -a través
de l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local- i
que va consensuar l’any passat amb tots els grups polítics un Pla municipal d’ocupació, que continua aplicant-se amb distintes accions adreçades a fomentar
l’emprenedoria, el suport a les empreses i autònoms, i
l’assessorament i formació per a desocupats.
1NN0VA supera totes les previsions amb 37 projectes
Per altra banda, un total de 37 persones han presentat
projectes al programa 1NN0VA Borriana, impulsat per
l’Ajuntament i el Centre Europeu d’Empreses Innova-

dores de Castelló (CEEI) per activar iniciatives emprenedores a la ciutat i dinamitzar l’economia local.
Així ho va donar a conéixer el 17 de febrer la regidora
delegada de Polítiques Actives d’Ocupació, Ana Montagut, la qual va mostrar la seua satisfacció per una
xifra que ha superat àmpliament les expectatives del
consistori “i que demostra la gran resposta que ha tingut esta acció de suport als emprenedors. Necessitem
gent activa i que reactive l’economia local, amb un gran
pes del sector serveis i, per tant, cada nou projecte és
important per a reforçar-ho”.
El termini per a la presentació d’iniciatives va finalitzar el dia 14 de febrer i ara s’ha obert una nova fase
d’1NN0VA Borriana amb cursos gratuïts per a tots els
inscrits, organitzats conjuntament amb el CEEI, sobre
creativitat, motivació, màrqueting o publicitat; que tindran lloc en aules municipals del CMC La Mercé o el
CMA Martí de Viciana.
Ana Montagut ha destacat l’àmplia diversitat de tots els
projectes i el fet que, dels 37 projectes, 34 els han presentats borrianencs, mentre que els altres tres els han
proposat veïns de Vila-real, Benicàssim i Madrid.
L’edil de Polítiques Actives d’Ocupació ha informat també que la mitjana d’edat dels impulsors d’estes idees
innovadores és de 36 anys, “en la majoria dels casos,
gent amb formació i un cert bagatge professional, de
manera que esperem que estos projectes quallen, dinamitzen l’ocupació i l’economia local, i òbriguen noves
oportunitats de negoci i progrés a Borriana”.
L’Ajuntament va organitzar a principis de febrer un
“flashmob” al concorregut carrer de la Tanda per tal de
cridar l’atenció sobre 1NN0VA Borriana, protagonitzat
per alumnes de l’escola de ball de Luisa Piquer, amb
les camisetes de la campanya i al que s’hi van sumar
desenes de xiquets i joves al compàs de la música.
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L’Ajuntament crea una borsa per a contractar
obres i subministraments amb empreses de Borriana
L’alcalde, José Ramón Calpe i el regidor d’Hisenda,
Juan Fuster, van anunciar el 13 de març la creació
d’una base de dades d’empreses i professionals de Borriana que tinguen interés a beneficiar-se de contractes menors amb l’Administració local, en aquells casos
en què no siga necessària una licitació -fins a 18.000
euros en el cas de serveis i subministraments i fins a
50.000 euros en el cas d’obres.
Així, poden inscriure’s en esta borsa empreses i professionals borrianencs d’oficis com l’obra, pintura,
fusteria, jardineria, electricitat o instal·lacions, fontaneria, manyeria o cristalleria, entre d’altres.
Segons va explicar el regidor d’Hisenda, Juan Fuster,
una vegada creada esta base de dades i quan es requerisca realitzar una contractació, se sol·licitarà pressupost a un mínim de tres empreses del ram. Per a això,
l’Ajuntament ha posat ja els formularis a la disposició
dels interessats, tant físicament com a la seu electrònica de l’Ajuntament (https://sede.burriana.es), a fi
que faciliten les seues dades d’identificació i contacte,

segons els models per a persones físiques o jurídiques
que l’Ajuntament ha elaborat i que poden descarregarse directament des dels enllaços https://sede.burriana.es/ayuninf/impresos/Contrata-SolicitudBaseDatosContratistas-Fisicas.pdf i https://sede.burriana.es/
ayuninf/impresos/Contrata-SolicitudBaseDatosContratistas-Juridicas.pdf.
L’Ajuntament farà pública la relació d’empreses i/o
professionals que han sol·licitat la inclusió en la llista
de possibles contractistes o proveïdors, i publicarà en
el web municipal les distintes adjudicacions de contractes menors per tal de fomentar també la transparència.
Tant l’alcalde, José Ramón Calpe, com el regidor
d’Hisenda, Juan Fuster, consideren que esta borsa de
contractistes donarà més oportunitats a les empreses
i autònoms de Borriana de treballar amb l’Ajuntament
i, al mateix temps, permetrà que l’Administració municipal es beneficie amb millors preus gràcies a la major
competència i l’elecció de les ofertes més avantatjoses.
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Costes es compromet a estudiar solucions per
a la zona de les Terrasses per la NOVA delimitació
L’alcalde, José Ramón Calpe i el regidor d’Urbanisme
i Medi Ambient, Juan Granell, es van desplaçar el 5
de març a Madrid per mantenir sengles reunions amb
responsables del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i
Medi Ambient i conéixer la tramitació de distints projectes que afecten el litoral borrianenc.
En una primera trobada amb Guillermina Yanguas,
directora general de Qualitat i Avaluació Ambiental
i Medi Natural, Calpe i Granell van revisar els últims
informes de la declaració ambiental per a la regeneració de la costa a la zona de Sant Gregori, segons va
explicar l’alcalde, que va avançar que tan sols queda
pendent un informe sobre arqueologia de la Conselleria de Cultura, “que ja està en curs i confiem que estarà
resolt en breu termini”.
Els responsables municipals també van traslladar la
seua preocupació a Yanguas al voltant de les últimes
notícies sobre les prospeccions sísmiques per a futures extraccions de petroli a l’entorn dels Columbrets,
que afectaran els caladors dels pescadors de Borriana. En este sentit, la directora general va transmetre
a Calpe i Granell que la resolució de l’expedient atendrà exclusivament a criteris mediambientals i haurà
de tenir en compte totes les limitacions en matèria de
protecció.
A continuació, l’alcalde i el regidor de Medi Ambient
es van reunir amb el director general de Sostenibilitat de la Costa i el Mar, Pablo Saavedra, el qual es
va comprometre a tractar de buscar una solució per
als habitatges de la zona de les Terrasses que s’han
vist afectats per la delimitació de 4,8 quilòmetres entre les desembocadures dels rius Anna i Millars; si bé
l’Ajuntament no renuncia al contenciós administratiu

que presentarà davant de l’Audiència Nacional en contra de l’esmentada delimitació i per a defensar els propietaris i la vigència del PGOU.
Calpe i Granell també es van interessar davant de Saavedra pel projecte de regeneració a la Serratella i al
sud del terme municipal, la tramitació del qual està
pendent de la finalització de la declaració ambiental i
de la consignació pressupostària per part del Govern.
La corporació municipal va fer efectiva en el ple ordinari del mes de març, que va tindre lloc dijous dia 6,
la interposició del recurs contenciós administratiu davant de l’Audiència Nacional contra la delimitació del
tram de costa de 4.838 metres de longitud entre les
desembocadures dels rius Anna i Millars, aprovada per
la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar
el passat 23 de desembre. La votació va consensuar
este acord per unanimitat.
L’alcalde, José Ramón Calpe, ja va anunciar al gener
que l’Ajuntament interposaria un recurs contra esta
decisió, que suposa fer retardar la línia de ribera fins a
la de domini públic maritimoterrestre.
Este canvi impediria als propietaris dels habitatges
existents a la zona de les Terrasses gaudir de tots els
seus drets com a titulars de sòl urbà, i només podrien
realitzar obres de reparació, millora, consolidació i
modernització, però no edificar obra nova com qualsevol altre propietari de sòl urbà a Borriana.
Costes ja va desestimar al seu dia els recursos plantejats tant pel consistori com pels veïns, que defensen
la vigència del Pla general d’ordenació urbana en esta
zona i els seus drets com a propietaris de sòl urbà per
a executar obra nova.
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L’Ajuntament planta
10 arbres per cada
exemplar cremat al Clot
La Regidoria de Medi Ambient ha replantat 60 arbres al
paratge natural municipal del Clot de la Mare de Déu,
10 per cada un dels que han hagut de ser talats després de cremar-se en l’incendi del 28 de febrer.
Així ho va donar a conéixer el regidor de l’àrea, Juan
Granell, el qual va visitar el paratge el dia 21 de març
i va supervisar les tasques de plantació, que no sols
s’han estés a les zones afectades pel foc sinó també a
tot el Clot al seu marge esquerre en direcció a la desembocadura.
L’actuació, finançada per l’Ajuntament, ha suposat la
replantació d’oms, xops, lledoners i uns quants salzes,
“tots adquirits de viver amb una grandària considerable, perquè en el mínim temps possible puguen no sols
omplir l’espai que han deixat els exemplars cremats,
sinó augmentar la massa arbòria del Clot”, ha manifestat Juan Granell.

de Borriana com a suposat autor d’un delicte d’incendi
forestal junt al Clot. L’actuació es va iniciar arran d’un
incendi ocorregut el dia 28 de febrer als voltants del
paratge natural del Clot de la Mare de Déu, en el qual
van cremar 8.000 metres quadrats, dels quals 2.000
pertanyien a l’espai protegit i la resta a cultiu abandonat, i que va presentar diversos focus d’inici.

Anteriorment, la Regidoria de Medi Ambient va desbrossar les zones carbonitzades al paratge i va talar
els arbres danyats. Amb l’arribada de la primavera,
el Clot reverdeix i és possible veure ja de nou com les
canyes rebroten entre les cendres.

La Policia Local va facilitar a la Guàrdia Civil les diligències amb les dades d’un sospitós, que va ser identificat a mitjan 2012 però que no va poder ser detingut
llavors per no reunir tots els indicis necessaris.

La plantació extraordinària d’estos 60 arbres, motivada per l’incendi, s’uneix a les que periòdicament
realitza la Regidoria de Medi Ambient, bé a través de
campanyes escolars amb motiu del Dia de l’Arbre, com
en distints moments de l’any i en diversos punts del
recorregut del paratge.
La Guàrdia Civil de Borriana, amb la col·laboració de
la Policia Local, va detenir el dilluns 3 de març un veí

Amb esta informació, els guàrdies civils van iniciar una
investigació per aclarir el fet, que va donar com a resultat la identificació, localització i detenció de J. P. F.,
de 56 anys d’edat i nacionalitat espanyola, com a suposat autor d’un delicte d’incendi forestal.
El detingut ha quedat en llibertat amb el coneixement
previ de l’autoritat judicial, i les diligències instruïdes
s’entregaran en el dia d’avui al Jutjat d’Instrucció número 2 de Vila-real.
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L’ajuntament impulsa una inversió de 570.000 euros
en renovació de la xarxa d’aigua potable per a 2014
El regidor delegat de Via Pública a l’Ajuntament, Javier
Perelló, ha quantificat en 572.330 euros (IVA inclòs)
el cost total de la nova fase de renovació de la xarxa
d’aigua potable, que s’executarà al llarg del present
any 2014.
Perelló va detallar el 21 de febrer que les actuacions
es desenvoluparan als carrers de Sant Jaume, Colom
i l’Escorredor, així com als vials de la zona marítima
Jaime Chicharro i un tram de l’avinguda de la Mediterrània.
En el cas del carrer de Sant Jaume, les obres també
es completaran amb la renovació de la xarxa de clavegueram i amb la conversió en zona de vianants del
vial, continuant en línia recta fins al Pla la pavimentació realitzada ja al carrer de Santa Bàrbara.
Al carrer de Colom, la renovació de la xarxa comportarà l’eixamplament en 30 centímetres d’una de les voreres, mantenint així l’estacionament i la circulació, i
millorant la mobilitat dels vianants.
A l’Escorredor, la renovació de la xarxa es realitzarà
en el tram des de la plaça de la Generalitat i el carrer
Tarancón; mentre que a la zona marítima s’actuarà al
carrer de Chicharro i a l’avinguda de la Mediterrània
(entre la carretera del Port i els voltants del camí Fondo), actuació que es completarà en 2015 fins al Grau.
Javier Perelló va destacar el treball realitzat els últims
anys en el Pla de modernització de la xarxa d’aigua potable de Borriana i va xifrar en un 60% la renovació al
nucli urbà. “Gràcies a este pla, a més de modernitzar la
xarxa, fer-la més eficient i minimitzar les fugues, hem
millorat moltes voreres i també hem aconseguit augmentar el doble la pressió i reduir la quantitat d’aigua
injectada a la xarxa progressivament”.
Memòria del servei municipal de Via Pública de 2013
Per altra banda, Javier Perelló va presentar el 25 de febrer la memòria d’actuacions realitzades durant l’any
2013 pel servei municipal de Via Pública, integrat per
16 treballadors. L’edil es va mostrar molt satisfet pel
treball realitzat i l’agilitat i capacitat de resposta davant de qualsevol requeriment, tenint en compte els
mitjans existents i la cada vegada major càrrega per a
estalviar en despeses, i va felicitar tot l’equip per això.
Perelló va informar que l’Ajuntament va destinar més
de 160.000 euros a les despeses d’este servei en 2013,
68.000 d’ells en manteniment i conservació de la via
pública, amb accions com la reparació de voreres a
l’avinguda de Juan Bautista Sanmartín i ronda Panderola, de l’empedrat al carrer de Santa Cristina o mi-

llores a la plaça del Pla, conjuntament amb l’empresa
adjudicatària del servei d’aigua potable.
Este servei municipal, entre moltes altres intervencions, s’ha fet càrrec de la senyalització vertical i horitzontal de les places d’aparcament per a persones amb
mobilitat reduïda, l’execució subsidiària de neteja i
tancament de solars, així com de retirada de terrasses
en situació irregular; l’adequació i senyalització per
a aparcament de vehicles del solar en què s’ubicava
l’antic hospital de Sant Blai, la col·locació i pintada de
rastells de delimitació a l’Arenal o la neteja i millora de
camins rurals a l’entorn del Clot, les Salines, Rajolí i la
Ratlla de Nules; i la retirada de pedres i graves per a
deixar lliures les eixides de les goles al mar.
També a la zona marítima, els operaris de Via Pública
s’han encarregat de netejar les platges diàriament a
l’estiu, muntar i desmuntar les passarel·les de fusta,
mantenir els jocs i instal·lacions fixes, repintar el mur
del passeig marítim, instal·lar casetes, vàters i transportar les cadires amfíbies, entre altres tasques.
Perelló va donar compte també de les actuacions en
edificis municipals per part de Via Públic, així com el
seu paper fonamental per a l’organització, seguretat
i bon desenvolupament de totes les festes i esdeveniments multitudinaris de Borriana, des del mercat ambulant dels dimarts a qualsevol festa al carrer.

