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JOSé RAMÓN CALPE: ”ARENAL SOUND 2014 HA SIGUT LA 
MILLOR EDICIÓ DEL FESTIVAL”

A poques hores del tancament de la cinquena edició del fes-
tival Arenal Sound, “la millor de totes les celebrades fins a 
la data” -segons l’alcalde, José Ramón Calpe-; va tindre lloc 
la tradicional roda de premsa de balanç de l’esdeveniment, 
en la qual van comparéixer el primer edil juntament amb la 
regidora delegada del festival, Ana Montagut, i el director de 
l’Arenal Sound, David Sánchez.

L’alcalde de la ciutat va destacar específicament de l’Arenal 
Sound 2014 el bon funcionament de la regulació del tràn-
sit, gràcies al treball de la Policia Local i també producte de 
l’arribada de milers de sounders amb autobús i del trans-
port col·lectiu en bus i en el sounder train per als desplaça-
ments dels assistents. Això ha permés enguany reduir el 
nombre de turismes, evitar congestions de trànsit i millorar 
l’estacionament de vehicles, “cosa que ha funcionat millor 
que altres anys i que puc testificar com a veí de l’avinguda de 
la Mediterrània al Port”, va manifestar José Ramón Calpe.

El primer edil també va valorar la promoció que l’Arenal 
Sound proporciona a Borriana i a les seues possibilitats, 
“amb una gran repercussió en els mitjans de comunicació”, i 
la minimització i compensació de les molèsties que un esde-
veniment d’estes característiques comporta.

Calpe va agrair el treball de tots els funcionaris municipals 
que han contribuït amb el seu treball a aconseguir estos 
reptes, com la Policia Local, servei de Via Pública, Turisme i 
Platges, així com a les forces i cossos de seguretat de l’Estat 
i a les àrees de Governació i Sanitat de la Generalitat Valen-
ciana.

Finalment, l’alcalde de Borriana va desitjar que els sounders 
tingueren un viatge de tornada tranquil, “amb l’esperança 
de tornar a veure’ls l’any que ve i agraint un comportament 
exemplar, ja que els escassos incidents no els han provocat 
precisament ells”.

Per la seua banda, la regidora Ana Montagut va expressar 
el compromís de l’Ajuntament per a encaixar el festival amb 
els veïns de Borriana, “als quals ens devem. Creiem en este 
festival i eixe és l’equilibri que busquem, per a causar les mí-
nimes molèsties i anar corregint any rere any els problemes 
i també garantir que molts joves passen a Borriana el millor 
estiu de les seues vides, tenint en compte la joventut d’este 
festival”.

“Ara els sounders faran les maletes i començaran les tasques 
de desmuntatge i neteja, així com el treball per a l’Arenal 
2015”, va afirmar Montagut.

El director del festival, David Sánchez, va donar les gràcies 
als borrianencs per ser un exemple de comportament, es-
forç, adaptació i també per l’acollida que brinden any rere any 
als sounders. 

Sánchez va quantificar en 250.000 els assistents acumu-
lats durant els dies de l’Arenal Sound. D’ells, un 90% són 
espanyols i la resta van adquirir el seu abonament des de 
l’estranger. El 30% dels sounders procedeixen de la província 
de Castelló.

El responsable de l’organització va destacar el compromís de 
la present edició amb el medi ambient i el reciclatge -a través 
dels acords amb Ecovidrio i Ecoembes-, així com les millores 
i novetats com ara la rapidesa en el procés d’acreditacions 
i acampada, la connexió de més de 100.000 persones a 
l’emissió de concerts en live streaming a través d’Internet, el 
bon funcionament del sounder train per als desplaçaments 
al càmping de la Malva-rosa; la major il·luminació, senya-
lització i seguretat als aparcaments; les innovacions en la 
il·luminació dels escenaris, la instal·lació de barreres antia-
llau en forma de T i la zona de taules per a asseure’s a menjar 
a l’interior del recinte, així com l’àrea de patrocinadors.

