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Alejandra Guardino Marín i Carmen Doménech León
seran les Reines Falleres de Borriana de 2015
Alejandra Guardino Marín i Carmen Doménech León
seran les reines falleres de Borriana de l’exercici de
2015 en categoria major i infantil, respectivament.
L’elecció va tindre lloc la vesprada del 7 de juny en una
atapeïda sala de sessions de l’Ajuntament en un acte
carregat d’emoció i expectació, que va reunir els representants de les 19 comissions falleres de la ciutat, sota
la presidència de l’alcalde, José Ramón Calpe, i del regidor de Festes i president de la Junta Local Fallera,
Carlos Solá; i en presència de les actuals reines, Marta
Aleixandre Renau i Anna Serrano Darás.
El conductor de l’acte, Jorge Tejedo, va explicar breument les bases i el sistema de votació, abans que els
representants de les comissions i el president de la
Junta Local Fallera dipositaren els seus sufragis.
El primer recompte va donar com resultat un inusual
empat entre les dues candidates infantils i els presidents de falla van ser cridats a una segona votació. En
eixa ocasió, es va produir el desempat, instant en què

l’alcalde va realitzar les esperades telefonades, desvelant públicament els noms de Carmen i d’Alejandra
mentre comunicava a estes la seua elecció.
Les primeres a arribar a l’Ajuntament van ser les
candidates no electes, que van rebre un ram de flors
de mans de l’alcalde i del regidor de Festes, així com
l’aplaudiment i l’afecte de tota la família fallera reunida
entorn d’este acte.
A continuació, els pares i familiars de les futures reines
arribaven al consistori i, just després, vehicles cedits a
la Junta Local Fallera van conduir Carmen i Alejandra
fins a les portes de l’Ajuntament, on van ser rebudes
amb una traca i rams de flors; i amb una forta ovació
en entrar a la sala de sessions.
L’alcalde, José Ramón Calpe, els va donar la benvinguda i els va desitjar un feliç regnat, “ple de vivències
però també de responsabilitat, en ocupar un dels càrrecs més representatius de Borriana i tenir tot l’afecte
de la ciutat i de tota la família fallera”.
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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

INFORMACIÓ MUNICIPAL

EL CONSISTORI crea un servei per a avisar d’incidències
en l’enllumenat públic

La substitució de la lluminària per una
altra de més eficient i respectuosa està
prop de completar-se en haver-se executat en més d’un 95 per cent
L’alcalde, José Ramón Calpe i José Ramos, en representació de l’empresa Ferrovial Servicios-Ferroser, van presentar el 23 de maig un nou servei
ciutadà que pretén esmenar les incidències en
la il·luminació pública de forma més eficaç i en
el menor temps possible. Es tracta de l’aplicació
Avisaweb, a través de la qual els ciutadans de Borriana podran traslladar qualsevol deficiència o
avaria en l’enllumenat, perquè siga reparada pels
tècnics de forma ràpida, àgil i eficient.
Qualsevol persona podrà accedir al web de
l’Ajuntament o, directament, a l’adreça sseeburriana.evial.net i registrar la incidència que haja
observat. En eixe moment, rebrà un missatge en
el seu correu electrònic informant-la que s’ha
rebut avís, missatge que alhora rebran els tècnics de Ferrovial Servicios perquè procedisquen,
en el menor termini possible, a la seua esmena.
Una vegada solucionat, estos també remetran un
correu per tal de comunicar que l’avaria ha estat
reparada.

“Açò permetrà que les incidències siguen solucionades més ràpidament, ajudant a fer que
l’Ajuntament preste un servei més eficient en benefici de tots els ciutadans de Borriana”, va assenyalar l’alcalde, José Ramón Calpe.
Durant la presentació, Calpe va fer també un balanç de la substitució de les lluminàries públiques, projecte que s’ha executat en un 95 per cent
i a poques setmanes de la seua finalització. Fins
al moment, s’ha substituït la il·luminació per una
altra de més respectuosa amb el medi ambient i
amb un consum de fins a un 70 per cent menys
d’energia, en gran part del nucli urbà, polígon industrial i zona del port.
Els tècnics estan treballant per completar la
substitució de l’enllumenat a: Novenes, zones
disperses del port i les rotondes d’accés a Borriana. Una vegada finalitzada, posaran en marxa la
telegestió, que permetrà rebre en temps real informació sobre el consum energètic de les seues
instal·lacions i certificar l’estalvi aconseguit que
s’estima que serà fins en un 70%, la qual cosa suposarà estalviar un 20% entre la factura elèctrica
i altres costos com ara manteniment i recanvis.
Un altre aspecte destacat és que es redueixen,
també, prop del 69% les emissions de CO2, la qual
cosa equival a plantar un bosc de prop de 70.000
arbres al voltant del municipi en els pròxims deu
anys.
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L’Ajuntament impulsa la renovació del clavegueram
amb el nou contracte unificat de serveis
La corporació municipal va aprovar per majoria en el
ple de juny -amb els vots a favor del PP, l’abstenció
del PSOE i el vot en contra de CIBUR- l’expedient de
contractació de la gestió unificada dels serveis públics
d’abastiment d’aigua potable i clavegueram, fins ara
prestats per separat, a fi que entre en vigor l’1 de gener de 2015.
L’alcalde, José Ramón Calpe, considera que esta unificació permetrà abaratir costos i impulsar la renovació
de la xarxa municipal de clavegueram, una de les més
antigues de tota la província i en alguns punts molt deteriorada.
El fet que ambdós contractes estiguen pròxims al
seu venciment ha portat l’equip de govern a plantejar
sengles pròrrogues fins al 31 de desembre i a preparar
amb temps un plec i licitar ambdós serveis de forma
conjunta.
“Volem aplicar el mateix sistema de renovació amb el
clavegueram que l’adoptat amb la xarxa d’aigua potable, que acaba de complir deu anys i que es troba en la
seua dissetena fase, amb obres en l’actualitat al carrer
de Colom. Si els dos contractes els porta la mateixa
empresa, pot mantenir una infraestructura comuna i
abaratir despeses, oferint així avantatges afegits com
la necessària renovació de la xarxa”, va manifestar
Calpe, que va comparéixer acompanyat pels regidors
de Via Pública i Hisenda, Javier Perelló i Juan Fuster,
respectivament, per explicar esta decisió.
En opinió del primer edil, es tracta d’un contracte important, en comprendre dos serveis bàsics i tenir una
duració de 10 anys -prorrogables per dos períodes més

de 5 anys-, “i hem procurat que siga molt obert per tal
de fer-lo atractiu a empreses solvents i promoure al
màxim la competència, a fi de traure les millors condicions per a l’Ajuntament i per a tots els borrianencs”.
En este sentit, José Ramón Calpe explica que els veïns
podran beneficiar-se de la renovació de les respectives
xarxes d’aigua i sanejament sense que això repercutisca en les seues tarifes respecte al preu cobrat en
2014, ni en aigua ni en clavegueram. En este últim cas,
passarà de ser una taxa que cobre l’Ajuntament a una
factura de la mateixa empresa.
Així, amb un cost estimat en 2,6 milions d’euros
anuals, el contracte conjunt es finançarà amb càrrec a
les quotes i l’empresa adjudicatària haurà d’abonar a
l’Ajuntament un cànon concessional mínim de 100.000
euros.
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Borriana compleix 10 anys de renovació de la xarxa
d’aigua potable amb obres a la zona marítima
degradada i se n’ha construït una totalment nova.
Prèviament, als voltants, s’ha desplegat l’única canonada de fibrociment de 50 centímetres de diàmetre
que discorria pel centre de la calçada al carrer de Jaime Chicharro per dues canonades de polietilé de 75
mil·límetres davall de cada vorera, de manera que la
nova xarxa és totalment mallada i disposa de vàlvules
de comporta al principi i final de cada tram. Així, davant
d’una incidència, es pot aïllar la zona afectada i reparar
qualsevol avaria de forma ràpida, minimitzant les molèsties als usuaris.
D’altra banda, a l’avinguda de la Mediterrània hi havia
una canonada de fibrociment de 150 mil·límetres de
diàmetre, artèria principal que alimenta tota la platja
de Borriana i que es troba molt degradada, amb múltiples avaries. Al seu lloc, s’ha instal·lat una canonada de polietilé de 200 mil·límetres de diàmetre, entre
l’avinguda de Jaime Chicharro (carretera del Port) i el
camí Fondo, treballs completats amb col·locació de
múltiples vàlvules de tall -tant en l’artèria principal
com els entroncaments amb les derivacions a canonades de distribució secundàries-, així com la renovació
de totes les connexions domiciliàries.

La fase número 17 del programa permetrà
instal·lar enguany més de 2.100 metres
de canonades i renovar les connexions
domiciliàries en més de 200 habitatges
L’alcalde, José Ramón Calpe, i el regidor de Via Pública, Javier Perelló –acompanyats pel director de l’àrea
d’abastiment de Facsa, Pascual Maximino, i el delegat
de l’empresa a Borriana, Rafael Lahuerta-, van supervisar el 16 de maig les obres de renovació de la xarxa
d’aigua potable a la zona marítima, concretament al
carrer de les Barques, prop del Port, i a l’avinguda de
la Mediterrània, a la intersecció amb el camí Fondo.
Estes actuacions formen part de la fase número 17 del
Pla de renovació de la xarxa municipal d’aigua potable, impulsat per l’Ajuntament des de l’any 2004, complint en este exercici el seu desé aniversari i amb la
instal·lació només enguany de 2,1 quilòmetres de canonades i la substitució de més de 200 connexions domiciliàries.
La primera actuació ha consistit en la instal·lació d’una
nova canonada de polietilé de 160 mil·límetres de diàmetre al carrer de le Barques, que permetrà enllaçar
tota la zona amb l’artèria principal situada a l’avinguda
de la Mediterrània. La vorera existent entre els carrers
de Juan Sebastián Elcano i les Barques es trobava molt

La fase número 17 continua al nucli urbà amb la renovació de la xarxa al carrer de Colom, a punt de finalitzar, amb el desdoblament de l’actual canonada de
80 mil•límetres per altres dues de 110, que enllaçaran
amb les artèries existents als carrers de Tarancon i
Sant Victorià.
A l’Escorredor han començat també els treballs i
s’estima que les obres s’executaran durant quatre setmanes, a fi de renovar la conducció principal existent
de fibrociment de 150 mil·límetres de diàmetre, que
actualment discorre per calçada, per una canonada
de polietilé de 160 mil·límetres de diàmetre, que discorrerà davall la vorera i que enllaçarà amb les artèries principals de la plaça de la Generalitat i carrers de
Sants Cristina i Mare de Déu de la Cabeza, incloent-hi
la renovació de totes les connexions domiciliàries.
Al Pla està previst que els treballs comencen al juliol
i s’estima que les obres s’executaran durant tres setmanes, a fi de renovar la conducció principal de fibrociment de 150 mil·límetres per una canonada de polietilé
de 160 mil·límetres i el traçat de la qual discorrerà per
vorera, enllaçant amb les artèries del Raval, Barranquet i la Tanda, on ja està renovada la xarxa.
També al juliol començaran les obres al carrer de Sant
Jaume, substituint l’única canonada de 50 mil·límetres
per altres dues de 75 mil·límetres i pavimentant com a
zona d’ús parcial per a vianants tot el vial.
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La desocupació a Borriana va baixar en 230 persones a
l’abril respecte al mateix mes de 2013
La regidora de l’àrea, Ana Montagut, es va mostrar
satisfeta i confiada per esta variació progressiva, si
bé considera que la desocupació continua sent alta a
la ciutat “i és necessari continuar aplicant polítiques
d’estímul als emprenedors, programes de formació i
oferir un suport als desocupats en el procés de recerca
d’ocupació”.

La desocupació a Borriana va caure en 230 persones el
passat mes d’abril en comparació amb el mateix mes
de l’any 2013, segons es desprén de les dades facilitades pel Servei Estatal de l’Ocupació Pública (SEPE)
i fetes públiques el 15 de maig per la regidora de Polítiques Actives d’Ocupació, Ana Montagut, la qual va
valorar la tendència en els últims mesos a la baixa i,
especialment, els resultats en alguns sectors, els millors en un mes d’abril des de fa sis anys.
La indústria i la construcció van ser les més beneficiades per esta evolució positiva de l’ocupació a Borriana,
ja que totes dues van presentar el nivell més baix de
desocupats en un mes d’abril des de l’any 2008. D’altra
banda, el sector serveis –que ha pujat tots els mesos
durant el mes d’abril des de 2008- va experimentar
el seu primer descens; mentre que el sector agrícola
ha augmentat en 13 persones, com repeteix cada mes
d’abril des de l’any 2007, coincidint amb el final de la
campanya citrícola.