INFORMACIÓ MUNICIPAL

l’ajuntament homenatja Dolores Martínez,
María Jarque i Josefa Ventura en el Dia de la Dona
L’Ajuntament va commemorar el 8 de març el Dia Internacional de la Dona Treballadora amb el nové homenatge a veïnes, organitzat per la Regidoria d’Igualtat i
que, en esta ocasió, van rebre Dolores Martínez Canós,
María Jarque Gil i Josefa Ventura Tornador.

tribució al prestigi de les Falles a la ciutat; mentre que
de Pepita Ventura, comerciant i fundadora d’Esports
Pepita, l’alcalde va valorar el seu caràcter emprenedor
i la seua visió en avançar-se a l’auge de l’esport i saber
orientar el seu negoci cap este sector.

L’alcalde, José Ramón Calpe, va manifestar en
l’obertura de l’acte -celebrat a la sala de sessionsque l’Ajuntament fa extensiu este reconeixement a totes les dones de Borriana. A continuació, la regidora
d’Igualtat, Consuelo Suay, va presentar cada una de les
homenatjades per mitjà de la lectura de sengles biografies, abans que l’alcalde -en nom de la ciutat- els
entregara una placa commemorativa, i les regidores
Ana Montagut, Rosa Marco i María Dolores Aguilera les
obsequiaren amb un ram de flors.

“Totes elles mereixen el nostre reconeixement i han
d’estimular-nos a tots a treballar per la igualtat,
per canviar la consciència col·lectiva i normalitzar
l’assumpció de majors responsabilitats per part de les
dones en tots els àmbits de la societat”, va concloure
José Ramón Calpe.

El primer edil va considerar que Dolores, María i Josefa són tres dones representatives i amb una gran influència en la societat borrianenca, cada una en el seu
camp i prestigiant les activitats a què s’han dedicat. En
este sentit, va destacar que Lolita Martínez, després de
les seues responsabilitats en el negoci familiar de la
taronja, va assumir en els últims anys la presidència
de Càritas, “entitat amb grans necessitats i que Lolita
impulsa amb energia, talent i entusiasme”.
A Maruja Jarque, perruquera oficial durant dècades de
les reines falleres de Borriana -algunes d’elles presents en l’acte d’avui-, Calpe li va agrair la seua con-

L’Ajuntament de Borriana ha homenatjat des de l’any
2006, quan va iniciar esta sèrie de reconeixements,
un total de 28 dones representatives de distints sectors: Reyes Martí (que avui ha disparat amb brillantor
la mascletada de València), Reyes García i Rosa Monzón (2006); Teresa Usó, María Dolores Varea i Teresa
Casinos (2007); Cecilia Vilar, Suni Torres i Berta Balaguer (2008); Teresa Godos, Juana Tejedo i Dolores Vilar
(2009); mare Fátima Valcárcel, Isabel Sanahuja i Mercedes Forcada (2010); Teresa Calpe Mingarro, Carmen
Lengua Barceló, Francisca Francisco Sorlí i Dolores
Peris Agramunt (2011); Asunción Poré Juan, sor Enriqueta Porcar Garcés i Asunción Castelló Llopis (2012);
María José Guinot, Lolita Soler i Rosa Gavara (2013); i
Dolores Martínez Canós, María Jarque Gil i Josefa Ventura Tornador.

BASES DE LA V RUTA DE LA TAPA DE BORRIANA
1. OBJECTIUS

viar la tapa durant este temps.

L’Ajuntament de Borriana, des de la Regidoria de Turisme, organitza la V
Ruta de la Tapa amb la finalitat de confirmar l’acció després de l’èxit obtingut amb les edicions anteriors, tant de participació de bars i restaurants
com d’afluència de públic.

Els establiments participants han de col·locar al seu local de forma visible la cartelleria de l’acció, i tenir sempre disponibles passaports per als
clients que en necessiten. A este efecte han de sol·licitar-ne i recollir-ne
personalment a les dependències de la Tourist Info Borriana.

Amb la V Ruta de la Tapa es pretén promocionar el municipi a través de
la gastronomia, així com dinamitzar el sector de l’hostaleria i restauració
local.

8. PREU DE LA TAPA

2. CELEBRACIÓ

L’establiment es compromet a mantenir el preu únic per a la tapa promocionada i la beguda durant la celebració de l’esdeveniment.

La V Ruta de la Tapa s’ha de celebrar del 2 de maig a l’1 de juny de 2014
(ambdós inclosos), dins de l’horari que cada un dels establiments participants indique en el full d’inscripció.

3. PARTICIPANTS
Poden participar en la V Ruta de la Tapa tots aquells establiments que
reunisquen els requisits següents:
1. Que estiguen ubicats al terme municipal de Borriana.
2. Que hagen sol·licitat la llicència municipal corresponent.
3. Que es troben donats d’alta en l’impost d’activitats econòmiques com
a bar o bar/restaurant.
Per a poder participar-hi, els establiments interessats han de presentar la
sol·licitud, correctament emplenada i signada, dins del termini establit a
este efecte, acompanyada de la documentació indicada i declarant conéixer i acceptar el contingut d’estes bases.
A més, es comprometen a oferir la tapa durant els dies i horaris que
ells mateixos establisquen en la sol·licitud de participació en esta acció,
col·locant el cartell i els passaports en lloc visible.

El preu de la tapa i la beguda (canya de cervesa o quinto, copa de vi, aigua
o refresc) és de 2,50 euros (DOS EUROS I CINQUANTA CÈNTIMS).

9. PÚBLIC PARTICIPANT
La consumició de la tapa oferida en la V Ruta de la Tapa dóna dret al client
al segellat del passaport i, reunits els segells necessaris, al vot de la seua
tapa favorita i a participar en el sorteig d’un regal, si s’escau.
Per a poder dipositar el passaport i participar tant en la votació de les
tapes com en el sorteig, el passaport ha d’haver estat segellat en deu establiments participants diferents, justificant així la degustació d’estes deu
tapes.
El passaport, amb els deu segells, ha d’entregar-se a la Tourist Info Borriana, a l’urna disposada a este efecte, en l’horari d’obertura de l’esmentada
oficina o, si escau, a les urnes que a este efecte s’habiliten en els locals
participants.
Els premis a la primera, segona i tercera millor tapa es decideixen pel vot
emés pel públic participant en la Ruta de la Tapa en entregar el passaport.
El mer fet de dipositar el passaport implica l’acceptació d’estes bases i de
les normes que es desenvoluparan en el fullet de la Ruta de la Tapa.

Els cartells i passaports de la V Ruta de la Tapa s’han de recollir a la Tourist Info Borriana, situada a la pl. Major, núm. 1 (accés per c/ Major), en
l’horari d’obertura d’esta.

La Regidoria de Turisme queda eximida de qualsevol responsabilitat en
el supòsit d’haver-hi algun error en les dades facilitades, si s’escau, pels
participants, que n’impedira la identificació.

4. QUOTA DE PARTICIPACIÓ
La participació és gratuïta.

Les dades personals facilitades en entregar el fullet no s’incorporaran a
cap fitxer, i s’utilitzaran únicament amb la finalitat de gestionar la participació en el concurs i procedir a l’entrega del premi.

5. TERMINI D’INSCRIPCIÓ

10. PREMIS

Les sol·licituds han d’entregar-se en el Registre de l’Ajuntament en el termini comprés entre el 27 de març i l’11 d’abril de 2014, ambdós inclosos.
Es denega la participació a tots aquells que presenten la sol·licitud abans
o després d’esta data per extemporània.
En la sol·licitud s’ha d’indicar una adreça de correu electrònic (e-mail)
que servirà de mitjà de comunicació preferent entre l’organització i els
participants en l’acció.
Per a poder participar-hi, s’ha de presentar en l’OAC (planta baixa de
l’Ajuntament), dins del termini concedit, el model de sol·licitud que
s’inclou en l’annex 1, degudament emplenat i firmat.
Les bases i la sol·licitud s’han de penjar en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i en el del web de l’Ajuntament www.burriana.es. Així mateix,
també poden recollir-se a l’OAC (planta baixa de l’Ajuntament) des del dia
27 de març.

10.1 PREMIS PER ALS PARTICIPANTS
La Regidoria de Turisme ha de determinar el premi que se sortejarà entre el públic que entregue el passaport. En cap cas el premi pot ser en
metàl·lic.

10.2 PREMIS PER ALS ESTABLIMENTS PARTICIPANTS
A aquells establiments que assolisquen les tres majors puntuacions del
públic participant, se’ls entrega unes plaques commemoratives en què
s’identifica el lloc que els ha correspost en les votacions, així com un
vinil o adhesiu que indique el premi obtingut perquè puga col·locar-se de
manera que quede visible des del carrer.

11. DIFUSIÓ

6. COMPROMÍS DE PARTICIPACIÓ

La Regidoria de Turisme ha de posar a la disposició dels establiments
participants cartelleria i passaports, a través de l’oficina de turisme, que
han d’estar sempre en llocs visibles.

Una vegada iniciada la V Ruta de la Tapa, cap dels participants pot abandonar-la, llevat que compte amb l’autorització de la Regidoria de Turisme,
autorització que pot atorgar-se individualment per causes justificades.

Així mateix, la celebració de la V Ruta de la Tapa s’ha de divulgar a través
de notes o rodes de premsa escrita, ràdio, a través de les xarxes socials i/o
altres mitjans que la Regidoria de Turisme considere oportuns.

La inscripció implica el coneixement, acceptació i compliment d’estes
bases.

12. INTERPRETACIÓ DE CASOS NO PREVISTOS EN LES BASES
I MODIFICACIONS

7. TAPA
L’establiment gaudeix de total llibertat quant a l’elecció dels ingredients i
presentació de la tapa i ha d’ajustar-se en la seua preparació a uns mínims
de qualitat dels ingredients, neteja, seguretat i higiene.
Per a poder identificar la tapa, s’ha d’indicar en la sol·licitud el nom de la
tapa, enumeració dels seus ingredients i, si s’escau, una fotografia de la
tapa en format digital (jpg).
Els participants en la V Ruta de la Tapa es comprometen a oferir la tapa
presentada durant tot el temps de vigència de la Ruta, així com a no can-

La Regidoria de Turisme, com a organitzadora de la V Ruta de la Tapa, es
reserva el dret a decidir respecte a aquells casos no previstos en les bases
o la interpretació dels quals presente dubtes. A més, pot modificar, també,
en cas de força major, les dates de celebració de la V Ruta de la Tapa o fins
i tot cancel·lar-ne la celebració.
La regidora delegada de Turisme
Belén Sierra Monsonís
Borriana, 17 de març de 2014

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LA
V RUTA DE LA TAPA DE BORRIANA

Magnífic Ajuntament de Borriana
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842 menús i un impacte
de 16.840 euros a les
v jornades de la taronja
Les cinquenes Jornades Gastronòmiques de la Taronja, celebrades entre el 3 i el 16 de febrer, van finalitzar
amb un total de 842 menús servits i van generar un impacte estimat de vora 17.000 euros, segons va donar a
conéixer la regidora de Turisme, Belén Sierra.
La quantitat de menús ha superat quasi en un 10 % la
xifra de 2013 (778)-, “i tot això en celebrar les jornades
al mes de febrer, a petició dels mateixos restauradors,
en tractar-se d’un mes que volien reforçar, ja que tradicionalment el de març ofereix millors resultats al
sector”, va destacar Sierra.
La regidora de Turisme ha estimat entorn dels 16.840
euros l’impacte econòmic d’esta edició en els restaurants participants, tenint en compte el preu mitjà del
menú i els menús servits en total, enfront dels 14.742
euros de l’any passat.
Belén Sierra s’ha mostrat molt satisfeta d’estos resultats i recorda que esta acció promocional, juntament
amb d’altres, les organitza l’Ajuntament conjuntament
amb el sector hostaler local i apunta que la campanya
de promoció en mitjans de comunicació i xarxes socials
ha tingut una gran repercussió, amb clients no sols de
Borriana i de la província -majoritàriament-, sinó també de municipis de la província de València.
“Una vegada més, hem afavorit l’afluència de visitants
a Borriana amb el reclam de la taronja, la nostra gastronomia i el bon fer dels nostres restauradors, desestacionalitzant l’oferta en un mes més fluix com febrer i
consolidant una acció que reforça el nostre sector hostaler”, va afirmar l’edil de Turisme, que va avançar que
treballa ja en la concreció de noves estratègies amb els
restauradors amb vista a la campanya estival.
Enguany, les jornades de Borriana s’han incorporat
també al cicle sobre la taronja i la clemenules a escala
provincial, amb el suport de la Diputació Provincial de
Castelló i els distints ajuntaments del litoral sud.

