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L’Agrupació Filharmònica Borrianenca fa història
amb el llibre del centenari DE LA BANDA
L’Ajuntament consigna
221.000 euros per a la
contractació de 113
desocupats agrícoles a
l’estiu

Borriana garanteix
el servei de menjador
escolar a famílies
necesitades en l’Escola
d’Estiu Municipal

El Consistori renova
la xarxa d’aigua
potable als carrers de
Colom i l’Escorredor
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LA Filharmònica RECOPILA EN UN llibre ELS CENTS ANYS
DE VIDA DE L’AGRUPACIÓ

“Més de cents anys de bona música i mil projectes de futur”
és el títol de la magna obra que recopila la història de la centenària Agrupació Filharmònica Borrianenca, un treball iniciat Ricardo Rufino Usó i que ha continuat i finalitzat la seua
filla, la reconeguda escriptora Carme Rufino Bei.
Una tasca tan completa, minuciosa i important mereixia una
presentació al mateix nivell, i que va tindre lloc la vesprada
del dia 26 de juny a un lloc tan representatiu per a la història
de Borriana com el Racó de l’Abadia, ple de músics, família i
amics de la Filharmònica en un dia tan assenyalat.
Junt a l’escenari, les banderes de l’agrupació compartien
protagonisme amb les oficials d’un acte públic, que va encetar el regidor de Cultura, Enrique Safont, lloant el treball
realitzat, la gran qualitat de l’obra i el paper que ha tingut i
continua tenint per a la ciutat l’Agrupació Filharmònica Borrianenca, “l’associació cultural més important de Borriana”.
Safont va refermar el compromís municipal amb la banda i
va recordar la recent construcció de la sala d’assajos junt al
Casal Jove, “enveja de moltes agrupacions musicals de la
província”.
La presidenta de l’AFB, Tica Isach, va valorar la importància
de l’obra com una fita cabdal de la història de la banda i va
agrair a Carme Rufino la tasca realitzada, la seua professionalitat i la sensibilitat que ha posat per a fer realitat este treball i continuar el camí iniciat per son pare.
L’alcalde, José Ramón Calpe -encarregat de presentar el llibre- va lligar el segle d’història de l’Agrupació Filharmònica
Borrianenca amb el de la pròpia ciutat en tot este temps, i
la participació de centenars de veïns i moltes famílies en les
successives generacions de músics de la banda, “alguns amb
projecció professional més enllà de Borriana, però tots igual
d’importants en esta història compartida”. Calpe va animar
tots els presents a adquirir el llibre i a gaudir de la seua lectura, convençut que no quedaran decebuts d’un treball acurat i fet amb sentiment i gran estima per la banda per part de
Ricardo i Carme Rufino.
L’autora de l’obra va aprofitar l’acte per a recordar amb emo-

ció a son pare, a qui manifestà haver conegut més “gràcies
a este regal que m’ha fet”, amb el que tanca allò que ell va
començar. Carme Rufino va donar algunes pinzellades dels
inicis de la banda, que el llibre plasma amb detall, i de tot
el que s’ha pogut recopilar gràcies a la tasca minuciosa de
documentació i arxiu d’apunts, imatges, programes de mà i
tot allò que son pare va atresorar i que ha constituït una base
valuosíssima amb que fer realitat un llibre tan ric i complet.
Després dels parlaments, la música va demanar el seu torn
i un doble quintet de vent, dirigit per Lluís Tur, va interpretar
un breu i brillant concert, reforçat per la bona sonoritat del
Racó de l’Abadia.
L’acte va acabar amb un homenatge als directors de la banda
o els seus descendents i parents, així com a la vídua de Ricardo Rufino i la resta de la família, i altres personalitats relacionades amb la Filharmònica. Tots ells van rebre un exemplar
del llibre, publicació realitzada als tallers de Gràfiques Ventura de Borriana i finançada íntegrament per l’Ajuntament, i
que pot adquirir-se a les llibreries de la ciutat.
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L’Ajuntament destinarà 221.000 euros del SEPE per a
la contractació de 113 desocupats agrícoles a l’estiu
La corporació municipal de Borriana va aprovar per
unanimitat, en sessió plenària extraordinària celebrada el 25 de juny, un expedient de modificació del
pressupost -per mitjà de la concessió de crèdits extraordinaris- per a incorporar un total de 221.136,89
euros en ajudes del Servei d’Ocupació Públic Estatal
(SEPE), que permetran contractar 113 desocupats
del sector agrícola durant els mesos d’estiu.

L’edil també va recordar que, com en els últims anys,
l’Ajuntament serà exigent i exhaustiu amb tota la documentació aportada pels perceptors d’ajudes per
a evitar discriminacions en el procés de baremació
i posterior contractació. En este sentit, la taula de
baremació estarà integrada per la mateixa edil, un
tècnic municipal i representants dels dos sindicats
majoritaris.

La regidora de Polítiques Actives d’Ocupació, Ana
Montagut, va explicar que l’expedient inclou en esta
quantia els salaris dels desocupats i les corresponents quotes a la Seguretat Social, tot amb càrrec a
la subvenció atorgada pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social a través del SEPE.

Este tràmit servirà per a crear aplicacions pressupostàries noves amb les quals atendre despeses de
manteniment de camins rurals i espais naturals o
d’interés patrimonial del terme municipal, per mitjà
de cinc memòries que comprenen el període entre
el 15 de juliol i el 30 de setembre.

“Són 113 famílies de Borriana les que es veuran beneficiades este estiu per estes contractacions, de
manera que arribarem quasi al 50% dels desocupats del sector a la ciutat”, va manifestar Ana Montagut, la qual es va referir que les xifres del SEPE
del passat mes de maig a Borriana van reflectir una
taxa de 248 aturats agrícoles.

Així, s’actuarà en el condicionament i neteja dels camins del Cedre, la Coixa, Artana i altres d’adjacents
a estos, així com en la millora i adequació del llit del
riu Anna, paratge natural del Clot de la Mare de Déu,
entorn de la Torre Carabona i en els horts d’oci Parc
de Calatrava.
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EL BIM “EL PLA” és una publicació gratuïta que
els ciutadans podran trobar periòdicament a les
oficines municipals. Si el lector troba qualsevol
deficiència en la distribució o en l’adquisició de
la publicació, es prega fer el corresponent suggeriment a la redacció per poder oferir un millor servei d’informació. El Butlletí no comparteix necessàriament les idees expressades als
articles signats.

ANUNCIE’S EN EL BIM (Tarifa per inserció)
1 mòdul.............................................27 euros
2 mòduls...........................................54 euros
3 mòduls...........................................81 euros
4 mòduls........................................108 euros
1/2 pàgina.......................................216 euros
8 mòduls.........................................288 euros
9 mòduls.........................................324 euros
1 pàgina..........................................432 euros
Contraportada................................500 euros
Encartament (2 pàgines)...............700 euros
Encartament (4 pàgines)...............900 euros
més 21% d’IVA
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La desocupació va
descendir al maig en 227
persones respecte al
mateix mes de 2013

L’Ajuntament estalviarà
25.000 euros en 2014 amb
l’avanç del període de
pagament de l’IBI
La Junta de Govern Local va aprovar el dilluns 16 de juny
els padrons de l’impost sobre béns immobles, que preveuen una recaptació de 9,6 milions d’euros per este concepte i que presenten enguany la novetat de l’avanç del
període de pagament –entre el 15 de juliol i el 15 d’octubre
en fase voluntària-.
Així ho va explicar el regidor d’Hisenda, Juan Fuster, que
va argumentar que esta mesura pretén adaptar estos terminis als que fixen la immensa majoria dels ajuntaments
de la província, “a fi de millorar l’estat de la Tresoreria Municipal durant l’exercici econòmic i també estalviar entorn
de 25.000 euros anuals en despeses financeres, en no haver de fer ús de la pòlissa de crèdit”.

L’alcalde, José Ramón Calpe, va fer balanç de l’actual
mandat municipal en complir-se el passat dia 11 de
juny els tres anys de la seua presa de possessió com
a alcalde de la ciutat per al període 2011-2015. Calpe
es va referir concretament als punts que va abordar
en el discurs de constitució de la nova corporació municipal, en què la desocupació i la crisi van marcar la
seua principal preocupació per a este cicle.
El primer edil va donar a conéixer les dades del Servei
Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) relatives a la desocupació a Borriana durant el passat mes de maig,
que reflecteixen un descens en 66 persones respecte
al mes d’abril d’enguany i de 227 en relació amb el
mes de maig de 2013. L’informe del SEPE sobre Borriana revela el nivell més baix de desocupació en els
sectors industrial i de la construcció en un mes de
maig des de 2008, així com el primer descens en el
del sector serveis al maig des de 2007, mentre que
l’agricultura suma 30 aturats més pel final de la campanya citrícola.
A pesar de tot, la desocupació continua afectant 3.924
persones a la ciutat, “i a pesar dels signes de millora,
continua sent inassumible la taxa de desocupació a
Borriana i hem de fer el que es puga per accelerar este
descens”, va apuntar José Ramón Calpe, que cita les
mesures adoptades per l’Ajuntament a través del Pla
municipal d’ocupació –consensuat per tots els grups
polítics-, el programa 1nn0va per a impulsar projectes emprenedors a Borriana, l’adhesió a l’Estratègia
provincial de foment de l’ocupació, l’emprenedoria
i la promoció econòmica, cursos específics per a
col·lectius d’especial protecció o la posada a disposició d’una aula d’informàtica tutoritzada per a facilitar
l’accés als portals d’ocupació per Internet.

Fuster va recordar també que els borrianencs es beneficiaran d’una reducció en el rebut de l’IBI del 3,23%, “una
rebaixa de l’impost que ha estat possible gràcies a les
polítiques de contenció en la despesa i renegociació a la
baixa dels contractes dutes a terme en els últims anys,
que ens han permés millorar la situació econòmica de
l’Ajuntament, rebaixar l’índex d’endeutament i repercutir
estes bones dades alleugerint la càrrega impositiva dels
ciutadans per mitjà de la congelació de les taxes i la rebaixa de l’IBI”.
El regidor d’Hisenda va informar, així mateix, que ha augmentat lleugerament el percentatge de rebuts domiciliats
de l’IBI, una fórmula que comporta un descompte de l’1%
sobre la forma de pagament tradicional.
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L’Ajuntament aprova
rebaixar en un 1,4% els
interessos del préstec
per al pagament a
proveïdors

Borriana garanteix
el servei de menjador
escolar a les famílies
més necessitades
amb l’Escola d’Estiu
Municipal

El consistori s’acull a la mesura prevista pel Ministeri
d’Hisenda per a les administracions locals que compleixen els objectius d’estabilitat
El regidor Juan Fuster anuncia que l’endeutament
municipal rondarà el 55% al tancament de l’exercici
de 2014
La corporació municipal va aprovar el dia 9 de juny i per
majoria, en sessió plenària extraordinària, la reducció
de l’1,4% dels interessos del préstec subscrit per al pla
de pagament a proveïdors.
Esta mesura, aplicable sobre l’euríbor a 3 mesos, és
una de les que ha oferit el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques als ajuntaments que estan
complint els objectius d’estabilitat pressupostària, i va
ser publicada el passat 14 de maig per la Secretaria
General de Coordinació Econòmica i Local, dependent
de l’esmentat ministeri, en virtut de la millora de les
condicions de finançament de l’Administració central.
Així, l’Ajuntament s’ha acollit a esta modificació de les
condicions financeres de l’operació d’endeutament
subscrita en 2012, per import de 3,8 milions d’euros,
la qual cosa suposarà un estalvi de 27.000 euros en
l’exercici de 2014 i un acumulat de 229.000 euros durant la vigència del préstec, segons va explicar en el
transcurs de la sessió plenària el regidor d’Hisenda,
Juan Fuster.
L’edil va explicar també que l’Ajuntament de Borriana
està complint el pla d’ajust, fins i tot superant les previsions inicials, i va reiterar l’aposta de l’equip de govern per la reducció de l’endeutament, que ha passat
del 110% al 75%, i que rondarà el 55% al tancament de
l’exercici de 2014, segons va avançar Fuster.
L’únic punt de l’ordre del dia va eixir endavant amb
els vots a favor dels grups municipals de PP i CIBUR, i
l’abstenció del PSOE.

Esta activitat, organitzada per la Regidoria de Serveis
Socials, inclou esta prestació des de la seua primera
edició fa 29 anys
La Regidoria de Serveis Socials organitza enguany
la vint-i-novena edició de l’Escola d’Estiu Municipal,
en la qual participaran un any més 350 alumnes entre 3 i 14 anys durant tot el mes de juliol, amb l’opció
d’inscriure’s també al posterior campament d’estiu entre l’1 i el 15 d’agost.
Durant este mes i mig, els menors les famílies dels
quals hagen sol·licitat ajudes per al pagament del
menjador escolar podran beneficiar-se de la gratuïtat
d’este, una vegada atorgades les esmentades ajudes
després de la baremació realitzada pels tècnics dels
Serveis Socials Municipals i el compliment dels requisits mínims, segons va informar la regidora de l’àrea,
Mercedes Giménez.
La XXIX Escola d’Estiu Municipal de Borriana tindrà
lloc enguany al col·legi públic Novenes de Calatrava i,
com en les anteriors edicions, ofereix una àmplia oferta lúdica i formativa amb tallers, jocs i activitats per a
tots els alumnes, bé a les aules o als patis.
Juntament amb tota esta oferta, la Regidoria de Serveis Socials ha tornat a programar una nova edició de
l’Escola d’Estiu Especial per a alumnes d’educació especial.
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L’Ajuntament ultima la renovació de la xarxa d’aigua
potable als carrers de Colom i l’Escorredor
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 Santa Cristina i Mare de Déu de la Cabeza, incloent-hi la renovació de totes les connexions domiciliàries.

Les obres continuaran al mes de juliol al Pla i al carrer
de Sant Jaume, vial que l’Ajuntament convertirà en zona
d’ús parcial per a vianants amb un nou paviment
L’Ajuntament de Borriana, en el marc de la fase número 17
del Pla de renovació de la xarxa municipal d’aigua potable,
ultima les obres d’instal·lació de les noves canalitzacions al
carrer de Colom i en un tram de l’Escorredor.
Així, després d’actuacions el passat mes de maig a la zona
marítima, els treballs al carrer de Colom han consistit en
el desdoblament de l’única canonada de 80 mil·límetres de
diàmetre i fibrociment per altres dues de polietilé de 110
mil·límetres, ubicades davall de cada una de les voreres i
que enllacen amb les artèries existents als carrers de Tarancon i Sant Victorià. A més, les obres s’han completat
amb la renovació i ampliació de les voreres fins a 1,20 metres d’amplària.
D’altra banda, els treballs a l’Escorredor consisteixen en la
renovació de la conducció principal de fibrociment de 150

L’alcalde, José Ramón Calpe, i el regidor de Via Pública, Javier Perelló –acompanyats per l’enginyer municipal, José
Luis Monfort; el director de l’àrea d’abastiment de Facsa,
Pascual Maximino, i el delegat de l’empresa a la ciutat, Rafael Lahuerta-, van supervisar estos treballs i van destacar
la importància de la renovació realitzada a Borriana des de
l’any 2004, la qual cosa ha permés minimitzar les fugues,
ampliar la pressió i millorar l’abastiment, i modernitzar
tota la xarxa, facilitant qualsevol reparació sense grans
obres i detectant qualsevol problema a través d’un sistema
de control i gestió avançat.
Només durant este any 2014 s’instal·laran un total de 2,1
quilòmetres de canonades i se substituiran més de 200
connexions domiciliàries a la ciutat.
Una vegada finalitzades les obres als carrers de Colom i
l’Escorredor, la fase número 17 del Pla de renovació de la
xarxa municipal d’aigua potable continuarà amb treballs a
la plaça del Pla este mes de juliol, amb una duració d’unes
tres setmanes. Esta actuació consistirà en la renovació de
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, el Barranquet i la Tanda, on ja està renovada la
xarxa.
També al juliol estan previstes les obres al carrer de Sant
Jaume, substituint l’única canonada de 50 mil·límetres per
altres dues de 75 mil·límetres i pavimentant tot el vial com
a zona d’ús parcial per a vianants.
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El Ple sol·licita a
la Generalitat la
felicitació pública a 4
policies locals per les
seues actuacions

tació en un 95% de la plataforma de gestió integral Eurocop, la
qual cosa ha convertit la Policia Local de Borriana en tota una
referència per a altres plantilles i ha merescut el reconeixement de l’empresa creadora d’esta eina. Gràcia a l’esmentada
plataforma, ha estat possible millorar notablement en operativitat, reduir temps i tràmits, i guanyar en eficiència.
Gallardo també ha creat el portal www.policialocalburriana.
es, el codi QR vinculat a este web i imprés en els vehicles patrulla, i el compte oficial de Twitter @poli_burriana.
També en l’àmbit de la Policia Local, el Ple va sol·licitar al
Ministeri d’Hisenda i Administració Pública un pronunciament
favorable per a la provisió definitiva de dues places d’inspector
del cos.