En este sentit, Montagut va avançar que, en el marc del
Pla municipal d’ocupació, l’Ajuntament ha programat
fins al mes de setembre una relació de cursos de formació per a la recerca d’ocupació a tots els usuaris de
l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local, amb la
col·laboració d’altres departaments i entitats a través
d’acords puntuals.
Així, amb el suport de la Diputació de Castelló, s’han
realitzat ja cursos sobre xarxes socials i ocupació, així
com d’elaboració de videocurrículum, i s’ha programat
un altre per a dones que busquen una ocupació o un
de manteniment i conservació d’edificis, organitzat pel
consorci de municipis del pacte ceràmic, del qual forma part l’Ajuntament de Borriana.
Al mes de juliol, amb el suport de la Diputació, està
previst un curs de desenvolupament personal els dies
1, 3, 8, 10, 15, 17, 22 i 24. Finalment, al mes de setembre i també amb el suport de la Diputació, Borriana
acollirà unes jornades de coaching.
A més de tots estos cursos, l’Ajuntament continua
oferint a totes les persones a l’atur una aula de recerca d’ocupació al Centre Municipal de Cultura La Mercé, tutoritzada i dotada d’ordinadors amb connexió a
Internet, amb els quals accedir als diferents portals
d’ocupació, especialment el del Servof.
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Borriana atén 476
usuaris en tres mesos a
l’aula de recerca activa
d’ocupació

dels portals, ús d’Internet o del correu electrònic, elaboració de currículums o sobre altres tècniques i eines
concretes que poden ser útils per a la seua reinserció
laboral.
Calpe i Montagut van felicitar el monitor responsable
de l’aula, així com el funcionari municipal que coordina l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local, i van
desitjar sort als usuaris que es trobaven en eixe moment en esta sala en la seua recerca activa d’ocupació.
“Esta és una de les accions impulsades per l’Ajuntament
de Borriana en el Pla d’ocupació municipal, consensuat per tots els grups polítics i continuarem treballant des del consistori a través de noves iniciatives a fi
d’accelerar la recuperació de l’ocupació, que ja s’està
produint a Borriana i així ho veiem en les xifres mes a
mes, perquè és necessari que esta arribe a moltes més
famílies i que millore la seua situació laboral i econòmica”, va manifestar l’alcalde, José Ramón Calpe.
L’Ajuntament, en el marc del Pla d’ocupació municipal, ha programat múltiples accions, com el programa
de suport a emprenedors “1nn0va Borriana” –ja en la
seua fase final-, l’adhesió a l’estratègia provincial impulsada per la Diputació de Castelló per al foment de
l’ocupació, els pròxims contractes estivals per a desocupats del sector agrícola, xarrades gratuïtes de formació, l’elaboració d’una guia de beneficis fiscals per a
empreses locals i la creació d’una borsa de contractes
menors per a autònoms i petites empreses de Borriana.

L’alcalde, José Ramón Calpe, i la regidora de Polítiques Actives d’Ocupació, Ana Montagut, van visitar
el 27 de maig l’aula de recerca activa d’ocupació que
l’Ajuntament ha posat al servei de les persones en desocupació de la ciutat i per la qual han passat, des del
passat 17 de febrer, un total de 476 usuaris.
Estes persones han pogut acudir gratuïtament a esta
sala d’ordinadors connectats a Internet, situada a la
primera planta del Centre Municipal de Cultura La Mercé, i rastrejar les ofertes d’ocupació a través dels principals cercadors especialitzats, sempre amb l’ajuda
d’un tutor que els ajuda i assessora en tot moment.
Este servei, finançat per l’Ajuntament, ha resultat de
gran utilitat per a les persones en situació de desocupació que no tenen accés a un ordinador amb connexió
a la xarxa o bé per a aquells que, per la seua edat o situació personal concreta, s’han vist afectats per la denominada “bretxa digital” i es troben en desavantatge
en desconéixer l’ús d’esta tecnologia o dels portals de
recerca d’ocupació.
En este sentit, a més del funcionament tutoritzat diari
de l’aula, tots els divendres s’han desenvolupat cursos
monogràfics, a fi de capacitar els usuaris per al maneig

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
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El Centre Infodona va
atendre 259 consultes de
dones en 2013

El Centre Infodona de Borriana, en funcionament des
d’abril de l’any 2010, va atendre un total de 259 consultes de dones en 2013 i 57 més entre gener i març
d’enguany, la majoria referides a formació, ocupació,
accions d’igualtat i assessorament jurídic.
Així ho va donar a conéixer el 22 de maig la directora
general de Família i Dona de la Generalitat Valenciana, Laura Chorro, que va visitar esta oficina -ubicada
a la primera planta de l’Ajuntament i amb atenció els
dimarts i dijous al matí- acompanyada per la regidora
d’Igualtat, Consuelo Suay, l’agent d’igualtat responsable d’Infodona a la ciutat, Ana Garrido, i diversos regidors de l’equip de govern.
Chorro va destacar la importància d’este centre, que
proporciona a les dones serveis d’informació, formació
i assessorament per a facilitar la seua incorporació a
tots els àmbits de la vida, “en igualtat d’oportunitats
i condicions”. Este recurs de la Generalitat col·labora
també en distintes iniciatives de l’Ajuntament relacionades amb la dona i participa amb associacions per
mitjà d’activitats, tallers i xarrades que s’ofereixen a
través de la Direcció General de Família i Dona.
www.cvdonaburriana.org
La regidora d’Igualtat de Borriana, Consuelo Suay,
va aprofitar la visita de Laura Chorro per a presentar
un balanç del portal www.cvdonaburriana.org, que ha
generat 123.000 entrades des de la seua activació al
novembre de 2012 i ha oferit cursos gratuïts en línia a
443 dones en matèries com ara idiomes, manipulació
d’aliments, elaboració de currículums o gestor de comunitats en línia (community manager). A més, el web
inclou informació de la campanya “Pensa en tu”, amb
tota la informació, recursos i telèfons a què acudir davant d’un episodi de violència de gènere.

La Conselleria
d’Infraestructures
projecta una àrea
de servei a la CV-18 a
Borriana

Comptarà amb dues superfícies de 25.000 metres
quadrats cada una, a un costat i a l’altre de la carretera, i suposarà una inversió entre 7 i 10 milions d’euros
La Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient
traurà a concessió sis noves àrees de servei en diverses
autovies autonòmiques de la Generalitat, una de les quals
serà a la CV-18 Via Parc de Borriana, en una ubicació per
determinar.
Segons fonts de la Generalitat, la Conselleria està iniciant els tràmits de les concessions d’estes àrees amb
l’objectiu de millorar i ampliar els serveis dels usuaris
d’estes carreteres autonòmiques.
Per tal de determinar la millor ubicació possible, la Conselleria ha elaborat estudis de viabilitat en què s’han
avaluat diversos factors com la incidència ambiental,
l’accessibilitat dels usuaris, la facilitat constructiva mantenint el trànsit viari i el cost econòmic.
Les àrees de servei que es projecten comptaran amb una
superfície aproximada de 50.000 metres quadrats, amb
dues semiàrees enfrontades de 25.000 metres quadrats
per sentit amb accés directe a les carreteres. Cada semiàrea preveu albergar un aparcament per a vehicles
lleugers i vehicles pesants, una estació de servei de combustible, un restaurant amb botiga i una zona de descans.
A més, també hi ha la possibilitat de construir un hotel.
La construcció d’estes àrees de servei suposaria un revulsiu per a l’economia del municipi, segons el Consell, ja
que comportaria la creació d’uns vint-i-cinc llocs de treball, augmentant les ocupacions en el cas de la instal·lació
d’un hotel.
La Conselleria d’Infraestructures té previst licitar la concessió per a la construcció i explotació de les àrees de
servei per mitjà de concurs públic i procediment de contractació obert, amb un pressupost que se situaria entre
set i deu milions d’euros per àrea de servei.
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L’Ajuntament tramita la conversió de la guarderia
Infant Felip en escola infantil municipal de primer
cicle

La corporació municipal abordarà esta vesprada en
sessió plenària l’inici de l’expedient per a la prestació
del servei d’escola infantil municipal de primer cicle
en l’actual guarderia Infant Felip i la designació d’una
comissió d’estudi que elabore la memòria justificativa,
integrada per tècnics municipals i presidida per la regidora d’Educació, Ana Montagut.
La mateixa edil ha destacat la importància del tràmit
d’avui per a avançar en el procés de municipalització de l’escola infantil i, en este sentit, considera que
una comissió formada per quatre caps de secció de
l’Ajuntament i la pedagoga del Servei d’Atenció al Desenvolupament Infantil (ADI) és la més adequada i competent per a la redacció de l’esmentada memòria, que
ha de concretar els aspectes socials, jurídics, tècnics i
financers del servei, la seua forma de gestió o la previsió d’ingressos i preus.
“Qui millor que els nostres tècnics municipals i la nostra

pedagoga de l’ADI per a determinar la seua viabilitat, el
nombre de xiquets que hauria d’acollir o el sistema pedagògic que cal aplicar”, ha valorat Ana Montagut.
La regidora d’Educació ha informat, d’altra banda, que
l’Ajuntament està avançant paral·lelament en les seues
gestions amb la Conselleria d’Educació perquè avale
esta escola infantil reglada, en els termes que estableix
el Decret 2/2009, de 9 de gener, del Consell.
Així mateix, Ana Montagut ha confirmat que el consistori va rebre el 13 de maig del Ministeri d’Ocupació i
Seguretat Social el document de pròrroga de cessió de
l’immoble, que pertany al Patrimoni de l’Estat, fins al 30
de juny de 2015; mentre es tramita el procediment perquè l’Ajuntament adquirisca la condició de titular dominical d’este.
Una vegada elaborada la memòria, el Ple haurà
d’aprovar-la i se sotmetrà llavors a informació pública.
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El Partit Popular guanya
les eleccions europees
a Borriana amb 3.553
sufragis i el 31 % de vots

El Partit Popular va guanyar les eleccions al Parlament
Europeu a Borriana en rebre un total de 3.553 vots
(30,98%), mentre que el PSOE va obtindre 2.445 paperetes (21,32%) i, a major distància, Podemos va ser la
tercera força amb 993 sufragis (8,13%), formació seguida per EUPV-EV, amb 900 vots (7,84%); UPyD, amb 812
(7,08%), i Primavera Europea, amb 696 (6,07%).
A les urnes estaven cridats 23.660 electors censats, dels
quals van dipositar la seua papereta 11.659 (49,26%),
un poc menys que en els anteriors comicis europeus de
2009, amb una participació del 52,05% (12.148 votants).
El recompte en les 31 meses electorals de la ciutat i
zona marítima va evidenciar la dispersió del vot en les
39 candidatures que concorrien a esta cita, restant
vots a PP i PSOE –que junts van perdre 5.133 suports-,
i l’increment de vots en formacions com a EUPV-EV o
UPyD, així com els obtinguts per noves coalicions i partits respecte a 2009 com ara Primavera Europea, Podemos, Ciutadans, Pacma, Vox, Movimiento RED o Partit
X.

La Ruta de la Tapa
incrementa en un 87%
el registre de 2013 amb
35.733 racions servides

La Ruta de la Tapa de Borriana, organitzada per
l’Ajuntament amb la co·laboració del sector hostaler local,
ha tornat a batre rècords, i esta vegada de forma exponencial respecte a l’edició de 2013. Així ho reflecteixen les
dades que va donar a conéixer el 4 de juny la regidora de
Turisme, Belén Sierra -facilitades pels 30 establiments
participants-, que xifren en 35.733 les tapes servides durant el passat mes de maig, enfront de les 19.123 de 2013,
la qual cosa suposa un increment del 86,85%, “quasi el
doble”, va apuntar l’edil.

Sierra, si bé va matisar que el nombre de locals ha augmentat, passant de 20 a 30, “la mitjana de tapes servides
per cada bar s’ha incrementat en un 25%, passant de 956
en 2013 a 1.191,1 de mitjana en 2014 per establiment, i
amb el rècord enguany de 2.227 racions oferides per un
sol local”.
Tot això ha generat un impacte econòmic directe en el sector pròxim a 90.000 euros (89.332,5 euros), “sense comptar el que la gent ha consumit de més, si han aprofitat per
a tastar altres tapes, així com altres begudes o café”.
La regidora de Turisme s’ha mostrat molt satisfeta per
estos resultats i pel fet que la Ruta de la Tapa de Borriana
estiga plenament consolidada en estos cinc anys “i s’ha
convertit en tot un referent no sols per als borrianencs,
sinó per a molts veïns d’altres municipis. En una època
tan complicada per al sector, la Ruta de la Tapa ha dinamitzat la seua activitat en el seu mes tradicionalment més
fluix com el de maig, demostrant que fan falta xicotetes
alegries com esta”, va manifestar.
Així, segons l’edil, “s’ha aconseguit un any més crear un
bon ambient en bars, restaurants i terrasses, donar vida a
Borriana i tots els clients han pogut conéixer els distints
establiments que tenim i gaudir de les seues creacions
de qualitat, cada vegada més elaborades i exigents”. En
este sentit, felicita tots els locals participants i els anima
a repetir en 2015.
Sierra confia a mantenir el nombre de locals per a la
pròxima Ruta de la Tapa, “o fins i tot ampliar-lo”, i explica
que l’èxit d’esta edició ha estat tan gran que s’han superat
els registres d’altres poblacions, fins i tot més grans que
Borriana, i diversos establiments de la ciutat han decidit
continuar pel seu compte oferint tapa i beguda al mateix
preu durant el present mes de juny.
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Borriana suma el
distintiu de sender
blau del Clot a les dues
banderes blaves per a
les seues platges

L’Arenal i el conjunt
Malva-rosa i Grau
obtenen les banderes Q
de la Generalitat i del
Ministeri

Borriana ha renovat les dues banderes blaves que va
obtenir per primera vegada l’any passat per a les seues
platges de l’Arenal i del conjunt Malva-rosa i Grau, i ha
sumat a estos guardons el distintiu de sender blau per
al paratge natural municipal del Clot de la Mare de
Déu, que la ciutat ha aconseguit per primera vegada i
en la seua primera participació.
L’alcalde, José Ramón Calpe, s’ha mostrat molt satisfet per estes tres distincions i ha felicitat per això la regidora de Turisme, Belén Sierra, i el de Medi Ambient,
Juan Granell; així com el funcionari municipal Andrés
López. “Tots ells han fet un gran i extraordinari treball,
que ens ha permés renovar les dues banderes blaves i
obtenir també la distinció de sender blau per al Clot de
la Mare de Déu”.
La bandera blava és un distintiu internacional que reconeix la qualitat de les platges, així com l’excel·lència
dels serveis que es presten als seus usuaris.
D’altra banda, el reconeixement de sender blau, estrenat en 2013 i lligat a la proximitat de les platges,
promou el desenvolupament sostenible de les zones
litorals, la preservació de les condicions ambientals, la
seguretat i facilitat d’ús per als visitants i valora la gestió integrada i coherent dels valors naturals, històrics,
culturals i etnogràfics; a fi de crear una xarxa de senders litorals educatius.