els búlgars celebren
la seua festa nacional
L’Ajuntament va acollir el 3 de març la commemoració de la festa nacional de la República de Bulgària,
organitzada per l’associació búlgara Han Asparuh,
en col·laboració amb el consistori. A l’acte va assistir
la cònsol general de la República de Bulgària, Maia
Stefanova, i l’ambaixador d’Espanya d’origen borrianenc Jorge Fuentes Monzonís-Vilallonga; rebuts per
l’alcalde, José Ramón Calpe, que va convidar Stefanova
a firmar en el Llibre d’honor de la ciutat.
La commemoració es va traslladar a continuació a la
sala de sessions, on els assistents van ser obsequiats
amb el pa i la sal especiada, típics de l’hospitalitat búlgara, així com amb la Martenitsa, un llaç roig i blanc
que simbolitza l’entrada en la primavera.
L’alcalde va recordar la visita dels reis de Bulgària en
juny de 2012, així com el treball de Jorge Fuentes com a
ambaixador d’Espanya al país balcànic. Posteriorment,
Fuentes va explicar com va viure l’evolució del país des
del Pacte de Varsòvia fins a la consolidació d’un govern
democràtic i la posterior integració a la Unió Europea.
La cònsol Maia Stefanova va presentar seguidament el
seu país, la seua llarga història, rica cultura i fets diferencials. L’acte va finalitzar amb una mostra de dansa
típica de Bulgària i amb una degustació de productes
típics.
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El cònsol general del
Japó visita les Falles
l’Any Dual Espanya-Japó
L’alcalde, José Ramón Calpe -acompanyat pel diputat
provincial d’Esports, Luis Martínez, per l’edil de l’àrea
al consistori, Juan Fuster, i una representació municipal-, va rebre el 14 de març a l’Ajuntament el cònsol
general del Japó a Barcelona, Shigerahu Orihara, que
va visitar el municipi amb motiu de l’obertura del Trofeu Internacional Falles Ciutat de Borriana de futbol 7
aleví, en el qual va participar per segon any consecutiu
l’equip nipó del Nagoya Grampus Eight.
A l’acte van assistir també els jugadors i cos tècnic
del NGE, així com representants de les empreses UBE
i Toyota, i el director del torneig, el borrianenc Javier
Tejedo.
El primer edil va invitat el cònsol del Japó a firmar en
el Llibre d’honor de la ciutat, just abans d’adreçar unes
paraules als joves futbolistes a la sala de sessions.
Calpe els va donar la benvinguda en nom de tot Borriana i els va desitjar una feliç estada i que es queden amb
ganes de tornar.
Per la seua banda, Shigerahu Orihara va destacar la
commemoració del quart centenari de les relacions diplomàtiques entre ambdós països, i va desitjar que a
través del futbol i a Borriana els esportistes enfortisquen els llaços i siguen ambaixadors de l’esport.
Segons va explicar el cònsol, igual que fa tres anys un
terratrèmol va deixar més de 20.000 morts i desapareguts al Japó i va afectar ciutats com Nagoya, fa 400
anys un altre sisme va motivar els dirigents nipons a
ampliar els seus horitzons comercials amb alguns països iberoamericans, en aquell moment sota domini espanyol.
Després de l’intercanvi de regals, la comitiva es va
traslladat a la basílica del Salvador, on la representació japonesa va poder contemplar el temple i l’absis
gòtic de la que va ser primera església de l’antic Regne
de València, declarada monument historicoartístic nacional.
Posteriorment, es van dirigir a l’IES Jaume I per assistir a la cremada de la falla del mòdul de FP d’artista faller, on es van unir a les reines Marta Aleixandre i Anna
Serrano, acompanyades per la cort d’honor infantil i el
regidor de Festes, Carlos Solá; així com a la directora
territorial d’Educació, María Esteve, i la directora del
centre, María José Palmer.
La visita va finalitzar al Centre Municipal de Cultura La
Mercé, on el cònsol del Japó va contemplar l’Exposició
del Ninot i va participar, juntament amb l’alcalde, en
una entrevista radiofònica.
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Don Bosco i Sant Josep guanyen els primers premis de
les Falles de Borriana en l’estrena de les categories

Don Bosco en monument gran i Sant Josep en infantil
han sigut les falles guanyadores de primera categoria
en l’edició de 2014, la primera a dividir en tres seccions
les 18 comissions de la ciutat. El segon premi va ser a
l’inrevés, amb Sant Josep en categoria gran i Don Bosco en infantil. El tercer premi en falles grans va recaure
en el Barri L’Escorredor i el tercer en infantil en la Falla Societat Club 53.
La primera categoria en monuments grans es va completar amb un quart per al Barri València, cinqué per
a la Vila i sisé per Rei Jaume I, mentre que en infantils Centre Espanya i Barri València van aconseguir el
quart i el cinqué, respectivament.
En segona categoria, Chicharro va fer doblet en primers premis, mentre que els segons els va obtindre la
Mercé i el tercer banderí en grans el va recollir el Club
53. Finalment, la Ravalera i la Mota van aconseguir els
primers premis de tercera -gran i infantil, respectivament-, mentre que Quarts de Calatrava i la Mota van
ser segona i tercera en grans; i Rei Jaume I, Quarts de
Calatrava, Barri d’Onda i Caçadors, per este ordre, van
completar els premis en infantils.
La Falla Don Bosco va recollir els premis a la millor
crítica local, millor pintura, millor acabat i millor con-

junt de falla, primer premi d’enginy i gràcia gran i infantil i millor pintura infantil. Chicharro es va endur els
segons d’enginy i gràcia, mentre que el tercer en grans
va ser per a la Ravalera i en infantils per a Rei Jaume I.
El millor conjunt de falla infantil va recaure en la falla
guanyador, Sant Josep.
En activitat fallera, el màxim guardó l’han merescut
enguany els membres del Barri València, mentre que
Don Bosco i Club 53 han quedat segons i tercers.
En llibrets fallers, el primer premi ha sigut per a la Falla Don Bosco, el segon per a Chicharro i el tercer per
a la Vila.
Les Falles de Borriana han rebut enguany la visita
de diferents personalitats, com la del President de la
Generalitat Valenciana, Alberto Fabra i els consellers
Máximo Buch (Economia, Indústria, Turisme i Ocupació) i Manuel Llombart (Sanitat).
Els dos primers es van desplaçar a la ciutat la nit del
16 de març, on van visitar les falles acompanyats per
una representació de l’equip de govern, encapçalada
per l’alcalde, José Ramón Calpe. El dia següent, va ser
Llombart qui va conéixer els monuments i va acudir a
la mascletada disparada per Pirotècnia Martí.
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L’augment d’espectacles pirotècnics enguany, amb una
mascletada més (4 en total) i la novetat del correfoc de
Xarxa Teatre la nit del 18, ha suposat també una major
afluència de visitants a les Falles i, sortosament, sense

cap incident. Segons l’informe de la Policia Local, entre
el 12 i el 20 de març, la majoria dels paràmetres analitzats va anar a la baixa i el cos local va atendre un total
de 622 telefonades per distints requeriments.
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L’ajuntament edita
les dos cartes pobles

el barcelona guanya el
trofeu falles de futbol
El Futbol Club Barcelona es va proclamar vencedor de
la vuitena edició del Trofeu Internacional Falles Ciutat
de Borriana de futbol 7 aleví, després de superar en la
final el Reial Madrid per 2-0. La final es va disputar el
diumenge 16, després d’una brillant competició.

L’Ajuntament ha realitzat una edició municipal amb les
dues cartes pobles de la ciutat de Borriana, les dues
primeres atorgades pel rei Jaume I a l’antic Regne de
València i que daten dels anys 1233 (1 de novembre) i
1235 (1 de gener).

CASAL JOVE · NOVES ACTIVITATS MAIG
FOTOGRAFIA DIGITAL
Dies 9,16, 23 i 30 de maig per la vesprada
Per ADOFA

locució i doblatge
Dia 16 de maig per la vesprada
Per Francesc Fenollosa

ART I COSTURA
Dies 2, 6 de maig
dos torns
divendres DE 9:30 h a 11:30 h
dimarts de 18:30 h a 20:30 h

risoterapia
Dies 7, 8 de maig
dos torns
dimecres DE 10:00 h a 11:30 h
dijous de 19:30 h a 20:30 h

INFORMACIÓ MUNICIPAL

mor l’exregidor i diputat
rafael usó almarcha

les beques cañada blanch
compleixen 18 anys
Els alumnes Jordi Ventura, Adrián Quesada, Gema
Navarro, Ignasi Segarra, Josep Eixerés i Mar Martín
perfeccionaran el seu anglés el pròxim estiu al Regne
Unit, gràcies a les beques concedides per la Fundació
Cañada Blanch i l’Ajuntament de Borriana.

Rafael Usó Almarcha, exregidor de l’Ajuntament i exdiputat provincial (1983-1991), va morir el 18 de març als
75 anys per complicacions derivades d’una pneumònia.
Usó va ser regidor i diputat per Aliança Popular i, posteriorment, pel PP. Descanse en pau.

CULTURA· Activitats
VIIIé CONCURS DE TEATRE EN
VALENCIÀ
		
”El malalt imaginari” de Molière,
per la Falla la Vila.
Divendres 11 d’abril a les 22:30 h
i diumenge 13 d’abril a les 18 h.
Entrades als comerços: Sabateria PITVEN, Peluquería Bárbara,
Inforcopy Planelles i Garbo. En
les taquilles del Teatre Payà una
hora abans de cada funció.

EXPOSICIONS
“COBERT/DESCOBERT”,
DE JOAQUINA
MORAGREGA

TECNOREVOLUCIÓ DE L OBRA
SOCIAL “LA CAIXA”
		
Plaça Major
Fins el 12 d’abril
Horari: de dilluns a divendres, de
9.30 a 13.30 i de 16 a 21 hores;
i dissabtes, diumenges i festius,
d’11 a 14 i de 17 a 21 hores.
Visites guiades: de dilluns a divendres, a les 19 h.
Dissabtes, diumenges i festius, a
les 12.30 i a les 19 h.

EXPOSICIÓ “CROMIA”
DEL CICLE FORMATIU
D’ARTISTA FALLER
I CONSTRUCCIÓ
D’ESCENOGRAFIES DE
L’I.E.S. JAUME I
		
Centre Municipal de
Cultura la Mercé
Fins el 27 d’abril

Centre Municipal de Cultura la Mercé
Fins el 27 d’abril

CMARMV

setena edició de l’escola
artística d’estiu
Què és l’Escola Artística d’Estiu?
És una iniciativa cultural de temps lliure desenvolupada per l’equip docent del Centre Municipal de les Arts
Rafel Martí de Viciana.
El CMARMV, a través de les diverses àrees de música,
dansa i arts plàstiques del centre, disposa d’un professorat especialitzat en dansa creativa i expressió corporal, rítmica musical i tècniques plàstiques destinades
a xiquets i xiquetes de 4 (nascuts fins al juliol de 2010)
a 14 anys.
El resultat és una escola artística d’estiu molt lúdica i
amb un projecte pedagògic de formació en les arts.
Què ofereix?
Una EXPERIÈNCIA LÚDICA a través de les arts.
L’apropament que fem a la MÚSICA, la DANSA, la
CERÀMICA o la PINTURA no exigeix cap coneixement
previ.
Fem TALLERS i activitats que utilitzen l’art per a aprendre jugant.
Fem EIXIDES CULTURALS i RECREATIVES, jocs a l’aire
lliure i audiovisuals adaptats a les diferents edats. Enguany tenim previstes les següents eixides:

Lloc de realització

Museu del Carme (Onda)

Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana

Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV)

Carrer de Sant Pere Pasqual, s/n, 12530 Borriana
Instal·lacions

Museu de la Ceràmica de l’Alcora

El CMA disposa d’un edifici amb instal·lacions adients
per a aquestes activitats:

Parc natural de la serra d’Espadà
Les activitats estan orientades a l’EDUCACIÓ EN VALORS, la cooperació i participació, la convivència i el
desenvolupament personal dels participants.

Aules diàfanes de música i de dansa, equipades amb
instrumental orff i equips audiovisuals

A qui s’adreça?

Aules d’arts plàstiques amb mobiliari per a dibuix i pintura i aula de ceràmica amb forn

A xiquets i xiquetes entre 4 (nascuts fins al juliol de
2010) i 14 anys.

Mediateca
Jardí d’oci

S’organitzaran en grups diferenciats segons l’edat,
amb un màxim de 16 alumnes per grup.

Auditori

Places limitades

La matrícula es realitzarà a partir de l’1 d’abril fins
a completar les places oferides. Per a formalitzarla serà necessari dur un número de compte bancari
(IBAN) per a domiciliar el pagament, una fotocòpia del
DNI del titular del compte bancari i una foto grandària
carnet del xiquet o la xiqueta.

Horari i duració
Del 30 de juny al 30 de juliol, de dilluns a divendres, de
9.00 a 13.00 h, ampliant-se en cas necessari per a realitzar eixides culturals, les quals es comunicaran amb
anterioritat a les famílies.
Cost
189 euros el curs complet. Els que es matriculen a
l’abril podran fraccionar el preu en 3 pagaments; els
que es matriculen al maig podran fraccionar el preu en
2 pagaments.

Inscripció

L’alumnat del centre durant el curs 2013-2014 té un
10% de descompte sobre la tarifa i no haurà d’aportar
cap document per a formalitzar la matrícula.
Més informació, escriviu a info@cmeviciana.es o telefoneu al 964033230.