La Policia Local amplia
la sala de comunicacions
112 i millora la seua
tecnologia
L’Ajuntament eleva el reconeixement als oficials Mario Trullén i Juan Carlos Gavara, i als agents Miguel Ángel Sánchez
i Carlos Gallardo
La corporació municipal va abordar el 2 de juny en sessió
plenària ordinària la iniciació de diversos expedients per a
sol·licitar un reconeixement oficial per part de la Generalitat
Valenciana a diversos agents de la Policia Local que han destacat per la seua actuació i conducta en l’exercici de la seua
tasca.
Entre ells figura l’oficial Mario Trullén Torres, que el passat
28 de maig va salvar la vida d’un conegut veí de la ciutat en
practicar-li les maniobres de reanimació cardiopulmonar
després de patir diverses crisis cardíaques. Trullén es trobava
als voltants de la cafeteria en què la víctima va patir este atac,
i va ser requerit pels clients davant de la gravetat de la situació. L’oficial, juntament amb l’agent Pedro Molina Cabrera
–agent de la Policia Local d’Almassora- va mantenir l’afectat
amb vida fins que van arribar les assistències mèdiques, que
el van traslladar d’urgència a l’Hospital General de Castelló,
on evoluciona favorablement.
També es va elevar la petició per a la felicitació pública a
l’oficial Juan Carlos Gavara Aymerich i a l’agent Miguel Ángel Sánchez Paz, que van frustrar un robatori amb força el
passat 24 de gener, mentre patrullaven en horari nocturn.
Ambdós van sorprendre de matinada dos joves als voltants
d’un establiment al carrer de les Eres, del qual havien forçat
la persiana, i van iniciar una persecució quan estos van fugir.
Els dos policies van poder atrapar un d’ells i van aconseguir
aclarir en esta mateixa operació dos robatoris més, l’un en un
vehicle i l’altre a l’interior d’un vehicle, a més de permetre la
localització del còmplice fugit. Per tot això, la Policia Local de
Borriana va rebre la felicitació de la Guàrdia Civil.
Finalment, es va proposar la distinció de l’agent Carlos Gallardo Martín per la seua tasca en la informatització, millora
de la gestió i participació de la Policia Local de Borriana en les
xarxes socials. En este sentit, Gallardo ha impulsat la implan-

L’alcalde, José Ramón Calpe, va visitar el 20 de juny la
Prefectura de la Policia Local amb motiu de les reformes realitzades per a l’ampliació de la sala de comunicacions 112 i la millora de l’equipament tècnic en esta.
Acompanyat per la regidora de Seguretat, Esther Pallardó, i l’intendent principal de la Policia Local, Francisco Catalán, Calpe va comprovar la redistribució de
l’espai en esta sala, que ja està demostrant la seua eficàcia en facilitar una major coordinació i operativitat en
tots els serveis del dia a dia.
D’altra banda, les grans pantalles de la sala 112 reben
ja la imatge de les noves càmeres de vídeo, d’alta definició i robotitzades, instal·lades per a la vigilància del
trànsit en vies urbanes i de diversos edificis públics
municipals.
A més, segons va explicar la regidora Esther Pallardó,
la Policia Local ha iniciat el procediment administratiu
per a la renovació de les emissores i la migració del
sistema analògic al digital, “la qual cosa millorarà notablement la qualitat de les comunicacions i permetrà
la localització GPS de cada unitat, i també la seua connexió amb la xarxa Comdes”.
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La Policia Local controla
222 vehicles i deté tres
persones en la campanya
contra el consum
d’alcohol i drogues
La Policia Local de Borriana va realitzar un total de 222
controls a vehicles i va detenir tres persones en la campanya desenvolupada la primera setmana de juny per a
vigilar el consum d’alcohol i drogues al volant.
Dels 222 conductors controlats, 7 van donar positiu per
alcoholèmia (3,15%), 4 d’ells sancionats per infracció
administrativa i els altres 3 detinguts per conduir amb
una taxa superior a 0,6 mil·ligrams per litre d’aire expirat, tipificada com a delicte, per la qual cosa es van instruir els corresponents atestats i van quedar en llibertat
a l’espera de citació per a judici ràpid.
Esta campanya, a la qual es va adherir la Policia Local de Borriana en les vies d’àmbit municipal, va estar
impulsada a escala nacional per la Direcció General de
Trànsit.

L’Associació Nacional
d’Entrenadors de Futbol
Sala celebra el seu
congrés a Borriana
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La Jubilata’s Cup es converteix en la millor eina de
promoció turisticonàutica de Borriana

Grupo Clínico Doctor Senís en ORC, Modark en RI i Maremoto
IV en RI Promoció es van proclamar campions absoluts de la
quarta Jubilata’s Cup, celebrada els dies 28 i 29 de juny, i que
amb 52 embarcacions, més de 300 navegants i 1.500 visitants
s’ha consolidat actualment com l’esdeveniment nàutic més
participatiu de la província de Castelló.
Com a complement a la competició esportiva, una àmplia
oferta lúdica per a tots els públics va servir per a posicionar
la localitat de Borriana com una destinació turística i nàutica.
Més de 400 persones van participar en baptismes de vela i piragua, passejos de motor pel Port de Borriana, visites a la goleta Tirant I de la Generalitat Valenciana i la resta d’activitats
proposades per les Escoles de la Mar de la Generalitat Valenciana a través de l’Escola de la Mar de Borriana, mentre que
un miler de persones van gaudir de l’oferta gastronòmica proposada per les terrasses de Marina Burriananova i de la visita
a l’embarcació de 32 metres d’eslora de Salvament Marítim
Guardamar Polimnia.
En l’àmbit esportiu, el Grupo Clínico Doctor Senís de Marina
Burriananova es va imposar en la classe ORC A i en la general conjunta de les classes ORC després de guanyar en les
tres mànegues disputades entre dissabte i diumenge amb les
condicions ideals típiques per a la vela a Borriana: sol i vents
entre 10 i 12 nucs.

En segona posició després de l’actual campió d’Espanya i subcampió de la Copa del Rei de vela va quedar el Fyord-Valencia
Luxury, amb base també en Marina Burriananova, tancant el
podi el Grespania. En ORC B, el gran vencedor va estar el Reti
del RCN València, seguit del Garví i l’Agüita Salá.
En la classe RI el Modark de Marina Benicarló es va proclamar campió després d’imposar-se també en la categoria RI A
per davant del Manguicu II i el Kailoa I de Ximo Feliu, creador
de la Jubilata’s Cup.
En RI B la victòria va estar per al Gurugu Uno del RCN Castelló, acompanyat en el podi per Migjorn Dos i Danico.
Finalment, en la classe RI Promoció, una autèntica festa de
la vela amb 28 embarcacions inscrites, es va imposar el Maremoto Cuarto de Juan Pablo Aracil, secundat per Ulavela i
Polaris-Crisol.
L’entrega de trofeus va estar presidida per l’alcalde, José
Ramón Calpe, acompanyat per la vicepresidenta de la Diputació de Castelló Esther Pallardó, la regidora de Turisme de
l’Ajuntament, Belén Sierra, i el regidor d’Esports, Juan Fuster.
La Jubilata’s Cup ha estat organitzada un any més per Marina
Burriananova, Ajuntament de Borriana, Club de Regates de
Borriana, Escoles de la Mar de la Generalitat, Kailoa Charter i
Tecninau Cooperativa, amb el suport de la Diputació de Castelló i la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana.
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Borriana inaugura a la Torre del Mar una completa i
variada programació estival

Amb el lema “A Burriana, l’estiu”, el Consistori edita
un complet programa amb les activitats de les regidories de Turisme, Cultura, Deportes i Festes per a
l’estiu
La Torre del Mar del Grau de Borriana va inaugurar la
nit del 27 de juny la programació estival de l’Ajuntament
amb una actuació del grup de teatre del CEAM, que va
evocar la figura de Manuel Peris Fuentes, que fóra alcalde de la ciutat al final del segle XIX.
Amb el mateix rerefons de la torre medieval, els regidors de Turisme, Cultura, Esports i Festes -Belén Sierra, Enrique Safont, Juan Fuster i Carlos Solá, respectivament- van presentat el llibre que recopila totes les
activitats de les esmentades àrees i que, davall el lema
“A Borriana, l’estiu”, uneix en 40 pàgines i format de mà
l’oferta per als mesos d’estiu a la ciutat i la seua zona
marítima (www.burriana.es/images/stories/pdf/premsa/estiu.pdf).
“Hem tractat un any més d’oferir la informació més
completa possible i de tractar de comprendre amb totes
les activitats tot tipus de públics i edats, així com la combinació d’esdeveniments culturals, turístics, esportius i
festius”, va valorar Belén Sierra.
Una de les novetats enguany serà la degustació gastronòmica de què podran gaudir gratuïtament les persones que participen en les visites guiades al Clot de la
Mare de Déu, que se sumaran a les del nucli antic o les
eixides amb bicicleta programades per l’àrea de Turisme pel terme municipal. “Per a totes elles és molt important que els interessats s’inscriguen prèviament, bé
a l’Oficina de Turisme al costat de l’Ajuntament o a la
Tinència d’Alcaldia del Port”, va apuntar Sierra.
La concentració de les activitats infantils a la platja el cap de setmana és un altre dels canvis enguany,
amb tallers mediambientals i de conscienciació sobre
l’accessibilitat per als més menuts, a més de les gimca-

nes i activitats lúdiques i esportives habituals.
En l’apartat cultural, tal com va explicar Enrique Safont,
les arts escèniques tornen els divendres a la nit en el
Cicle de Teatre d’Estiu a la Torre del Mar, amb quatre
espectacles programats mitjançant la col·laboració entre l’Ajuntament i la Generalitat Valenciana en el marc
de CulturArts.
Música en la Malva-rosa i en el Payà
La música també serà protagonista de l’estiu amb distintes actuacions, com ara el cicle de música i cant a
l’agost al costat de l’ermita de la Malva-rosa, amb motiu
del seu centenari; o el concert de la Jove Orquestra de
la Generalitat el 23 de juliol al Teatre Payà.
El calendari esportiu inclou una gran varietat de disciplines, tant en sec com a la platja o la Piscina Municipal,
segons va explicar Juan Fuster, el qual va destacar les
activitats d’iniciació nàutica, els esdeveniments esportius organitzats pel Servei Municipal d’Esports com el
Campus Multiesportiu Saludable o el Torneig de Futbol
7 -el més important de la província a l’estiu- o els campionats i lligues locals en col·laboració amb els distints
clubs de la ciutat.
Les festes taurines tornen al Carme
En l’apartat de festes, la principal i més pròxima novetat
serà la recuperació de les exhibicions taurines al barri
marítim del Carme, amb bous els dies 17, 18 i 19 de juliol; així com la tornada del popular esmorzar de sardines torrades.
Els llibres amb la programació, ja disponibles, poden
recollir-se gratuïtament a la Tinència d’Alcaldia del
Port, a l’Ajuntament de Borriana, a l’Oficina de Turisme i
en altres edificis municipals. Així mateix, també està accessible en format PDF en el web de l’Ajuntament (www.
burriana.es), a través de l’enllaç directe www.burriana.
es/images/stories/pdf/premsa/estiu.pdf.

INFORMACIÓ MUNICIPAL

L’Ajuntament organitza
al Casal Jove cursos
d’introducció a les
tècniques artístiques i
d’oratòria per a este mes
de juliol

La Setmana Cultural
Flamenca compleix 10
anys

Els dies 19, 20 i 21 de juny, la ciutat va acollir la desena
edició de la Setmana Cultural Flamenca de Borriana, un
cicle consolidat i referent per als aficionats, i que ha estat
organitzat un any més per l’Associació Cultural Juan Varea,
amb el patrocini i recolzament de la Regidoria de Cultura
de l’Ajuntament.

La Regidoria de Joventut ha organitzat per al este mes
de juliol al Casal Jove un curs d’introducció a les tècniques artístiques i un altre d’oratòria, segons va donar
a conéixer el 30 de juny l’edil de l’àrea, Belén Sierra,
acompanyada per l’artista Rosana Asensio i la borrianenca Mar Arambul, que col·labora en l’organització.
El curs sobre tècniques artístiques, impartit per la
mateixa Asensio, membre del grup Beniart, es desenvoluparà els dilluns 7, 14 i 21, en horari de 10.30 a
13.30 hores, i pretén facilitar un primer contacte amb
les tècniques i materials en l’art i explorar les distintes possibilitats. Les sessions, amb una part teòrica i
una altra de pràctica, abordaran el dibuix, la pintura en
aquarel·la, oli i acrílic; el collage i el gravat; a més de la
tècnica de l’estampat en peces tèxtils i la customització
d’estes.
D’altra banda, el curs d’oratòria es desenvoluparà el
dia 24, de 10 a 13 hores, i l’impartirà l’actor i director
de doblatge Francesc Fenollosa, conegut per ser la veu
del Geni Tortuga de Bola de Drac. Este curs tracta de
millorar l’expressió verbal i no verbal, afrontar intervencions en públic o entrevistes de treball i guanyar en
confiança davant d’estes.
El curs d’introducció a les tècniques artístiques té un
cost global de 30 euros, o de 12 euros per sessió; mentre que el d’oratòria té un preu de 15 euros. Les inscripcions estan obertes al Casal Jove.

El programa d’enguany es va vore reforçat amb motiu del
desé aniversari i de l’alt nivell que caracteriza els responsables de l’entitat, que va sorgir arran de l’afició al flamenc
a Borriana, en gran part gràcies a la figura del “cantaor”
borrianenc de fama internacional Juan Varea Segura.
Precisament, a l’Auditori Juan Varea, va tindre lloc un recorregut didàctic pels distints “palos” del flamenc, a càrrec
del flamencòleg Juan Bascón i amb exemples pràctics de
la mà de cantaors i guitarristes, i l’actuació final de la reconeguda cantant de cobla Paqui Torres.
El Teatre Payà també va ser escenari d’un gran espectacle
de ball i cant dins d’esta Setmana Cultural Flamenca, amb
la ballarina Aloma de Balma i el seu quadre flamenc, i la
música de la jove i prometedora “cantaora” María Ángeles
Martínez, acompanyada a la guitarra pel professor Fernando Rodríguez.
El cicle, un dels millors de la província en el món del flamenc, va finalitzar amb un sopar al restaurant Brisamar II,
amb la participació de tots els “cantaors” i guitarristes de
l’Associació Cultural Juan Varea Segura.
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El CMA Martí de Viciana
ofereix més de 2.000
places el pròxim curs
en música, dansa i arts
plàstiques

L’Ajuntament felicita
Gloria Amiguet Boix pel
seu centenari

El regidor de Cultura, Enrique Safont, i el director del
Centre Municipal d’Estudis Rafel Martí de Viciana, Pepe
Azpitarte, van informar del bon ritme de les matriculacions per al pròxim curs, que tornarà a oferir més de
2.000 places per a l’àmplia oferta d’activitats en música, dansa i arts plàstiques.
“Els primers dies han confirmat les bones expectatives per al curs 2014-2015 i també per a les activitats
d’estiu previstes, com l’Escola d’Estiu i la Setmana Musical d’Estiu”.
El període de matrícula continua obert i tota la informació es troba disponible en el web www.cmeviciana.
es i també presencialment a les oficines del mateix
centre en horari matinal.
Safont i Azpitarte van valorar la fidelització de
l’alumnat com una prova de l’èxit, reputació i bon funcionament del CMA Martí de Viciana, així com de la
campanya de promoció realitzada en les últimes setmanes, que continua ara amb la difusió d’un espot
publicitari sobre el centre (https://www.youtube.com/
watch?v=pFQjCTwMQsc).
El regidor de Cultura va recordar que el centre oferirà
el pròxim curs per primera vegada la possibilitat que
les taxes puguen abonar-se mensualment, permetent
una major facilitat de pagament als usuaris de les activitats.