El conseller d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, Màxim Buch, va entregar el 30 de maig a Gandia a
la regidora de Turisme de Borriana, Belén Sierra, les
banderes Qualitur que han merescut també enguany
les platges de l’Arenal i el conjunt Malva-rosa i Grau,
i que concedeix la Generalitat Valenciana a les platges
que compten amb algun certificat de qualitat, mediambiental i/o d’accessibilitat.
Per altra banda, Sierra va viatjar el 12 de juny a Madrid
per recollir les banderes Q de l’Institut per a la Qualitat
Turística Espanyola, que la regidora va rebre de manos
del ministre d’Indústria, Energia i Turisme, José Manuel Soria, i en presència del president de l’esmentat
institut, Miguel Mirones, i de la secretària d’Estat de
Turisme, Isabel Borrego.
Segons Sierra, estos distintius són un reconeixement a
la labor de l’Ajuntament any rere any per a aconseguir
unes platges en les millors condicions, “i posar-les a
la disposició dels banyistes amb la màxima qualitat,
tant en qüestió de neteja com de serveis”. La regidora
de Turisme ha agraït la col·laboració també de tots els
usuaris, “molt important per a assolir èxits com este,
que són un estímul per a continuar treballant en la mateixa línia”.
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El Consell aprova definitivament el Pla especial per
al càmping Malva-rosa de l’Arenal Sound

El document legalitza este ús, preveu estudis d’inundabilitat i d’afecció, i evitarà la concessió
d’autoritzacions extraordinàries en cada edició del festival
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Castelló va
aprovar el 13 de maig, de forma definitiva, el Pla especial que permet l’ús terciari destinat a acampada temporal dels terrenys de la Malva-rosa durant el festival
Arenal Sound. Així ho van donar a conéixer el regidor
d’Urbanisme, Juan Granell, i l’edil responsable de la
coordinació municipal amb l’esdeveniment, Ana Montagut, els quals van mostrar la seua satisfacció pel vistiplau dels tècnics de la Generalitat Valenciana i per la
conseqüent legalització d’este càmping de la Malvarosa.
Juan Granell va destacar la importància d’esta aprovació definitiva i l’esforç en la tramitació realitzat des de fa
més d’un any per part de l’Ajuntament, “a fi de regularitzar definitivament la situació d’este càmping. Teníem
la plena confiança que podia ser així, que podíem aconseguir-ne la legalització per la via del pla especial, i per
eixa raó ho vam portar a Ple després d’un gran treball
dels tècnics municipals, als quals hem de felicitar”.
En el mateix sentit es va referir la regidora Ana Montagut a este pas definitiu, “mostra dels esforços que està
realitzant l’equip de govern de l’Ajuntament en els últims
anys perquè el festival es desenvolupe en les millors
condicions possibles per a tots, i ho estem aconseguint
a pesar de la seua joventut. Ha estat un treball en què
han col•laborat els tècnics municipals i els de la Conselleria de Medi Ambient, i això ens permetrà guanyar
en tranquil·litat i no dependre de permisos provisionals.
El treball en equip dóna bons resultats”, va concloure
l’edil.
L’escrit, datat el 13 de maig, avala l’aprovació provisional que el Ple va atorgar el passat 6 de febrer i evitarà
que tant l’empresa com l’Ajuntament hagen de sol·licitar

permisos extraordinaris durant les dates en què se celebra el festival, atés que així es preveu ja en el Pla especial.
Les úniques condicions imposades per la Comissió Territorial d’Urbanisme són que el Pla especial únicament
habilita la implantació dels usos previstos durant els
mesos de juliol i agost, i que, si es pretén fer-ho fora
d’estes dates, amb caràcter previ a la seua autorització,
haurà de redactar-se un estudi d’inundabilitat favorable,
aprovat de conformitat amb el que preveu el Patricova
(Pla d’acció territorial de caràcter sectorial sobre prevenció del risc d’inundació a la Comunitat Valenciana).
El Pla especial delimita una superfície ubicada entre la
carretera del Grau, el camí Fondo, l’entorn de l’avinguda
de Cañada Blanch i l’avinguda de la Unió Europea (Novenes de Calatrava), amb una superfície aproximada
de 300.000 metres quadrats. En esta zona, durant la
celebració del festival, queda legalitzat definitivament
l’ús com a àrea d’acampada i també altres usos, com el
d’aparcament per a vehicles i activitats recreatives.
L’aprovació ve precedida de la resolució de totes les
al·legacions presentades, de les quals es van estimar
les relatives al risc d’inundabilitat. Així mateix, es va
redelimitar l’àmbit inicial del Pla d’acord amb l’estudi
d’inundabilitat del tram final del riu Anna i també s’han
tingut en compte les molèsties que puguen derivar-se
d’esta zona d’acampada, incloent-hi un estudi acústic
que ha estat objecte d’avaluació prèvia a l’aprovació definitiva.
També s’han acceptat els suggeriments en matèria
d’aforament, amb una capacitat estimada d’allotjament
per persona de 6 metres quadrats de superfície total
tancada.
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El cinema torna al
Payà amb la projecció
d’”Invasor” i la
presència de Jorge
Sanz, Cristina Perales i
Abdelatif Hwidar

El Teatre Payà es va vestir de gala la nit del 8 de maig amb
motiu de la projecció de la pel·lícula Invasor, de Daniel Calparsoro; així com per la presència dels actors Jorge Sanz,
Cristina Perales i Abdelatif Hwidar, acompanyats pel regidor
de Cultura, Enrique Safont, i pel director del festival de cinema negre i policíac Castelló Negre, Pablo Sebastiá.
Més de cinc-centes persones van assistir a esta projecció i
moltes d’elles van aprofitar per a posar amb els actors en un
photocall previ a la sessió de cinema, entre ells els edils Carlos Solá, Mercedes Sanchordi, Cristina Rius, Vicent Aparisi i
Javier Gual.
Ja a l’interior del pati de butaques, el regidor de Cultura va
obrir el torn de paraula per tal de presentar els actors i destacar la gran activitat del teatre des de la seua reforma integral, amb una programació d’un espectacle cada cinc dies de
mitjana i la implicació de més d’una vintena d’agrupacions de
la ciutat en distintes arts escèniques, especialment el teatre.
Enrique Safont va reiterar l’aposta de Borriana per este festival, en el qual col·labora per segon any consecutiu amb el
nom de Borriana Negra, i per la promoció del cinema espanyol i la utilització del Teatre Payà com a sala de projeccions.
Els actors Jorge Sanz i Cristina Perales van recordar els seus
rodatges a Borriana, el primer amb motiu de la pel·lícula Tramontana, en 1993; i la valenciana amb Mi último verano con
Marian (2007), dirigida pel borrianenc Vicent Monsonís. Tant
Sanz, com Perales i Hwidar van firmar en el llibre d’honor del
Teatre Payà.

El cicle Borriana Negra va finalizar el dia 22 de maig amb la
presentació a l’Ajuntament de l’antologia de relats España Negra, amb la participació dels escriptors Juan Bolea, Virginia
Aguilera i el col·lectiu 12 Plumas Negras.

Buraka Som Sistema
i Satellite Stories
encapçalen les noves
confirmacions d’Arenal
Sound 2014

Buraka Som Sistema, Satellite Stories, Carlos Sadness, Los
Castizos, Tachenko, La Sonrisa de Julia, We Are Standard, The
Noises i La Raíz, són algunes de les 30 noves confirmacions
que s’uneixen al cartell d’Arenal Sound i que el 29 de maig va
anunciar la organització, majoritàriament per a les festes de
benvinguda, deixant el cartell al 95 %.
Buraka Som Sistema, pura energia sobre l’escenari, estaran
per primera vegada a Borriana dins de la seua gira internacional, presentant el seu nou disc que veurà la llum este mes.
Satellite Stories, Grises, Carlos Sadness i The Noises també
arriben al festival amb els seus nous treballs.
La Sonrisa de Julia farà un dels seus últims concerts abans
d’acabar la gira i Tachenko xafarà per primera vegada el festival actuant en una de les festes de benvinguda.
Los Castizos, Meganimals, Lovelife, House South Brothers,
Guille Milkyway amb La Casa Azul DJ Set, Eme DJ, Sandro,
Ocho y Medio Festivals Tour, Evangelos i Ville Rowland posaran la nota electrònica el 29 i 30 de juliol per a donar la benvinguda als milers de “sounders” que ompliran el recinte, als
quals encara queda per conéixer un últim DJ per a l’escenari
principal.
La versatilitat de We Are Standard, el punt internacional de
Vienna in Love i Exsonvaldes i la fusió de La Raíz, deixen un
cartell quasi complet al qual s’uneixen Rock’N Wolves, Pull
My Strings, Niño Burbuja, Los News, Los Nastys, Jack Knife,
Gatomidi, Debigote i The Parrots.
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L’alcalde agraeix a Joan Carles I el seu paper en la
creació d’una democràcia moderna a Espanya

L’alcalde, José Ramón Calpe, considera respectable i lliure la voluntat de Joan Carles I d’abdicar la
Corona, “una decisió que només a ell li competia
prendre”, i li ha agraït “l’esforç i la dedicació que
ha tingut sempre per tal de fer possible la concòrdia i la democràcia entre tots els espanyols”.
Calpe ha valorat de Joan Carles de Borbó que liderara la creació d’una democràcia moderna a
Espanya després d’heretar un règim dictatorial,
“amb milers d’exiliats i represaliats polítics”.
En este sentit, afirma que, com a rei, “va superar eixa situació i va contribuir a consolidar una
democràcia que ha donat una gran prosperitat a
Espanya, fins i tot en situacions econòmicament
difícils com l’actual, per la qual cosa és moment
d’expressar-li com a espanyols la nostra gratitud”.
L’alcalde de Borriana va recordar que Joan Carles
i Sofia van visitar la ciutat com a reis d’Espanya
el 2 de desembre de 1976, quan van aprofitar per
a adreçar-se des del balcó de l’Ajuntament a la
població i van estampar la seua firma en el Llibre
d’or de la ciutat.
Felicitació al nou rei Felip VI
José Ramón Calpe felicita en nom de l’Ajuntament
de Borriana el nou rei Felip VI, convençut que serà
el millor representant d’Espanya. Calpe desitja al
nou monarca un llarg, pròsper i venturós regnat,
“en el qual puga complir les seues funcions constitucionals, unint els espanyols i sent referència de
totes les institucions”.
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L’Ajuntament
digitalitzarà i difondrà
el llegat del pare
Joaquín Villalonga

Borriana dedica un
carrer a Vicente
Piqueres Martí, artífex
de la reconstrucció del
campanar

Els germans Javier i Jorge Fuentes Monzonís-Vilallonga
van firmar el 28 de maig un conveni amb l’alcalde, José
Ramón Calpe, per a permetre la digitalització per part
de l’Arxiu Municipal d’imatges i documents del missioner
jesuïta borrianenc Joaquín Villalonga Vernia (1869-1936),
fill predilecte de la ciutat.
En la firma, a més dels familiars del pare Villalonga i del
primer edil, van estar presents el regidor de Cultura, Enrique Safont, i l’arxivera municipal, María Pilar Ramos,
redactora de l’esmentat conveni.
L’acord permetrà guardar còpies de textos, correspondència, fotografies i dossiers de premsa internacional de
gran valor cultural i històric sobre la vida, obra i mèrits
del pare Villalonga, a qui el papa Joan XXIII va concedir
la medalla Pro Ecclesia et Pontifice, i que també va meréixer la Creu d’Isabel la Catòlica i el Premi Magsaysay
a les Filipines, país en què va desenvolupar gran part de
la seua missió religiosa com a jesuïta en una leproseria.
L’Arxiu Municipal custodiarà totes estes còpies en format
digital i les divulgarà entre els investigadors i la societat
en general, permetent així recuperar per a les futures
generacions la memòria del pare Villalonga.
Exposició al CMC la Mercé
Els germans Fuentes, dipositaris del material del museu
privat dedicat al jesuïta –que va ser propietat d’Eulalia
Monzonís-, van lloar el treball de l’arxivera municipal i
van agrair a Calpe i Safont la col·laboració i implicació
de l’Ajuntament en la tasca de difondre entre els borrianencs la importància de la figura del pare Villalonga. En
este sentit, gran part del material que s’ha de digitalitzar, juntament amb altres objectes personals de Joaquín
Villalonga, formaran part d’una gran exposició durant els
pròxims mesos al Centre Municipal de Cultura La Mercé.
Per la seua banda, l’alcalde i el regidor de Cultura van
agrair als familiars del pare Villalonga la confiança dipositada en l’Ajuntament i en l’Arxiu Municipal i van destacar la professionalitat de l’arxivera, i l’esforç realitzat en
els últims anys per ampliar estes instal·lacions i dotarles dels mitjans més moderns i adequats, la qual cosa ha
multiplicat el nombre de donacions d’arxius particulars
a l’Ajuntament.