CMARMV

HORARIS
Nivell bàsic:
10.00h dansa clàssica
12.00h dansa contemporània
15.30h dansa espanyola

JORNADA DE DANSA
CENTRE MUNICIPAL DE LES ARTS
12 d'abril de 2014 - BURRIANA

Nivell mitjà:
10.00h dansa espanyola
12.00h dansa clàssica
15.30h dansa contemporània

Organitza l'àrea de DANSA del Centre Municipal
de les Arts Rafel Martí de Viciana
Preu únic: 24 €
Inscripcions:
Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana
c/ Sant Pere Pasqual s/n; 12530 Burriana
tel. 964033230
www.cmeviciana.es
info@cmeviciana.es

TALLER
EXTRAORDINARI
PRIMAVERA 2014

SNL

FIRA DEL LLIBRE 2014

18.30 h Plaça de la Mercé
Punt d’Art de dansa pels alumnes del CMA Rafel Martí
de Viciana.
19.00 h Sala d’exposicions del CMC La Mercé
Presentació del poemari Como si nunca antes, de Bibiana Collado, premi de poesia Arcipreste de Hita 2012.
DIVENDRES 11 D’ABRIL
10.30 h CMC La Mercé (sala d’usos múltiples 108)
“Cada nit, un conte”, xarrada adreçada a mares i pares
d’infants de 0 a 3 anys, a càrrec de l’ADI.
17 h Plaça de la Mercé
Obertura de les parades per a la venda de llibres.
17.30 h CMC La Mercé (sala d’usos múltiples 108)
Contes de la tardor per a la primavera, pel Grup Grans
Lectors del CEAM, destinats a xiquets i xiquetes de totes les edats.
18.30 h Plaça de la Mercé
Caputxeta, vull mel!, contacontes per a públic familiar.

DIJOUS 10 D’ABRIL
17 h Plaça de la Mercé
Obertura de les parades per a la venda de llibres.
17.30 h CMC La Mercé (sala d’usos múltiples 108)
El racó dels menuts: contes a través dels sentits. Activitat adreçada a xiquetes i xiquets de 0 a 3 anys i les
seues famílies, organitzada per la Biblioteca i l’ADI
(Atenció al Desenvolupament Infantil).
18 h Plaça de la Mercé
Inauguració de la Fira del Llibre.

19.00 h Sala d’exposicions del CMC La Mercé
Presentació del llibre África, corazón de la tierra, de M.
Carmen Valls.
A més a més, durant tota la setmana, la Biblioteca Municipal organitza visites escolars per a l’alumnat de 1r
i 2n de primària.
Entitats participants:
· Biblioteca Pública Municipal
· ADI
· Llibreria Martí
· Llibreria Suvis
· Llibreria Novenes
· La Caseta de l’Arbre
· Mímame
· Rotaract
· Federació de Falles
· Amor en Acció pel Món

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

SME

además de ser una satisfacción para todos nosotros,
hace que nos veamos en el compromiso de cumplir con
vuestras expectativas con clases planificadas, desarrolladas y evaluadas, atención personalizada, escuchar vuestras sugerencias y dar respuesta a vuestras
inquietudes de la manera más eficientemente posible.
Todo un trabajo que esperemos nos sirva para que nos
sigáis eligiendo para mejorar vuestra calidad de vida.

pascuas deportivas y
saludables con el sme
Desde el Servei Municipal d’Esports programamos
para estas fiestas de Pascua una nueva edición de las
Jornadas Multideportivas y de Hábitos Saludables de
Pascua. Esta actividad está dirigida para los alumnos
que estén cursando Primaria y la llevaremos a cabo del
22 al 25 de abril de 9.00 a 13.00 horas.
En esta edición introduciremos nuevas actividades y
nuevos deportes, en definitiva, más diversión. Así que,
si no queréis que os lo cuenten, acercaos hasta las oficinas del Servei Municipal d’Esports, solicitad más información e inscribíos.

fiesta final de cursillos
en la piscina municipal

programa de actividades
puntuales escolares

El sábado 22 de marzo todas las niñas y niños que participaron de los cursillos de piscina y del deporte escolar pudieron disfrutar de su fiesta final.

El 28 de marzo el SME, dentro del programa de actividades deportivas puntuales escolares, con la colaboración de varios clubes deportivos y junto a los centros
educativos de la localidad, llevó a cabo una nueva edición de la Jornada de Pilota Valenciana Escolar.

Durante dos horas compartieron juegos en el agua, en
la calle y en la sala multiusos con la única finalidad de
pasar un momento juntos monitores, niñas y niños con
la diversión como aliada.
Muchos fueron los presentes superando los 150, algunos acompañados de sus madres y padres, que aprovecharon la ocasión para guardar el recuerdo en una
foto o un vídeo.

Todos los alumnos de 1º de ESO de los centros participantes disfrutaron de una jornada de pilota en su
vertiente más recreativa, el “raspall”, una modalidad
que permite disfrutar de este deporte tanto a los que lo
dominan como a los que se inician, ya que el principal
objetivo de la jornada es el jugar por jugar.

Para finalizar, una clase abierta de aeróbic, entrega de
diplomas y chuches, charla con los padres y a prepararse para el tercer trimestre, que esperamos seguir
compartiendo.

Durante la mañana del viernes se disputaron, en las
12 pistas montadas en el Polideportivo Municipal La
Bosca, una tras otra partidas entre los equipos de los
diferentes centros, todos ellos enfocados desde una
vertiente no competitiva.

inicio de actividades
del tercer trimestre

Se disputaron más de 260 minipartidas, en las que reinó en todas ellas un gran ambiente festivo y deportivo.

Desde el 1 de abril se encuentran en funcionamiento
las actividades escolares, actividades dirigidas en seco
para adultos y los cursillos de piscina.
Mas de 1.000 usuarios están disfrutando de nuestras
actividades, las que se incrementan día a día. Esto,

Dentro del Programa de actividades deportivas escolares, la próxima actividad programada es para los alumnos de ESO, la Jornada de Actividades Recreativas en
la Playa. Los participantes disfrutaran con la práctica
de actividades deportivas adaptadas a la arena ( fútbol
playa, balonmano playa, balonkorf, ultimate, badminton,…). Será la mañana del día 15 de abril.

ADI

Horari: de 17.30 a 18.30 h, amb el suport d’una professional del món de l’animació
Lloc: CMC La Mercé. Aula d’usos múltiples (aula 7)
Entrada lliure. Per a més informació, crideu al telèfon
de l’ADI: 964 033 208 / 630 717 097.
XARRADA COL·LOQUI PER A PARES DE XIQUETS/ES
MENUTS
“CADA NIT, UN CONTE”
Xarrada adreçada a pares, mares, xiquetes i xiquets de
fins a tres anys.
Data: 11 d’abril
Horari: de 10.30 a 11.30 h
Imparteixen: Ana Vicent i Lina Puig
Lloc: CMC La Mercé. Aula d’usos múltiples (aula 7)

ACTIVITATS ADI

XARRADES DE FORMACIÓ A FUTURS PARES/MARES
Periòdicament es realitzen reunions al centre de salut
amb els futurs pares/mares. En estes es reflexiona sobre temes relacionats amb l’educació, el vincle afectiu,
la importància d’un bon desenvolupament emocional
com a factor preventiu i s’informa de les prestacions i
activitats que es programen des del Servei Municipal
d’Atenció al Desenvolupament Infantil (ADI). No cal fer
inscripció prèvia.
Dies: 2 d’abril i 4 de juny
Horari: de 9.30 a 10.30 h
Lloc: centre de salut. Carretera de Nules, s/n
Imparteixen: Lina Puig i Ana Vicent

Entrada lliure. Per a més informació, crideu al telèfon
de l’ADI: 964 033 208 / 630 717 097.
IV Jornades d’Atenció Psicopedagògica Primerenca i
Municipi:
ADI, una experiència de 10 anys d’atenció a la primera
infància a Borriana
Vos invitem a participar en les IV Jornades dedicades
a l’atenció psicopedagògica en la primera infància a
Borriana. En esta oportunitat, en ocasió del 10 aniversari del servei municipal ADI, vos proposem una sèrie
d’activitats: tallers, conferències, activitats lúdiques,
estands informatius i fins un concert de rock-and-roll
i altres sorpreses, perquè tots els xiquets (fins a 10
anys, com l’ADI) i els seus familiars pugueu gaudir-ne
junts.
Estigueu atents per a poder participar i celebrar amb
nosaltres el nostre aniversari.

XARRADA COL·LOQUI PER A PARES DE XIQUETS/ES
NOUNATS
Periòdicament tenen lloc xarrades col·loqui adreçades
a pares i mares de xiquets nounats. Estos fòrums permeten abordar diversos temes i resoldre els dubtes o
preocupacions dels pares. No cal fer inscripció prèvia.
Data: 6 de maig
Horari: de 10.30 a 11.30 h
Lloc: centre de salut Novenes de Calatrava
Imparteixen: Ana Vicent i Lina Puig
L’ADI A LA FIRA DEL LLIBRE
EL RACÓ DE L’ADI: CONTES A TRAVÉS DELS SENTITS
Des de l’ADI i la Biblioteca hem reservat un espai per
als més menuts (des del naixement fins a 36 mesos) i
les seues famílies, al qual podeu acudir per gaudir dels
contes.
Amb esta iniciativa pretenem que els més menuts tinguen el seu espai (lloc tranquil i recollit) per a poder
gaudir dels contes.
Activitat adreçada a pares, mares, xiquetes i xiquets
de fins a tres anys.
Data: 10 d’abril

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

CIUTATS INTEL·LIGENTS

¿WINDOWS XP DESPRÉS DEL 8 D’ABRIL?
A partir d’aquesta data Microsoft deixa de donar suport a
Windows XP i per tant deixa de subministrar actualitzacions
de seguretat. Gairebé el 30 per cent dels ordinadors connectats a Internet segueixen funcionant amb Windows XP,
i no, no moriran aquest dia. Seguiran funcionant de manera
“normal”, però estaran “morint” per dins, cada vegada més
plens de forats de seguretat. La mateixa Microsoft ho ha batejat com la condició de “zero day forever”.
Quan Microsoft diu que s’acaba el suport per a Windows
XP, vol dir que ja no produirà actualitzacions de seguretat
per a les vulnerabilitats crítiques en el sistema operatiu.
Conforme passe el temps, més i més forats de seguretat
crítics aniran eixint, i els atacants podran explotar-los. De
fet, és molt probable que els atacants estiguen esperant al
8 d’abril per explotar forats que ja coneixen. Quan arribe el
final del suport, els problemes no se solucionaran.
Altres desenvolupadors de programari també aniran deixant
de suportar Windows XP, augmentant els tipus d’atacs que
es produiran. Això no passarà d’un dia per a un altre, però
Windows XP anirà sent abandonat gradualment per tothom.
Per això, el més recomanable és migrar a un sistema operatiu que tinga suport (no necessàriament windows) No obstant això, en cas de no poder actualitzar, hi ha certes coses
que podem fer per a tractar de protegir el nostre equip:
1er. Triar cuidadosament el programari que utilitzem
Si s’utilitza Internet Explorer, és moment d’abandonar-lo.
Internet Explorer 8, la versió més recent per a Windows
XP, és molt antic i ja no rebrà actualitzacions de seguretat.
Google Chrome seguirà donant suport a Windows XP fins a
finals d’abril de 2015, mentre que Mozilla Firefox no té plans
anunciats per aturar el suport de Windows XP. Així que
Chrome o Firefox són navegadors més moderns i segurs.
Assegureu-vos que està utilitzant un programa antivirus
que està rebent actualitzacions. La majoria dels antivirus
encara continuaran sent compatibles amb Windows XP
(fins almenys el 8 d’abril de 2015 i en algun cas durant més
temps) Fins i tot el propi Microsoft Security Essentials serà
compatible amb Windows XP fins el 14 de juliol de 2015.
Si encara s’utilitza l’extint Outlook Express, s’ha de deixar
d’usar immediatament. Si realment s’aprecia l’experiència
d’Outlook, s’hauria de canviar a la versió completa inclosa
en Microsoft Office. Mozilla seguirà actualitzant Thunderbird per a Windows XP, encara que no està clar durant quant
de temps. Per descomptat, sempre es pot utilitzar un servei
de correu electrònic basat en la web amb Chrome o Firefox.
Microsoft també deixarà de donar suport a Office 2003
el 8 d’abril de 2014. Si encara s’utilitza Office 2003 s’ha
d’actualitzar a una nova versió per millorar la seguretat (o
buscar alguna alternativa com ara LibreOffice)
2on. Eliminar el programari insegur
Hi ha una sèrie de programes que solen estar instal·lats en
tots els equips i que per això són els que més atacs pateixen:
el Java d’Oracle, l’Adobe Flash i l’Adobe Reader.