La borrianenca Gloria Amiguet Boix va cumplir cent
anys el dia 26 de juny i ho va celebrar juntament
amb la seua família en un xalet de la Serratella,
al qual van acudir també per felicitar-la l’alcalde,
José Ramón Calpe; la regidora de Serveis Socials i
Tercera Edat, Mercedes Giménez, i l’edil Belén Sierra.
L’Ajuntament ofereix des de l’any 2008 el programa Centenaris, que proposa un homenatge públic
a totes les persones que arriben a la centúria. La
Regidoria de Tercera Edat envia una carta als seus
familiars per tal d’oferir-los esta possibilitat i, en
cas de rebre el consentiment, els brinda un merescut reconeixement.
José Ramón Calpe va obsequiar Gloria amb una
caixa de bombons, en la qual una placa metàl·lica
recorda l’efemèride i el reconeixement de
l’Ajuntament a esta centenària. Després d’una àgape, l’homenatjada va bufar els tres ciris del pastís
i la família va brindar amb ella i amb els representants municipals per la seua longevitat i el seu aniversari.
Nascuda el 26 de juny de 1914, Gloria és una mica
major que el seu únic germà, Manuel, exregidor
de l’Ajuntament i que compta amb 95 anys. Viuda i
sense descendència, va estar acompanyada el dia
26 pels seus nebots, nebots néts i els fills d’estos
en un dia molt especial.
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Borriana treballa en el
pla d’emergències del
festival Arenal Sound
2014
La sala de sessions de l’Ajuntament va acollir una
reunió de coordinació, presidida per l’alcalde, José
Ramón Calpe; amb motiu de l’elaboració del pla
d’emergències del festival Arenal Sound 2014.
La Conselleria de Sanitat elaborarà ara este pla
d’emergències a partir del pla d’autoprotecció
presentat per l’empresa organitzadora de
l’esdeveniment, i demanarà per a això tots els informes de les distintes parts implicades.

Arenal Sound amplia les
eixides d’emergència dels
recintes de concerts per
optimitzar una possible
evacuació
El festival presenta una simulació, realitzada
per tècnics de la UPV, per a desallotjar més de
87.000 persones en 13 minuts
La sala de plens de l’Ajuntament va acollir el 20
de juny la presentació d’una simulació d’evacuació
dels recintes de concerts de l’Arenal Sound en cas
d’emergència, elaborada per tècnics de la Universitat Politècnica de València per encàrrec de
l’empresa promotora de l’esdeveniment.
El catedràtic d’Enginyeria de la Construcció de la
UPV, Antonio Hospitaler, va exposar el desenvolupament d’esta simulació davant de l’alcalde, José
Ramón Calpe; la regidora delegada de l’Arenal

Sound, Ana Montagut; diversos edils de la corporació, l’intendent principal de la Policia Local,
tècnics municipals i de la Generalitat Valenciana,
i els directors del festival, Juan Montoliu i David
Sánchez.
Segons este estudi, realitzat per mitjà d’un sofisticat programari, els recintes de concerts del festival Arenal Sound poden albergar una ocupació
màxima de 87.129 persones, si bé Hospitaler recomana un aforament de 60.000, sobre una superfície de 53.315 metres quadrats del recinte de concerts més 14.456 metres quadrats més del Beach
Club (67.771 m2 en total).
Així, el càlcul preveu un temps total d’evacuació
a un espai exterior segur de 13 minuts, que podria ser de 15 màxim si es produïra algun bloqueig
en eixides principals, tot això comptant amb una
hipotètica ocupació màxima de 87.129 sounders.
L’estudi ha tingut en compte també la presència de
6.000 persones al passeig marítim i 3.000 més a la
platja en el moment de l’evacuació.
Sobre una altra hipòtesi de 66.000 sounders en dos
concerts simultanis, sempre molt per damunt de
la realitat, el temps d’evacuació seria de 10 minuts.
Per a això l’organització ha previst diverses millores quant a les eixides d’emergència i el flux de
persones en estos casos. Així, s’han corregit possibles bloquejos en les eixides d’emergència tocant al Port, eliminant les dobles portes situades
en esta zona i ampliant el vial del Port, deixant les
voreres diàfanes en afegir la zona d’aparcament.
A més, s’ampliarà en 7 metres l’eixida més pròxima a l’escenari principal i se n’ha reduït una altra
per tal de disminuir el flux pel vial del Port, a fi
d’evitar que es tapone.
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L’Ajuntament felicita
els joves regatistes de
l’Illes Columbretes pels
seus èxits en els Jocs
Esportius de Vela de la
Comunitat

Calpe i Fuster feliciten
les gimnastes de
Borriana pels seus
èxits en els campionats
provincial i autonòmic

L’alcalde, José Ramón Calpe, i el regidor d’Esports, Juan
Fuster, van rebre el 24 de juny a l’Ajuntament els alumnes
del col·legi Illes Columbretes que van aconseguir a principi
de mes el títol de campions dels Jocs Esportius de Vela de
la Comunitat Valenciana, així com els components del segon
equip del col·legi, que van obtenir el bronze en esta mateixa
competició.

L’alcalde, José Ramón Calpe, i el regidor d’Esports, Juan Fuster; van rebre el 23 de juny a l’Ajuntament les integrants del
Club Gimnàstica Rítmica Borriana, que van obtindre distints
trofeus i medalles en els campionats provincial i autonòmic
celebrats a l’Alcora i Benidorm, respectivament.

Acompanyats pel seu professor d’Educació Física, Santiago
Granell, els joves regatistes van explicar com es va desenvolupar la competició i la final autonòmica, disputada en aigües
de Borriana -amb base a l’Escola de la Mar-, i en la qual van
participar 8 equips (els dos de l’Illes Columbretes, un altre del
Club Nàutic de Borriana, cinqué classificat; així com els de
Campello, Dénia i València).
Els alumnes van mostrar a Calpe i a Fuster les seues copes i
les seues medalles, que no són les primeres en el seu palmarés, ja que el col·legi Illes Columbretes ja va obtenir en l’edició
de 2011 un tercer lloc.
L’alcalde i el regidor d’Esports van felicitar tots els regatistes per este èxit i els van animar a assolir nous èxits per a la
vela a Borriana i a consolidar una base i afició a este esport
a la ciutat, sobretot tenint en compte l’existència de dos ports
esportius i una de les millors escoles de vela de tot el litoral
mediterrani.
Abans de posar per a la foto de record, els alumnes van
rebre de mans de Calpe i de Fuster un obsequi en nom de
l’Ajuntament.
Els Jocs Esportius de Vela estan organitzats per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports juntament amb la Federació
de Vela de la Comunitat Valenciana, en col·laboració amb les
Escoles de Vela, tant de la Generalitat com de la FVCV.

Calpe va felicitar les joves gimnastes en nom de tota la ciutat i
es va interessar per les especialitats practicades per cada una
d’elles, l’edat a la qual es van iniciar en este esport i les hores
d’entrenament que hi dediquen setmanalment. “L’èxit només
arriba si es treballa i es prepara”, va expressar el primer edil,
que va reconéixer també el paper de les entrenadores i les
famílies en este èxit.
Per la seua banda, el regidor d’Esports, Juan Fuster, va
oferir al club la possibilitat d’ampliar la utilització de distintes instal·lacions municipals per a satisfer la demanda
d’entrenaments i va plantejar distintes alternatives, alhora
que es va posar a la disposició del club per al que necessiten.
En el campionat provincial, Alba Monfort i Lucía Tornador van
quedar primeres en les modalitats individuals de mans lliures i pilota, així com en equip; mentre que Ariday Gutiérrez va
aconseguir també l’or en pilota i Balma Cabedo va ser quarta, després d’un desempat per la tercera posició. En cadets,
África Arribas va obtenir també el màxim guardó per al club
borrianenc, mentre que María Nebot va ser tercera en maces.
En el campionat autonòmic, Alba Monfort i Lucía Tornador van
ser segones en individual i per equips, el mateix lloc que va
obtenir África Arribas en la seua categoria, mentre que Ariday
Gutiérrez va ser tercera i Balma Cabedo i María Nebot, sisena
i novena, respectivament.
Calpe i Fuster van entregar a totes les integrants del club un
obsequi abans de posar per a la foto de record.
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Borriana celebra un
Mercaplatja solidari a
benefici de la Fundació
Punjab

L’Ajuntament de Borriana va subscriure un conveni amb la
Diputació Provincial i la mercantil Mercaplaya, SL, per tal
de celebrar l’últim mercat extraordinari abans de l’estiu i
destinar el pagament de les taxes municipals, eximides per
l’Ajuntament, per a fins solidaris.
L’acord el van firmar la regidora de Serveis Socials, Mercedes
Giménez; la vicepresidenta de l’Àrea Social de la Diputació i
regidora a Borriana, Esther Pallardó; juntament amb Juan
Jarque i Andrés Corpas, en representació de Mercaplaya, SL,
i Enrique Jiménez, president de la Fundació Punjab, a la qual
van destinats estos fons.
Jiménez va rebre un xec per import superior a 2.200 euros per
a la fundació Punjab, dedicada a la integració del col·lectiu
gitano a la província de Castelló. En anteriors ocasions, la recaptació ha anat destinada a altres entitats, com la Fundació
Le Cadó contra el càncer de mama.

L’Ajuntament
subvenciona
les activitats
complementàries i
extraescolars de les
AMPA

L’Ajuntament de Borriana ha concedit subvencions per valor
de 9.000 euros a les distintes associacions de mares i pares
d’alumnes (AMPA) de la ciutat, en funció dels projectes presentats per estes entitats al consistori i atenent el criteri de la
comissió d’avaluació de les esmentades ajudes econòmiques,
a fi de contribuir a les activitats complementàries i extraescolars dels esmentats centres.
Així, segons va explicar la regidora d’Educació, Ana Montagut,
l’Ajuntament ha subvencionat projectes com els bancs de llibres del Novenes de Calatrava i del Pare Vilallonga, escoles
matineres del Novenes i del Penyagolosa, el musical Honey,
honey de l’IES Jaume I, el Multiesport cooperatiu del Francesc
Roca i Alcaide, o les activitats de dansa i el cicle d’anglés Trinity al Josep Iturbi.
Montagut va afegir que totes estes ajudes municipals s’han
atorgat de conformitat amb les bases reguladores de la convocatòria de les esmentades subvencions, a les quals poden
concórrer tots els centres d’infantil, primària i secundària de
Borriana.
“Des de l’equip de govern apostem per estes ajudes i fem costat a totes estes activitats formatives, impulsades per les distintes associacions de pares”, va manifestar l’edil d’Educació,
que va aprofitar per a felicitar les distintes AMPA pels projectes presentats i els ha animat a continuar treballant en la
mateixa línia.
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L’IES Jaume I guanya el
concurs Consumòpolis en
la seua fase autonòmica i
passa a la nacional

Calpe i Montagut
feliciten el jove
estudiant Pablo Sorribes
pel seu guardó en les
Olimpíades Acadèmiques

El primer tinent d’alcalde de Borriana, Juan Granell,
i les regidores de Comerç i Educació, Mercedes Giménez i Ana Montagut -respectivament-, van assistir
el 13 de juny a l’IES Jaume I a l’entrega dels premis
del concurs de consum responsable Consumòpolis,
un acte presidit per la directora general de Comerç
i Consum de la Generalitat Valenciana, Silvia Ordiñaga, acompanyada també per la directora de l’institut,
María José Palmer.

L’alcalde, José Ramón Calpe, i la regidora d’Educació,
Ana Montagut, van rebre el 12 de juny a l’Ajuntament el
jove borrianenc Pablo Sorribes, exalumne de l’IES Llombai i que ha estat recentment guardonat en l’especialitat
d’Humanitats en les Olimpíades Acadèmiques 2014 de
la Universitat Jaume I. Calpe i Montagut van felicitar
Sorribes per este èxit acadèmic i van conversar amb ell
i amb la seua família sobre els seus pròxims estudis de
Traducció i Interpretació, una vegada acabats els exàmens d’accés a la universitat. El primer edil va obsequiar Pablo amb un gravat commemoratiu de Borriana
i el va animar a obtenir nous èxits en la seua carrera.

Granell, Giménez i Montagut van felicitar tots els
equips participants, en especial els integrants de
Carpe Diem, guanyadors del concurs a escala autonòmica i que ara passaran a la fase nacional pel
seu treball relatiu a l’ús de les noves tecnologies.
Este èxit els ha fet mereixedors d’una recompensa
econòmica de 800 euros, que van rebre en forma de
xec de mans de Silvia Ordiñaga. L’IES Jaume I també
va rebre un premi de 300 euros per la implicació del
professor Fermín Silvestre en este projecte, ja que
l’institut de Borriana ha estat no sols el guanyador
del certamen, sinó el que ha presentat més equips a
Consumòpolis.
El concurs, que celebra la seua novena edició, té com
a finalitat aprofundir sobre el consum responsable,
combinant l’aprenentatge en la matèria amb el reforç de les tècniques relacionades amb les noves tecnologies.
En l’àmbit nacional, han participat en el certamen
més de 2.000 equips, amb uns 15.000 alumnes entre
10 i 16 anys. A la Comunitat Valenciana, han estat 136
els equips, dels quals 60 han arribat a la fase final,
en la qual ha resultat guanyador Carpe Diem, de l’IES
Jaume I.

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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ÁREA ECONÓMICA-INTERVENCIÓN
ANUNCIO
De orden del Sr. Alcalde Presidente del Magnífico Ayuntamiento de Burriana, se HACE SABER:
Que en sesiones celebradas los días 16 y 30 de junio de 2.014 la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento adoptó, entre otros, acuerdos referidos a la aprobación de los Padrones Fiscales del 2014 de los siguientes tributos :
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 2.014
-Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características Especiales 2.014
-Impuesto Sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 2.014
Impuesto sobre Actividades Económicas 2.014
Según lo acordado la duración del período de cobro de los recibos correspondientes a los padrones referenciados, así como su forma de cobro, quedó establecida como sigue:
a) EN PERIODO VOLUNTARIO: Del 15 de julio de 2.014 al 6 de octubre de 2.014, ambos inclusive, todos los días
hábiles en cualquiera de las oficinas de las entidades colaboradoras CAJA RURAL SAN JOSE DE BURRIANA,
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA “LA CAIXA”, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA “BBVA”
e IBERCAJA, previa presentación en las mismas del documento de pago expedido por el Ayuntamiento de Burriana, el cual será remitido al domicilio del obligado (sin que tal envío suponga notificación de la liquidación) o
podrá ser recogido en el SERVICIO MUNICIPAL DE RECAUDACION ubicado en la planta baja del Ayuntamiento
de esta localidad.
Para los recibos domiciliados se fija un cargo en cuenta de la mitad de la cuota líquida plasmada en padrón el
día 21 de julio de 2.014 y un segundo cargo por la cuota diferencial (cuota líquida de padrón bonificada en un 1%
-hasta 10€- menos el importe satisfecho en el primer cargo) en fecha 22 de septiembre de 2.014. Si por causas
imputables al interesado no se hiciera efectivo el importe del primer cargo domiciliado, se perderá el derecho a
la bonificación, procediendo a requerir el importe íntegro de la deuda en el segundo cargo
El citado documento sólo tendrá el carácter de justificante de pago cuando esté sellado por alguna de las
citadas Entidades Bancarias.
b)EN PERIODO EJECUTIVO: transcurrido el plazo en periodo voluntario sin haber hecho efectivo el pago, se
iniciará el procedimiento de apremio, incrementándose la deuda con el recargo, intereses de demora, costas
y gastos que se originen.
Lo que se hace público para general conocimiento y notificación a los interesados, con indicación de que los
citados padrones se hallan expuestos al público en el Área Económica por período de quince días a contar desde
el día de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme a lo dispuesto por
art.102.3 de la 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria , art. 12 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, y art. 70 de la Ordenanza
Fiscal General de Gestión, Inspección y Recaudación de los Ingresos de Derecho Público del Ayuntamiento de
Burriana.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, contra las liquidaciones incorporadas en los
citados padrones, podrá interponerse recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento,
en el plazo de un mes a contar desde la finalización del período de exposición pública indicado en el punto anterior, sin perjuicio de poder interponer cualquier otro que resultare procedente.
Burriana, a 30 de junio de 2.014

EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA
Fdo.: Juan Fuster Torres

CASAL JOVE

Els alumnes del col·legi
Pla d’Hortolans
representen al Payá el
musical “Soñando con
Disney”

El Teatre Payà va acollir el 13 de juny el musical “Soñando con
Disney”, a càrrec dels alumnes del col·legi d’educació especial Pla d’Hortolans, que van preparar esta obra des del segon
trimestre del curs.
La regidora de Serveis Socials, Mercedes Giménez, va assistit
a l’últim assaig previ a la funció per tal de traslladar el suport
de l’Ajuntament als actors i al claustre del centre, molt implicat en esta activitat de fi de curs.
Giménez va destacar la importància d’iniciatives com esta i
del treball encomiable que realitza este centre amb els seus
alumnes, “no sols dins de les aules sinó també fora, demostrant un gran dinamisme i la seua vertadera vocació”.
La directora del centre, Maribel Franch, va explicar que esta
obra teatral -en què van participar 50 actors- forma part d’un
projecte de treball per a fomentar els beneficis de les arts escèniques i plàstiques en estos alumnes d’educació especial.
“El teatre, igual que la dansa i altres expressions artístiques,
motiva molt els alumnes i és molt important per a reforçar la
seua autoestima, autoconcepte, treball en equip i l’ordre personal, a més de contribuir a la inserció, integració i normalització social, realitzant una activitat com la que puguen fer
els alumnes de qualsevol altre centre de Borriana”, va valorar
Franch.
La directora considera que esta experiència no sols és gratificant per als alumnes, sinó també per als pares i per als professors, i suposa la tornada al teatre després de quatre anys,
“gràcies al fet que comptem amb una instal·lació totalment
adaptada com el Teatre Payà, i totes les facilitats per part de
la Regidoria de Cultura”.
Maribel Franch va donar les gràcies a tot el claustre de professors, en especial a Gema Garí i també a les monitores del
menjador per la confecció del vestuari, que es complementa
amb disfresses cedides gratuïtament per l’empresa Monitors.
La directora també va tindre paraules de reconeixement per
a Maite Ventura, “que a pesar de la seua jubilació hi segueix
implicada com una més”, així com al Rotary Club de Borriana per aportar fons per a crear una zona d’ombra al pati del
col·legi.
La directora va avançar que, amb vista a l’any que ve, el
Pla d’Hortolans estudia fer un espectacle de dansa amb la
col·laboració de les ballarines Ana Llopis i Luisa Piquer.