L’Ajuntament va homenatjar el 17 de maig la figura de
Vicente Piqueres Martí, el fuster que va exercir de mestre d’obres de la reconstrucció del campanar, amb el
descobriment de la placa del vial dedicat a este insigne
borrianenc i amb un repic de campanes a la mateixa
hora.
L’alcalde, José Ramón Calpe -juntament amb una representació de la corporació municipal, familiars de Piqueres i veïns de la ciutat- va considerar de justícia que
l’Ajuntament de Borriana li dedicara un carrer, així com
que editara el llibre El campanar de Burriana, escrit pel
seu fill Vicente Piqueres Monsonís, present en l’acte i
que va ser l’encarregat de descobrir la placa, coberta
amb la bandera de Borriana.
Piqueres, emocionat, va llegir un discurs evocant la
figura de son pare i la importància que va tenir en la
ingent tasca de reconstruir el campanar i emblema de
la ciutat –sota projecte de l’enginyer Enrique Pecourtdesprés de la seua voladura per part de les tropes republicanes la matinada del 5 de juliol de 1938.
L’homenatge es va completar amb la col·locació d’una
corona de llorer als peus de la placa en este carrer,
ubicat a la nova zona urbana de l’entorn de la Llar Fallera, on l’Ajuntament ha dedicat també recentment
dos espais públics a l’exalcalde Juan Canós Safont i a
l’expresident del Govern Adolfo Suárez González.
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L’Ajuntament sol·licitarà
a la Generalitat una
distinció pública per al
policia Mario Trullén
per salvar la vida d’un
infartat

L’actuació de Mario Trullén Torres, oficial de la Policia Local
de Borriana, va ser fonamental per a salvar la vida d’un conegut veí de la ciutat, Juan José Enrique-Tarancón Muñoz, que
va patir un infart en una cafeteria del camí d’Onda el passat
28 de maig. Trullén, que estava en eixe moment de servei per
esta zona, va ser requerit per les persones que es trobaven a
la cafeteria per atendre esta emergència, actuació en la qual
va col·laborar també Pedro Molina, agent de la Policia Local
d’Almassora.
Després d’avisar les assistències sanitàries, l’oficial Trullén –
en vista de la gravetat de la situació i de l’estat de l’infartat- va
començar a practicar-li les maniobres de reanimació cardiopulmonar, que van ser fonamentals per a mantenir-lo amb
vida fins que van arribar el serveis mèdics, que el van traslladar immediatament a l’hospital.
La corporació municipal, en la sessió plenària ordinària del
5 de juny, va traslladar per unanimitat la seua felicitació a
l’oficial Trullén. L’Ajuntament ha iniciat l’expedient per a documentar esta actuació amb vista a remetre’l posteriorment
a la Conselleria de Governació, a fi de sol·licitar la distinció o
felicitació oficial que corresponga. Tant l’alcalde, José Ramón
Calpe, com la regidora de Seguretat, Esther Pallardó, s’han
mostrat orgullosos per l’actuació i la professionalitat de Mario
Trullén, que ja ha rebut en anteriors ocasions la Creu al Mèrit
Policial (amb distintiu tant roig com blau) i una felicitació pública per altres accions.
Esther Pallardó recorda que la Policia Local de Borriana és un
dels cossos locals amb major condecoracions de la província i
de la Comunitat Valenciana i destaca en este sentit la professionalitat de tota la plantilla.

Un equip de sis restauradors de La Llum de les Imatges
ha desenvolupat esta intervenció patrimonial a l’ermita
de Sant Blai. Este edifici es va alçar, segons pareix, sobre una antiga mesquita i poc abans de la Conquesta va
ser donada pel pare de Jaume I. L’església, enderrocada en 1882 i reconstruïda, és obra de Salvador Forç.
Realitzada en pedra, destaquen elements neoclàssics
en la seua construcció com el frontó i el campanar.

L’Ajuntament felicita
el club esportiu El
Pescador pel recent
Campionat del Món Mar
Costa Clubs

L’alcalde, José Ramón Calpe, i el regidor d’Esports, Juan
Fuster; van rebre el 20 de maig a l’Ajuntament diversos
integrants del club esportiu El Pescador amb motiu de la
seua victòria en el XXII Campionat del Món de Pesca Mar
Costa Clubs, celebrat al principi d’abril a Peníscola i Benicarló.
Tant Calpe com Fuster -que va acompanyar l’equip durant
part de la competició- van felicitar els guanyadors i els
van animar a assolir nous èxits en el campionat d’Espanya
a Melilla, i també en el Campionat del Món de 2015, que
tindrà lloc a Sud-àfrica i al qual els borrianencs tenen intenció d’acudir.
Els membres de l’entitat, encapçalats pel president del
club, Pascual Chesa, van mostrar un vídeo amb imatges
de la victòria a Peníscola i Benicarló, i de distints moments
del torneig; i van fer entrega a l’Ajuntament d’una samarreta i una medalla commemoratives, a més de mostrar a
l’alcalde i al regidor d’Esports el trofeu aconseguit.
El club esportiu El Pescador va competir contra 90 esportistes d’altres clubs d’Espanya, Portugal, França, Itàlia,
Bèlgica, Holanda, Tunísia, Gal·les i Brasil, assolint la victòria final. L’any 2013, l’entitat ja va aconseguir el títol de
campions d’Espanya, que esperen revalidar a Melilla.
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El Col·legi de Metges i la
Diputació reconeixen el
metge borrianenc Ricardo Corell amb el premi
Dr. Enrique Boldó

El Col·legi Oficial de Metges de Castelló i la Diputació
Provincial van reconéixer la labor i trajectòria del metge borrianenc Ricardo Corell amb el premi Dr. Enrique
Boldó en el transcurs d’un acte que va tenir lloc el passat 3 de juny a la sala de recepcions del Palau de les
Aules i al qual va assistir l’alcalde de Borriana, José
Ramón Calpe; juntament amb el de Castelló, Alfonso
Bataller; el conseller de Sanitat, Manuel Llombart; la
diputada provincial Susana Marqués i José Antonio Herranz, en representació del Col·legi de Metges, a més
de nombroses personalitats del món de la sanitat a la
província de Castelló.

yable persona, que deixa amb la seua jubilació un buit
en el nostre magnífic sistema sanitari públic, al qual
tant ha aportat”. El primer edil assegura que Corell ha
donat exemple a generacions de metges més joves que,
“algun dia i amb justícia, parlaran d’ell amb el mateix
afecte i admiració que ha tingut ell amb els seus mestres”.
Ricardo Corell, doctor en Medicina per la Universitat de
València (1977), va iniciar el seu itinerari professional
com a metge intern a l’Hospital General de Castelló.
Després de realitzar la residència de Cirurgia General
a l’hospital La Fe (1974-1976), va treballar com a metge adjunt de cirurgia novament al General de Castelló
(entre 1977 i 1991). Des de llavors ha ocupat la direcció
del servei de Cirurgia als hospitals General, Gran Via i
La Plana. És director-fundador de la Unitat de Cirurgia
Experimental de l’Hospital General de Castelló, director de múltiples tesis doctorals i, durant anys, vicepresident de la Societat Valenciana de Cirurgia.

Sanitat reforça la
prevenció i educació
bucodental als escolars
de Borriana

A més de Ricardo Corell, van rebre el premi en esta convocatòria els metges Antonio Palau, natural de Nules,
i Ramón Jiménez. L’actual és la novena edició d’uns
guardons que tenen com a finalitat el reconeixement
als metges de Castelló per la seua labor professional,
científica i social al servei de la societat castellonenca.
Es tracta del màxim guardó en l’àmbit mèdic que es
concedeix a la província, ja que no sols premia la trajectòria professional sinó que fa especial insistència en el
reconeixement social de la figura del metge. Respecte
d’això, José Antonio Herranz ha destacat que la trajectòria i el prestigi adquirit pels tres guanyadors “ha de
servir d’exemple i d’inspiració per a tots els metges de
la província”. L’alcalde de Borriana, José Ramón Calpe,
va felicitar els tres metges per este merescut reconeixement a la seua brillant i exemplar trajectòria, en
particular a Ricarco Corell: “Per a Borriana és un orgull
esta distinció, atorgada a un gran professional i entran-

La consulta d’Odontopediatria del centre de salut integrat Borriana II ha reforçat enguany la prevenció i educació bucodental dels escolars amb revisions als alumnes del cicle d’infantil i del sisé curs de primària. Amb
esta activitat es realitza la detecció precoç de càries,
tant en dentició temporal com en definitiva, i el diagnòstic de maloclusions.
A més, la visita de l’odontopediatre i de l’higienista es va
completar amb una xarrada educativa sobre prevenció
i amb un informe que es remet als pares sobre la salut
bucodental del seu fill i la necessitat d’acudir a la consulta d’Odontopediatria.
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L’Ajuntament forma
16 cuidadors no
professionals de
persones dependents

El Centre Municipal de Cultura La Mercé va acollir el 29 de maig l’entrega de diplomes als participants del segon curs de formació adreçat a cuidadors no professionals de persones en situació
de dependència derivada de l’edat, organitzat per
l’Ajuntament des del Servei Municipal d’Atenció a
la Dependència.
La regidora de Serveis Socials, Mercedes Giménez,
va acudir a este acte i va felicitar no sols els 16 participants, sinó també tots els que han fet possible
esta segona edició del cicle, des dels professionals
del SMAD fins als de Serveis Socials, passant per
la fisioterapeuta, “i sense els quals este curs tan
important hauria estat impensable”.
Amb esta nova activitat, desenvolupada durant el
mes de maig i amb una duració de 25 hores, s’ha
donat cobertura a les necessitats formatives d’este
sector, concretament als cuidadors no professionals de persones en situació de dependència per
malaltia d’Alzheimer i ictus cerebral que estiguen
percebent la prestació econòmica.
En esta ocasió, han col·laborat en el curs -a més
dels professionals de Serveis Socials i del Servei
de la Dependència- una treballadora social, una
infermera i una fisioterapeuta, que treballen amb
persones dependents en distints centres. A més,
s’ha comptat amb la col·laboració de professionals
de les associacions AFA, Ateneu i Parkinson.

L’equip Amics del Clot1 s’adjudica la segona
edició de la Maraclot

El Clot de la Mare de Déu va ser escenari el passat 1
de juny de la segona edició de la marató per equips
Maraclot, organitzada pel Club Esportiu Amics del Clot
en col·laboració amb l’Ajuntament i el Servei Municipal
d’Esports; i amb la participació de 86 equips, amb vora
350 atletes.
Un dels equips amfitrions, Amics del Clot-1, va ser el
clar guanyador en categoria absoluta amb un temps
global de 2:38.27, mentre que el conjunt YoSoyRunner
va quedar en segon lloc amb 2:50.07 i el CEM Alqueries
va ser tercer amb 2:50.31.
En categoria mixta, l’equip guanyador va ser Amics de
les Curses Populars, mentre que en femenina, les més
ràpides van ser les integrants d’Esport-2.
La prova va tornar a concitar per segon any una gran
expectació, al tractar-se d’una marató per equips de
quatre integrants, que han de rellevar-se al seu pas per
la línia de meta després d’haver completat 4 voltes (els
dos primers) o 3 (els segons) al paratge del Clot.
Els beneficis de la prova, que té un caràcter solidari, es
van entregar enguany a l’Associació Espanyola contra
el Càncer.

CMA

VII Setmana Musical
d´Estiu per a
nivells elemental i
professional
Nivells Elemental i Professional
Com cada any, i ja són set, juliol és sinònim de Setmana
Musical al CMA on, com sempre, podrem gaudir d’un
ventall d’activitats educatives al voltant del vostre instrument i, com no, temps per a passar-ho bé i fer encara més amics si escau.
La setmana està dissenyada com anys anteriors amb
activitats variades, atractives i motivadores, per tant, no
cal dir res més, sols…
ANIMEU-VOS A PARTICIPAR!!

Continguts
• Sessions individuals amb el professor especialista.
• Tallers: música en moviment, instrumental orff,
informàtica musical, tècniques d’estudi, respiració
diafragmàtica, percussió corporal, relaxació i estiraments, entre altres.
• Agrupacions instrumentals: corda, vent, pianos,
dolçaines i percussió.
Aquest continguts estaran adaptats al nivell instrumental de l’alumnat.
Adreçat a …Alumnes de música fins als 18 anys.
Es podran admetre alumnes menuts sempre que
tinguen uns mínims coneixements en l’especialitat
instrumental.
Especialitats i professorat
Flauta travessera: Cristina Fulleda
Oboè: Vicent Recatalà, Professor de la Banda Municipal de Castelló
Clarinet: Enrique Llobet, Professor de la Banda
Municipal de Castelló
Fagot: Javier Vargas, Professor de l’Escola de Música de Terol
Saxòfon: Immaculada Martínez, Membre de
l’Orquestra de Saxofons de la Comunitat Valenciana
Trompa: Rubén Buils, Professor de la Banda Municipal de Castelló
Trompeta: Adrià Recatala Canós
Trombó, tuba i bombardí: Javi Sales, Professor del
Conservatori Professional Mestre Feliu de Beni-

carló.
Percussió: David Guillamón, Professor de la Banda
Municipal de Castelló
Violí: Victor Yusà
Viola: Anna Piquer, Membre de l’Orquestra Supramúsica
Violoncel: Anna Pitarch, Membre de l’Orquestra Simfònica de Castelló
Contrabaix: Paco Rubiales
Guitarra: Marta Cueco
Piano: Víctor Trescolí
Informàtica, conjunts instrumentals i orquestra: Raúl
Martín, Director de la Societat Unió Artístico-Musical
Nulense de Nules
Dates del 7 a l’11 de juliol
Horaris
De dilluns a dijous de 9.30 a 13.30h i divendres de 9.30 a
13.30 i de 16.00 a 18.00h.
Lloc de realització
Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana.
Carrer Sant Pere Pasqual s/n, 12530 Burriana.
Tarifa 92 €
Instal·lacions
El CMA disposa d’un edifici amb les següents
instal·lacions:
• Aules equipades amb piano (acústic i digital), instrumental Orff i equip audiovisual
• Aula de percussió
• Aula d’orquestra
• Aula d´informàtica
• Mediateca
• Auditori
Inscripció
La matrícula es realitzarà del 8 de maig fins el 27 de
juny. Per formalitzar-la serà necessari entregar degudament emplenant el formulari, DNI del titular del
compte bancari i una fotografia grandària carnet.
A aquells que estiguen matriculats durant el curs escolar en el Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de
Viciana se’ls aplicarà una reducció del 10% sobre la tarifa.