El complement dels navegadors per al Java és un forat de
seguretat en la majoria de sistemes operatius. Si no es pot
prescindir del Java, almenys s’hauria de deshabilitar el
complement o mantindre’l actualitzat. Actuament, només
un 0,2 percent dels webs utilitzen Java en la part client. Malgrat això, moltes webs de missió crítica (com ara banca i administració pública) utilitzen Java.
Altres complements també són sovint el blanc dels atacants: Adobe Flash i Adobe Reader. Les versions modernes
s’actualitzen de forma automàtica, però les més antigues
ni tan sols comproven si hi ha actualitzacions. Si no es necessiten aquestes aplicacions, probablement s’haurien de
desinstal·lar per protegir el XP tant com siga possible. En
el cas de l’Adobe Reader hi ha alternatives molt més lleugeres i que tenen menys atacs maliciosos (Sumatra PDF, Foxit
Reader i Nitro PDF Reader)
3er. Utilitar un compte limitat per a les tasques diàries
Si hi ha una norma que es pot aplicar per a fer més segurs
tots els sistemes operatius és aquesta: “no utilitzar comptes
amb permisos d’administrador”. Si el nostre equip s’infecta
amb programari maliciós, pot fer tant de mal com el compte
d’usuari al que infecta. Els comptes d’administrador donen
autorització al programari maliciós. Per això s’han d’utilitzar
comptes limitats per al treball diari i només l’administrador
per a instal·lar o actualitzar programari.
4t. Executar Windows XP en un entorn virtual
Les màquines virtuals són una excel·lent manera de continuar amb l’ús de programari que requereix Windows
XP. Permeten executar Windows XP en un recipient aïllat,
col·locant tot un sistema XP en una finestra. Windows 7
Professional inclou el mode Windows XP precisament per
aquesta raó, oferint a les empreses i altres usuaris professionals la capacitat per configurar fàcilment una màquina
virtual de Windows XP sense haver de comprar una llicència addicional. També es pot utilitzar el programari lliure
VirtualBox o VMware Player (ambdós gratuïts). No obstant
això, les màquines virtuals permeten executar la majoria
d’aplicacions de Windows XP, però no totes. Si una necessita
accés directe a una peça de maquinari, potser no funcione.
5é. Migrar
Si simplement no es vol comprar un nou PC o una nova
versió de Windows, es pot provar a instal·lar alguna versió
de Linux com ara Ubuntu o el seu equivalent més lleuger:
Lubuntu. Aquests sistemes operatius lliures estan dissenyats per funcionar bé en maquinari antic, i estaran recolzats
amb actualitzacions de seguretat durant els propers anys.
Com a exemple, la ciutat de Munic recentment va lliurar
discos d’Ubuntu als seus ciutadans per ajudar-los a eludir
l’amenaça de “l’apocalipsi” de Windows XP.
En qualsevol cas, encara que s’haja d’utilitzar XP durant un
temps més, s’haurà d’estar plantejant alguna alternativa.
No cal que siga Windows, però no es recomanable seguir
amb XP, almenys durant molt de temps més.

SEAFI

el seafi pone en marcha
un taller para familias
extensas acogedoras
El Servicio Especializado de Atención a la Familia y la
Infancia (SEAFI), integrado en los Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Burriana, ha puesto en marcha
recientemente un taller para familias extensas acogedoras de este municipio, sobre las cuales se interviene
desde este servicio.
Como en años anteriores, los técnicos del SEAFI han
querido complementar su acción de intervención familiar especializada (orientación, mediación y terapia)
con una experiencia de trabajo grupal. El año pasado
se organizó el Taller de Aprendizajes en Familia, irigido a madres, padres y adolescentes; para ofrecer a las
familias recursos para facilitar la mejora del ambiente
y la convivencia familiar. Este año se ha optado por un
taller para familias extensas acogedores, con el objetivo de poder ofrecer más apoyo y un seguimiento más
especializado a las mismas.
El acogimiento familiar es un recurso para menores
que no pueden ser atendidos por sus padres por circunstancias personales específicas de cada familia. El
acogimiento familiar en familia extensa o afín es una
de las tipologías de acogimientos que existen. La particularidad es que en el acogimiento por familia extensa,
los acogedores son parte de la familia biológica o de
sangre de los menores acogidos; y en la familia afín,
los acogedores son personas próximas unidas a los
menores por un fuerte vínculo o lazo afectivo.
Desde el SEAFI se realiza seguimiento de las familias
extensas acogedoras de Burriana, sobre cuyos menores se han adoptado medidas de protección. Además de
las intervenciones ordinarias que se vienen realizando
a lo largo del tiempo con los miembros de cada una de
estas familias, de forma individualizada para cada grupo familiar, se planteó desde este servicio la realización de otro tipo de iniciativas dirigidas a las mismas.
Viendo que todas ellas comparten determinadas experiencias cotidianas, vivencias, dificultades y dudas, se
organizó y diseñó un taller en el que pudieran ofrecerse una serie de orientaciones, informaciones y conocimientos, que fueran formativos, útiles a todos por igual
al conectar con sus necesidades en la relación y convivencia diaria con los menores; y brindarles un tiempo y
un espacio donde se pudieran compartir experiencias,
expresar emociones, sentimientos, frustraciones, dudas y dificultades, lo cual dotaría a la experiencia de un
valor añadido y un efecto terapéutico.
Por tanto, el objetivo y la motivación de esta iniciativa
surge de la necesidad observada en las familias de poner en común aquellos aspectos de la dinámica familiar

que les preocupan y sobre los que desean reflexionar
y adquirir estrategias de actuación para resolverlos o
mejorarlos. La realización de estas intervenciones en
grupo permite a los acogedores sentirse más receptivos -a la vez que más aliviados- en su gran labor, al
poder compartir con otras familias en similar situación
y parecidas inquietudes.
En este taller participan seis familias acogedoras, bajo
la dirección y supervisión de los profesionales del SEAFI y con la colaboración de una estudiante en prácticas del Máster de Intervención Familiar y Mediación de
la UJI. Constará de unas siete u ocho sesiones que, a
través de una metodología muy participativa (dinámicas, vídeos, role playing, fantasías guiadas...) ofrecerá
la posibilidad a los asistentes de tomar conciencia del
gran valor de su labor como padres o personas acogedores, y de ser conscientes de que los menores que
están criando son menores heridos que necesitan un
cuidado especial, y por ello deben comprender que
detrás de ciertas conductas siempre hay emociones
y sentimientos que son los que impulsan los actos o
reacciones de los menores. Y que la labor que estos
acogedores desempeñan es de una gran importancia
por su repercusión en la reconstrucción de la vida de
los menores, brindándoles experiencias positivas y de
buen trato, que contrarresten las situaciones vividas
en sus familias de origen que determinaron la adopción de medidas de protección.
Se han realizado hasta el momento cuatro sesiones y
las familias están mostrando una actitud muy receptiva
y abierta, valorando el hecho de poder compartir con
otras familias que viven la misma experiencia emociones, sentimientos, temores y preocupaciones, así
como aportando estrategias y recursos personales de
respuesta a situaciones y retos que surgen en su trato
con los menores. Todo ello les ayuda para llevar con
mayor ligereza la responsabilidad que sienten en su
labor y una mayor tranquilidad, que beneficia el bienestar de los menores acogidos a su cargo.
Finalizamos con una bella reflexión o metáfora sobre
las experiencias de buenos tratos y la resiliencia que
procuran las familias de acogedores a estos menores:
Cuando los japoneses reparan objetos de cerámica rotos, enaltecen la zona dañada rellenando las grietas
con un adhesivo fuerte, rodiado luego con polvo de oro.
El resultado es que la cerámica no sólo queda reparada, sino que es aún más fuerte que la original. En lugar
de tratar de ocultar los defectos y las grietas, estos se
acentúan y celebran, ya que ahora se han convertido en
la parte más fuerte de la pieza. Ellos creen que cuando
algo ha sufrido un daño y tiene una historia, se vuelve
más hermoso, que el objeto es más bello por haber estado roto. Y con las almas pasa lo mismo.
Llevamos esta imagen al terreno de lo humano.
SEAFI
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concurso, los contratos de servicios cuyo importe no
supere los 18.000 € y los de obras que no superen
los 60.000 €. Estamos preparando un nuevo marco
de contratación para nuestro Ayuntamiento, de manera que esas cantidades se reduzcan de manera
muy considerable para que todos aquellos contratos
de una cuantía superior a la que finalmente se fije
se adjudiquen en un procedimiento negociado. Cabe
esperar de ello que el marco competitivo al que se
someterán los posibles contratantes llevará a una
baja en los precios y, consecuentemente, a un ahorro
para la hacienda municipal.

NUEVAS OPORTUNIDADES PARA LAS
EMPRESAS BURRIANENSES
En los últimos meses hemos venido insistiendo
mucho en el esfuerzo que estamos realizando para
mejorar la situación económica de nuestro Ayuntamiento, tarea en la que estamos teniendo el éxito
que deseamos, ya que hemos obtenido logros como
la rebaja del endeudamiento en 25 puntos durante el
último año 2013 o la ejecución de inversiones, tanto
en 2013 como en el presente 2014, con cargo a ingresos corrientes. Ahora el Ayuntamiento puede incluso
recurrir de nuevo al endeudamiento, aunque en este
ejercicio 2014 sólo vamos a hacerlo en una pequeña
cuantía.
Como también hemos explicado reiteradamente, esa
mejora económica se ha logrado fundamentalmente
por la reducción de gastos, para la que se ha tenido que afrontar una renegociación de casi todos los
contratos que el Ayuntamiento tenía.
Ahora queremos dar un paso más, que suponga,
por una parte, continuar obteniendo ahorros para
el Ayuntamiento, pero también, por otra, dar nuevas
oportunidades de contratación con la administración
municipal a las empresas burrianenses y a nuestros
autónomos.
El marco legal permite que se adjudiquen directamente a un contratista, sin necesidad de ningún

Pero además, este sistema abrirá a la puertas a la
contratación con el ayuntamiento a muchas empresas, aunque nunca hayan contratado con la Administración. Para ello vamos a crear un banco o registro
de empresas de Burriana, da igual que sean sociedades o autónomos, que se inscriban en él especificando a qué tipo de contratos quieren optar, de manera
que, cuando se haya de producir una contratación, el
Ayuntamiento pueda invitar a las interesadas a participar en el concurso. Así, sin necesidad de buscar en
publicaciones, las empresas autorizadas recibirán
comunicación directamente desde el Ayuntamiento
del contrato a celebrar y podrán presentar sus presupuestos en concurrencia con otras.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Hace pocas semanas se constituyó, con representación de todos los grupos municipales, la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, que
analizará cuantas formulen los ciudadanos, proponiendo medidas que ayuden a mejorar o resolver las
situaciones denunciadas. Los burrianenses tienen
por ese medio un acceso directo a la administración
municipal para plantear cuantos problemas detecten y también cuantas medidas crean que conviene
adoptar.
Con esa Comisión y con la constitución del Consejo
Social de la Ciudad, que esperamos pueda llevarse
a cabo en el mes de mayo, estamos dando cumplimiento al Reglamento Orgánico Municipal y al de
Participación Ciudadana, intentando que nuestra
vida política y administrativa se enriquezca con las
aportaciones de los ciudadanos y de las estructuras
sociales de la ciudad y haciendo posible en Burriana una aplicación amplia del derecho que consagra el artículo 23 de nuestra Constitución. En este
y en los demás derechos constitucionales creyeron
Adolfo Suárez, recientemente fallecido, y nuestro alcalde Juan Canós, a quienes recientemente hemos
dedicado una plaza y una calle respectivamente. Esa
dedicatoria es para ambos un merecido homenaje, pero lo será también el saber usar del derecho
de participación que, con estos instrumentos de los
Reglamentos de Peticiones y Sugerencias y del Consejo Social de la Ciudad, el ayuntamiento pretende
fomentar en nuestra ciudad.
GRUPO MUNICIPAL DEL PP
pp@burriana.es
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això seria treballar, i no tenen ganes.
Sabien vostès que el museu Tarancon es va acabar
de construir fa quasi 13 anys i que encara no ha estat inaugurat? Sabien que va costar 230.000 € pagats
entre l’Ajuntament de Borriana i altres organismes
públics? Pel que es veu, amb l’església hem “topat”;
però... Han vist vostès cap tipus de reivindicació per
part del PP? A que no? És que no els interessa... els
diners s’hauran gastat i ací no ha passat res. Més
“despilfarros”.
I no cal parlar de l’estat lamentable de la casa de la
cultura (per dins i per fora), i un llarg etc. Tenen clar
el que fa el PP en cultura a més de deixar perdre diners? No RES. VAJA “XOLLO”!