L’Ajuntament
subvenciona les
activitats de
l’Agrupament Escolta de
Borriana

L’alcalde, José Ramón Calpe, i el president de
l’Agrupament Escolta de Borriana, Arturo Burdeus, van
subscriure l’11 de juny el conveni econòmic anual entre
l’Ajuntament i l’esmentada associació juvenil, que preveu una subvenció municipal de 2.500 euros per a les
activitats de temps lliure de l’entitat cap als joves.
Calpe i Burdeus, acompanyats per la regidora de Joventut, van conversar sobre les pròximes iniciatives de
l’AEB, com el tradicional campament d’estiu als Pirineus, que ja planifiquen els responsables de l’associació
i que tornarà a celebrar-se al Prat de lo Bordón, en la
vall d’Hecho (Osca), del 3 al 17 d’agost.
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Rotaract recapta fons
per a la casa d’acollida
Don Bosco amb la
“Primavera solidària”

I CONCURS D’INVESTIGACIÓ
D’HISTÒRIA LOCAL
“CARDENAL TARANCÓN”
L’Ajuntament manté obert el termini de presentació de treballs fins l’1 de setembre de 2014. Poden
concórrer a este concurs persones físiques majors de 16 anys, tant aficionades com professionals
relacionades amb la història i la cultura, i també
poden presentar-se treballs firmats per un equip.
Cada persona, bé individualment o en grup, pot
presentar una sola obra.
Els originals han de presentar-se de manera
anònima, en format paper i digital, acompanyats
d’un sobre tancat amb el títol del treball i les dades del concursant (nom, cognoms, DNI, domicili,
telèfon de contacte i correu electrònic).
Les investigacions han de tractar sobre algun aspecte relacionat amb la història local de Borriana:
fets, personatges, llocs, costums, tradició oral, i
poden estar escrites tant en valencià com en castellà.

El Centre Municipal de Cultura La Mercé va ser
escenari el 8 de juny de l’espectacle de teatre i
música Primavera solidària, adreçat especialment als més menuts i per a un públic familiar, i organitzat pel Club Rotaract de Borriana
a benefici de la casa d’acollida de menors Don
Bosco.
L’espectacle d’enguany, després de l’èxit de
la desfilada d’Higinio Mateu l’any passat a
benefici de Creu Roja, va combinar un teatre
musical i un concert, amb la participació de la
companyia Impronenas i de joves músics -com
el violinista borrianenc Pedro Gilabert-, amb
conegudes bandes sonores de pel·lícules com
Aladdin, Toy Story, Pirates del Carib o La bella
i la bèstia.
El regidor de Cultura, Enrique Safont, va agrair
als representants de Rotaract i Rotary Club de
Borriana el seu esforç i compromís cap als
més necessitats per mitjà de l’organització
d’esdeveniments com este, “i l’Ajuntament es
mostra molt satisfet de poder col·laborar-hi,
sobretot per la important funció que realitza
la casa d’acollida dels salesians, tota una referència a la ciutat i per a la qual qualsevol recurs és benvingut”.

Els treballs han de tenir entre 60 i 80 pàgines en
format A4, escrites en lletra Times mida 12, interlineat de 15 punts exacte, marges normals i 46 línies per full.
PREMI: 500 EUROS I EDICIÓ DE 500 EXEMPLARS
BASES: www.burriana.es/arxiu/Bases.pdf
ARXIU MUNICIPAL DE BORRIANA

CMA

OFERTA FORMATIVA CMA
El 15 de setembre de 2014 comença el curs 2014-2015
per al qual encara queden places de l’àmplia oferta formativa aprovada. L’horari d’atenció al públic el mes de
setembre serà: de l’1 al 12, de 9 a 13.30h. A partir del 15
de setembre, de dilluns a dijous de 15 a 19.30h, i divendres de 9 a 13.30h.
De 0 a 7 anys: JARDÍ ARTÍSTIC
Es tracta d’un projecte comú de música, de dansa i d’arts
plàstiques dins del context d’ensenyança no reglada i té
com a objectiu sensibilitzar els més menuts i posar al seu
abast una formació artística com més completa millor.
De 0 a 3 anys l’activitat es fa acompanyat d’un adult els
dissabtes. (129 €/curs, es pot fraccionat en nou pagaments
de 14,34 €)
A partir de 4 anys, l’activitat són 2 hores entre setmana i no
estan acompanyats. (172 €/curs, es pot fraccionat en nou
pagaments de 19,12 € )
De 8 a 17 anys: FORMACIÓ INFANTIL i JUVENIL
Conservatori Elemental de Música Abel Mus (de 8 a 11
anys)
En aquest conservatori podreu trobar les següents especialitats instrumentals: clarinet, contrabaix, fagot, flauta travessera, guitarra, oboé, percussió, piano, saxòfon,
trombó, trompa, trompeta, tuba, viola, violí i violoncel.
Unes instal·lacions adients i un professorat titulat en les
especialitats corresponents, qualificat, jove i dinàmic que
afavorirà l’aprenentatge amb motivació, entusiasme, ganes d’aprendre i de gaudir amb la música i l’instrument.
1r curs: 376 euros (es pot fraccionat en nou pagaments de
41,78 euros)
2n curs: 396 € (es pot fraccionat en nou pagaments de 44
euros)
La matrícula per al conservatori haurà d’estar feta abans
del 15 de setembre.
Escola Municipal de Música Pasqual Rubert
L’Escola Municipal de Música té com a objectiu principal
oferir a tots els ciutadans de Borriana una formació musical, desenvolupant una oferta àmplia, variada, adaptada a
cada franja d’edat i als interessos dels usuaris. La càrrega
lectiva comprén 40 minuts d’Instrument i 2 hores de Música en conjunt; també hi ha un grup d’iniciació a la música moderna. Especialitats instrumentals: clarinet, contrabaix, fagot, flauta travessera, guitarra, oboé, percussió,
piano, saxòfon, trombó, trompa, trompeta, tuba, viola, violí
i violoncel, dolçaina i baix elèctric.
Instrument 40min i Música en conjunt: 322 € (es pot fraccionat en nou pagaments de 35,78)
Escola Municipal de Dansa
El cos com a instrument creatiu, el moviment com a art,
l’educació corporal, la sociabilització... L’àrea de dansa del
centre ha creat un projecte basat en l’estimulació de la
creativitat, el descobriment del propi cos i la seua disciplina, l’aprenentatge de les diferents tècniques de dansa i els
valors que la creació en grup comporta.
Activitats: dansa clàssica, dansa contemporània, dansa
espanyola, funky, hip hop, dansa del ventre, balls tradicionals.
1r i 2n curs dansa de formació elemental (4h/set): 272 €, es
pot fraccionat en nou pagaments de 30,23 €

3r i 4t curs dansa de formació elemental (7h/set): 452,20 €,
es pot fraccionat en nou pagaments de 50,24 €)
Funky, Hip Hop, Dansa del ventre, Balls tradicionals: 172
€/curs, es pot fraccionat en nou pagaments de 19,12 €.
Especialitats de dansa (a partir 12 anys), 3h/setmana: 258
€, es pot fraccionat en nou pagaments de 28,66 €.
Arts Plàstiques
La formació del professorat d’arts plàstiques i les
instal·lacions amb què comptem fan del centre el lloc ideal
a Borriana per a estudiar ceràmica, dibuix, pintura, gravat
i estampació.
Dibuix, pintura i ceràmica (infantil) - Ceràmica infantil- Dibuix i pintura, 2h/set: 193,40 €, es pot fraccionat en nou
pagaments de 21,49 €.
Dibuix i pintura juvenil (3h/setmana): 204 €, es pot fraccionat en nou pagaments de 22,67 €.
A partir de 18 anys: FORMACIÓ D’ADULTS:
ARTS PLÀSTIQUES, DANSA I MÚSICA
La formació d’adults s’estructura segons les diferents
àrees d’arts plàstiques, dansa i música, en nivells segons
les necessitats, motivació i interessos de l’alumnat amb
horaris adaptats a les dificultats laborals i flexibilitat en
la seua aplicació. Es tracta de posar a l’abast d’aquesta
franja d’edat, tenint en compte les dificultats abans establertes, una formació tan àmplia com siga possible i de
qualitat en les diferents disciplines artístiques impartides
al centre, omplint a més el seu temps lliure i d’oci.
Activitats:
- Música: Instrument 40 minuts i Música en conjunt (2 hores/setmana) [322 € (es pot fraccionat en nou pagaments
de 35,78)]
- Dansa (2 hores/setmana): dansa clàssica, contemporània, espanyola, flamenca, balls de saló, balls tradicionals,
dansa del ventre, sevillanes, consciència corporal, físic rítmic.[172 €/curs, es pot fraccionat en nou pagaments de
19,12 €]
- Arts plàstiques: ceràmica (3h/setmana, 236,46 €, es pot
fraccionat en nou pagaments de 26,27 €), Tècniques de color (4h/setmana, 214,96 €, es pot fraccionat en nou pagaments de 23,88 €), dibuix i pintura (2h: 193,40 €; 4h: 214,96
€), gravat (2h/setmana, 193,40 €).
A partir de 60 anys: FORMACIÓ SÈNIOR. ESCOLA DE
GENT GRAN
Té com a objectiu adquirir coneixements bàsics en música, dansa i arts plàstiques; a més de despertar el gust i
l’interés per les manifestacions artístiques, aconseguir
que l’activitat física entre a formar part dels hàbits diaris
de la gent gran, facilitar i promoure la comunicació i les
relacions socials i augmentar l’autoestima i seguretat en
si mateixos.
Activitats: reeducació corporal, dibuix i pintura, ceràmica,
balls tradicionals valencians, tonificació del cos, dansa del
ventre, coral, conjunt de pianos, balls de saló, sevillanes.
Coral: 43 €, es pot fraccionat en nou pagaments de 4,78 €
Activitats de 2h/setmana: 107 €, es pot fraccionat en nou
pagaments de 11,89€
Dibuix i pintura (3h/setmana): 129 €, es pot fraccionat en
nou pagaments de 14,34 €
Ceràmica (3h/setmana): 150 €, es pot fraccionat en nou
pagaments de 16,67 €

SME

Todos en marcha con las actividades deportivas de
este verano

Vayas donde vayas, por cualquier zona de nuestra ciudad
que te acerques, este mes de julio vas a encontrar multitud de posibilidades para practicar tu deporte favorito
o para hacer actividad física acorde a tus posibilidades.
Si estás por la ciudad puedes acercarte a la Piscina Cubierta y además de poder practicar la natación con nuestros cursillos o por libre, hidropilates y la actividad de salut per l’aigua, o hacer uso de la sala de fitness, también
puedes practicar pilates y zumba.
Si tu actividad es más aquella relacionada con los deportes de equipo, solo tienes que pasarte por el Pabellón
Polideportivo La Bosca para participar en la Liga de verano de fútbol-sala o de baloncesto, o bien por el Complejo Deportivo Llombay para participar en el Torneo Solidario de Fútbol 7.
Los más pequeños también tienen su espacio deportivo
este verano. Pueden participar en los cursillos de natación de la Piscina Cubierta, en el Campus de baloncesto
en el Pabellón Polideportivo La Bosca, o en los Campus
de fútbol en el Complejo Deportivo Llombay. Eso sí, si
eres un niño o una niña muy activo, muy deportista y muy
saludable, tienes el Campus Multideportivo y de Hábitos
Saludable en donde no te limitarás a practicar un único
deporte, sino que puedes practicar hasta once deportes
diferentes en todas nuestras instalaciones deportivas,
además de adquirir hábitos alimenticios que te ayudarán
a crecer de forma más saludable.
Pero si prefieres la práctica de la actividad física y el deporte al aire libre o estás en la zona de la playa, también
tienes a tu disposición una variedad de actividades físicas y deportivas que seguro se adaptan a tus necesidades. Desde actividades como zumba o pilates, pasando
por yoga y bailes de verano, o también la actividad de
iniciación náutica.
El Servei Municipal d’Esports, en colaboración con varios
de los clubes deportivos de nuestra ciudad, como el Club

Baloncesto, el Club fútbol sala JPM, el Club Deportivo
Salesianos, el Club Fútbol Base, el Club Tir amb Arc y
el Club Widsurfing, hemos programado este extenso
calendario de actividades y eventos para que un verano
más nadie se quede en casa, sino que todos tengamos
una gran variedad de propuestas deportivas para pasar
un verano activo, divertido y saludable.
Si quieres más detalle sobre las actividades físicas y deportivas que puedes practicar este verano, no pierdas un
minuto más y acércate a las oficinas del SME situadas en
la Piscina Cubierta o entra en nuestra web sme.burriana.es. Tendrás cumplida información de ellas y te informaremos de las plazas que puedan quedar disponibles.

ADI

L’experiència els ensenya fins a on poden arribar i quina és
la seua posició pel que fa a altres membres de la família.
ÉS IMPORTANT QUE ELS PARES ES POSEN D’ACORD EN EL
QUE VOLEN QUE FACEN ELS SEUS FILLS I MOSTRAR-SE
COORDINATS DAVANT ELLS, SENSE DISCUTIR SOBRE LES
NORMES EN LA SEUA PRESÈNCIA.
Segons el conegut psicòleg Javier Urra,
“Si tienes un niño pequeño que hace lo que quiere, que piensa que todos a su alrededor son unos satélites, que a los dos
años no ayuda a recoger los juguetes, que jamás se pone en
lugar del otro, aprende que la vida es así y los padres son
una bayeta que sirve para ir detrás de él”.

ElS LIMITS AJUDEN ELS
XIQUETS A CREIXER SEGURS
Fer d’un xiquet un ésser feliç implica que se sent segur i
protegit, i per a això , es necessari que -se li done afecte,
oportunitats de diversió , molt d’amor i tambè es necessari
que se li possen limits.
El sentiment de protecció apareix si a casa es defineixen límits i si els pares són constants en el seu manteniment.
L’aprenentatge dels límits ha de començar des que el xiquet
naix, però lògicament, han de ser límits adaptats al seu grau
de desenvolupament.
Els tres primers anys contitueixen un període fonamental
per a l’aprenentatge dels límits a través d’hàbits i rutines,
com l’alimentació i el somni.
Els límits proporcionen seguretat al xiquet per a enfrontarse al món.
Per mantindre els límits de manera conseqüent, en moltes
ocasions els pares han de dir no, i no cedir a les exigències
dels seus fills, no cal sentir-se culpables, sinó tot el contrari: les negatives ajuden els xiquets a madurar i créixer i a
enfrontar-se a les seues frustracions.
La tolerància a la frustració s’aprèn en les primeres edats,
quan els pares diuen “no” i ho mantenen. Si un xiquet no coneix el no de l’adult, li costarà molt més afrontar l’adversitat
o ho farà de forma poc adequada.
ELS LÍMITS ENS DONEN SEGURETAT, EL FET D’ESTABLIR
LÍMITS I NORMES PERMET QUE EL XIQUET SE SENTA SEGUR I PROTEGIT .
Els límits són un aprenentatge fonamental per a la vida
adulta. Si els límits estan correctament definits, el xiquet
aprèn a prendre decisions segons el seu propi criteri, açò
ajuda als xiquets a fer-se responsables de les conseqüències del seu comportament.