SME

Estiu Esportiu 2014. Encuentra la actividad
deportiva que hemos creado para tí
Casi sin darnos cuenta, el verano lo tenemos a la vuelta
de la esquina. El sol nos acompaña durante más horas,
la temperatura es más que agradable, los escolares empiezan a disfrutar de su merecido descanso. A todos nos
apetece salir a la playa, al campo o a la montaña para
disfrutar del buen tiempo con la familia o con los amigos. Nuestro día a día cambia, pero nuestras ganas de
compartir el tiempo libre, de divertirnos y de estar más
activos no cambian, al contrario, nos apetece aún más.
Por eso en el Servei Municipal d’Esports hemos estado
planificando un año más, una gran variedad de actividades físicas y deportivas para niños, jóvenes, adultos y
mayores. Queremos que tu verano sea activo, divertido y
saludable. Te damos a elegir qué hacer, dónde hacerlo y
cuándo hacerlo. Y con esta combinación hemos preparado un programa de actividades para que encuentres la
tuya, la que mejor se adapte a tus gustos y necesidades.
Si eres un menor, te ofrecemos actividades regulares en
la piscina cubierta o en la playa. Pero si además eres
un niño o una niña con muchas ganas de divertirte de
forma saludable, hemos creado para tí nuestro I Campus
Multideportivo y de Hábitos Saludables para que puedas
practicar más de 10 actividades deportivas diferentes de
forma divertida y con muchos amigos y amigas.
Si eres joven, tienes diferentes Torneos y Campeonatos
para elegir; fútbol, fútbol-sala, baloncesto, pádel-playa

… Todos ellos pensados para que a la vez que practicas
el deporte que te gusta, lo hagas divirtiéndote y con el
mejor de los ambientes. Pero si lo tuyo es más la actividad lúdica, no te preocupes. En la piscina cubierta o
en la playa, tanto por la mañana como por la tarde, encontrarás sin duda la actividad perfecta para tí; natación,
aquaerobic, aguafitness, hidropilates, zumba, pilates,
yoga, taichi, danza del vientre, bailes …
Y si no eres tan joven, pero tampoco tan mayor como
para quedarte en casa sin hacer nada, también puedes
elegir entre las diferentes actividades propuestas, porque nuestras actividades físicas y deportivas no saben
de edad ni de género, sólo saben que tú quieres cuidarte
y pasártelo bien, y eso precisamente es lo que te ofrecemos.
Siempre hay una actividad física o deportiva para tí, tengas la edad que tengas y estés donde estés este verano,
porque lo importante es que te muevas, que te diviertas,
que hagas amigos y que pases el mejor “Estiu Esportiu”
con nosotros.
Toda la información que necesitas para no quedarte parado este verano la encontrarás en las oficinas del Servei Municipal d’Esports. También puedes llamarnos al
964 591 400, visitar nuestra página web sme.burriana.es
o darte una vuelta por nuestro facebook o nuestro twitter.

ADI

Experiències prèvies.
En primer lloc, ensenyarem al xiquet que col·labore en la tasca de
vestir-se i despullar-se, especialment apujant-se i abaixant-se els
pantalons. Ha d’aprendre el significat de determinades paraules
com “eixut”, “banyat”, “alçar-se”, “apujar els pantalons”...
Ha d’aprendre a cooperar i a obeir instruccions.
Convé no ser massa insistent, ja que si ens passem el dia parlant
del tema podem aconseguir l’efecte contrari al desitjat: que el xiquet s’avorrisca i no mostre interés per aprendre.
Se’l pot anar posant en contacte amb el W.C. de manera que li resulte agradable. Procureu dur-lo a les mateixes hores.
L’entrenament

L’ENTRENAMENT EN EL
CONTROL D’ESFÍNTERS
Ara que ve l’estiu, aquells que teniu fills de 2 anys més o menys és
probable que vos hàgeu plantejat a començar l’educació del control
d’esfínters.
L’aprenentatge del control esfinterià és una habilitat necessària
socialment, i per entrenar els menuts necessitem temps, paciència i comprensió.
La primera regla, la més important, és no ficar-li presses perquè
gaste el wàter. El xiquet ha d’estar preparat, i el fet de començar a
usar-lo abans del moment degut pot ser contraproduent.
No existeix una edat específica en què el xiquet pot aprendre a
usar el wàter, depèn de la seua maduresa. Entre els 18 mesos i
els 2 anys, un xiquet pot mostrar signes d’estar preparat, però n’hi
ha que no ho estan fins als 30 mesos o més tard i tot, i no deixen
d’entrar dins de la normalitat.
Perquè un xiquet puga controlar els esfínters cal que siga capaç
de:
- reconèixer els senyals corporals que indiquen que la seua bufeta
o els seus intestins estan plens,
- obrir i tancar els esfínters a voluntat, i
- entendre que la conducta que s’espera d’ell o ella és la d’evacuar
en el wàter.
A més, ha d’estar preparat emocionalment; el xiquet ha d’estar
desitjós de cooperar, i no l’hem d’obligar si mostra por. Si el xiquet
protesta o no mostra el menor interés, millor esperar un poc.
Els següents signes poden indicar que el xiquet està preparat per
ser entrenat:
- El xiquet té el culet eixut almenys 2 hores durant el dia i està eixut
després de la migdiada.
- Els moviments intestinals són regulars i predictibles.
- L’expressió facial, la postura o paraules revelen que el xiquet
desitja orinar o defecar.
- Pot seguir instruccions verbals senzilles.
- Està incòmode amb el bolquer brut i demana que li’l canvien.
- Demana usar el WC o el orinal.
COM ENSENYAR AL SEU FILL:

Convé començar l’entrenament d’estiu. Res no funciona millor que
anar lleuger de roba. Interessa tindre bona quantitat de roba de
recanvi, ja que hi ha xiquets que aconsegueixen controlar immediatament i altres als quals els costa més. Està clar que quan es
comença cal tindre molta paciència, i no toflar-se mai si es banyen
o taquen.
La tècnica de la nina que fa pipí és molt útil en alguns xiquets. Sol
ser útil utilitzar el reforç indirecte (no solament per a l’entrenament
de esfínters, sinó per a qualsevol aprenentatge que vulguem instaurar). Un exemple de reforç indirecte seria comentar amb altres
adults els èxits que el xiquet està aconseguint, davant d’ell, però
(segur que capten el missatge).
De la mateixa manera, intentarem no comentar amb ningú, en
presència del xiquet, les coses que no funcionen tan bé, perquè
s’adonaran que d’esta forma crida la nostra atenció i és probable
que esta conducta no desitjable es repetisca.
Ara que ens plantegem l’entrenament del control d’esfínters, és
molt important no fer-ne un monotema familiar, ja que solament
aconseguirem retardar l’aprenentatge.
ALTRES CONSIDERACIONS QUE CAL TINDRE EN COMPTE
Si el vostre fill acudeix a algun centre infantil, abans de començar
l’entrenament heu de mantindre una conversa amb els educadors
i posar-vos d’acord en les qüestions fonamentals.
No vos poseu desficiosos; cada xiquet està preparat per començar
l’entrenament en “ el seu moment”, que no serà el mateix que el
del seu cosí, veí, etc. encara que tinga la mateixa edat.
En ocasions, quan el xiquet ja aconsegueix controlar, es poden
produir “accidents” o “reculades”. És normal, no passa res, però
cal tindre clar que una vegada ja hàgem decidit llevar-li els bolquers, no convé tornar-li’ls a posar.
No oblidem que cada xiquet és diferent i que sou vosaltres, els pares, els que millor el coneixeu, per això és molt important no seguir estes orientacions al peu de la lletra, sinó llegir-les i adaptarles a les peculiaritats pròpies del nostre xicotet.

ADI (SERVEI MUNICIPAL D’ATENCIÓ AL
DESENVOLUPAMENT INFANTIL DE 0 A 3 ANYS)
Ana Vicent Gil. Psicòloga de L’ADI
Lina Puig Fabregat. Pedagoga de L’ADI

CIUTATS INTEL·LIGENTS

CENTRE DE SEGURETAT TIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA
(CSIRT-cv)
Un dels majors reptes a què s’enfronta la societat actual és
l’increment constant de vulnerabilitats i amenaces sobre els
seus sistemes d’informació. Aquestes amenaces, que no tenen
per què ser deliberades (poden ser errors involuntaris), evolucionen constantment i representen un veritable desafiament
per a la societat. En el cas d’atacs dirigits, el repte és encara
major si es té en compte que les ferramentes per a dur a terme els atacs són cada vegada més sofisticades i més fàcils
d’aconseguir en Internet.
En el cas de l’Administració Pública, hi ha legislació específica,
com la Llei 11/2007 d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, que insta l’Administració a promoure, en benefici
dels ciutadans, l’ús de les noves tecnologies i està obligada a
transformar-se en una administració electrònica, oferint els
seus serveis a través de mitjans telemàtics. Aquest objectiu
no es pot complir si no es garanteix la disponibilitat, integritat i
autenticitat de la informació accessible, a més de generar una
cultura de seguretat que done la confiança suficient per a eliminar o minimitzar els riscos associats a la seua utilització.
Aquesta preocupació per la seguretat en xarxa és la que va
moure a la Generalitat a crear el CSIRT-cv (www.csirtcv.gva.
es), actualment adscrit a la Direcció General de Modernizació
dins de la Conselleria de Justicia y Administracions Públiques.
CSIRT-cv ofereix serveis dins de la Comunitat Valenciana, amb
vocació de servei públic, sense ànim de lucre, per la qual cosa
els seus serveis s’ofereixen gratuïtament.
El principal objectiu de CSIRT-cv és contribuir a la millora de
la seguretat dels sistemes d’informació dins del seu àmbit, així
com promoure una cultura de seguretat i bones pràctiques en
l’ús de les noves tecnologies de manera que es minimitzen els
incidents de seguretat i permeta afrontar de forma activa les
noves amenaces que pogueren sorgir.
Els col·lectius destinataris d’aquests serveis són:
• Els ciutadans de la Comunitat Valenciana.
• Els professionals i entitats privades, especialment les de dimensió reduïda.
• L’Administració Pública, tant local com autonòmica.
Un CSIRT està format per personal tècnic especialitzat i dedicat
a desenvolupar mesures preventives i reactives per a mitigar
els incidents de seguretat en sistemes d’informació dins del
seu àmbit d’actuació. CSIRT és l’acrònim en anglés d’Equip de
Resposta a Incidents de Seguretat (Computer Security Incident
Response Team); també es coneixen com CERT (Computer
Emergency Response Team)
Una part important en la prevenció de riscos és la formació en
matèria de seguretat de la informació, així com la divulgació de
notícies i articles relacionats amb aquesta. Per això, CSIRT-cv
posa a disposició dels ciutadans cursos gratuits on es tracta de
formar i conscienciar sobre la importància de la seguretat informàtica. Els cursos busquen la major divulgació i facilitat per
al ciutadà, així que alguns consisteixen en xicotets cursos -Micro cursos On-Line-, d’unes poques hores de durada, i altres
son més extensos i específics. Tan sols cal accedir a la plataforma i matricular-se en aquells cursos que siguen del nostre
interés.

Els cursos s’ofrereixen per mitjà de la plataforma de formació
online de la Generalitat (SAPS?), on s’ofereix tota la infraestructura tecnològica necessària per una adequada formació
online: fòrums, magatzem de recursos, xat i video-conferència
amb el tutor, entre altres.
Els Cursos On-line abasten tant la seguretat tècnica (ús d’eines
i aplicacions, tecnologies utilitzades...), com la seguretat organitzativa (legislació, estàndards i bones pràctiques) Els cursos
disponibles actualment són:
• Curs bàsic de Malware
• Us de la ferramenta Nmap
• Introducció a la Gestió dels Sistemes d’Informació
• Curs LOPD
Fruit d’aquesta vocació didàctica, ha sigut la publicació el 17
de maig (aprofitant el dia d’Internet) del llibre “Seguridad para
tod@s en la Sociedad de la Información”, en què s’oferixen recursos de seguretat al ciutadà en general perquè aprenga a
previndre i defendre’s en la xarxa. El monogràfic descriu en diferents capítols les qüestions més bàsiques en matèria de seguretat que es poden presentar a un ciutadà en general, sense
coneixements informàtics específics, que es pot trobar al fer ús
de les TIC de manera que puga arribar a identificar possibles
amenaces així com defendre’s i previndre’s davant d’estes. En
la publicació s’aborden qüestions com utilitzar el correu electrònic de forma segura, els dispositius mòbils, les xarxes P2P,
els jocs online, compres per Internet, xarxes WiFi o què és el
malware, entre molts altres temes. El llibre està disponible per
a la seua descàrrega de forma gratuïta en la secció de Guies
CSIRT-cv, secció en què es pot descarregar qualsevol de les
guies elaborades per l’equip de CSIRT-cv i que estan a disposició pública.
A escala estatal trobem el CCN-CERT del Centre Criptològic Nacional (www.ccn-cert.cni.es) Aquest servei es va crear
a finals de l’ any 2006 com el CERT governamental/nacional.
El CCN-CERT té responsabilitat en ciberatacs sobre sistemes
classificats i sobre sistemes de l’Administració i d’empreses
pertanyents a sectors designats com estratègics. La missió
del CCN-CERT és, per tant, contribuir a la millora de la ciberseguretat espanyola, sent el centre d’alerta i resposta nacional
que coopera i ajuda a respondre de forma ràpida i eficient a les
Administracions Públiques i a les empreses estratègiques, i
afrontar de forma activa les noves ciberamenaces. Per a això
compta, entre d’altres, amb serveis de:
• Suport i coordinació per al tractament de vulnerabilitats i resolució d’incidents
• Investigació i divulgació de millors pràctiques (Guies CCNSTIC)
• Formació al personal de l’Administració especialista en ciberseguretat
• Informació sobre vulnerabilitats, alertes i avisos de noves
amenaces.

CULTURA

PROGRAMACIÓ TEATRAL TORRE DEL MAR DEL 27 DE JUNY AL 25 DE JULIOL
TOTS ELS DIVENDRES A LES 23 H

27 de juny, divendres, 23 h. Torre del Mar. Actuació del Grup de Teatre del CEAM amb el recital
poètic escenificat “Manuel Peris Fuetes, l’alcalde poeta”.
4 de juliol, divendres, 23 h. Torre del Mar. Actuació de Títola Teatre amb l’espectacle de teatre-circ
“2 Estrellas Michelín”.
11 de juliol, divendres, 23 h. Torre del Mar. Actuació de Guerrilla Impro amb l’espectacle de teatre
d’improvisació “Impresos”.
18 de juliol, divendres, 23 h. Torre del Mar Actuació de La troupe Malabó amb l’espectacle d’humor
‘“Cara B”.
25 de juliol, divendres, 23 h. Torre del Mar. Actuació de La soluble amb l’espectacle còmic-musical. “La quinta dolçainera”.

PROGRAMACIÓ CULTURAL

PRESENTACIÓ DE LLIBRE AGRUPACIÓ FILHARMÒNICA BORRIANENCA.