ELS “XOLLOS” DEL PP
Com vostès ja saben de sobra, el PP de Borriana, a
pesar de la difícil situació econòmica per la qual passen moltes famílies, continua amb la seua política de
“despilfarrar” per on pot i vol, quan no deixa perdre
inversions que han costat molts diners a les arques
municipals. Com sempre, ens remetem a les proves:
L’avinguda Canyada Blanc
Com ja els vam anunciar en el BIM anterior, a l’equip
de govern del PP no li ha tremolat la mà per a anunciar als quatre vents que va a comprar els terrenys
que siguen necessaris per finalitzar l’avinguda Canyada Blanch, per un preu aproximat de 300.000 €
(més o menys 15 milions de pessetes la “fanecà”,
cosa que hui en dia és una vertadera barbaritat), sense fer ni cas de la moció que vam presentar els Socialistes, per tal que el mateix Ajuntament gestione
directament i urbanitze la unitat d’execució A-12, ja
que comptem amb un personal a l’Ajuntament preparat per portar-ho a terme. D’eixa manera no ens costaria diners acabar l’avinguda que, ara el PP diu que
és prioritària, quan l’han tinguda anys i anys parada.
Pràcticament tota l’avinguda ha sigut pagada pels
propietaris, com quasi totes les actuacions urbanístiques. No és discriminar? No és regalar diners? Això
sols fomenta l’amiguisme, el clientelisme i un llarg
etc., no massa d’acord amb les pràctiques democràtiques.
El PP prefereix discriminar i donar diners a uns
quants en lloc de fer les coses bé i treballar, i destinar els recursos a altres actuacions com reparar
l’antic ambulatori i destinar allí dependències municipals per estalviar lloguers. VAJA “XOLLO”!
Els Museus Morts de Borriana
Sabien vostès que el museu de la taronja, encara que
estiga tancat quasi dos anys, ens continua costant
diners? Sí, així és, i el PP ha preferit esmenar una
moció presentada pels Socialistes que demanava que
el fons documental del museu puga ser exposat al
públic en unes altres dependències municipals. Clar:

El Trinquet (i altres instal·lacions esportives)
I si de “xollos” va la cosa, amb el Sr. Fuster ens ha
tocat la loteria... l’esport de base està perdut, i de
la pista d’atletisme i el velòdrom no cal ni parlar-ne
(instal·lacions arruïnades, escoles desaparegudes...).
L’última novetat és que el club de pilota ha entregat a
l’Ajuntament les claus del trinquet. Sí, el que ens va
costar 900.000 €!!! Una altra senya d’identitat que el
PP deixa a la seua sort; ja que va reformar el trinquet
però, després, el va abandonar (com en tants casos).
No és això “despilfarro”? Clarament, sí!
Fuster s’ha cobert de glòria: no sols amaga informació sobre l’Arenal Sound i tantes altres coses més,
està clar que els esports, tampoc no són “lo seu”.
VAJA “XOLLO” que té.
El Xollo de l’Arenal
Reflexionem: el lloguer de la millor platja de Borriana en la millor època de l’any a l’Arenal Sound va començar per uns 30.000 €, ara se’n paguen 9.000 €.
Pel cànon anual d’aparcament abans es cobraven
uns 8.000 €, i la nova empresa en pagarà 52.000 € per
unes 400 places d’aparcaments. Qui li ven a qui duros
a pesseta? On està el xollo? Com pot ser que se li
traga més rendiment a 400 places d’aparcament que
al festival?.
JOAN PLA SERÀ FILL ADOPTIU DE BORRIANA
Com tot no poden ser males notícies, hem de dirlos que, per iniciativa del PSPV-PSOE de Borriana,
tots els regidors de l’Ajuntament varen signar en
l’últim ple ordinari un escrit dirigit a l’Alcalde per tal
d’iniciar l’expedient per nomenar l’escriptor Joan Pla
fill adoptiu de Borriana. Els Socialistes pensem que
cal reconèixer el treball i la difusió cultural, i quina
millor manera de fer-ho que nomenant fill adoptiu
a un del màxims exponents de les nostres lletres a
Borriana.
Per cert, no sabem si, per variar, el BIM es publicarà
a temps. Siga com siga, BONES FALLES!
Visite nuestra nueva web: www.pspvborriana.com
Contacte con nosotros: psoe@burriana.es
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NO SE HARÁ NADA
“Cuando la meta es importante, los obstáculos se vuelven
pequeños”
¿En que se parece marzo de 604 y marzo de 2014?
En que en ambos meses, separados por 1410 años, murieron dos San Gregorio. En el primer caso fue San Gregorio Magno, Papa, y en el segundo el todavía más famoso
y venerado Sant Gregori de Burriana, ilusionista y jugador
de golf.
Sin duda es el segundo de ellos el que mas nos afecta y al
que, además de rogar una oración por su alma, nos vamos
a referir.
Nació Sant Gregori casi con el siglo y con el milenio. Muy
deseado por sus padres, gozó siempre de muy escasa salud, y desde pequeño tuvo graves problemas. Tutores avariciosos, largos periodos de reposo y escasez de recursos
familiares minaron su salud e impidieron su desarrollo.
Además pertenece a una familia que ha visto caer a otros
miembros (Santa Barbara, Pedrera-Port, Polígono Industrial Ctra. Vila-real/Almazora y hasta su gemelo Sant
Gregori II), por lo que su temprano fallecimiento estaba
anunciado.
En las cercanas en el tiempo y lejanas en la memoria Elecciones Municipales de 2011, a los entonces candidatos del
Partido Popular, y a su entonces Presidente Provincial el
“dimitido” Carlos Fabra se les llenó la boca con la frase
“Se hará todo”.
Los días de vino, rosas y dinero a raudales habían pasado
ya, pero su vena de mentirosos les afloraba sin medida y,
sabiendo que mentían, prometían convertir Burriana en
la California del Mediterraneo, aumentando su población
hasta ¡los 180.000 habitantes!.
Como castillos de naipes fueron cayendo todos los PAI´s
sin excepción. Y el último ha sido el señero Sant Gregori, punta de lanza de un desarrollismo del que no queda
nada salvo una maqueta a la entrada de la Casa Consistorial. Las presentaciones en Ferias de Turismo, los videos
explicativos de sus bonanzas, las visitas de “inversores”
y las múltiples declaraciones de su inmediato inicio han
quedado en nada.

Porque no se hará nada.
Tras doce años, la situación se ha vuelto insostenible y se
rompe la baraja. El PP no se entera, no sabe que hacer y
ahora se para por dos años como mínimo, pero habiendo
perdido un tiempo precioso tanto en el espacio como en
una situación económica tan boyante que difícilmente volveremos a conocer. Sin duda, culpa de Ferrada, de Calpe y
de sus intereses poco generales.
¿Y cuales son las consecuencias? Múltiples y gravosas.
Los gastos generados (avales, cuotas 0 y demás) son
cuantiosos y no es seguro que puedan ser sufragados con
los avales depositados por el ya ex-Agente Urbanizador.
La reparcelación, legalmente inscrita, es una patata caliente. La zona esta absolutamente degradada. Tras años
de abandono los cultivos ya no existen, las viviendas están
ocupadas y la imagen es de absoluto abandono.
Y judicialmente, se esperan una cascada de demandas.
Pero la peor imagen es la que ha dado nuestra ciudad
frente a posibles inversores futuros. ¿Que confianza puede generar un Ayuntamiento que en años de vacas gordas ha sido incapaz de desarrollar un proyecto como Sant
Gregori?
Desde CIUTADANS INDEPENDENTS PER BURRIANA ,exigimos que se solucione el tema de Sant Gregori de manera satisfactoria, y que el PP deje de jugar al escondite con
nosotros, con la empresa y con los propietarios. Este tren
no debe pasar de largo otra vez, por culpa del pasotismo
del PP. Buena parte del futuro de nuestra ciudad depende
del turismo, y después de catorce años no puede acabar
así. Burriana se juega demasiado.
Este mes, el Duo Dinámico nos regala, como no podía ser
de otra manera, PERLAS GREGORIANAS.
“Los grandes proyectos son Sant Gregori, la Circunvalación de la ciudad y el Parking de la Terraza Payá” Juán
“Exin Castillos” Granell. No ha dado ni una. A no ser que
en su diccionario, proyecto sea igual a fracaso.
“Golf Sant Gregori tiene una empresa ya decidida a la que
adjudicaran la licitación de las obras” Juán “ahí va otra
mentira” Granell. Visto lo visto, la empresa será una funeraria.
“Sant Gregori ha dado un paso decisivo” José Ramón
“paso....de todo” Calpe. Un paso decisivo ¿hacia el precipicio?”
“La Urbanización de Sant Gregori estará licitada en 2011”
José Ramón “cuarto milenio” Calpe. ¿2011? Casualmente
año electoral. Se hará todo. Mas que nada, el ridículo.
“Será un incentivo económico y constituirá la obra de mayor envergadura e inversión que se haya hecho jamás en
Burriana” José Ramón “pa dil.la, ven grossa” Calpe. Será
la pifia mas grande de la historia de Burriana, porque entérese que, con ustedes en el gobierno, ESTE CUENTO SE
ACABÓ.
Sin que sirva de precedente, lanzamos una pregunta.
¿Tanto teme el Alcalde-a-ratos Calpe a sus conciudadanos que hasta en la ofrenda de flores va acompañado por
un escolta?
EL QUE TEME, ALGO DEBE.
NI ROJA NI AZUL....BURRIANA ES NARANJA
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PLE ORDINARI 6/03/2014
El Ple acorda per unanimitat la interposició d’un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa de l’Audiència Nacional contra
la resolució del director general de Sostenibilitat de
la Costa i del Mar de 23 de desembre de 2013, per la
qual s’aprova la delimitació dels béns de domini públic
marítim terrestre en el tram de costa d’uns 4.838 metres de longitud, comprés entre els rius Anna (inclòs) i
Millars (exclòs), al terme municipal de Borriana. El Ple
designa el lletrat Vicente Christian Fabregat Beltrán,
perquè assumisca la direcció lletrada dels interessos
municipals en l’esmentat litigi, i amb la representació
processal de qualsevol dels procuradors dels tribunals
apoderats en les escriptures de poder atorgades o que
s’atorgaren.
El Ple autoritza l’empleada municipal Mercedes Martí Sánchez la compatibilitat del lloc exercit en este
Ajuntament amb l’exercici d’un segon lloc de treball,
d’acord amb una sèrie de criteris, limitacions i prohibicions.
El Ple estima per unanimitat la sol·licitud de revisió de preus del contracte de manteniment de les
instal·lacions municipals de sanejament i depuració
d’aigües residuals, amb efectes des de l’1 de gener de
2014 i adjudicat a la UTE Edar Burriana, fixant el nou
preu anual del contracte en 884.074,03 euros i l’import
mensual de 73.672,87 euros (IVA inclòs al 10%).
El Ple aprova per unanimitat requerir a Estacionamiento y Servicios, SAU, que ha obtingut la màxima
puntuació en el procés de licitació del contracte de
concessió administrativa del servei públic de control
de l’estacionament limitat de vehicles a la via pública
(ORA), perquè presente la documentació corresponent.
El Ple aprova per majoria, amb els vots a favor de PP
(10, per absentar-se l’edil Juan Fuster en este punt),
l’oposició de PSOE i CIBUR (7+3) i el vot de qualitat de
l’alcalde davant de l’empat, l’expedient 2/2014 de modificació del Pressupost per mitjà de concessió de crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit, per import global de 925.709,65 euros, desglossat en crèdits extraordinaris per a l’adquisició de terrenys per a prolongació
de l’avinguda de Cañada Blanch (296.123,16 euros), el
pagament de preu just d’expropiació d’immoble limítrof a l’antiga Paperera del Millars per resolució judicial (280.000 euros), obres de prolongació de l’avinguda
de Cañada Blanch (245.586,49 euros), l’adquisició de
sanitaris portàtils (12.000 euros) i la creació d’un parc
caní (12.000 euros); i suplements de crèdit per a assistència jurídica (60.000 euros) i reforma camp de futbol
Sant Ferran (20.000 euros). Totes estes actuacions es

financen amb càrrec a passius financers (576.123,16
euros) i al fons de contingència (349.586,49 euros).
El Ple aprova per majoria, amb els vots a favor de PP
i PSOE (11+7) i l’oposició de CIBUR (3), l’expedient
3/2014 de modificació del Pressupost per mitjà de la
concessió de crèdits extraordinaris i suplements de
crèdit, per import global de 87.840,89 euros i amb càrrec a la mateixa quantitat del romanent de tresoreria,
per a despeses relatives al contracte d’enganxada de
grua, reposició de xarxa de clavegueram, manteniment i conservació de col·legis públics, despeses diverses d’Educació i Activitats Culturals, festes de Sant
Blai i Misericòrdia, despeses diverses de Junta Local
Fallera, transport urbà i electricitat serveis generals.
El Ple queda assabentat per dació de compte de la
informació econòmica referida al quart trimestre de
2013, així com de l’informe de la Intervenció Municipal
sobre el seguiment del Pla d’ajust i de la liquidació del
Pressupost municipal de l’exercici de 2013 i del Pressupost municipal de l’organisme autònom Centre de
les Arts Rafel Martí de Viciana de l’exercici de 2013.
El Ple queda assabentat per dació de compte dels
acords adoptats per la Junta de Govern Local en
les sessions realitzades entre els dies 27/01/2014 i
17/02/2014, ambdós inclosos; així com de les resolucions dictades per l’Alcaldia Presidència, que consten
a la Secretaria Municipal, corresponents al període del
27/01/2014 al 23/02/2014.
Despatx extraordinari
El Ple aprova per majoria, amb els vots a favor del
PP i CIBUR (11+3) i l’oposició del PSOE (7), una moció
presentada pel Grup Municipal del Partit Popular per
a commemorar el 8 de març com a Dia Internacional
de la Dona; després de rebutjar per majoria, amb els
vots en contra de PP i CIBUR (11+3) i els favorables del
PSOE (7), una esmena d’addició formulada pel Grup
Municipal Socialista que sol·licitava la retirada de
l’avantprojecte de llei de reforma de l’avortament.
El Ple aprova per majoria, amb els vots a favor de PP
i CIBUR (11+3) i l’abstenció del PSOE (7), una moció
presentada inicialment pel PSOE però esmenada pel
PP per a agilitzar els tràmits que permeten la reobertura del Museu-Arxiu de la Taronja, acordant la dissolució del patronat, el nomenament de liquidadors
de la fundació i l’estudi de la possibilitat d’acordarne l’obertura, amb caràcter d’urgència, per part de
l’Ajuntament de Borriana.
PRECS I PREGUNTES
Javier Gual pregunta a Enrique Safont si en les últimes
conversacions amb l’Església i la família del carde-
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nal Tarancón s’ha avançat alguna cosa en relació amb
l’obertura del Museu Cardenal Tarancón, o si es conforma amb el fet que el llegat el custodien els salesians. Respon Enrique Safont.
Javier Gual pregunta a Enrique Safont si pensa demanar algun informe tècnic relatiu a l’estat de conservació de la Casa de la Cultura, o si té previst realitzarhi alguna actuació (almenys neteja i sanejament de la
façana). Respon Enrique Safont.
Javier Gual pregunta a Enrique Safont què es pensa fer
amb la casa adjacent a l’edifici del Museu de la Taronja,
que al seu dia es va comprar per ampliar-lo, encara
que siga de titularitat de la Generalitat. Respon Enrique Safont.
Javier Gual prega a Enrique Safont que es reivindique i
es faça força en els casos de la competència de la Regidoria de Cultura; i en els que no ho són directament,
també.
Javier Gual prega a Enrique Safont que no conte en el
Ple les coses que es tracten en la Junta de Portaveus
com, al seu parer, no van ser. Si no compleix els esmentats termes, prega que a partir d’ara s’alce acta de
les sessions de la Junta de Portaveus. Respon Enrique
Safont.
María Dolores Aguilera pregunta a Juan Fuster si ha
pensat iniciar el corresponent procediment per a la devolució dels ingressos indeguts recaptats per l’Estat,
com a conseqüència del denominat “cèntim sanitari”
que recentment el Tribunal Europeu de Justícia ha declarat contrari al dret comunitari; o almenys si se n’ha
calculat mínimament l’import. Respon Juan Fuster.
María Dolores Aguilera pregunta a l’alcalde, José Ramón Calpe, de quina forma controlarà l’equip de govern que es compleixen les condicions prescrites en
els informes tècnics inclosos en l’expedient d’activitat
del festival Arenal Sound. Així mateix li pregunta si exigirà a l’empresa organitzadora que resolga la legalitat
de l’expedient d’activitat dins del termini i la forma escaient. Respon l’alcalde, José Ramón Calpe.
María Dolores Aguilera pregunta a l’alcalde, José
Ramón Calpe, si hi ha alguna novetat per part de
l’empresa que anava a comprar i executar el PAI Sant
Gregori. En cas que no n’hi haja, quant de temps creu
que s’ha d’esperar per a prendre una decisió respecte
d’això. Respon l’alcalde, José Ramón Calpe.
María Dolores Aguilera prega a Javier Perelló que
col·loque jardineres o un altre element arquitectònic
per tal d’evitar que els cotxes aparquen a la rampa del
centre de salut de la carretera de Nules.
María Dolores Aguilera prega a Javier Perelló que es-