“L’Arenal Sound continua sent el festival més mediàtic 
d’Espanya i amb més seguidors a les xarxes socials”, va 
recordar el director de l’Arenal Sound, que va felicitar els 
responsables municipals per l’estreta col·laboració i impli-
cació de totes les àrees de l’Ajuntament, “la qual cosa ens ha 
permés millorar un any més”. Als sounders, Sánchez els va 
desitjat que tornaren amb atenció per la carretera i fruïren 
de la resta de les vacances, amb la mirada posada en l’Arenal 
Sound de 2015, que se celebrarà del 28 de juliol al 2 d’agost, 
com ell mateix va desvelar.
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LA MAJOR FLUïDESA DEL TRÀNSIT I FACILITAT 
D’APARCAMENT REDUEIX EL NOMBRE D’ACCIDENTS, 
DENúNCIES I RETIRADES DE GRUA EN L’ARENAL SOUND 2014

L’alcalde, José Ramón Calpe, va comparéixer el 5 
d’agost amb la regidora delegada de Seguretat, Esther 
Pallardó, i l’intendent principal de la Policia Local, 
Francisco Catalán; per tal de donar compte del balanç 
del dispositiu de seguretat establit per l’Ajuntament 
amb motiu del festival Arenal Sound.
Calpe va reconéixer l’esforç de tota la plantilla de la 
Policia Local, tant dels agents com de tota la cadena de 
comandament, per la seua dedicació davant dels grans 
reptes que planteja un esdeveniment d’estes caracte-
rístiques a un cos de Policia Local com el de Borriana, 
“amb molt de treball i molta atenció en tot moment, 
no sols al que succeeix en relació amb el festival sinó 
també en l’atenció als ciutadans de Borriana”.
En este sentit, Calpe va felicitar tota la plantilla per 
l’èxit aconseguit en la regulació del trànsit, molt més 
fluida que en anteriors edicions de l’esdeveniment, així 
com en la notable millora en general de l’aparcament, 
“en la qual encara podem fer més”.
Tot això s’ha traduït, a la vista de les estadístiques poli-
cials d’estos dies, en una disminució dels accidents de 
trànsit en un 57% respecte a l’Arenal Sound 2013 (que 
ja va suposar un descens del 33% respecte a 2012), 
amb tan sols 6 accidents, cap de gravetat.
La millor mobilitat i facilitat d’aparcament, juntament 
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amb el major ús del transport públic, també ha suposat 
la reducció de les denúncies de trànsit en un 13,4%, 
passant de 529 a 458; i la grua també ha reduït la seua 
activitat de retirada de vehicles en un 19,6%, amb 287 
intervencions enfront de les 357 de 2013, “molt proba-
blement perquè ha sigut més fàcil estacionar enguany, 
dins de les dificultats pròpies d’una gran afluència de 
persones en hores punta”, assenyalava José Ramón 
Calpe.
En matèria de seguretat ciutadana, sí que s’ha detec-
tat un augment en el nombre d’atestats (8 en total, 3 
d’estos per accidents de trànsit), i s’han duplicat els 
relatius a la falta de respecte als agents de l’autoritat, 
amb una detenció respecte d’això -l’única de tot el fes-
tival per part de la Policia Local, enfront de les 3 de 
l’any passat.
Les denúncies per la Llei 1/92 (alcohol, drogues i per-
torbació de l’ordre públic) han passat d’1 en 2013 a 9 
enguany (3 per tinença il·lícita de drogues i les 6 res-
tants per desobediència a l’autoritat o pertorbació de 
l’ordre). Així mateix, també ha augmentat el nombre de 
denúncies per la vulneració de les ordenances muni-
cipals, de 8 en 2013 a 19 en 2014, principalment per 
la venda ambulant no autoritzada i per establiments 
sense llicència.
Les intervencions a requeriment dels veïns s’han 
reduït un 15,3% (de 287 a 243) i destaca l’augment de 
les assistències sanitàries, que han passat de 32 a 
50. Al mateix temps, s’han reduït les telefonades per 
vehicles mal estacionats (de 53 a 26), mentre que les 
d’aparcament davant de guals han passat de 20 a 13. 
Les telefonades per robatoris i furts han augmentat de 
14 a 24 respecte a la passada edició del festival.
L’alcalde va valorar que la Policia Local continua sent 
referència per a sol·licitar qualsevol tipus d’informació 
i també per a peticions d’auxili. En este sentit, les 
telefonades rebudes per la sala 112 de la Policia Local 
s’han incrementat enguany un 25%, amb un total de 
1.542 telefonades registrades. Amb un menor nombre 
d’intervencions enguany, moltes de les comunicacions 
han sigut per a sol·licitar informació, “perquè la gent 
confia en la Policia Local”.