26 de juny, dijou, 20 h. Racó de l’Abadia. Presentació del llibre: “L’Agrupació Filharmònica Borrianenca: més de cent anys de bona música i mil projectes de futur”a càrrec de l’autora Carme
Rufino.Cloenda amb actuació musical per part de membres de l’AFB.

EXPOSICIONS. 30 de juliol, dimecres, 13 h CMC La Mercé. Inauguració de l’exposició “Fent
camí amb bici: de la història a l’actualitat”.Una col·lecció de Marcelino Orà Safont.
CONCERTS. 29 de juny, diumenge, 20 h. Racó de l’Abadia. Concert de final de curs de la Coral
Borrianenca amb programa de música popular coral variada.
5 de juliol, dissabte, 20 h. Teatre Payà. Concert de la Banda Simfònica de la Societat Musical Lira
Castellonera de Vilanova de Castelló amb obres de Manuel Morales Martínez, Derek Bourgeois i
Witold Lutoslawski. Direcció: José Tello Espert.
23 de juliol, dimecres, 22.30 h. Teatre Payà. Concert de la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana amb programa de L.V. Beethoven, Óscar Navarro i el “Bolero” de M. Ravel.
14 d’agost, dijous, 20 h. Commemoració del Centenari de la Capella de la Mare de Déu del Carme
de La Malvarrosa. Concert de la Coral Borrianenca.
16 d’agost, dijous, 20 h. Commemoració del Centenari de la Capella de la Mare de Déu del Carme
de La Malvarrosa. Concert del Quartet Nina.
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TRABAJO, CONSTANCIA Y RESPETO
Las primeras líneas de este artículo van dirigidas a quienes están haciendo posible que, tras las medidas de
contención de gasto y fiabilidad de las administraciones
frente al ciudadano, están posibilitando que las cifras del
desempleo sigan descendiendo en la ciudad de Burriana
en cifras interanuales. Estos no son otros que los empresarios y empresarias de Burriana.
Ni mucho menos estamos donde deseamos en cuanto a
estos datos, pero las propias cifras y sobre todo el cambio
de tendencia augura que, siguiendo en la línea marcada
por las administraciones gobernadas por el Partido Popular, en un futuro no muy lejano las trabajadoras y trabajadores de Burriana que todavía hoy se encuentran entre los
demandantes de empleo abandonen esta situación.
Las decisiones políticas, no siempre fáciles, han permitido que hoy los indicadores económicos del Ayuntamiento
sean los más halagüeños de los últimos años, permitiendo que a final de año el índice de endeudamiento del consistorio ronde el 55%. Dos años continuados con resultados presupuestarios positivos nos ha permitido también
mantener las tasas y, como se verá, reducir el IBI, todo
ello consecuencia de reducir gastos, excepto en las partidas sociales incrementadas en el último año un 100 %.
Hemos capeado la tormenta socialista de la mejor manera posible.
Todavía hoy existen partidos con representación municipal
que plantean el aumento del gasto público como solución.
Sin ir más lejos, en el último pleno, la señora Aguilera
pedía la contratación de nuevos funcionarios. Esperemos
que no fuera para realizar las tareas que realizaba su asesor de CIBUR que, mientras estuvo en el puesto y con más
de 2.000 euros de sueldo bruto al mes, no aparecía por el
Ayuntamiento ni en los plenos.
La contratación municipal ha experimentado un cambio
cualitativo y cuantitativo en los últimos tiempos. Hemos
sido punteros en la aplicación de modalidades de gestión
para prestar los servicios públicos, como es el caso de la
colaboración público-privada. Prueba de ello es la contratación del servicio de alumbrado público, que otros ayuntamientos han tomado como ejemplo para sus municipios.
Tras esto, vamos a afrontar también el nuevo contrato
conjunto de agua y alcantarillado, un pliego abierto en el
que priman dos factores esenciales: el mantenimiento de
las tarifas y la calidad de servicio, así como nuevas inversiones en renovación de redes de aguas y, sobre todo, del
alcantarillado.
Siguiendo con esta comparativa, usted podrá comprobar
en el próximo recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles,
comúnmente conocido como IBI, que va a serle remitido

con una sensible disminución del tipo impositivo, que es
donde el ayuntamiento puede actuar, pasando del 1,023 %
sobre el valor catastral a un 0,90% en este ejercicio 2014.
Todo ello supone una disminución de ingresos de unos
270.000 € para las arcas municipales, recursos que permanecerán en el bolsillo de los ciudadanos.
Obviamente nuestras políticas no coinciden con el aumento del gasto propuesto por CIBUR, lógico viniendo
de quien cuando ostentó la Concejalía de Comercio con
un presupuesto inicial en el año 2005 de 52.000 € llegó
a gastarse primero en un reconocimiento extrajudicial de
facturas no pagadas por ella en 2004 de 14.320,84 € y suplementó su partida en 111.937,93 €, ya que no le quedaba dinero para acabar ese ejercicio (2005). Esto es lo que
hizo cuando tuvo una pequeña cuota de poder municipal.
Tampoco aceptaremos lecciones de un Grupo Socialista
que siempre negó la crisis y aplaudió las medidas de Zapatero desde el Ayuntamiento de Burriana y ahora quiere
negar también los síntomas de recuperación por discretos
que sean aunque van señalando un cambio de tendencia.
La “responsable” en economía de los socialistas locales,
no solo no se trabaja los expedientes económicos, que se
le entregan con diligencia y prontitud, sino que tergiversa
la información aunque claro, el crédito le precede con intervenciones memorables en los plenos del ayuntamiento.
El Grupo Municipal Popular continuará trabajando desde
la cercanía y atendiendo las quejas y recomendaciones de
los vecinos y vecinas de Burriana y como no de los grupos de la oposición siempre que vengan acompañadas de
la dosis de responsabilidad que les falta en demasiadas
ocasiones con ataques personales a miembros del equipo
de gobierno.
El trabajo constante da sus frutos y ejemplos tenemos en
las últimas fechas en Burriana:
-Las dos Banderas Azules para las playas del Arenal y
Grau-Malvarrosa (además del reconocimiento “Q” de calidad), o la flamante distinción concedida como “Sendero
Azul” a una ruta de ribera en el entorno del Clot de la Mare
de Déu.
-La tan ansiada conversión en escuela infantil municipal
de la Guardería Infante Felipe, donde los padres podrán
beneficiarse de las bonificaciones al ser la única homologada en Burriana.
-La renovación de la red de agua potable en la zona del
puerto, obteniendo todavía más eficiencia y calidad en el
servicio para los usuarios abonados.
- El éxito del aula de búsqueda activa de empleo, que en
tres meses ha atendido a cerca de 500 usuarios.
-La atención de 259 consultas en 2013 del servicio municipal INFODONA, demostrando el acierto popular de la
implantación este servicio en Burriana.
-Servicio de recepción de incidencias en el alumbrado público desde la propia web del Ayuntamiento. Este sistema
será implementado en un futuro también para los otros
contratos municipales como son limpieza viaria, basuras
y jardinería. La atención diligente y la comprobación del
cumplimiento de los contratos tendrán una supervisión
técnica y otra administrativa desde contratación. Son los
recursos de los ciudadanos los que sustentan estos contratos, y nuestra responsabilidad controlar su buen funcionamiento haciendo partícipe al ciudadano.
GRUPO MUNICIPAL DEL PP
pp@burriana.es
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LA ABDICACIÓN DE CALPE Y LAS
RENUNCIAS DEL PP

Las noticias han revitalizado el término “abdicar”, y
hay que resaltar que no se define por la RAE únicamente como renunciar a la corona: caben otras
acepciones como “renunciar a derechos, ventajas,
opiniones,… privar a alguien de un estado favorable.” Y si alguien ha privado a Burriana de un estado
favorable, ese es el PP.
Calpe abdicó de sus deberes, defender los intereses generales de los burrianenses, desde el minuto cero; y no es que haya llevado corona alguna vez,
porque ni siquiera dentro de su partido ha tenido poder -véase, si no, la imposición de concejales como
Pallardó-.
Y si Calpe hace tanto que abdicó, el equipo de gobierno del PP ha renunciado de hecho a llevar a efecto
ninguna gestión de provecho para Burriana. Simplemente se dedican a copiar mensajes de sus líderes
en su artículo anterior del BIM, con aquello de que
“ya se vive mejor”, cuando la realidad es que se vive
igual, mientras ellos renuncian a trabajar pero no a
cobrar salarios jugosos.
De sus “perlas” podrían salir muchos rosarios:
-Se queja el PP “del mercado laboral heredado” de
más de 3 millones de parados. Y la realidad es que
¿Aún no saben que las competencias en trabajo son
de la Generalitat? ¿Aún no saben que con Mariano el
paro subió más de un millón? No se olviden, señores del PP, que en Burriana, el PSOE colaboró muy
activamente en su plan de empleo local y que aún
esperamos a que algunas iniciativas se pongan en
marcha.
-Dijo el PP: “El turismo nacional e internacional está
alcanzando niveles nunca conseguidos y de ello se
beneficia nuestro comercio local”. Pero la realidad
es que el PP lleva gastados más de 7 millones de
euros en los últimos años en promoción turística,
cuando ahora tenemos menos infraestructuras turísticas que hace 20 años. Una cosa es mentir, y otra
peor estafar a los ciudadanos, como han hecho des-

de que gobiernan.
-El PP habla de sus inversiones en infraestructuras
deportivas, pero la realidad es que se calla que el
pabellón de la Bosca fue pagado con los fondos del
plan E de Zapatero y que el PSOE lleva reclamando
desde hace años que se adecue el pabellón Sant Blai
(que el Sr. Fuster dijo que “tendría que cerrar”).
Vamos a ver, señores del PP, que el equipo de gobierno está para gobernar y proponer, no para mentir sobre la oposición. El PSOE no ha dejado nunca
de hacer propuestas (contra el desempleo, los desahucios, la supresión/reducción de plusvalías en dichos casos, y etc.), y si no, léanse las actas que para
eso están. Casi ninguno de ustedes tiene un trabajo
fuera de la política, de donde tan jugosas tajadas sacan por hacer nada por Burriana. Habría que verles
dando el callo alguna vez.
Abdique, señor Calpe, yéndose… renuncien, señores
del PP, pero no sólo a trabajar, también a los sueldos
(dobles en muchos casos), porque no están haciendo absolutamente nada de provecho para Burriana.
Celébrenlo con un viaje a Luxemburgo con gastos
pagados (pero de su propio bolsillo, no de las arcas
públicas como la otra vez), y celebren allí si quieren
el día del bochorno, es decir, el día internacional de
los museos con un Museu de la Taronja cerrado, un
Museo Tarancón pendiente de inaugurar y con el legado cedido, y un Museo fallero mil veces prometido
y nunca hecho, y anuncien allí a voz en grito que “en
turismo está todo por hacer”, y olé!
Y EL TEATRO PAYÀ, QUE CONTINUARÀ GENERANDO
GASTOS…
Y si de abdicaciones y renuncias va la historia, la del
Teatro Municipal Payà es ya en si misma la abdicación de la razón. Después del periplo de la compraventa del teatro (reservando privilegios para unos,
que eso al PP le va mucho) y la aventura de la remodelación (suspendida por los impagos de la Conselleria, del PP también) ahora la empresa adjudicataria ha demandado al Ayuntamiento por el retraso en
los pagos, intereses y demás (657.580,45 €) y para
ello han designado “a dedo” a un abogado de su confianza, que ya veremos cuánto nos cobra, a pesar de
que tienen a otro contratado para la defensa jurídica. El PP incumple y el pueblo lo paga.
Tengan paciencia, vecinos, el PP ya ha abdicado/renunciado a todo lo que sea iniciativa y trabajo, y las
maletas ya las tiene preparadas. Nosotros, en cambio, seguiremos trabajando por y para todos. No lo
duden.

Visita el nostre web: www.pspvborriana.com
Contacte amb nosaltres: psoe@burriana.es

GRUPS MUNICIPALS

EL QUE PARTE Y REPARTE......SE QUEDA CON LA MEJOR PARTE
Nada hay mas injusto que ser juez y parte, porque de
manera inevitable se cae en la tentación del favoritismo.
Y si alguien entiende de favoritismo es el partido exmayoritario que des-gobierna nuestra ciudad desde
hace demasiado tiempo.
Y para muestra, más botones que los que lleva una sotana.
Este año, casualmente preelectoral, se acuerda conceder la organización de les Escoles d’Estiu a una empresa privada que tiene “cierta” relación con el partido adjudicatario. Las condiciones son claras: precio máximo
de 60 euros y horario de 8 a15 horas. Pues bien, por
arte de birlibirloque y con la complacencia del político
de turno, pasaron a cobrar 90 euros y reducir el horario
de 9 a 14 horas. Ante la denuncia de CIUTADANS INDEPENDENTS PER BURRIANA, todo ha quedado en una
pequeña reprimenda.
El tema del BIM es recurrente. El pasado año 2013 solo
se publicaron 11 números en vez de los 12 contratados.
Y las fechas de aparición distan muchos de ser las correctas. O bien el asesor de prensa remite reiteradamente tarde las noticias, lo cual es grave, o la empresa impresora incumple los plazos de entrega, lo cual
también es grave. La conocida relación de la empresa
editora con miembros del equipo de gobierno da pie a
todo tipo de elucubraciones.
La iluminación de nuestra ciudad tiene mas agujeros
que un queso gruyere. Cortes de suministro sin razón
alguna y de lenta solución, calles a oscuras, luces que
no iluminan y todo tipo de defectos. Las quejas se multiplican ante la inoperancia municipal. Que un hijo del
político que viene “a-ratos” trabaje en esa empresa es
una “mera casualidad” que nada tiene que ver.