tudie la possibilitat amb els tècnics de grafiar una zona
d’aparcament a la plaça de Santa Berta, prop del centre de salut de la carretera de Nules.
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La Junta acorda prorrogar el contracte de subministrament i impressió del BIM El Pla de Borriana subscrit amb l’empresa Agència de Comunicació Dobleessa, SL, durant un any, és a dir, l’últim exemplar que se
subministrarà serà el del mes de maig de 2015, en les
mateixes condicions previstes en el contracte de data
13 de juny de 2011 i per l’import anual actualitzat de
25.013,28 € (IVA inclòs al 4%). La Junta autoritza i disposa la despesa de 14.029,82 euros (més 561,19 d’IVA)
corresponent als mesos de juny a desembre de 2014.
La Junta adjudica la contractació del servei de transport adaptat de les persones amb mobilitat reduïda de
Borriana a la Federació Provincial de Disminuïts Físics
i Orgànics Cocemfe Castelló, en ser l’única proposició
presentada i complir els requisits previstos, pel preu
anual de 30.500 euros (IVA al 0%) i millores sense càrrec per a l’Ajuntament amb 7 hores extres setmanals,
segons necessitats del servei, fora de l’horari habitual establit (de dilluns a divendres); 14 dies festius a
l’any, segons necessitats del servei, per a realització
d’activitats d’oci i temps lliure amb grups i accessoris
d’adaptació de trasllat per a menors. La Junta autoritza i disposa la despesa de 25.737 euros, corresponent
a deu mesos de l’any 2014.
La Junta autoritza la sol·licitud de pròrroga de la llicència d’ús dels terrenys públics de la zona de l’Arenal
de la platja de Borriana per al període estival 2014.
La Junta concedeix llicència d’obertura i funcionament
d’activitat dedicada a cafeteria pastisseria a l’avinguda
de la Mediterrània, núm. 10, a Elena Claudia Catur.
La Junta ordena el precinte de parcel·la per incompliment de condicions previstes en autorització del desprecintament provisional en expedients incoats a Herman Abaso Gómez i Transportes Rubén Gómez López,
SL.
La Junta aprova l’esborrany del conveni entre la Federació de Falles i l’Ajuntament per a l’exercici de 2014,
per import de 108.000 euros; i també aprova reconéixer l’obligació i ordenar el pagament de 97.200 euros,
corresponents al 90% de la subvenció concedida.
La Junta rectifica el subjecte passiu en liquidacions de
taxes urbanes de Burriana Desarrollos Constructivos
SL a Comunitat de Propietaris Jaime Chicharro núm.
64 i de Promotora Desarrollos Urbanísticos AMEG SL a
Banco Popular Español SL, Vip Activos SLU, Vip Viviendas y Locales SL i Vip Activos SLU.

JUNTES DE GOVERN

La Junta aprova la relació 1/2014 d’altes en concepte
de taxes urbanes (Santa Bàrbara).
La Junta aprova la relació 1/2014 de sol·licituds de bonificació en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
per a vehicles històrics o d’antiguitat superior a 25 anys.
La Junta rectifica el subjecte passiu en liquidacions de
l’impost sobre béns immobles de Juan Carlos Andrés
Barrios a Caixa Rural Castelló Sant Isidre, SCCV.
La Junta aprova la derivació per afecció al pagament de
l’impost sobre béns immobles de Fesve Inmuebles, SL,
a Vip Viviendas y Locales, SL.
La Junta estima les sol·licituds de fraccionament del pagament de deute efectuades per Francisco Arroyo Sánchez, Cerrabur SAL, Encarnación A. Saporta Palacios,
Avelino Pastor Pérez, Carlos A. Granada Marín i Moidecar, i desestima la formulada per Vicente Aguilar Marco.
La Junta aprova el pagament de la quota corresponent
a l’Ajuntament per a l’exercici 2014 del Consorci per a
l’execució de les previsions del Pla zonal de residus 2,
àrea de gestió C2, per import de 3.550,96 euros.
La Junta queda assabentada per dació de compte de
la sentència favorable a l’Ajuntament, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló, que
desestima la demanda interposada per Juan Manuel
Domingo Sanmartín (acord de demolició d’obres executades sense llicència al polígon 9, parcel·la 10, del
camí de la Cossa).
La Junta ratifica l’acord de paralització d’obres i concedeix a Victoria Mercedes Cantos Devís termini per a
aportar documentació exigida per a continuar la tramitació de sol·licitud de llicència municipal.
La Junta incoa expedient de restauració de la legalitat
urbanística vulnerada, per realització d’obres sense
prèvia llicència, a Florentina Bolívar Jiménez i Ramón
Guerrero López, a Vicenta Rubio Mateu i Carolina Gómez Rubio, a Manuel Lázaro Culla, a José A. Arias Centelles i altres, a María Dolores García Paricio i a María
Nuria Domingo Sanmartín.
La Junta proposa, com a mesura de restauració de la
legalitat urbanística vulnerada, la demolició d’obres
executades sense prèvia llicència per Infogest al c/
Burgà, núm. 44.

per substitució.
La Junta modifica el contracte del servei de manteniment dels equips i instal·lacions de tractament de
l’aigua de la Piscina Municipal, subscrit amb l’empresa
Serviecología y Tratamientos de Aguas SL, incloent-hi
les anàlisis de control d’aigües de qualitat de l’aigua
i aire segons el Reial decret 742/2013, per un import
anual de 953,24 euros anuals (IVA inclòs), per la qual
cosa l’import anual del contracte és de 24.857,84 euros
(IVA inclòs). La Junta autoritza i disposa la despesa de
953,24 euros, corresponent a la modificació del contracte durant l’any 2014.
La Junta acorda sol·licitar una ajuda econòmica de
230.778,26 € a la Generalitat Valenciana per a l’Escola
Municipal de Música Pasqual Rubert per a l’exercici
2014.
La Junta estima les sol·licituds de rectificació de liquidacions en concepte de taxes urbanes per cessament
d’activitat i de devolució d’ingressos efectuades per
Enrique Cubedo Ventura, Andrés Torres Casabuena i
Enrique Safont Martínez.
La Junta requereix el pagament del cànon concessional corresponent a l’exercici 2013 al col·legi Nostra
Senyora de la Consolació (pas subterrani), per import
de 484,85 euros.
La Junta aprova les liquidacions en concepte de taxes
de via pública (règim especial de l’1,5%) corresponents
a 2013 a càrrec de Grupo Gas Natural-Fenosa.
La Junta aprova la relació 1/2014 de sol·licituds
d’exempció en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) per a vehicles agrícoles.
La Junta aprova les sol·licituds d’exempció en l’IVTM
per a vehicle agrícola efectuades per Francisco i Juan
Carlos Marín Varella CB.
La Junta aprova la sol·licitud d’exempció en l’IVTM
efectuada per titular de la condició de minusvalidesa
(transportat) efectuada per Jaime Llorach Hidalgo.
La Junta aprova la relació 1/2014 de sol·licituds
d’exempció en l’IVTM efectuades per titulars de la condició de minusvalidesa (conductors).
La Junta aprova el padró 1/2014 d’altes de l’impost sobre béns immobles.

La Junta declara comesa infracció urbanística per execució d’obres sense prèvia llicència i imposa sanció de
multa a Irene Cristina Rubert Rhein.

La Junta estima la sol·licitud d’ajornament i fraccionament de pagament de deutes efectuada per Elhasan
Assam.

La Junta concedeix llicència d’obres a Auto-Des SL.

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
procediment interposat per Enrique Mañes Fanfelle
(procediment de constrenyiment per impagament de
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La Junta nomena Alejandra Arnau Martí auxiliar administrativa interina adscrita al lloc de treball núm. 284
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quotes d’urbanització, instat per l’agent urbanitzador
del sector PRR-1).
La Junta estima l’al·legació i deixa sense efecte l’acord
d’incoació d’expedient a Juan Luis Villalonga Ferrada, i
li incoa nou expedient per a la restauració de la legalitat urbanística vulnerada.
La Junta estima la sol·licitud de Sergio Ramos Segarra d’ampliar termini per a procedir al desmuntatge
d’obra instal·lada sense llicència.
La Junta incoa a Juan José Ruiz Leal expedient de restauració de legalitat urbanística vulnerada i li ordena la
suspensió immediata d’actes d’edificació al c/ Bitàcola,
núm. 18.
La Junta incoa expedient tendent a la declaració de caducitat de llicència concedida a Juan Cantos Archelós.
La Junta amplia el termini per a resoldre el procediment sancionador incoat a Espadel Burriana, SL, per
presumpta infracció urbanística.
La Junta desestima el recurs de reposició interposat per Antonio Fernández Blasco i ratifica l’acord
d’adoptació de denegació de concessió de llicència
d’obres.
La Junta concedeix llicències d’obres a Cifre Usó SL,
Rubén López Ramón i Sara Ferrer Pujol, David García
Pina, Gemma Domingo Cañada, Comunitat de Propietaris c/ Mare de Déu de Lourdes núm. 71, Dolores
Iserte Lucena, Manuel Facal Robles, Cándido Águila
Tendero, Rafael González Fernández i Juan Manuel
Aguilera Tomás.
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La Junta queda assabentada per dació de compte de
la interlocutòria favorable a l’Ajuntament, dictada pel
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló, per
la qual es desestima l’incident d’execució plantejat per
Enrique Mañes Fanfelle.
La Junta aprova la sol·licitud d’anul·lació de liquidació
en concepte de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) efectuada per Liberto Belda López.
La Junta desestima les sol·licituds de bonificació en
l’IVTM, per vehicle antic, efectuades per Ali Zerrik Tourabi i Conrado Jesús López Perona.
La Junta desestima el recurs de reposició contra la
desestimació per exempció en l’IVTM (transportat per
condició de minusvalidesa) interposat per Iván Cabedo
Capella.
La Junta aprova la relació 1/2014, desestimatòria, de
sol·licituds d’exempció en l’IVTM per condició de minusvalidesa (transportats).