Millores amb vista al 2015
Per la seua banda, la regidora Esther Pallardó 
va avançar un calendari de reunions amb els 
comandaments de la Policia Local per a estudiar 
propostes de millora en el pla d’actuació per a l’Arenal 
Sound 2015. En este sentit, apuntà com a possibilitats 
la creació d’una zona d’aparcament per a veïns a la 
zona del Port, l’establiment de més punts de control 
d’accessos per a evitar en la mesura que es puga 
estacionaments permanents de sounders en zones 
residencials i també en els accessos al passeig marítim 
per a frenar la venda ambulant.
L’obertura enguany de l’avinguda de Cañada Blanch 
(prevista per a abans de novembre) i la connexió per 
este vial de les carreteres del Port i del Grau permetran 
que l’edició de 2015 guanye encara més en mobilitat, “i 
continuarem insistint en l’ús del transport públic, tant 
per a l’arribada dels sounders a Borriana com per a la 
mobilitat una vegada establits a la ciutat”.
D’altra banda, la Policia Local ha publicat en el web 
www.policialocalburriana.es i en el compte de Twitter 
@poli_burriana una relació dels objectes perduts de 
major valor per a poder localitzar els seus propietaris.



INFORMACIÓ MUNICIPAL

La Conselleria de Sanitat va reforçar l’assistència sa-
nitària durant els dies de celebració del festival Arenal 
Sound tant a l’Hospital Universitari de la Plana com a la 
xarxa assistencial primària del municipi de Borriana i al 
Punt d’Atenció Continuada 24 hores del centre de salut 
Borriana I.

Segons fonts del Departament de Salut de la Plana, 
després del transcurs del festival s’han registrat un to-
tal de 252 atencions, des de les 15 hores del 28 de juliol 
fins a les 15 hores del 4 d’agost.

A l’Hospital Universitari de la Plana s’han comptabi-
litzat 117 atencions al Servei d’Urgències. Juntament 
amb la resta de pacients atesos que no provenien del 
festival, s’ha registrat una mitjana diària d’atencions de 
153, xifra inferior a la registrada en altres períodes de 
l’any (per exemple, al gener s’arriba a 176 pacients/dia).

Respecte a la xarxa assistencial del municipi de Bo-
rriana, l’assistència sanitària es realitzava a través del 
consultori auxiliar del Grau, del centre de salut integrat 
de Novenes i del Punt d’Atenció Continuada 24 hores 
del centre de salut Borriana I. En estos 7 dies es van 
atendre 135 pacients.

Totes les assistències es van deure a malalties comu-
nes i accidents casuals i molts dels trasllats a l’Hospital 
es van realitzar per necessitar algun tipus d’estudi ra-
diològic.

Després d’estes estadístiques, el Departament de Salut 
de la Plana agraeix la labor de tots els professionals 
sanitaris que han participat en el Pla especial dissenyat 
per a l’atenció del festival i fa un balanç positiu del fun-
cionament dels serveis, en els quals s’ha pogut garantir 
l’assistència sanitària als veïns del municipi de Borria-
na i als participants en el festival, ja que les atencions 
a persones provinents de l’Arenal Sound només van su-
posar al voltant del 10% de les atencions diàries totals.