CIUTATS INTEL·LIGENTS

PROGRAMARI DE SIGNATURA ELECTRÒNICA
Un dels pilars bàsics de l’administració electrònica és la signatura electrònica dels documents. La signatura electrònica
és un conjunt de dades electròniques que acompanyen o que
estan associats a un document electrònic i que té com a funcions bàsiques identificar el signant, assegurar la integritat del
document signat i el no repudi d’aquest. Cal recalcar que la signatura electrònica és l’arxiu o document electrònic resultant.
Aquest és el document vàlid a efectes legals i el que s’ha de
conservar. Qualsevol impressió o representació gràfica que es
faci d’ell només és vàlid en els termes que determini el destinatari de la signatura. En general, en aquest cas, la signatura
impresa haurà de contindre un CSV o Codi Segur de Verificació
que permeti contrastar la còpia impresa amb l’original electrònic.La signatura electrònica bàsicament es pot realitzar de
dues maneres:
1. Descarregant una aplicació. En aquest cas s’utilitza per signar l’aplicació que s’instal·la i no cal estar connectat a Internet.
Aplicacions d’aquest tipus són el client @Firma del Ministeri de
Política Territorial o eCoFirma del Ministeri d’Indústria.
2. Signar directament a Internet. Aquesta opció es fa servir sobretot quan se signen formularis o sol·licituds, per exemple, en
la relació amb l’Administració Pública. Per signar s’ha de descarregar un component que funciona sobre el mateix navegador. VALIDEe (aplicació de VALIdació de signatura i certificats
on-line i Demostrador de serveis de @firma) és un dels millors
serveis que podem trobar per la seva senzillesa i pel seu cost
(gratuït) S’utilitza mitjançant el portal 060.es (https://valide.
redsara.es)
L’Administració Pública ofereix tres aplicacions per signar
documents, sota la modalitat de programari lliure (llicència
GPLv2 i EUPL v1.1) que es poden descarregar del portal de signatura electrònica (http://firmaelectronica.gob.es):
1. @FirmaFácil és una aplicació de signatura realitzada pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. El seu
principal objectiu és oferir a l’usuari un sistema de signatura en
què aquest pugui signar qualsevol tipus de document de manera senzilla. L’usuari indica quin fitxer vol signar i l’aplicació
escull automàticament el format de signatura que ha d’aplicar,
alliberant així, l’usuari de qualsevol dubte tècnic:
• Fitxers Adobe PDF: s’aplica signatura PAdES (PDF Advanced
Electronic Signature) BES.
• Fitxers XML: s’aplica signatura XAdES (XML Advanced Electronic Signature) BES de tipus enveloping amb les dades implícites.
• Factura electrònica: s’aplica firma per factures electròniques.
• Altres fitxers (binaris genèrics): s’aplica signatura CAdES
(CMS Advanced Electronic Signature) BES amb les dades implícites.
1. @Firma, realitzada també pel Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, és una aplicació java instal·lable en
qualsevol sistema operatiu. El client @Firma és una aplicació
avançada de signatura que suporta la signatura en múltiples
formats i permet la signatura múltiple mitjançant co-signatura
(tots els signants estan al mateix nivell i no importa l’ordre en
què se signa) i la contra-signatura (l’ordre en què se signa és
important, ja que cada signatura ha de ratificar o certificar la
signatura del signant anterior) Per a més flexibilitat, @Firma

permet a l’usuari triar el format en què es desitja signar. Altres
opcions que permet l’aplicació són la signatura massiva (signar
un directori complet en bloc introduint la contrasenya un sol
cop excepte si se signa amb el DNI electrònic) i la validació (valida l’estructura i la integritat de les signatures electròniques
binàries i XML) També permet el xifrat/desxifrat i el ensobrat/
desensobrat (el sobre digital permet que el remitent de les dades s’identifiqui i també assegura que només els destinataris
són capaços d’accedir al seu contingut) En definitiva es tracta
d’una eina completíssima que permet dur a terme la signatura
electrònica de documents per motius personals o professionals de forma senzilla i gratuïta, sense que hi hagi relació directa amb cap tràmit electrònic. A més, la interfície d’escriptori del
client @Firma es pot executar sense necessitat d’un navegador
ni connexió a Internet.
2. eCoFirma, realitzada pel Ministeri d’Indústria, és
una aplicació de signatura que permet generar i validar signatures electròniques en format XML XAdES. Aquest format, al
mostrar les dades estructurades i amb informació de metadades, permet cerques avançades sobre els documents i processos automatitzats sobre les mateixes, sense perdre les funcionalitats de la signatura digital avançada. El programa eCoFirma
implementa la possibilitat de que es visualitzin fitxers PDF (o
imatges, ja que és possible convertir a PDF) amb una zona informativa que conté dades sobre la signatura electrònica associada, de manera que es puguin visualitzar les dades signades
juntament amb les dades de la seva signatura. Aquesta àrea
d’informació també es denomina “marca d’aigua”. Per poder
accedir-hi, cal llançar un procés de validació complet sobre una
signatura, i anar a l’apartat de fitxers signats. Si el tipus de fitxer signat ho permet, s’habilitarà un botó (una gota d’aigua)
que permet obrir el PDF amb informació de signatura amb una
marca d’aigua. De la mateixa manera, si es fa clic amb el botó
dret del ratolí sobre la fila corresponent, apareixerà una opció
habilitada per veure el document amb marca d’aigua.
Aquests serveis ja porten uns anys funcionant i per tant el
procés de consolidació, que tot programari requereix, ja està
superat. De fet, durant el segon trimestre del 2014 entre les
solucions que han estat consultades un major nombre de vegades en el Centre de Transferència Tecnològica (dependent del
Ministeri d’Administracions Públiques) estan la plataforma de
validació de signatura electrònica @firma (signatura a Internet)
i el client @firma (versió intal·lada) A més, hi ha un centre de
suport consolidat amb molta experiència on aclareixen tot el
necessari. Un altre servei consolidat és el SAC de la FNMT amb
canal telefònic inclòs.
Top 10 - Solucions més consultades CTT (2n trimestre 2014)
1. Directori Comú d’Unitats Orgàniques i Oficines - Dir3
2. Plataforma de validació de signatura electrònica - @Firma
3. Punt General d’Entrada de Factures Electròniques - FACe
4. Servei de Verificació de Dades - SVD
5. Substitució de Certificats en paper - SCSP
6. Client @Firma
7. Sistema d’Interconnexió de Registres - SIR
8. Xarxa Sara
9. Plataforma de Segellat de Temps - TS@
10. Controlador Java del DNI electrònic - Control DNI

CULTURA

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

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
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. 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 a les 22,30 h el Teatre Payà acollirà un extraordinari concert de la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana amb Manuel Galduf a la batuta d’una formació de 91 músics. Després del concert de l’any passat a la Basílica del Salvador, la Jove Orquestra que s’emmarca dins de Culturarts Música, repeteix visita a Borriana. En aquesta
ocasió la Regidoria de Cultura ha pensat en el Teatre Payà per a que la Jove Orquestra ofereixca un concert que
obrirà la 5ª simfonia de Beethoven i en la segona part s’estrenarà de manera absoluta l’obra El Olimpo de los dioses
del compositor alacantí Óscar Navarro guardonat internacionalment i compositor resident de la Jove Orquestra de
la Generalitat Valenciana. Per acabar, es podrà escoltar el Bolero de Ravel.

14 i 16 d’agost, 20 h. Commemoració del Centenari de la Capella de la Mare de Déu del Carme de La Malvarrosa.
Concert de la Coral Borrianenca.
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emprenedora; Borriana vacacional; Borriana musical; és eixa
Borriana on no hi ha excuses per no visitar-la i gaudir de les
seues activitats i de la seua mar.

BURRIANA, EN VERANO
Todo municipio que se precie de ser turístico, y Burriana lo
es, tiene siempre una amplia oferta de actividades musicales,
culturales, náuticas, gastronómicas, deportivas, ambientales
y de cualquier tipo que suponen una forma de canalizar el
tiempo de ocio para la gente de casa y un reclamo para quien
ha elegido como destino turístico nuestro municipio o algunos
del entorno.

BURRIANA, A L´ESTIU
Tot municipi que se precie de ser turístic, i Borriana ho és, té
una amplia oferta d´activitats musicals, culturals, nàutiques,
gastronòmiques, esportives, ambientals i de qualsevol tipus
sempre que suposen una forma de canalitzar el temps d´oci
per a la gent de casa i un reclam per qui ha triat com a destí
turístic el nostre municipi o alguns d´alvoltant.
Especialment als mesos d´estiu i per això, especialment, amb
el lema Burriana, l´estiu, l´ajuntament està duent a terme un
variat programa d´activitats, una oferta lúdica de qualitat que
garantíx, sense cap dubte, allò que hem donat en anomenar
promoció turística i que engloba distintes àries entenent que
totes de forma complementària ens ajuden en eixa feina res
fácil i molt eficaç d, ubicar a Borriana en el mapa.
En aquest tasca té molt a vore el Festival Arenal Sound que
omplirà de gent els poblats marítims de del 29 de juliol fins
el 3 d´agost. La cinquera edició d´aquesta cita de referència
en el panorama de festivals musicals a nivel nacional no sols
demostra que alberguem un festival ja consolidat sino que
suposa la major promoció turística que permet dur el nom de
Borriana per tot el món.
També events com la ja coneguts con el PortCircuit, de recent
implantación al municipi, i la ja tradicional Jubilatas Cup que
suposa un punt de trobada dels amants de la vela i de la mar,
que es donen cita a la nostra costa per donar suport al nostre turisme nàutic que es completa amb el gastronòmic, amb
unes magnífiques jornades del llagostí de la llotja de Borriana
en les que promocionem un dels nostres productes i donem
també suport al sector pesquer local.
Ens trobem aquest estiu en algunes novetats com ara la degustació gastronòmica de la que poden gaudir gratuïtament
les persones que participen en les visites guiades al Clot de
la Mare de Déu o les eixides amb bicicleta pel terme municipal, programades per l’ària de Turisme. També innovadora
és la concentració de les activitats infantils a la platja el cap
de setmana amb tallers mediambientals i de conscienciació
sobre l’accessibilitat per als més menuts. Les arts escèniques
tornen els divendres a la nit en el Cicle de Teatre d’ Estiu a la
Torre del Mar. I la música, també és protagonista de l’estiu
amb actuacions al Teatre Payà, entre altres el concert de la
Jove Orquestra de la generalitat Valenciana i el cicle de música i cant a l’agost al costat de l’ermita de la Malva-rosa, amb
motiu del seu centenari.
I el sol i la platja, kilòmetres de fina arena adressada en uns
excelents servicis que fan d´ella un lloc agradable per a canalitzar eixe temps lliure que a tos ens permet l´estiu.
Promocionar el muncipi és fer política en majúscules, així que
també a l´estiu, com la resta de l´any, es treballa intensament amb vocació de servici pels veins i pels turistes que venen de fora. Borriana, a l´estiu és Borriana cultural, Borriana
nàutica; Borriana sostenible; Borriana esportiva; Borriana

Especialmente en los meses de verano y por eso, especialmente, con el lema “En Burriana, el verano”, el Ayuntamiento está llevando a cabo un variado programa de actividades,
una oferta lúdica de calidad que garantiza, sin lugar a dudas,
aquello que hemos dado en denominar promoción turística y
que engloba distintas áreas, entendiendo que todas de forma
complementaria nos ayudan en ese trabajo nada fácil y muy
eficaz de ubicar Burriana en el mapa.
En esta tarea tiene mucho que ver el festival Arenal Sound,
que llenará de gente los poblados marítimos desde el 29 de
julio hasta el 3 de agosto. La quinta edición de esta cita de
referencia en el panorama de festivales musicales a escala
nacional no sólo demuestra que albergamos un festival ya
consolidado, sino que supone la mayor promoción turística
que permite llevar el nombre de Burriana por todo el mundo.
Contamos también con acontecimientos ya conocidos, como
el PortCircuit, de reciente implantación en el municipio, y la
ya tradicional Jubilata’s Cup, que supone un punto de encuentro de los amantes de la vela y de la mar, los cuales se dan
cita en nuestra costa para apoyar a nuestro turismo náutico,
que se completa con el gastronómico, con unas magníficas
jornadas del langostino de la Lonja de Burriana, en las cuales
promocionamos uno de nuestros productos y damos también
apoyo al sector pesquero local.
Nos encontramos este verano con algunas novedades, como
por ejemplo la degustación gastronómica de la cual pueden
disfrutar gratuitamente las personas que participan en las
visitas guiadas al Clot de la Mare de Déu o las salidas en bicicleta por el término municipal, programadas por el área de
Turismo. También innovadora es la concentración de las actividades infantiles en la playa el fin de semana con talleres
medioambientales y de concienciación sobre accesibilidad
para los más pequeños.
Las artes escénicas vuelven los viernes por la noche en el Cicle de Teatre d’Estiu de la Torre del Mar. Y la música también
es protagonista del verano con actuaciones en el Teatro Payà,
entre otros el concierto de la Joven Orquesta de la Generalitat
Valenciana y el ciclo de música y canto en agosto junto a la
ermita de la Malva-rosa, con motivo de su centenario.
Y el sol y la playa, kilómetros de fina arena dirigida de unos
excelentes servicios que hacen de ella un lugar agradable
para canalizar ese tiempo libre que a todos nos permite el
verano.
Promocionar el municipio es hacer política en mayúsculas,
de forma que también en verano, como el resto del año, se
trabaja intensamente con vocación de servicio por los vecinos
y por los turistas que vienen de fuera. “Burriana, en verano”,
es Burriana cultural; Burriana náutica; Burriana sostenible;
Burriana deportiva; Burriana emprendedora; Burriana vacacional; Burriana musical; es esa Burriana donde no hay excusas para no visitarla y disfrutar de sus actividades y de su mar.

GRUPO MUNICIPAL DEL PP · pp@burriana.es
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PP = ¡Paga, Pueblo!
Los efectos de la crisis han incidido en la visión de la
sociedad y del mundo en general, llevándonos a reivindicar con más contundencia una gestión absolutamente transparente y participativa y unas políticas
que sirvan para paliar las desigualdades entre quienes
pueden más y quienes menos. Soplan vientos de cambio, pero no para todos, pues el PP sigue instalado en
lo de siempre: despilfarrar sin sentido y sin éxito alguno para Burriana, para dar un significado más real a
sus siglas: ¡PAGA, PUEBLO!
Ejemplos de ello, como siempre, los encontramos en
abundancia:
- LA AVENIDA CAÑADA BLANCH: como ustedes ya saben, en su día el PSPV-PSOE pidió la gestión directa
por parte del Ayuntamiento para que, como en más
del 90 % de los casos, fueran los vecinos quienes corrieran con los gastos (y así no discriminar), en lugar
de regalar a unos pocos propietarios el dinero por la
compra. El PP no quiso ni escucharnos, y con un dinero
que no tenía (pues tuvo que pedir un préstamo de unos
300.000 € con sus intereses y demás) ha abonado los
gastos porque era una “prioridad” terminar la avenida
(paralizada desde hace largo tiempo). A la hora de la
verdad se les ha torcido el trato y nos encontramos con
una avenida por terminar, el dinero gastado ya, y la
“prioridad” por los suelos… ¡PAGA, PUEBLO!
- VIDEOS PROMOCIONALES: a las concejales Pallardó
y Sierra se les ocurrió la brillante idea de contratar
unos videos promocionales para cruces de mayo, la
ruta de la tapa y nos cuantos más (se nos dijo que 7), a
razón de unos 400 euros/video. Sirva a título de ejemplo que no “colgaron” en la web el vídeo de cruces hasta dos días antes de “la plantà” con ningún efecto, pues
se visitó escasamente... menuda promoción turística!
En pleno, la Sra. Pallardó dijo que nos pasaría la información de los videos que aún seguimos esperando. Y
todo ello por no hablar de los 6.000 € que más o menos
costó el vídeo de promoción turística de Burriana “para
inversores” ¿Han conocido ustedes a muchos? Mientras tanto: ¡PAGA, PUEBLO!