La Junta aprova els padrons fiscals i fixa el període de
cobrament de l’IVTM i taxes urbanes (gestió de residus,
clavegueram i guals) de l’exercici 2014, que serà el següent:
-En període voluntari: del 15 de març al 5 de juny de
2014, ambdós inclosos, tots els dies hàbils en qualsevol de les oficines de les entitats col·laboradores
(Caixa Rural 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 que
no tinga domiciliat el pagament (sense que tal enviament supose notificació de la liquidació) o pot ser recollit al Servei Municipal de Recaptació, ubicat a la planta
baixa de l’Ajuntament.
Per als rebuts domiciliats es fixa un càrrec en compte
de la meitat de la quota líquida plasmada en padró el
dia 21 de març de 2014 i un segon càrrec per la quota
diferencial (quota líquida de padró bonificada en un 1%
i fins a un màxim de 10 € menys l’import satisfet en el
primer càrrec) en data 21 de maig de 2014. Si per causes imputables a l’interessat no es fera efectiu l’import
del primer càrrec domiciliat, es perd el dret a la bonificació i es procedeix a requerir l’import íntegre del
deute en el segon càrrec.
Els esmentats documents només tenen el caràcter
de justificant de pagament quan estiguen segellats
per alguna de les esmentades entitats bancàries
col·laboradores.
-En període executiu: transcorregut el termini en
període voluntari sense haver fet efectiu el pagament, s’inicia el procediment de constrenyiment i
s’incrementa el deute amb el recàrrec, interessos de
demora, costes i despeses que s’originen.
La Junta estima les sol·licituds de rectificació de liquidacions en concepte de l’impost sobre béns immobles
i de devolució d’ingressos efectuades per Amparo Sánchez Martínez, Héctor Fandos Nájera i Niumo SA.
La Junta aprova les sol·licituds d’ajornament i fraccionament de pagament de deutes efectuades per Juan
José Chiva Sánchez, Materiales y Saneamiento Capdevila SL, José Antonio Solaz Carregui, Alicia Piquer
Agustí i Frutas Giménez SL; i desestima les formulades
per Sofiane Kortas, Francisco Corbalán Badenes i Amparo Pérez Castellano.
La Junta desestima el recurs de reposició interposat
per Urbanovenes, SL, contra desestimació de sol·licitud
d’inici de procediment de constrenyiment per impagament de quotes d’urbanització unitat d’execució A-11.
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La Junta aprova l’expedient 1/2014 de regularització de
saldos comptables.
La Junta aprova despeses per import superior a 3.000 €.
La Junta desestima les al·legacions formulades per
Andrés Luis Leech i ratifica l’acord d’incoar-li expedient de restauració de legalitat urbanística vulnerada
a la parcel·la 330, polígon 22, al camí de Tancades-Ballester.
La Junta incoa expedient sancionador per presumpta
infracció urbanística a Javier Cayuela Hernández per
obres a la parcel·la 172, polígon 33, al camí de Xurros.
La Junta alça la suspensió en la tramitació de
l’expedient sancionador incoat a María José García
Andreu per execució d’obres sense prèvia llicència al
polígon 22, parcel·la 220, de senda l’Ullal.
La Junta procedeix a l’arxivament de l’expedient de declaració de ruïna incoat a Julia Molina Alvira i altres en
immoble situat al c/ Mare de Déu del Rocío, núm. 20.
La Junta concedeix llicències d’obres a Gas Natural Cegás SA, Bankia SA, Antonia María Miravet Pitarch, Comunitat de Propietaris c/ Pintor Ribalta núm. 2, Rosario Martínez Vélez, José Antonio Casero Collado i María
Teresa Branchadell Navarro; i denega les sol·licitades
per Cristóbal Mota Palomo i María Ángeles Gil Ferreiro.
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La Junta incoa expedient d’alienació i aprova els plecs
en licitació de l’immoble municipal situat al c/ General
Prim, amb un total de 228 metres quadrats de sòl, amb
el preu com a únic criteri d’adjudicació i amb un valor
de taxació (sense incloure impostos) de 113.451,09 €.
La Junta aprova l’esborrany del conveni entre
l’Agrupació Borrianenca de Cultura i l’Ajuntament per
a l’exercici de 2014 per un import total de 6.000 euros,
i reconeix l’obligació i ordena el pagament de 3.600 euros, corresponents al 60% de la subvenció concedida.
La Junta aprova l’esborrany del conveni entre
l’Ajuntament i l’associació juvenil Porta Oberta per a
l’exercici de 2014 per un import total de 3.466 euros, i
reconeix l’obligació i ordena el pagament de 2.080 euros, corresponents al 60% de la subvenció.
La Junta sol·licita l’adscripció de l’Ajuntament al circuit
Culturarts per a la cogestió i cofinançament de la programació escènica, musical i audiovisual de Borriana,
amb el compromís d’aportar per a l’esmentada finalitat
un import total de 6.000 euros del Pressupost municipal de 2014.
La Junta aprova la fixació del preu públic de 4 euros
per a l’edició municipal Les cartes pobles de Borriana.

La Junta aprova el padró 1/2014 de taxes per ocupació
de la via pública amb taules, cadires i elements auxiliars (ocupacions autoritzades).
La Junta estima la sol·licitud de devolució d’ingressos
en concepte de taxes urbanes per cessament d’activitat
efectuada per Julián Arribas Abella.
La Junta aprova la relació 1/2014 de liquidacions en
concepte de taxes per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública per mitjà de caixers
automàtics.
La Junta aprova la liquidació de baixa de l’impost sobre
vehicles de tracció mecànica (IVTM) emesa a càrrec de
Remus Alexandru Hendre.
La Junta aprova la relació 1/2014 de devolucions de
part proporcional de l’IVTM.
La Junta rectifica el subjecte passiu en liquidacions de
l’impost sobre béns immobles de Titanbur SL a Rafael
M. Oliver Jiménez i a Comunitat de Propietaris garatge
Illes Columbretes núm. 5, de José P. Marzá Zaragoza
a Jesús Felguera Briz, de Dolores Belenguer Vernia a
Josefa Girona Simarro i d’Avelino Pastor Gil a Avelino
Pastor Pérez.
La Junta desestima la sol·licitud de rectificació de la
naturalesa d’immoble a l’efecte de l’impost sobre béns
immobles efectuada per Torotojo, SL.
La Junta sol·licita del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques la compensació de beneficis fiscals
derivada de l’exempció en l’impost sobre béns immobles a centres educatius concertats exercici 2013.
La Junta estima les sol·licituds de devolució d’ingressos
per pagament duplicat efectuades per Ana N. Eixerés
Montoro i Teresa Sanchis Rubert.
La Junta estima la sol·licitud de devolució d’ingressos
en concepte de recàrrec de constrenyiment i costes
efectuada per Pakama, SL.
La Junta estima parcialment el recurs de reposició
interposat per Anora Inversiones Patrimoniales, SL,
contra provisió de constrenyiment per quotes urbanístiques del PAI Golf Sant Gregori, que queda anul·lada,
si bé continua el procediment de constrenyiment per
a altres quotes urbanístiques vinculades a altres finques.
La Junta acorda el pagament a favor de la Diputació
Provincial de Castelló de la quantitat de 35.931,52 euros, corresponents a la recaptació líquida en concepte
del recàrrec provincial sobre l’impost sobre activitats
econòmiques durant l’exercici de 2013, segons informe
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expedit per la Intervenció Municipal.
La Junta aprova, després d’alçar l’inconvenient interposat a la despesa, autoritzar i disposar la despesa i
reconéixer l’obligació de factures de final de 2013 per
import global de 10.420,27 euros, amb càrrec al Pressupost de 2014, relatives a consum de gas de centres
educatius públics i instal·lacions esportives municipals.
La Junta aprova despeses per import superior a 3.000
euros.
La Junta declara restaurada la legalitat urbanística infringida en expedient incoat a Santiago Navarro Cánovas i María Jesús Belloch Alcántara.
La Junta declara restaurada la legalitat urbanística
infringida en expedients incoats a Vicente Gil Traver,
Juan Bautista Palomero Montoya i María del Carmen
López Pitarch.

La Junta concedeix llicència de parcel·lació a Urbanizadora Constitución, SL, per a segregar parcel·la al c/
Vilavella.
La Junta concedeix llicències d’obres a Gas Natural
Cegás SA, Vicente Gil Traver, Álvaro Molés Llacer i una
altra (provisional), Roberto Codina Almela, Josep Lluís
Gil Cabrera, María Isabel Saborit Almela, María Teresa
Ros Sandalines i Francisco Javier Perelló Oliver; i denega la sol·licitada per Evaristo Manuel Barea López.

AGENDA

TELÈFONS D’INTERÉS
NAIXEMENTS

DEFUNCIONS*

Ximo Aymerich María, de Joaquín Francisco i Fanny

Amelia Monfort Granell

87

Vera Juan García, de David i Esmeralda

Serafina Gimeno Villanueva

90

Paula Briz Chiva, de Jesús i María Luz

Pascual Nadal Hurtado

71

Rosa García Ferrer

85

Carlos Capella Ros

88

Vicente Sanz García

72

Vicenta Isach Maximino

83

Ian García Yotkova, de Juan Manuel i Tsvetelina

Eugenio Faro Soto

74

Candela Fuster Bodí, d’Enric i Ana Belén

Pedro Martínez Romero

91

Yeico Jaén Beneyto, de Juan Manuel i María Dolores

Vicente Palau Bertomeu

91

Francisco J. Sorribes Antoni, de Francisco J. i Yolanda

Francisca Torres Saborit

87

Rosa Baldayo Balaguer

90

Jaime Gil García

78

Antonio Díaz Toledo

81

Francisco Dolz Tirado

81

María García Alonso, de Vicente José i Carmen

José Luis Capella Vilar

69

Aitana Escrig Adsuara, d’Alejandro i Silvia

Dolores Ventura Granell

90

José Marcos Labrador Hernández, de José M. i Manuela

Milagros Giménez Pastor

79

Júlia Castro García, de Pablo i Noelia

Josefa Chordá Rochera

76

Emma Simó Doñate, d’Enrique i Raquel
Leire García Varella, d’Andrés i Laura
Carlos Vergara Rubio, de José Carlos i María del Mar

Claudia Torrent Martínez, d’Adrián i Debora
José Luis García Tudor, de Félix i Andreea
Clàudia Planelles Corbalán, de Josep i Elena

Eva Fuentes Monforte, d’Enrique Antonio i Consuelo

*INHUMACIONS AL CEMENTERI MUNICIPAL

Pablo Martínez Hagiu, d’Emilio i Georgeta
Aroa Vargas Espada, de Miguel i Verónica
Anfal Rahmani, de Fouad i Soumia
Andrea Ferrandis Asensio, d’Alberto i Cristina
Hugo Arnau Parra, de Marcos i María Teresa
Manuela Rubert Juan, d’Abel i Beatriz
Carla María Brisach Hurloi, de José Antonio i Mariana
Rubén García Martínez, de Rafael i Silvia
Anas El Khalqi Karim, de Mohammed i María
Kamal Cherif, d’Ahmed i Fatma

MATRIMONIS
Faustino Moreno Martí i Asela Gorris Cercos
Juan Manuel López Morcillo i Lucía Benítez Poveda
José Antonio Molina Porras i Hanan El Hadef
Joaquín Albert Vinuesa i Lorena Castrisiano Monferrer
Fco. García Lagallarda i Mª Carmen Enrique Enrique

FARMÀCIES DE GUÀRDIA ABRIL
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................
964510062
964 57 02 02
Tinència Alcaldia Port....................
964587078
Policia Local.................................. 964 51 33 11
Guàrdia Civil................................. 964 59 20 20
Jutjat............................................. 964 51 01 87
Serveis Socials..............................
964515014
Casal Jove..................................... 964 59 16 92
Biblioteca Municipal.....................
96403961
Oficina Activitats Culturals...........
964839317
Oficina Turisme............................. 964 57 07 53
P. Poliesportiu M............................
96459102
Piscina Municipal..........................
964591400
INSS............................................... 964 51 28 54
Agencia Empleo y Desarrollo.......... 96403037
Ecoparc Municipal.........................
90210898
Centre Activitats Polivalents.........
964512525
964 51 50 14
964591415
CEAM (C. Especialitzat d’At.al Major)...
ADI Servei d´atenció a la infáncia..........
96403208
(de 0 a 3 anys, de 9 a 14 hores)
630717097
COL·LEGIS
CP Vilallonga................................ 964 55 84 90
CP Roca i Alcaide.........................
964738360
CP Penyagolosa............................
964738355
CP Iturbi....................................... 964 73 83 65
CP Novenes de Calatrava.............
964738870
CP Cardenal Tarancón..................
964738875
Col·legi Salesià.............................
964510250
Col·legi Illes Columbretes.............
964516362
Col·legi Villa Fàtima.....................
964512518
Col·legi Consolació.......................
964510293
IES Jaume I................................... 964 73 89 35
IES Llombai.................................. 964 73 92 65
Centre Educació Especial.............
964738795
Escola Permanent d’Adults..........
96459101
Guarderia Infantil........................
964510241
Escola de la Mar..........................
964586160
Escola Taller................................. 964 51 03 61
CME Rafel Martí Viciana................
96403230
ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
Centre de salut..............................
964390750
Urgències...................................... 964 39 07 60
Cita prèvia..................................... 964 39 07 50
Centre de Salut Port......................
96439280
ConsultoriodelGrao(sóloverano).964585385
CSI Novenes (cita prèvia).............. 964 55 87 00
CSI Novenes (urgències)................ 964 55 87 01
Hospital General Castelló..............
964726500
Hospital de la Plana......................
964357600
Ciutat Sanitària La Fe....................
963862700
Centre de P. Familiar......................
964390757
Salut mental..................................
964390756
Creu Roja....................................... 964 51 76 07
Hospital La Magdalena..................
96424400
Hospital Provincial.........................
964359700
DIVERSOS
Cementeri......................................
964510149
Centre Alq. Sta. Bàrbara................
964510093
Junta Local Fallera.........................
964516217
Ràdio Taxi...................................... 964 51 01 01
Centre Cultural La Mercé...............
964510010
Parc Comarcal Bombers................
085
Estació RENFE...............................
902432343
Magatzem Municipal.....................
964518712
Mercat Municipal...........................
964510737
Sindicat de Regs............................
96451451
Cambra Agrària (Consell Agrari)....
964570608
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
GENER
Dia

16

17

18

19

Màx. 18,5 18

17

17

17 14,5 15

Mín.

5

3,5 4,5 4,5 6,5

Prec.

15
5,5

5

22

3

20

21

22

23

26

27

28

29

5

6

7

8

9

10

11

17 14,5 18,5 19,5 22

21

20

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

21

20

19

20

14

14 12,5 18,5 26,5 25,2 24

6

10

9,5 7,5

5

9

9,5

5

6

8

4

24

FEBRER

3,5

25
8

9,5

30
2

31
2

1
2,5

2
6

3
3

4
3

5

0,5

11
* DADES FACILITADES PEL SINDICAT DE REGS DE BORRIANA

12
2

13
2

14

15

6,5 9,5

16
10

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 juliol
- Segon càrrec: 21 setembre
Transcorreguts els terminis en període voluntari indicats sense haver fet efectiu el pagament, 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