En lo referente a publicidad y promoción, más de lo
mismo. Costes elevados y escasa difusión, ademas de
ediciones en idiomas de escasa repercusión y de más
que dudosa calidad.
Pero el tema estrella es el del conocido, por muchas
razones y no todas buenas, festival que ocupa nuestra
playa durante fechas punteras y que tanto dinero cuesta a las arcas municipales.
Los informes municipales son demoledores, absorben
la práctica totalidad de los servicios municipales, generan unas molestias que podrían y deberían minimizarse
y se excusan en el impacto económico, de doce millones
de euros según cuentan, que dejan en nuestra ciudad.
La realidad es más cruel: el equipo de des-gobierno, en
una nueva muestra de vasallaje y servilismo, consiente
cargar con unos gastos desproporcionados que superan en mucho las partidas, por ejemplo, de Servicios
Sociales. Y para rizar el rizo, piden la unanimidad de
todos los grupos políticos para prorrogar diez años mas
la concesion-chollo. Como si buscasen cómplices para
un crimen.
Y este año, en una muestra más de afán depredador,
la organización del festival se saca de la manga el “kitbotellón”, a un precio que acabará con cualquier tipo de
negocio que esperase florecer o beneficiarse del festival.
Desde CIUTADANS INDEPENDENTS PER BURRIANA
exigimos mas transparencia y mas control en las concesiones y contratos. La labor municipal no acaba con
la concesión sino a la finalización del servicio. Y las
amistades o relaciones personales no deben suponer,
en caso alguno, un punto a favor; mas bien al contrario,
debe ser una causa de abstención.
“Los Museos de propiedad municipal funcionan perfectamente” Enrique “y va y me lo creo” Safont. En el
Club de la Comedia buscan monologuistas. De cuatro
posibles museos solo uno está abierto; o sea el 25%.
Casualmente como su porcentaje de votos en las Europeas.
“La calle, cuanto mas limpia mejor” Javier “la calle es
mía” Perelló. Como se nota que vive en otra ciudad y
pisa poco Burriana. O que tras 36 años en política ya no
es capaz de distinguir suciedad y limpieza.
“Ahora el Camping del Arenal Sound tendrá una legalidad completa que antes no había tenido” Juán “hoy por
fin me he dado cuenta” Granell. De legal nada. Y los informes técnicos así lo corroboran, porque usted sigue
sin tener ni idea de Urbanismo (ni de Agricultura, ni de
Nuevas Tecnologías, etc.). Por cierto, nos tememos que
acaba usted de quedarse sin su entrada VIP.
MAS QUE NUNCA, NI ROJA NI AZUL............BURRIANA
ES NARANJA.
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PLE EXTRAORDINARI 24/04/2014
El Ple aprova per unanimitat el procediment proposat per al sorteig de presidents i vocals de les
meses electorals per a celebrar les eleccions al
Parlament Europeu de data 25 de maig de 2014.
Realitzat el sorteig, queden designats els components de les corresponents meses.

PLE ORDINARI 05/05/2014
El Ple aprova inicialment i per unanimitat la modificació del text del reglament regulador del servei d’estacionament limitat sota control horari en
diverses vies públiques de Borriana (ORA), quant
als articles 2, 3, 7 i 8, en els quals s’han d’introduir
les modificacions següents:
1.- Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat per Reial decret legislatiu 339/1990, concretament els art. 7 a i b (segons l’última redacció
aprovada per la Llei 19/2001, de 19 de desembre),
en els quals es regula la competència municipal
en matèria d’ordenació i control del trànsit en vies
urbanes, vigilància, denúncia i sancions i la regulació per mitjà d’ordenances municipals.
2.- Reglament general de circulació, art. 93, en
relació amb les ordenances municipals, i 94 en
el qual s’estableix el règim de prohibicions en les
operacions de parada i estacionament, aprovat
per Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre.
3.- Text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local quant al règim d’infraccions a
les ordenances i reglaments municipals i les multes que poden comportar, art. 57.
Art. 3.- Les vies públiques en què s’ha d’aplicar el
servei són, inicialment, les següents:
Zona blava: plaça del Pla (a excepció del tram actualment reservat per a taxis) i la Terrassa Payà.
Zona taronja: carrer de l’Escorredor, plaça de
les Monges (incloent carrer del Raval, entre pl.
Monges i carrer de V. Andrés Estellés) i entorn
del Mercat (carrer de la Tanda, entre la pl. Mercé i carrer d’Ausiàs March; plaça de José Iturbi,
incloent-hi la zona central; pl. Mercé).
Art. 7.- Horari i temps màxim autoritzat. El servei s’ha de prestar únicament en dies laborables i
amb subjecció a l’horari següent:

Zona blava: matins, de dilluns a dissabte, de 9.00
a 14.00 h.
Zona taronja: matins, de dilluns a dissabte, de
9.30 a 20.00 h, i vesprades, de dilluns a divendres,
de 17.00 a 20.00 h.
S’estableix com a temps màxim d’ocupació d’una
plaça el de 2 hores en zona blava i de 4 en zona
taronja.
Art. 8.- Infraccions i sancions. Es delega
en l’Alcaldia la modificació dels imports de
cancel·lació de la denúncia. Estes modificacions
s’han de realitzar amb motiu de les revisions de
preus i s’han de publicar juntament amb la modificació de l’Ordenança municipal.
El Ple ordena l’obertura d’un termini d’informació
pública de 30 dies, a l’efecte de la possible presentació de reclamacions i suggeriments, entenentse aprovada definitivament la present modificació
si no se’n presentaren.
El Ple aprova per majoria, amb els vots a favor
de PP i PSOE (11+7) i l’abstenció de CIBUR (3),
l’admissió en el procediment per al contracte de
col·laboració publicoprivada per a la instal·lació i
manteniment de gespa artificial al camp de futbol
municipal de Sant Ferran en superfície de gespa artificial a les mercantils Obras y Pavimentos
Especiales SA, Calidad Deportiva SL, Pavasal SAMondo Ibérica SAU (UTE) i Italgreen Ibérica SA; i
excloure Actia Iniciativas SL per no haver acreditat
solvència requerida. Tots els candidats admesos
són invitats a la fase següent del procediment.
El Ple aprova per unanimitat la resolució de les
al·legacions i l’aprovació del compte de liquidació
definitiva del projecte de reparcel·lació de la unitat d’execució 1 del sector PRR-1 camí Artana del
PGOU. Així mateix, en execució de sentència del
TSJCV, autoritza, disposa i reconeix l’obligació de
despesa de 180.585,42 euros per les parcel·les de
titularitat municipal.
El Ple aprova per unanimitat la proposta de
l’Alcaldia Presidència de designació de les entitats
Mans Unides, Càritas i Creu Roja com a membres
del Consell Social de la ciutat.
El Ple aprova per unanimitat la concessió del títol
de fill adoptiu de la ciutat de Borriana a Joan Jesús Pla i Villar.
El Ple queda assabentat per dació de compte de la
informació econòmica relativa al primer trimestre
de 2014.
El Ple queda assabentat per dació de compte dels
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acords adoptats per la Junta de Govern Local en
les sessions realitzades entre els dies 24/03/2014
i 14/04/2014, ambdós inclosos, així com de les resolucions dictades per l’Alcaldia Presidència, que
consten a la Secretaria Municipal, corresponents
al període del 10/03/2014 al 13/04/2014.

Despatx extraordinari
El Ple acorda sol·licitar la inclusió en el Pla provincial de cooperació a les obres i serveis de competència municipal dels anys 2014-2015 (Diputació de Castelló) l’obra de reparació del ferm al
carrer d’Ausiàs March i altres, amb un pressupost
d’execució total subvencionable de 49.230,90 euros (IVA inclòs).

Precs i preguntes
Javier Gual pregunta a l’alcalde, José Ramón Calpe, si s’adoptaran mesures després dels últims
actes vandàlics a la Paperera i també després de
l’incendi a l’edifici de l’antic IES Llombai. Respon
l’alcalde, José Ramón Calpe.
Javier Gual pregunta al regidor d’Esports, Juan
Fuster, en quina situació està el Trinquet Municipal. Respon Juan Fuster.
Javier Gual pregunta a la regidora de Turisme,
Belén Sierra, quant ha costat el vídeo promocional sobre les Creus de Maig penjat en l’espai de
l’Ajuntament en Youtube i per què s’ha penjat tan
tard i quina classe de promoció pot fer-se així.
Responen Belén Sierra i Esther Pallardó.
Javier Gual sol·licita a la regidora d’Igualtat, Consuelo Suay, que el pose al dia sobre el requeriment relatiu al Pla d’igualtat dels funcionaris municipals. Respon Consuelo Suay.
Javier Gual pregunta a Esther Pallardó què es
farà amb l’empresa que realitza el BIM, ja que segons la seua opinió en 2013 se’ls va pagar més
del que s’acordava en el contracte, i es van publicar menys BIM dels acordats. Pensen resoldre el
contracte o fer alguna cosa? Pensen reclamar-los
els diners que se’ls haja pagat de més? Respon
Esther Pallardó.
Javier Gual prega a l’alcalde, José Ramón Calpe,
que s’avise els portaveus dels altres grups municipals perquè participen en la recepció a Joan
Jesús Pla, ja que han rebut una foto en què apa-

reix amb l’alcalde i el regidor de Cultura, Enrique
Safont.
Mariola Aguilera felicita l’equip de govern per
l’operació d’alienació d’una planta baixa de propietat municipal al carrer del General Prim.
Mariola Aguilera pregunta a l’alcalde, José Ramón Calpe, sobre la renovació del contracte
d’assistència jurídica i si s’ha adjudicat a una altra
empresa; i què passarà amb els casos que portava l’anterior despatx, i si es traspassaran al nou
adjudicatari o s’acumulen. Respon l’alcalde, José
Ramón Calpe.
Mariola Aguilera pregunta a l’alcalde, José Ramón
Calpe, sobre el projecte Reaction (iniciativa de diverses ciutats europees), en el qual participa Borriana, després de la reunió mantinguda a Itàlia, i
amb quants diners ha dotat la Unió Europea este
projecte; si saben quines característiques tenen
estes ciutats (quin tipus d’activitat econòmica o
què poden aportar a Borriana). Vol saber si l’equip
de govern pensarà en activitats concretes per a
realitzar-les conjuntament amb les ciutats adherides al projecte Reaction. Respon l’alcalde, José
Ramón Calpe.
Mariola Aguilera sol·licita a Esther Pallardó aclariments sobre el contracte amb l’empresa que
edita el BIM. Respon Esther Pallardó.
L’alcalde, José Ramón Calpe, trasllada el condol
en nom de la corporació municipal als familiars
dels exregidors Rafael Usó i Encarnación Sirvent.

JUNTA DE GOVERN 14/04/2014
La Junta requereix la mercantil Agrovic, SA, com a
licitador seleccionat per a l’alienació de l’immoble
nau-magatzem municipal situat al carrer del General Prim, perquè presente les certificacions corresponents.
La Junta denega la sol·licitud de retaxació del
preu just de finca expropiada per Ministeri de la
Llei, de 882,45 metres quadrats de sòl dotacional
públic que conformen part del carrer de Manuel
Cubedo i Giner.
La Junta rectifica el subjecte passiu en liquidacions de taxes urbanes de Titanbur SL a Comunitat de Propietaris Garatge Illes Columbretes núm.
5, de Inmuebles y Servicios Barclays SA a Águila
SME España SL, de Fernando M. Silva Ramires a
Ruralcaja, de Juan C. Andrés Barrios a Caixa Rural Castelló Sant Isidre Societat Cooperativa i de
Rafael L. Moreno González, Nouredinne Essanhaji
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i Mostapha Berrouoho a BBVA.
La Junta estima els recursos de reposició contra
liquidació en concepte de taxes urbanes (Santa
Bàrbara) interposats per José Meliá Murcia, Jaime Herrera Chabrera, José Luis Ros Andreu i Rafael Amorós Amiguet.
La Junta desestima els recursos de reposició contra liquidacions de l’impost sobre l’increment del
valor dels terrenys de naturalesa urbana interposats per Novenes de Calatrava SL i Grupin SA;
i estima els interposats per Ana M. i Concepción
Fuster Usó i Neus i Ana Fuster Costa, així com per
Urbanizadora Vistamar SA.
La Junta acorda sol·licitar al 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 corresponent a l’exercici 2013.
La Junta inadmet per extemporani el recurs de
reposició interposat per Cristina Soler Cerisuelo
i Javier Peiñeiro Membrado sobre rectificació de
liquidacions en concepte de l’impost sobre béns
immobles.
La Junta rectifica el subjecte passiu en liquidació
de l’impost sobre béns immobles de Rhut Martín
Mateos a Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).
La Junta aprova despeses per import superior a
3.000 euros
La Junta declara restablida la legalitat urbanística infringida en expedient incoat a Javier Cayuela
Hernández i Taitiana Alamilla Franco per obres en
parcel·la 172, polígon 33, al camí dels Xurros.
La Junta estima parcialment les al·legacions formulades per Eugenio García Moreno i declara
restaurada la legalitat urbanística vulnerada, si
bé ordena la demolició d’altres obres executades
sense llicència al polígon 24, parcel·la 286, a la
carretera de Patrici.
La Junta proposa, com a mesura de restauració
de la legalitat urbanística vulnerada, la demolició d’obres edificades sense prèvia llicència al
polígon 22, parcel·la 162, per Juan José Martínez
Campos.
La Junta desestima les al·legacions formulades i
ratifica l’acord adoptat de demolició d’obres executades al polígon 47, parcel·la 167, en MitjansTanda; en expedient incoat a Javier Samper Castelló i Jésica Escura Mañas. Així mateix, els incoa
expedient de restauració de la legalitat urbanísti-

ca vulnerada.
La Junta desestima les al·legacions formulades i ratifica l’acord adoptat d’incoar a José A.
Arias Centelles i altres expedient de restauració
de legalitat urbanística vulnerada al polígon 3,
parcel·la 93, al camí de Carnissers.
La Junta concedeix llicències d’obres a Gas Natural Cegás SA, Fátima Gavaldá Carbonell, Vicente Agustí Franch, Silvia Carratalá Ríos, Dolores
Fandos Planelles, Fernando García Monsonís i
Joaquín Peris Beltrán; i denega la sol·licitada per
Comunitat de Propietaris Edifici Gravina Cristal.