- EL IBI: ya hace meses, los propios vecinos presentaron unas 300 alegaciones contra el adelanto del calendario del cobro del IBI. El PP pasó palabra desoyéndoles, porque así se financian mejor y el pueblo paga
antes por su misma pésima gestión. Y hay que dejar
bien claro que, aunque el concejal Fuster alce la voz
para decir que este año se pagará un 3 % de IBI menos,
la realidad es que desde que empezó la crisis (2008),
el IBI se fue incrementando hasta un total del 32 %. Es
un claro ejemplo del ¡PAGA, PUEBLO!
- VIAJE A LUXEMBURGO: y no se olviden ustedes de la
fiesta post electoral del PP en Luxemburgo que también, en parte, pagamos todos los contribuyentes de
Burriana (2.900 y pico euros). Viaje que se anunció
como privado y cuyas presuntas “gestiones” llevadas
a cabo por el Sr. Calpe han tenido un único resultado:
¡PAGA, PUEBLO!
LA PROPUESTA DEL PSPV-PSOE: la reducción del
PGOU para una Burriana sostenible y la revisión de los
valores catastrales del suelo urbanizable sin programa o sin sectorización.
En el PSOE estamos con los ciudadanos. En el pleno
ordinario de julio propusimos reducir las previsiones
del PGOU en trámite, porque de aprobarse se incrementará en 10 millones de metros cuadrados el suelo
urbanizable, cuando del PGOU vigente aún queda mucho por hacer ¿Por qué? Pues porque queremos una
ciudad sostenible, donde no se pierdan las explotaciones agrícolas que el PP ha abandonado, y para que los
propietarios de esos terrenos –que no tendrán servicios ni planificación a corto/medio plazo- no vean incrementado su IBI sólo porque al PP le encanta eso del
¡PAGA, PUEBLO!
El urbanismo depredador debe llegar a su verdadero
final y se deben corregir todas las injusticias posibles
¿Cuántos vecinos vienen pagando IBI de suelo urbanizable por no tener a cambio ningún servicio desde
hace años –porque no se ha hecho nada-? Parece que
el PP los deja en la cuneta en su vorágine urbanística
sin sentido.
Para corregir esas injusticias, el Tribunal Supremo ha
sentado nueva doctrina al respecto, por la que se dice,
bien claro, que el suelo urbanizable, si no tiene instrumento urbanístico de desarrollo aprobado o no es suelo sectorizado ordenado, tendrá a efectos catastrales
el valor del suelo rústico. ¿Qué hemos pedido? Pues
que se revisen los valores catastrales en ese sentido,
porque hay que estar con los afectados, pero el PP dice
que “queda a la espera” y que “ya veremos”… ¿Saben
ustedes por qué? Pues la respuesta es bien clara…
prefieren que suene su canción del despilfarro al son
del… ¡PAGA, PUEBLO!

Visita el nostre web: www.pspvborriana.com
Contacte amb nosaltres: psoe@burriana.es
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JUNE HORRENDUM
Todos sabemos, o deberíamos saber, que cualquier acción o inacción trae consigo unas consecuencias.
El problema es cuando esas consecuencias son todas
contrarias y llegan en una ristra. Como una traca.
Y eso es lo que ha pasado este mes de Junio. Veamos:
-SENTENCIA GIMENO PIQUER: Una consecuencia más
de una política urbanística aberrante. Una apertura de
una calle nueva, de dudosa utilidad. Una disparidad sobre quien debía pagar la expropiación de dicho solar.
Una sentencia del Supremo por valor de 800.000 euros,
recurrida. Ya pagará el que venga detrás.
- DEMOLICIONES EN LA SERRATELLA: Tras años de
mentiras, engaños y de mirar a otro lado, llegan las
consecuencias. En múltiples ocasiones se usó la frase
“tranquilos, que no pasará nada” por parte de algún
destacado, y eterno, miembro del equipo de gobierno.
Ahora la fiscalía, impulsada por el GECEN, grupo al que
el principal grupo de la oposición mantiene informado,
ha iniciado una feroz campaña.
- ESCOLA D’ESTIU: Interpretar un contrato a su libre albedrío trae consigo quejas de los usuarios. Al final, y por
una vez, impera la razón y queda claro que el condicionado está para cumplirse y no para saltarse. Torear la
normativa llevando a niños a la terraza de una heladería
para cobrar “horas extras”que estaban incluidas en la
matrícula no era de recibo.
- OBRAS B-6/B-7: Otros 150.000 euros a pagar ¡por
obras no realizadas!. El Ayuntamiento, tras tres años,
no aprobó definitivamente las obras, por lo que la empresa reclama los gastos de gestión. Y como siempre y
todos, acuden a los juzgados y gana.
- FACTURAS DEL CLOT: Una empresa logra la concesión
para el mantenimiento de la jardinería por valor de mas
de 700.000 euros. Después se le otorgan unas “mejoras” por valor de 145.000 euros mas, donde se incluyen
65.000 euros anuales en “mantenimiento integral del
Clot”. Este mes de junio aparecen tres facturas por valor de casi 6.000 euros por labores que se integran en el
contrato de mantenimiento, emitidas por otra empresa.
El concejal delegado ha dado el visto bueno. A pagar dos
veces por lo mismo.

- INFORMES ARENAL SOUND: Un año más les pillará el
toro. A fecha de hoy no hay nada firme, y las discrepancias sobre todo en el tema del aforo son muy grandes.
Al final todo se solventará con un edicto de Alcaldía, por
lo que las posibles responsabilidades que se deriven recaerán en el Alcalde-a-ratos Calpe y, por consecuencia,
en los ciudadanos de Burriana. Las ventajas y beneficios
serán para los cuatro de siempre.
- COLEGIO TARANCON: Ya llamado “Cardenal Barracón”. Otra promoción de alumnos que no habrá visto
construido el Colegio. Los carteles de “Per una Escola
digna” ya están descoloridos. Y los padres y los alumnos, asqueados.
- PAPELERA-NOVENES: El Ayuntamiento pago parte de
la millonaria factura de la Papelera con unos solares en
Novenes de Calatrava. Pero dejó la puerta abierta a una
reversión. Ahora la mercantil propietaria quiere devolver ese solar al Ayuntamiento y obtener por el mismo
el valor de cesión menos la indemnización. Total, otros
500.000 euros. Pleito a la vista.
Desde CIUTADANS INDEPENDENTS PER BURRIANA decimos ¡basta!.
Basta ya de escándalos, de sentencias siempre contrarias, de oscurantismo y maniobras torticeras en beneficio de unos y en detrimento de la mayoría. Y este mes de
Junio no es una excepción. Es una muestra de una forma
de hacer política que ya no tiene cabida en una ciudad
como Burriana.
Es necesaria una renovación, una alternativa valida,
fresca, clara y diferente.
Porque ninguno de los dos partidos que hasta ahora han
gobernado en Burriana han demostrado capacidad para
hacerlo. Ambos son responsables por igual de la situación en la que nos encontramos.
Este mes tenemos PERLAS VERANIEGAS.
“Nos parece una inmoralidad que la Iglesia destine un
dinero público en otros fines” José Ramón “letrado”
Calpe. Gravísima afirmación. Tal actuación es constitutiva de delito. Queremos pensar que habrá tomado las
medidas legales oportunas.
“Tenemos mayor liquidez por una buena gestión en la
Recaudación” Juan “ahí va eso” Fuster.
No, señor Fuster, no. Tiene mas liquidez, lo cual es discutible, porque aumentan la presión recaudatoria, porque adelantan los plazos de cobro y porque cada vez hacen menos cosas.
Para acabar tenemos la PERLA MAS TRISTE E INDIGNA
QUE HEMOS OIDO JAMAS.
“Que cada palo aguante su vela” José Ramón “viento en
popa a toda vela” Calpe. Que un ciudadano acuciado por
un problema oiga esta frase de boca del primer edil es
triste. Pero que un primer edil pronuncia esas palabras
lo descalifica para siempre.
MAS QUE NUNCA........NI ROJA NI AZUL......BURRIANA
ES NARANJA

PLENS

PLE ORDINARI 5/06/2014
El Ple aprova per unanimitat l’elecció com a jutge de pau
substitut de l’Ajuntament de Borriana de José Miguel Olivares Queral.
El Ple aprova per majoria, amb els vots a favor de PP (11),
l’abstenció del PSOE (7) i l’oposició de CIBUR (3), l’expedient
de contractació de la gestió dels serveis públics d’abastiment
d’aigua potable i de clavegueram de l’Ajuntament de Borriana i l’obertura del procediment obert d’adjudicació.
El Ple aprova per unanimitat prorrogar fins al 31 de desembre de 2014 el vigent contracte de concessió administrativa
del servei d’abastiment domiciliari d’aigua potable subscrit
l’1 de juliol de 1994 amb la Sociedad de Fomento Agrícola
Castellonense, SA.
El Ple acorda per unanimitat la desestimació del recurs de
reposició interposat per la Societat de Garantia Recíproca de
la Comunitat Valenciana contra l’acord plenari de 3 d’abril de
2014 de resolució contractual de la UE B-4.
El Ple aprova per unanimitat l’inici de l’expedient per a la prestació del servei de l’escola infantil municipal de primer cicle
Infant Felip i designa una comissió d’estudi que ha d’elaborar
la memòria justificativa, presidida per la regidora delegada
d’Educació, Ana Montagut Borillo, i integrada per la cap de
la Secció Pressupostària, Financera i Comptable, Mercedes
Martí Sánchez; el cap de la Secció de Rendes, José Forcada
Gómez; la cap de la Secció Primera, Elvira de Alba Alonso; la
pedagoga del Servei d’Atenció al Desenvolupament Infantil
(ADI), Avelina Puig Fabregat, i el cap de la Secció IV, Gregorio
Juárez Rodríguez, que hi actuarà com a secretari.
El Ple aprova per majoria, amb els vots a favor de PP i
PSOE (11+7) i l’oposició de CIBUR (3), l’esborrany d’acord
de col·laboració entre l’Agència Valenciana de Turisme i
l’Ajuntament per a l’encàrrec de gestió del manteniment, reparació i conservació de la infraestructura turística del litoral
instal·lada a les platges de Borriana.
El Ple aprova per majoria, amb els vots a favor de PP i PSOE
(11+7) i l’oposició de CIBUR (3), l’expedient 5-2014 de modificació de crèdits per mitjà de suplements de crèdit i crèdits extraordinaris en el pressupost municipal de 2014,
per import global de 356.071,99 euros, per a dotar el premi d’investigació Cardenal Tarancón, el contracte de gestió d’expedients electrònics, equips informàtics i despeses
de vestuari i electricitat de serveis generals, manteniment
d’equips i instal·lacions tèrmiques i programes de Serveis
Socials. Esta modificació es finança amb càrrec al fons de
contingència i baixa en la partida de l’Arxiu Municipal i amb
augment d’ingressos procedents del romanent de tresoreria
i de subvenció de millora d’eficiència de l’enllumenat públic.
El Ple queda assabentat per dació de compte de la sentència
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana

en recurs contenciós administratiu interposat per Telefónica
Móviles de España, SA, en relació amb una ordenança fiscal
que ha estat ja anul·lada per l’Ajuntament amb anterioritat.
El Ple queda assabentat per dació de compte dels acords
adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions realitzades entre els dies 23/04/2014 i 19/05/2014, ambdós inclosos; així com de les resolucions dictades per l’Alcaldia Presidència, que consten a la Secretaria Municipal, corresponents
al període del 14/04/2014 al 18/05/2014.

Despatx extraordinari
El Ple aprova per unanimitat una moció conjunta dels tres grups polítics (PP+PSOE+CIBUR) relativa a la petició a la UNESCO perquè declare
els Camins del Penyagolosa com a Patrimoni de
la Humanitat en 2016, sol·licitant al Ministeri de
Cultura que incloga i presente esta proposta, i a
la Conselleria de Cultura que impulse la candidatura.
Precs i preguntes
Javier Gual formula a Ana Montagut tres preguntes relatives
al col·legi Cardenal Tarancón: està ja el projecte del col·legi
actualitzat? El pressupost de licitació serà el mateix que
el que es va aprovar al maig de 2010? Quan es licitaran les
obres? Respon Ana Montagut.
Javier Gual pregunta a Ana Montagut quines mesures
s’adoptaran per a la celebració del festival Arenal Sound
en 2014. Com està la tramitació de l’expedient? Es permetrà la celebració del festival sense les preceptives llicències
d’activitat, com en edicions anteriors? Respon l’alcalde, José
Ramón Calpe.
Javier Gual pregunta a l’alcalde, José Ramón Calpe, quines
mesures s’adoptaran per a complir la limitació en l’aforament
màxim de 40.000 persones que imposa l’informe tècnic. Respon l’alcalde, José Ramón Calpe.
Javier Gual prega a l’alcalde, José Ramón Calpe, l’obertura
de menjadors escolars durant l’estiu per a pal·liar la pobresa
i l’exclusió social de menors a Borriana. Respon l’alcalde,
José Ramón Calpe.
Mercedes Sanchordi pregunta a Javier Perelló sobre aparcament públic de camions a la zona de l’Escorxador comarcal,
sobre el qual li va preguntar en el Ple ordinari d’octubre de
2013. En quin estat està la tramitació? Respon Javier Perelló.
Mercedes Sanchordi pregunta a Javier Perelló sobre el projecte d’aparcament públic de la Terrassa Payà. L’Ajuntament
ha pagat a l’empresa concessionària d’este la quantia de
18.000 € d’indemnització que esta va sol·licitar a l’octubre de
2013? Si no ho han pagat, per què? Respon Javier Perelló.
Mariola Aguilera pregunta a Esther Pallardó quins criteris se
seguiran enguany per a repartir les targetes d’aparcament
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per als veïns durant la celebració del festival Arenal Sound.
Respon Esther Pallardó.
Mariola Aguilera pregunta a Juan Granell quines mesures
urgents es pot prendre per a tancar el perímetre de l’antic
IES Llombai, i evitar així accidents. Respon Juan Granell.
Mariola Aguilera pregunta a Juan Granell sobre l’estat de
tramitació i els avanços en el Pla especial de la marjaleria
i l’avaluació ambiental del Pla general (en el qual s’inclou el
Pla de minimització d’impacte de la marjaleria). Respon Juan
Granell.
Mariola Aguilera pregunta a Enrique Safont sobre les despeses realitzades per la Regidoria de Cultura en les seues dues
partides: Despeses diverses de Cultura i Serveis auxiliars de
Cultura. Concretament, li pregunta per la despesa carregada
en la partida Despeses diverses de Cultura per la projecció
d’una pel·lícula en el festival Castelló Negre (6.207 €). En
data d’avui s’ha gastat el 83% de l’import de la partida. En la
partida Despeses auxiliars de Cultura s’ha carregat enguany
factures per valor de 44.000 €, que equival al 53% de la partida. Si hi ha un contracte en vigor per 47.000 € + IVA, per a què
serveix el contracte, si carreguen altres factures al marge de
l’esmentat contracte? Respon Enrique Safont.
Mariola Aguilera pregunta a l’alcalde, José Ramón Calpe, si
li ha dit a Javier Gual que els informes tècnics sobre l’Arenal
Sound són una opinió dels tècnics. Respon l’alcalde, José Ramón Calpe.
Mariola Aguilera pregunta a l’alcalde, José Ramón Calpe,
què farà com a alcalde si arriba el final de juliol i l’empresa
no ha realitzat el que consideren els informes tècnics. Respon l’alcalde, José Ramón Calpe.
Mariola Aguilera prega a l’alcalde, José Ramón Calpe, que
inste l’empresa perquè presente tan ràpidament com siga
possible la documentació que li exigeixen els informes tècnics per a la celebració correcta del festival.
Mariola Aguilera proposa la felicitació del Ple a l’agent de Policia Mario Trullén Torres i a Pedro Molina (agent de Policia
de l’Ajuntament d’Almassora) per l’actuació realitzada el 28
de maig de 2014, en la qual van salvar la vida a un ciutadà de
Borriana. Així mateix, proposa la iniciació de l’expedient per
a la condecoració corresponent.

PLE EXTRAORDINARI 9/06/2014
El Ple aprova per majoria, amb els vots a favor de PP i CIBUR
(11+3) i l’abstenció del PSOE (6, per absència de Javier Gual),
la sol·licitud per a acollir-se a la modificació de les condicions financeres del préstec subscrit en la primera fase del
mecanisme de pagament a proveïdors en la modalitat de reducció del tipus d’interés exclusivament, mantenint iguals el
període de carència i els terminis d’amortització. Així mateix,
l’Ajuntament s’adhereix al Punt General d’Entrada de Factures Electròniques de l’Administració General de l’Estat i a la
plataforma Emprén.

PLE EXTRAORDINARI 25/06/2014
El Ple aprova per unanimitat l’expedient 6/2014 de modificació de crèdits, per mitjà de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, per import de 221.136,89 euros, per a afrontar els salaris i les corresponents quotes de la Seguretat
Social dels treballadors de la desocupació agrària estival a
Borriana, finançats amb càrrec a subvenció per import equivalent del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

JUNTA DE GOVERN 12/05/2014
La Junta queda assabentada per dació de compte de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de
Castelló, per la qual es desestima el recurs interposat per
Francisco Fermín Toledo Moreno.
La Junta desestima les al·legacions formulades i declara el
funcionari José Antonio Martín Moya responsable en qualitat
d’autor de tres faltes greus.
La Junta prorroga el contracte de prestació del servei de direcció lletrada i defensa jurídica de l’Ajuntament, subscrit el
2 d’abril de 2012 amb Vicente Christian Fabregat Beltrán, fins
a l’inici de vigència de nou contracte en tramitació.
La Junta aprova la revisió de preus del contracte del servei
de recollida d’animals de companyia, manteniment i eliminació al terme municipal, subscrit amb Can-Kabul SL, amb
efecte de l’1 de gener de 2014, aplicant al preu del contracte un augment del 0,26%, corresponent al 85% de l’IPC del
2013 (0,26%), resultant el preu anual del contracte de 20.080
€ (IVA inclòs al 21%). Així mateix, s’acorda prorrogar el contracte del 16 de juliol de 2014 al 15 de juliol de 2015, en les
mateixes condicions previstes en el contracte de 16 de juliol
de 2012; i s’autoritza i disposa la despesa de 9.203,32 euros,
corresponent a l’exercici de 2014 (fins al 31 de desembre).
La Junta adjudica a l’empresa Andacar 2000, SA, en ser
l’única empresa licitadora i complir els requisits previstos en
el plec, la contractació del subministrament d’un vehicle, en
règim de lloguer, destinat a serveis encoberts de Policia Local, per import anual (IVA inclòs) de 6.679,20 euros. Així mateix, s’autoritza i disposa una despesa de 3.896,20 € (IVA inclòs al 21%) corresponent a l’any 2014 (de juny a desembre).
La Junta classifica les proposicions presentades en el contracte de subministrament i instal·lació de mobiliari urbà per
a diversos parcs públics i requereix la mercantil Diagnósticos
y Reparaciones Play, SL, en haver obtingut la màxima puntuació i complir els requisits previstos, perquè presente la
documentació corresponent.
La Junta queda assabentada per dació de compte de la sentència favorable a l’Ajuntament, dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 2 de Castelló, per la qual es desestima la
demanda interposada per Juan Granell Morte i altres.
La Junta queda assabentada per dació de compte del desistiment de recurs presentat per José Luis Ramos Segarra davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló.
La Junta aprova el plec de clàusules administratives i inicia els tràmits per a l’adjudicació de contracte d’execució
d’obres del projecte de prolongació de l’avinguda de Cañada Blanch fins al camí Fondo i la millora d’accessos al camí
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Fondo, redactat per l’enginyer de camins municipal, amb un
pressupost d’execució per contracta de 237.116,49 € (IVA inclòs), aprovat per resolució de l’Alcaldia Presidència de 6 de
maig de 2014. Així mateix, s’autoritza l’esmentada despesa.
La Junta adjudica a Construcciones y Reformas Caesca, SL,
el contracte de reparació del paviment de llamborda en diversos carrers (c/ Marià Benlliure i altres) per un import de
24.967,45 € (IVA inclòs) i autoritza l’esmentada despesa.
La Junta concedeix a Andrés Álamo Requena llicència
d’obertura i funcionament d’activitat dedicada a restaurant
al c/ Sant Vicent, núm. 16.
La Junta autoritza el desprecintament provisional de la
parcel·la 240, al polígon 53, en expedient incoat a Hermán
Abaso Gómez.
La Junta rectifica l’error material en acord d’aprovació de
taxes mercat interior corresponent al primer trimestre de
2014.
La Junta acorda la devolució de taxes per instal·lació de parada a la fira de l’Eccehomo 2013 a favor de Carmen Vera
Puentenueva.
La Junta desestima el recurs de reposició contra liquidacions
de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana interposat per Atitlan, SL.
La Junta estima el recurs de reposició contra liquidacions de
l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana interposat per Cristina Soler Cerisuelo i Javier
Piñeiro Membrado.
La Junta estima parcialment el recurs de reposició contra
liquidacions de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana interposat per Marazzi Iberia,
SA.
La Junta aprova la relació estimatòria 1/2014 de sol·licituds
de bonificació en l’impost sobre béns immobles efectuades
per titulars de família nombrosa i la relació desestimatòria
2/2014.

La Junta autoritza a Carlos i María Dolores Capella Chordá
divisió de local situat al c/ l’Escorredor, 11, i c/ Nou, 34.
La Junta queda assabentada per dació de compte de les declaracions responsables per a execució d’obres: del 12/14 al
20/14, ambdós inclusivament.
La Junta concedeix llicències d’obres a Joaquín Monfort Almela, Campsa Estaciones SA, Jaime Celades Celma, María
Ángeles Gil Ferreiro i Vicente Milla Prades.

Urgència

Despatx extraordinari. La Junta aprova la revisió de preus
del servei de neteja de dependències municipals i col·legis
públics, subscrit amb Ferroser Servicios Auxiliares, SA,
amb efecte de l’1 de gener de 2014, aplicant al preu del contracte un augment del 0,26%, corresponent al 85% de l’IPC
del 2013 (0,3%), la qual cosa suposa un increment per a tot
l’any de 1.655,22 euros, més l’IVA. Així mateix, es prorroga el
contracte fins que es produïsca la formalització del contracte de la nova adjudicació del servei, en les mateixes condicions previstes en el contracte de data 16 de maig de 2011; i
s’autoritza i disposa la despesa de 488.202 euros, corresponent a l’exercici de 2014 (del 16 de maig al 31 de desembre).

JUNTA DE GOVERN 19/05/2014
La Junta declara el funcionari Hilario Palomo Rodríguez en
situació de jubilació per compliment d’edat.
La Junta aprova la revisió de preus del contracte de manteniment i neteja de la xarxa municipal de clavegueram de
Borriana, subscrit amb la mercantil Facsa, amb efecte de l’1
de gener de 2014, aplicant al preu del contracte un augment
del 0,26%, corresponent al 85% de l’IPC de 2012. Així mateix,
la Junta autoritza i disposa la despesa de 78.826,13 euros,
corresponent als mesos de gener a juny de 2014.

La Junta acorda la terminació de procediment de constrenyiment seguit contra Cecilia Pascual Martí per impagament
de quotes d’urbanització del sector Camí Serratella-Marge.

La Junta classifica les proposicions presentades en la contractació del servei de manteniment d’instal·lacions contra
incendis de l’Ajuntament i requereix Instalaciones Telefónicas Castellón, SL, en haver obtingut la màxima puntuació i
complir els requisits previstos, perquè presente la documentació corresponent.

La Junta desestima el recurs de reposició contra provisió de
constrenyiment derivada d’impagament de quotes urbanístiques del sector Golf Sant Gregori interposat per Anora Inversiones Patrimoniales, SL.

La Junta aprova l’expedient i plecs en la contractació del subministrament de dos vehicles, en règim de lloguer, per a servei de la Guarderia Rural i del cos de Policia Local, i autoritza
una despesa de 4.876,66 euros per a l’exercici de 2014.

La Junta estima les sol·licituds de fraccionament a ajornament de pagament de deutes efectuades per Ingse, SL, i Fernando Vicente Gallego Fojón.

La Junta aprova l’expedient i els plecs per a la contractació
del servei de retirada i gestió integral de vehicles per a desballestament i eliminació com a residus sòlids urbans.

La Junta aprova despeses per import superior a 3.000 euros.

La Junta queda assabentada per dació de compte del desistiment del recurs interposat per José Luis Ramos Segarra i de
la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 2 de Castelló en execució definitiva de sentència relativa al projecte de reparcel·lació de la UE A-11.

La Junta desestima l’escrit presentat per María Victoria Cantos Devís i proposa la restitució de l’immoble a l’estat originari, com a mesura de restauració de legalitat urbanística
vulnerada, a la parcel·la situada al c/ Ermita Juan Granell,
núm. 8.
La Junta proposa, com a mesura de restauració de la legalitat urbanística vulnerada, la demolició d’obres sense prèvia
llicència realitzades per Florentina Bolívar Jiménez i Ramón
Guerrero López (polígon 24, parcel·la 524, de la carretera
Taurí Marge), Manuel Lázaro Culla (polígon 49, parcel·la 399,
del camí de Santa Pau) i Maria Dolores García Paricio (polígon 49, parcel·la 400, del camí de Santa Pau).

La Junta ratifica els acords i l’adquisició d’immobles per a
l’execució del projecte d’obres de prolongació de l’avinguda
de Cañada Blanch fins al camí Fondo i millora d’accessos al
camí Fondo als propietaris Serafín Javier Guinot Feliu i Olga
Panadero Pérez, Josefina Girona Simarro, Ana Fuster Torres
i altres, Vicente Manuel García Fandos i Gracia María Barres
Palomero, Manuel Usó Fandos i María Vicenta Moltalbán Domingo, Juan Manuel Piquer Vicent i María del Carmen Ros
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Fortuño, Familia Hoyo Inversiones i María Teresa Cámara
Casanova.

de col·leccions bibliogràfiques publicades per editorials valencianes per a la Biblioteca Municipal de Borriana.

La Junta aprova el compte justificatiu presentat pel Club Esportiu Salesians de Borriana per un import total de 18.000
euros.

JUNTA DE GOVERN 26/05/2014

La Junta aprova l’aportació municipal de 25.156,34 euros al
Consorci Gestor del Pacte Territorial per l’Ocupació dels municipis ceràmics de la província de Castelló.

La Junta queda assabentada per dació de compte del decret
de desistiment dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 1 de Castelló en procés selectiu per a cobrir tres places
de treballador familiar de l’Ajuntament.

La Junta rectifica les liquidacions fiscals en concepte de taxes
urbanes a càrrec d’Antonio Torralba Ochoa, Antonio J. Blasco
Montoro, María Teresa Gozalbo Pascual, Emilio Fonte Juan,
Ángeles Ballester Castañer i Cándida Fernández Garrido.

La Junta aprova l’expedient i plecs per a la contractació del
subministrament de gas natural en immobles i instal·lacions
municipals, amb una despesa 52.296,42 euros.

La Junta aprova el padró d’altes de l’impost sobre activitats
econòmiques corresponent al primer trimestre de 2014.
La Junta aprova la relació 4/2014 de liquidacions d’alta en
concepte de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
(IVTM), procedents de baixa temporal.
La Junta rectifica la liquidació en concepte de l’IVTM de
l’exercici 2014 a càrrec de Néstor Ventura Dembilio.
La Junta aprova la relació 3/2014 d’altes de l’impost sobre
béns immobles.
La Junta estima la sol·licitud de rectificació de liquidació en
concepte de l’IBI per inaplicació de bonificació VPO efectuada
per Francisco Fabregat Ríos.
La Junta estima la sol·licitud d’inici de procediment de constrenyiment per impagament de quotes urbanístiques contra
Finramar, SL, efectuada per l’agent urbanitzador de la UE 1
del sector PRR-1, Urbanizadora Vistamar, SA.
La Junta aprova despeses per import superior a 3.000 €.
La Junta, en reconeixement extrajudicial, autoritza i disposa la despesa i reconeix l’obligació de factures per import
de 14.400,91 € en concepte de subministraments de gas de
col·legis públics i instal·lacions esportives municipals.
La Junta declara restablida la legalitat urbanística infringida
en expedient incoat a Teresa Esteve Climent i Ángel García
Ramírez, i n’ordena l’arxivament.
La Junta desestima les al·legacions formulades i proposa,
com a mesura de restauració de la legalitat urbanística vulnerada, la demolició d’obres edificades il·legalment per Pedro Antonio Mínguez Sánchez i una altra, i per Joaquín José
Vilallonga Ferrada.
La Junta queda assabentada per dació de compte de les declaracions responsables per a execució d’obres (del 21/14 al
29/14, ambdós inclosos).
La Junta rectifica l’error advertit en acord adoptat per la Junta en llicència d’obres concedida a Joaquín Monfort Almela.
La Junta concedeix a la mercantil Fernández i Rius, SC, pròrroga per a finalització d’obres.
La Junta concedeix llicències d’obres a Gas Natural Cegás SA,
María Ángeles Cámara Sánchez, Víctor Manuel Gascón Valls,
Vicent Traver Gómez i María Teresa Daroca Salvador, Josefa
Durán Rochera i Gestió Centres Catòlics d’Ensenyament.
Urgència
Despatx extraordinari. La Junta acorda sol·licitar a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport una ajuda per import total
de 10.567,89 euros per a l’increment bibliogràfic i l’adquisició

La Junta prorroga el contracte de lloguer de tres vehicles per
al Servei Municipal de Via Pública subscrit amb la mercantil
Arval Service Lease, SA, durant quatre mesos, fins al 22 de
desembre de 2014, en les mateixes condicions previstes en
el contracte de data 21 de juliol de 2014. La Junta autoritza i disposa una despesa de 6.073,33 euros corresponent a
l’exercici de 2014.
La Junta aprova la revisió de preus del contracte del servei
de desratització i desinfecció en dependències municipals i
el tractament terrestre contra mosquits al terme municipal
de Borriana, subscrit amb l’empresa Winton Ibérica, SA, amb
efecte de l’1 de gener de 2014, aplicant al preu del contracte
un augment del 0,26%, corresponent al 85% de l’IPC de 2013
(0,26%), la qual cosa suposa un increment anual del contracte de 36,79 euros. Així mateix, es prorroga el contracte fins
al 26 d’agost de 2015 en les mateixes condicions previstes en
el contracte de data 27 d’agost de 2012 i per l’import anual
actualitzat de 14.187,62 € (IVA inclòs al 21%). La Junta autoritza i disposa la despesa de 4.886,87 euros (fins a desembre
de 2014).
La Junta queda assabentada per dació de compte de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en què s’estima parcialment el recurs contenciós administratiu interposat per Gimeno Piquer, SL.
La Junta queda assabentada per dació de compte de la interlocutòria dictada pel Jutjat de Primera Instància i Instrucció
núm. 4 de Nules, en la qual es dóna per acabat el procediment
a instància de Francisco Javier Monsonís Muñoz i altres.
La Junta autoritza la devolució de la fiança de 2.269,02 euros dipositada per la mercantil Agrovic, SA, amb motiu de
l’alienació d’immoble municipal (nau-magatzem i planta
baixa contigua) del c/ General Prim.
La Junta autoritza i disposa una despesa total de 5.100 euros
per a beques de formació de pràctiques per a les àrees de
Turisme i Cultura, finançades per la Diputació Provincial de
Castelló.
La Junta desestima les al·legacions formulades per Inekol
Gestión de Residuos, SL, i li ordena el cessament immediat
d’activitat dedicada a centre de transformació de residus al
c/ Argila, núm. 18, fins a l’obtenció de la preceptiva llicència
d’obertura.
La Junta requereix el pagament del cànon d’aprofitament urbanístic corresponent a l’exercici 2014 a càrrec de Piscicultura Marina Mediterránea, SL, Vicenta Gallén Sancho (Torre
Gallén) i Alqueria de Mascarós, SL.
La Junta estima el recurs de reposició contra liquidació de
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana interposat per Josefina Granell Vernia i inadmet

INFORMACIÓ MUNICIPAL

per extemporanis els interposats per Caleb 2000, SL, i Burriana Desarrollos Constructivos, SL.
La Junta estima la sol·licitud d’anul·lació de liquidació de
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica efectuada per
Hanan Bouzid.
La Junta acorda la derivació per afecció al pagament de
l’impost sobre béns immobles de Ruth Martín Mateos a NCG
Grupo Inmobiliario, SA, i de Pedro M. Roldán Martínez i Marta
Sanchis García a Bankia, SA.
La Junta estima el recurs de reposició interposat per Vicente
M. Esteller Robles i li concedeix el fraccionament de pagament de deutes.
La Junta aprova despeses per import superior a 3.000 €.
La Junta desestima l’escrit presentat per Rosa Juliá Gómez
en què instava la demolició total d’obra en expedient incoat a
José Gallén Veral i una altra.
La Junta ordena la demolició d’obres executades sense prèvia llicència per Lorena Nicolau Bellmunt i Jorge Rubert Miró
al c/ Escullera de Ponent, núm. 26, i camí de la Serratella.
La Junta ordena a Jesús Marín García la suspensió immediata d’obres en immoble situat a la carretera de Vila-real.
La Junta incoa a la mercantil Frutas Giménez, SL, expedient
de restauració de legalitat urbanística vulnerada i li ordena la
suspensió immediata d’obres al camí Vell de València, núm.
26, 28 i 28.
La Junta desestima les al·legacions formulades per José
Manuel Ortega Giménez i li ordena la restitució d’immoble
al seu estat originari abans d’execució d’obres al c/ Ample,
núm. 33. Així mateix, li incoa expedient sancionador per presumpta infracció urbanística.
La Junta desestima les al·legacions formulades per Felipe
Borja Vargas i Tamara Giménez Heredia i els ordena la demolició d’obres executades sense llicència a la parcel·la 173,
polígon 1, de la carretera d’Almassora.
La Junta declara comesa infracció urbanística i imposa sanció de multa a Yolanda Merino Alday i José Manuel Sanchis
Rubert.
La Junta queda assabentada per dació de compte de les declaracions responsables per a execució d’obres (del 31/14 al
39/14, ambdós inclosos).