JUNTA DE GOVERN 23/04/2014
La Junta aprova l’esborrany del conveni entre
l’Ajuntament i Cáritas Interparroquial de Borriana, amb una subvenció municipal per import total
de 12.000 euros per a l’exercici de 2014.
La Junta aprova l’esborrany del conveni entre
l’Ajuntament i la Fundació Iniciativa Solidària Ángel Tomás, amb una subvenció municipal de 8.000
euros per a la casa d’acollida Don Bosco dels salesians.
La Junta inadmet el recurs de reposició contra liquidacions de l’impost sobre l’increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana interposat per
Agrícola Mas de Lucía, SL.
La Junta desestima els recursos de reposició contra liquidacions de l’impost sobre l’increment del
valor dels terrenys de naturalesa urbana interposats per Vicente R. i Purificación Asensio Palomero, Novenes de Calatrava SL i Ingse SL.
La Junta estima les sol·licituds d’anul·lació de liquidacions en concepte de l’impost sobre vehicles
efectuades per José Velasco Gómez, Rosa María
Flores Saldaña i Juan Bautista Monsonís Mingarro.
La Junta desestima el recurs de reposició contra
liquidació de taxes urbanes interposat per Moju
2003, SL.
La Junta rectifica l’acord d’inici de constrenyiment
per impagament de quotes urbanístiques derivades del sector Camí Serratella-Marge seguit contra Vicente J. Montserrat Doménech.
La Junta estima les sol·licituds de fraccionament
o ajornament de pagament de deutes efectuades per María Carreras Soldevila, José M. Terres
Franch, Francisco Sandoval Asensio, Adrian Cons-
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tantine Ilie, Vicenta Serrano Sánchez-Crespo, Manuel Navarro Ruiz, Grupin SA i Francisca i María
José Francisco Sorlí.
La Junta aprova despeses per import superior a
3.000 €.
La Junta proposa, com a mesura de restauració
de la legalitat urbanística vulnerada, la demolició d’obres realitzades il·legalment i sense prèvia llicència per Manuel Pérez Bernat (polígon
48, parcel·les 197-198), Manuel Goterris Almela
i María Mercedes Beltrán Burdeus (polígon 27,
parcel·la 263), Evaristo Barea López i Isabelle
Castaño Torrico (av. Cañada Blanch, núm. 130),
Vicente Gascó Verdegal i Encarnación Ayala García (c/ Fra Terenci Huguet, 14) i Andrés Luis Leech
(polígon 22, parcel·la 330 del camí de TancadesBallester).
La Junta desestima el recurs de reposició presentat per Andrés Aguilera Morales contra acord
d’imposició de multa per comissió d’infracció urbanística al camí de l’Eccehomo.
La Junta amplia el termini per a resoldre el procediment sancionador incoat a Yolanda Merino Alday i José Manuel Sanchis Rubert per presumpta
infracció urbanística.
La Junta concedeix a María José Vallés Antolí llicència per a realització de connexió de clavegueram en immoble situat al c/ Serratella, núm. 85.
La Junta concedeix llicències d’obres a María Teresa Menero Capella, Comunitat de Propietaris
avinguda del Transport núm. 48-B, Joaquín Conde
Guerola i Juan Carlos Blasco Moner.

Urgència
Despatx extraordinari. La Junta inadmet la
sol·licitud de Promotora Desarrollos Urbanísticos
AMEG, SL, d’instar iniciació de procediment de reversió de finca registral 55065.

JUNTA DE GOVERN 28/04/2014
La Junta concedeix llicència d’obertura d’activitat
dedicada a supermercat (reforma) amb aparcament exterior a Lidl Supermercados, SAU, en carretera de Nules, núm. 54.
La Junta rectifica l’error en liquidació de taxes
per ocupació de la via pública de l’exercici 2013
(sector elèctric règim especial 1,5%) a càrrec
d’Endesa Siglo XXI, SAU.
La Junta rectifica les liquidacions en concepte de

taxes urbanes 2014 (gual) efectuades per Luis
Calzón Prada i Manuel Donet Taurá.
La Junta aprova la liquidació de taxes per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública corresponent al primer trimestre de 2014 a
càrrec de Grupo Iberdrola.
La Junta desestima el recurs de reposició contra acord de devolució d’ingressos en concepte
d’impost sobre construccions i taxes per serveis
urbanístics interposat per Rótulos Juan Vidal,
SLU.
La Junta estima el recurs de reposició contra liquidacions de l’impost sobre l’increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana interposat per
Encarna Pons Corbató.
La Junta aprova la liquidació de baixa en concepte
de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica a
càrrec de Sven Rieger.
La Junta deriva l’acció administrativa de cobrament contra Solvia Development, SL, com a titular
de bé afecte a pagament de quotes urbanístiques.
La Junta desestima les sol·licituds de fraccionament o ajornament de pagament de deutes efectuades per Grupania SL, Javier Lleó Badenes i
Joaquín Ramos Guinot; i estima les formulades
per José Guiral Ramos, Susana Piña Ventura i Julián de la Torre Nebot, Domingo Rubio Esteban,
María Esther i Carlos Viñes Dosdá, Juan Vicente
Aguilar Archelós i Javier Escudero Sales.
La Junta aprova despeses per import superior a
3.000 €.
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 Rafael Arribas Abella i María Pilar Navarro Serra, relativa a l’ordre de demolició d’obres
il·legalment realitzades.
La Junta queda assabentada per dació de compte
del nou percentatge de propietat de María Pilar
Dolz Traver sobre immoble arrendat situat a la
plaça de l’Estacioneta, destinat a activitat de Junta Local Fallera.
La Junta concedeix a Esfain, SL, termini per a
ajustar obres realitzades a la llicència d’obres
concedida o sol·licitar la pertinent llicència municipal.
La Junta declara prescrita la infracció urbanística
comesa, i proposa, si escau, la demolició d’altres
obres edificades sense llicència al polígon 34,
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parcel·la 99 del camí dels Xurros.
La Junta desestima les al·legacions formulades
i ordena la demolició d’obres executades sense prèvia llicència per Patrocinio Ortells Martí
(polígon 25, parcel·la 82) i María Nuria Domingo
Sanmartín (camí de la Cossa, partida Vinarragell,
112).
La Junta incoa expedients de restauració de la legalitat urbanística vulnerada a Florencia Picazo
Jimeno i altres (parcel·la 424, polígon 23 del camí
de Ballester) i José Luis Andrés Gamis i Rosa
Asensio Ruiz (c/ Cantàbric, núm. 8).
La Junta incoa expedient de restauració de legalitat urbanística vulnerada i ordena la suspensió
immediata d’actes d’edificació a David Martín Mateo i Vicente Agut Monzonís en parcel·la situada al
camí de la Mar de Vila-real.
La Junta concedeix llicència d’obres a Gas Natural
Cegás, SA.

JUNTA DE GOVERN 05/05/2014
La Junta acorda ampliar fins al 31 d’agost de 2014 la
situació administrativa d’excedència voluntària per
atenció de filla concedida a Verónica Navarro Esbrí.
La Junta aprova la classificació d’empreses licitadores en el procediment per a contractar la defensa
jurídica i representació processal de l’Ajuntament de
Borriana i requereix la mercantil José Luis Lorente
Tallada SL, en haver obtingut la màxima puntuació,
perquè presente la documentació corresponent.
La Junta adjudica a la mercantil Agrovic, SA,
l’adquisició de l’immoble municipal integrat per
nau-magatzem i planta baixa contigua situat al c/
General Prim, pel preu de 113.501,09 euros.
La Junta queda assabentada per dació de compte
de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló, per la qual s’estima la
demanda interposada per Antonio Moreno Nicolau i
Teresa Alonso Vilar (UE B-4).
La Junta estima la sol·licitud de devolució
d’ingressos en concepte de taxes per expedició de
documents efectuada per Verónica Cabedo Parra.
La Junta aprova la liquidació d’alta en concepte de
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (alta de
baixa temporal) a càrrec de Javier Pastor Ramón.
La Junta aprova la derivació per afecció al pagament
de l’impost sobre béns immobles de Ruth Martín
Mateos a NCG Grupo Inmobiliario SA, de Noureddine Essanhaji i Rafael L. Moreno González a BBVA SA,

d’Antonio Zamora García a Banc de Sabadell SA, de
José L. Crespo González a Bankia SA.
La Junta desestima la sol·licitud de fraccionament
o ajornament de pagament de deutes efectuada per
Carlos M. Menero Melchor.
La Junta dóna per finalitzats els expedients de fraccionament o ajornament de pagaments de deutes a
favor de Jesús Felguera Arroyo i María Ramos Codina, Grupania SA, Fernando Hidalgo Sánchez, Jonatan J. Heredia Clavería, Agustín J. Ventura Ramírez,
Abdelaziz Boulhadi El Mouttaki i Carlos A. Granada
Marín.
La Junta adjudica el servei de manteniment del cadastre urbà al municipi de Borriana durant l’exercici
2014 a la mercantil Serfomac, SL, i autoritza i disposa la despesa de 17.999 euros (IVA inclòs) amb càrrec al vigent pressupost municipal.
La Junta aprova despeses per import superior a
3.000 euros.
La Junta renova el contracte d’arrendament de terreny situat al c/ Vila-real, s/n, destinat per a aparcament (dipòsit vehicles A-6), de manera que queda
prorrogat des de l’1 de maig de 2014 fins al 30 d’abril
de 2015. Així mateix, la Junta autoritza i disposa la
despesa de 1.248,83 euros mensuals (IVA inclòs) per
al pagament del corresponent lloguer.
La Junta incoa a la mercantil Satine Inversiones, SL,
expedient per a la restauració urbanística per la realització sense prèvia llicència d’obres a la parcel·la
24 del polígon 8, camí de Santa Pau.
La Junta desestima les al·legacions presentades per
María Victoria Cantos Devís i declara la caducitat de
la llicència concedida a Juan Cantos Archelós.
La Junta accepta el desistiment formulat per Antonio Asensio Ripollés i conclou l’expedient d’obtenció
de llicència municipal.
La Junta queda assabentada per dació de compte de les declaracions responsables per a execució
d’obres.
La Junta concedeix llicències d’obres a Pavimentos
Roco SL, Sergio Ortiz Ruiz i Consuelo Planelles Calpe.
La Junta concedeix llicència d’obres provisional a
Juan Miguel Marín Traver.

Urgència
Despatx extraordinari. La Junta amplia el termini
per a resoldre expedient sancionador incoat a María
del Carmen Borja Gavara i altres.
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ÁREA ECONÓMICA-INTERVENCIÓN
ANUNCIO
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día tres de abril de dos mil catorce, ha
acordado aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal que se detalla a continuación:
- Tasa por Prestación de Servicios, Realización de actividades y Uso de Instalaciones del Organismo
Autónomo Municipal Centro de Las Artes Rafel Martí de Viciana.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se anuncia que dicho acuerdo, con todos sus antecedentes, permanecerá expuesto al público en
este Ayuntamiento, por plazo de treinta días a contar desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual podrán los interesados presentar
las reclamaciones que estimen oportunas. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, de conformidad con lo
que establece el artículo 17.3 de la citada norma.
Burriana a 4 de abril de 2.014
El Concejal Delegado de Hacienda
Fdo.: Juan Fuster Torres

ESTE CALENDARI ESTÀ SUBJECTE A VARIACIONS

BANCO DE TIERRAS DE BURRIANA
El Banco de Tierras de Burriana (BTB) es una iniciativa cuyo objetivo es fomentar el arrendamiento de parcelas agrícolas de la localidad para su cultivo, favoreciendo la continuidad de la actividad agraria en el municipio.
El BTB está constituido tanto por parcelas que en la actualidad se encuentran cultivadas, como no cultivadas.
El Banco de Tierras de Burriana es un registro de parcelas disponibles para su cultivo. Dicho registro está
formado por las parcelas de aquellos propietarios interesados en el cultivo de las mismas.
Por medio del Banco de Tierras se pretende informar, facilitar el contacto y agilizar los tramites entre el propietario – y el futuro cultivador. Las partes interesadas, serán las que fijarán los terminos del acuerdo (plazo,
condiciones etc...).
La inscripción de una parcela en el Banco de Tierras de Burriana, implica la inclusión de los datos de dicha
parcela (nº de polígono, nº de parcela y estado de la misma) y los datos de su propietario (nombre, dirección,
teléfono de contacto) en el mismo. Este Banco de Tierras de Burriana, estará a disposición de aquellas personas interesadas en el cultivo de las parcelas, para facilitar el contacto entre las partes interesadas.
La sede social del Banco de Tierras de Burriana, esta sita, en las Dependencias del Consell Agrari Municipal,
sito en la C/ Comunitat de Regant, nº5, piso 1º ( Antigua Cámara Agraria)
Los objetivos del Banco de Tierras Agrarias son:
• Poner en valor las tierras agrícolas.
• Ampliar la superficie de las explotaciones.
• Frenar la pérdida de superficie útil.
• Evitar situaciones de abandono de parcelas agrícolas.
Los destinatarios de la actividad del Banco de Tierras de Burriana son, entre otros:
• Agricultores que quieran aumentar la superficie de sus explotaciones.
• Jóvenes que quieran dedicarse a la actividad agrícola.
• Cooperativas agrarias que pretendan aumentar su base territorial.

AUTORIZACIÓN DE INCLUSIÓN EN EL BANCO DE TIERRAS DE BURRIANA
Don/Doña ........................................................................................................................ con DNI n.º.........................,
con domicilio en C/..................................................... nº......... de.................................., con nº de Tel.......................
y E-mail: ............................................., en calidad de propietario de la parcela ......... del polígono ..........................
del Término Municipal de Burriana, y conociendo la finalidad del Banco de Tierras creado por el Ayuntamiento
de Burriana,

AUTORIZO
1.- Al Ayuntamiento de Burriana a incluir la parcela .............. del polígono .............................................................
del Término Municipal de Burriana en dicho Banco de Tierras de Burriana.
2.- Al Ayuntamiento de Burriana a ceder los datos incluidos en el Banco de Tierras de Burriana a terceros interesados.
Burriana, .............................................. de 2014.

Fdo. .....................................................
NOTA.- Los datos del titular de la parcela serán incluidos en el Banco de tierras de Burriana con la finalidad exclusivamente adminstrativa, y estarán sometidos
al régimen jurídico establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de dicembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