Urgència
Despatx extraordinari primer. La Junta esmena un error advertit en acord adoptat per la Junta en data 19 de maig de
2014.
Despatx extraordinari segon. La Junta adjudica la contractació del servei de manteniment i conservació d’instal·lacions
contra incendis de l’Ajuntament a la mercantil Instalaciones
Telefónicas Castellón, SL, per l’import anual de 9.146,61 euros (IVA inclòs al 21%), i autoritza i disposa la despesa de
5.943,38 €, corresponent al període de juny a desembre del
pressupost fix i el 100% de la part variable per a 2014.
Despatx extraordinari tercer. La Junta adjudica la contractació del servei de direcció lletrada i defensa jurídica de
l’Ajuntament a la mercantil José Luis Lorente Tallada, SL, per
l’import anual de 27.225 euros (IVA inclòs al 21%), i autoritza i
disposa la despesa de 15.881,25 €, corresponent a l’any 2014
(de juny a desembre).

Despatx extraordinari quart. La Junta incoa a Julio Cátedra
Sánchez i Francisca López Núñez expedient de restauració
de legalitat urbanística vulnerada a la parcel·la 162, polígon
27.

JUNTA DE GOVERN 2/06/2014
La Junta adjudica la contractació del subministrament i
instal·lació de mobiliari urbà per a diversos parcs públics de
Borriana a la mercantil Diagnósticos y Reparaciones Play,
SL, per l’import anual de 25.495,41 euros (IVA inclòs al 21%) i
autoritza i disposa l’esmentada despesa.
La Junta autoritza a la mercantil Aguanorte Piscinas y Ocio,
SL, la devolució de l’aval per import de 5.487 euros dipositat
com a garantia de la prestació de serveis de salvament i socorrisme a les platges de Borriana des de l’estiu de 2011 fins
a la Setmana Santa de 2014.
La Junta aprova les liquidacions en concepte de taxes per ocupació de la via pública, corresponents a l’exercici 2013 (sector elèctric - règim especial de l’1,5%), a càrrec d’Eléctrica
Renovables Mas 3, SL, i E.On Energía, SL.
La Junta rectifica el subjecte passiu en liquidacions de
l’impost sobre béns immobles i/o taxes urbanes d’Ángeles
Solá Muñoz a José Juan Franch Sabater, de Vicente Segarra Almela a Ascensión Giner Correas, d’Ángel Muñoz Martí
a Francisco A. Juárez Olvera, de Francisco Orenga Izquierdo
a Emilio Monleón Esteller, de Juan Cubedo Pérez a Entitat
d’Infraestructures de la Generalitat Valenciana i de Villas de
Calatrava SL a Carlos Martí Enrique.
La Junta aprova la relació 5/2014 de sol·licituds d’exempció
en l’impost sobre béns immobles de l’exercici 2009 a l’empara
de l’article 7 de la Llei 3/2010 (inundacions setembre 2009).
La Junta desestima el recurs de reposició presentat per Patrocinio Ortells Martí i ratifica l’acord de demolició d’obres
executades sense llicència al polígon 25, parcel·la 82, en sòl
no urbanitzable d’especial protecció de la Marjal Nules-Borriana, inclosa en el Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana.
La Junta desestima les al·legacions formulades per Manuel
Goterris Almela i ordena la demolició d’obres executades
sense llicència al polígon 27, parcel·la 263, en sòl no urbanitzable d’especial protecció de la Marjal Nules-Borriana,
inclosa en el Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana.
La Junta declara la caducitat de l’expedient incoat a José
Simó Usó.
La Junta declara la innecessarietat d’expedició d’autorització
administrativa sol·licitada per Josefa Saera Monfort per a divisió d’edifici situat al c/ la Tanda, núm. 10.
La Junta desestima el recurs de reposició interposat per Evaristo Manuel Barea López contra acord denegatori de llicència d’obres sol·licitada.
La Junta queda assabentada per dació de compte de les declaracions responsables per a execució d’obres (del 41/14 al
52/14, ambdós inclosos).
La Junta concedeix llicències d’obres a Alejandro Seores Ferrer i Concepción Pitarch Bort, Juan José Ruiz Leal i Felzas
CB.
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ANUNCIO DE COBRANZA RELATIVO A LOS RECIBOS DEL IAE 2014
La Agencia Tributaria comunica, en relación con los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas
correspondientes a 2014, y cuando se trate de cuotas nacionales y provinciales, cuya gestión recaudatoria
corresponde a la Administración Tributaria del Estado, lo siguiente:
PLAZO PARA EFECTUAR EL INGRESO: Del 15 de septiembre hasta el 20 de noviembre (Resolución de 20 de
mayo de 2014 del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria).
LUGAR DE PAGO
-Cuotas nacionales.
A través de las Entidades colaboradoras (Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de crédito) en las que no es
preciso que el obligado al pago disponga de cuenta abierta.
-Cuotas provinciales.
A través de las Entidades colaboradoras (Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de crédito) en las que no es
preciso que el obligado al pago disponga de cuenta abierta.
Los ingresos se podrán efectuar en el horario de atención al público de dichas Entidades.
Asimismo, el pago de las cuotas nacionales y provinciales podrá ser realizado mediante adeudo en cuenta, a
través de Internet, en la dirección www.agenciatributaria.es, en la opción: Sede Electrónica. Trámites Destacados,
Pago de Impuestos. Para realizar el pago a través de Internet es necesario disponer de un sistema de firma
electrónica de los admitidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario, sin haber sido satisfecha la deuda, determinará
el inicio del período ejecutivo y el devengo de los intereses de demora y de los recargos a que se refieren los
artículos 26 y 28de la Ley General Tributaria.

AGENDA

TELÈFONS D’INTERÉS

NAIXEMENTS
Jairo Garayar Rodríguez, de José i Miriam

DEFUNCIONS*

Martina Zaragoza Izquierdo, de Roberto i Marta

Avelina Ruiz Alvarez

88

Carlota Vilallonga Yovena, de Juan Ignacio i María Luz

Mª Isabel Torres Nebot

42

Óscar Pastor Gómez, d’Óscar i María del Carmen

Amparo Rosell Uso

84

Victoria Capella Fernández, de Carlos Federico i Gloria

Mª Vicenta Aparisi Juan

Claudia Domingo Olivas, de Francisco i Patricia

Peace Aihiuwa Orukhoisota

35

Hao Wu, de Weiping i Xiaozhen

Rocio Gimenez Fernandez

50

Sara Arrufat Pastor, de Javier i Gloria

Juan Bta Calvo Cerezo

85

Erika Mihaela Tudor, de Gheorghe i Constanta Raluca

Salvador Sanchez Sanchez

91

José Luis Ballester Sanchis, de José Luis i Rocío del Alba

Manuel Oltra Ortells

70

Claudia Arámbul Peña, de Juan Manuel i Mónica

Teresa Gimeno Lopez

83

Sara Ardelean, de Cornel i Mariana

Jose Saborit Vidal

86

Pilar Garces Sorribes

63

Adela Silvestre Montolio

91

Victoria Ripoll Gisbert

92

Emilio Centelles Gual

90

Mª Angeles Almela Saborit

92

Mª Dolores Reula Villanova

55

Vicenta Perez Pla

92

Consuelo Palau Gil

87

Rosa Mañanos Belles

77

Mª Juana Garcia Garcia

89

Araceli Gallego Soria

91

Mª Encarnacion Sanz Codina

102

Asuncion Claramonte Guerola

84

Diego Puchol Köster, de Vicente i Kristel Teresa

Teresa Navarro Saera

88

Nicolás Capella Melchor, d’Alejandro i Susana

Adelino Ricardo Cañabate Navarro

63

Pascual Ramon Rosell

67

Jose Salas Perez

89

Lucía Pérez Vicent, de Rafael i Lourdes
Kike Burgos Romero, de Javier i María
Marta Ordóñez Ventura, de Félix i Marta
Francisco Moreno Goto, de Francisco i Rafaela Karen
Eizán Puig Parra, de José Francisco i Rosa
Ana Martínez Monfort, d’Iván i Ana
Raysa Elena Stere, d’Edward Ionut i Adina Iulia
Marc Vicent de Jesús, de José i Inés
Álex Navarro Soler, de Jorge i Ana María
Adriana María Nicolae, de Ionut i Iuliana Sorina
Hugo Serra Mora, d’Adrián i Verónica
David Alexandru Savu, de Dumitru Marian i Cristina
Carmen Reyes García, de Juan José i Eva
Júlia Bedrina Zubanic, de Sergej Zubanic i Begoña

MATRIMONIS
José Boix Pastor i Ana Belén Beltrán Almela
Efrén Piqueres Chordá i Eva Granell Ferrer

*INHUMACIONS AL CEMENTERI MUNICIPAL

Adrià López Baena i Beatriz Vives Señoret
José Garayar Balda i Miriam Rodríguez Moya
Ángel García Castillo i Noelia Martínez Pinilla
Alberto Segarra Navarro i Noemí López Segarra
Pablo Tegedor Feced i María Ros Sanchis
Jaume Catalá Martínez i Elena Vicent Babiloni
Pedro José Vidal García i Mónica Rubert Torrent
Ramón José Gimeno Luque i Esther García Carceller
Javier Gual Rosell i Manuel Jesús Merino Jaime
Vicente Álvarez Espín i Esther Vidal Bellés
David Casas Roca i Eva Ortiz Ruiz
Rafael Olmo Navarro i Irene Bernet Cid
Adrián Robles Puchol i Cristina Chiva Capdevila
David Ramos Ramón i Ana Calpe Blasco
Juan Carlos Chabrera Zurera i Sandra Núñez Peinado
Raúl Silvestre Nebot i Arantxa Llorens Giménez
Iván Pérez Domínguez i Priscilla Tomás Cervera
Carlos Marín Sánchez i María José Cerezo Ramírez
Sergio Porter López i Lorena Cabedo Ruiz
Alejandro Martínez Suárez i Raquel Figueroa Ribera
Xabier Larrea Ibáñez i Lorena Montesinos Arnau
Alejandro Navarro Marí i Estela Capdevila del Moral
Máximo Cobos Serrano i Sandra Roger Varea
Salvador Dengra González i Amparo Dembilio Albalate
Guillermo Sanahuja Peris i Irene Latorre Martín

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

CENTRES OFICIALS
Ajuntament de Borriana................ 964 51 00 62
964 57 02 02
Tinència Alcaldia Port.................... 964 58 70 78
Policia Local.................................. 964 51 33 11
Guàrdia Civil................................. 964 59 20 20
Jutjat............................................. 964 51 01 87
Serveis Socials.............................. 964 51 50 14
Casal Jove..................................... 964 59 16 92
Biblioteca Municipal..................... 964 03 39 61
Oficina Activitats Culturals........... 964 83 93 17
Oficina Turisme............................. 964 57 07 53
P. Poliesportiu M............................ 964 59 10 02
Piscina Municipal.......................... 964 59 14 00
INSS............................................... 964 51 28 54
Agencia Empleo y Desarrollo.......... 964 03 30 37
Ecoparc Municipal......................... 902 10 89 98
Centre Activitats Polivalents......... 964 51 25 25
964 51 50 14
CEAM (C. Especialitzat d’At.al Major)... 964 59 14 15
ADI Servei d´atenció a la infáncia.......... 964 03 32 08
(de 0 a 3 anys, de 9 a 14 hores)
630 71 70 97
COL·LEGIS
CP Vilallonga................................ 964 55 84 90
CP Roca i Alcaide......................... 964 73 83 60
CP Penyagolosa............................ 964 73 83 55
CP Iturbi....................................... 964 73 83 65
CP Novenes de Calatrava............. 964 73 88 70
CP Cardenal Tarancón.................. 964 73 88 75
Col·legi Salesià............................. 964 51 02 50
Col·legi Illes Columbretes............. 964 51 63 62
Col·legi Villa Fàtima..................... 964 51 25 18
Col·legi Consolació....................... 964 51 02 93
IES Jaume I................................... 964 73 89 35
IES Llombai.................................. 964 73 92 65
Centre Educació Especial............. 964 73 87 95
Escola Permanent d’Adults.......... 964 59 10 01
Guarderia Infantil........................ 964 51 02 41
Escola de la Mar.......................... 964 58 61 60
Escola Taller................................. 964 51 03 61
CME Rafel Martí Viciana................ 964 03 32 30
ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
Centre de salut.............................. 964 39 07 50
Urgències...................................... 964 39 07 60
Cita prèvia..................................... 964 39 07 50
Centre de Salut Port...................... 964 39 92 80
Consultorio del Grao (sólo verano). 964 58 53 85
CSI Novenes (cita prèvia).............. 964 55 87 00
CSI Novenes (urgències)................ 964 55 87 01
Hospital General Castelló.............. 964 72 65 00
Hospital de la Plana...................... 964 35 76 00
Ciutat Sanitària La Fe.................... 96 386 27 00
Centre de P. Familiar...................... 964 39 07 57
Salut mental.................................. 964 39 07 56
Creu Roja....................................... 964 51 76 07
Hospital La Magdalena.................. 964 24 44 00
Hospital Provincial......................... 964 35 97 00
DIVERSOS
Cementeri...................................... 964 51 01 49
Centre Alq. Sta. Bàrbara................ 964 51 00 93
Junta Local Fallera......................... 964 51 62 17
Ràdio Taxi...................................... 964 51 01 01
Centre Cultural La Mercé............... 964 51 00 10
Parc Comarcal Bombers................ 085
Estació RENFE............................... 902 43 23 43
Magatzem Municipal..................... 964 51 87 12
Mercat Municipal........................... 964 51 07 37
Sindicat de Regs............................ 964 51 45 51
Cambra Agrària (Consell Agrari).... 964 57 06 08
FACSA............................................ 964 51 28 00

AGENDA

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

Eixides CASTELLÓ
cap a Borriana

cap a Castelló

Horaris: Borriana - Renfe - Alqueries
*10.20

Alqueries - Renfe

*12.20

Alqueries - Renfe

*15.20

Alqueries - Renfe

*19.20

Alqueries - Renfe

Horaris fins a la Ratlla
8.20

11.20

18.20

20.20

Borriana - Alqueries - Santa Bàrbara
7.30

11.30

6.30
7.15
8.15
9.15
10.15
11.15
12.15
13.15

14.15
15.15
16.15
17.15
18.15
19.15
20.15

6.30
7.15
8.15
9.15
10.15
11.15
12.15

13.15
14.15
15.15
16.15
18.15
20.15

8.00
9.30
11.00
12.30

7.15
8.15
9.15
10.15
11.15
12.15
13.15
14.15
DISSABTES
7.00
8.15
9.15
10.15
11.15
12.15
13.15

DIUMENGES I FESTIUS
14.00
8.45
16.00
10.15
18.00
11.45
20.00
13.15

15.15
16.15
17.15
18.15
19.15
20.15
21.15

14.15
15.15
16.15
17.15
19.15
21.15

15.00
17.00
19.00
21.00

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

Només dimarts dia de mercat
* No circula diumenges i festius

WEBS MUNICIPALS
www.burriana.es
casaljove.burriana.es
turisme.burriana.es
sme.burriana.es
www.cmeviciana.es
www.burrianacultura.es
www.cvdonaburriana.org
policialocalburriana.es

www.bibliotecaspublicas.es/burriana
adi.burriana.es
arxiu.burriana.es
mam.burriana.es (museu arqueològic)
cardenaltarancon.burriana.es
www.juanvarea.es
www.facebook.com/ajuntament.burriana

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.