L’HOSPITAL DE LA PLANA REGISTRA MENyS ATENCIONS 
DIÀRIES DURANTE L’ARENAL SOUND qUE EN ALTRES 
PERIODES DE L’ANy
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BORRIANA REBRÀ EL DIA 26 LA HISTòRICA VISITA DE LA IMATGE 
PELEGRINA DE LA MARE DE DéU DELS DESEMPARATS

Els actes començaran el 18 amb una xarrada col·loqui i la 
inauguració d’una exposició fotogràfica als salons socials 
de Caixa Rural Sant Josep
Borriana es prepara per a rebre per primera vegada en la 
seua història la imatge pelegrina de la Mare de Déu dels 
Desemparats, que arribarà el divendres 26 a les 18.30 ho-
res i hi romandrà tot el cap de setmana per a ser el centre 
de distints actes religiosos i populars en el seu honor. Esta 
visita és fruit de l’intens treball realitzat durant els últims 
mesos per la Confraria de la Mare de Déu dels Desemparats 
de la ciutat, que ha triat el lema “Benvinguda a Borriana”, 
segons va donar a conéixer el president de l’entitat, Juan 
José Villalta, durant la presentació del programa, acom-
panyat per l’alcalde, José Ramón Calpe, i diversos membres 
de la confraria.
“És una satisfacció que una advocació mariana per la qual 
tanta devoció senten els valencians visite la nostra ciutat, 
en la qual té dedicada una parròquia. Estic convençut que, 
una vegada més, els borrianencs estarem a l’altura i tot el 
treball realitzat tindrà la seua recompensa i tot eixirà molt 
bé”, va augurar el primer edil.
Prèviament a la visita, el programa inclou com el primer 
dels actes una xarrada col·loqui el dijous 18, a les 19.00 
hores i als salons socials de Caixa Rural Sant Josep, sobre 
l’origen de la devoció i història de la imatge de la Mare de 
Déu, la seua restauració i visites a diferents localitats; a cà-
rrec de Juan Arturo Devís. A continuació, tindrà lloc la inau-
guració d’una exposició fotogràfica de Manuel Guallart, en 
la qual podran veure’s imatges inèdites de la restauració de 
la imatge i que romandrà oberta fins al dia 28.
El divendres 26, a les 18.30 hores, la patrona de la Comu-
nitat Valenciana farà la seua entrada per la carretera de 
Nules, escortada per la Policia Local fins al Port, on serà 
portada a coll pels portadors del Crist del Mar fins a la pa-
rròquia del Carme. Posteriorment, visitarà la capella de la 
Malva-rosa amb motiu del seu centenari, així com el Grau, 
abans de dirigir-se fins a la parròquia que porta el seu nom. 
Allí tindrà lloc la recepció oficial sobre les 20.30 hores i la 
imposició d’una medalla per part de la confraria, així com el 
descobriment d’una placa commemorativa d’esta històrica 
visita.

Romeria el dissabte 27
El dissabte 27, des de les 9.00 hores, la Pelegrina recorrerà 
en romeria les distintes parròquies, temples i convents de 
la ciutat, així com les residències d’ancians, el col·legi Pla 
d’Hortolans, el centre ocupacional Buris-Ana i el Cementeri 
Municipal. 

La imatge, sobre un carro valencià i tirada per cavalls guar-
nits, partirà des de la parròquia dels Desemparats i conti-
nuarà pel convent de les Dominiques, l’església de Sant 
Josep i convent dels Carmelites, Maria Auxiliadora, resi-
dència de la tercera edat, centre Buris-Ana i col·legi Pla 
d’Hortolans. Després d’una parada amb avituallament per 
als romers a la plaça de la Fira, seguirà cap al Cemente-
ri Municipal, l’ermita de Sant Blai, residència de Càritas, 
col·legi de la Consolació, parròquia de la Mercé i convent de 
les Serves de Jesús. 

En el seu últim tram, recorrerà el carrer de la Tanda, en el 
qual l’esperaran col·lectius de jubilats i de discapacitats, 
abans d’entrar al Pla, carrer Major i plaça Major, on l’alcalde 
li imposarà la insígnia de la ciutat. La romeria finalitzarà a la 
basílica del Salvador, on serà rebuda pel prior i rector Pedro 
Cid i les distintes confraries amb seu a la basílica. 

Després d’una solemne eucaristia, prevista a les 19.30 ho-
res, es formarà una processó en què les diferents confraries 
de la ciutat acompanyaran la Mare de Déu dels Desempa-
rats, portada a coll pels portadors dels patrons de la ciutat 
i els de la Mare de Déu fins a la parròquia que porta el seu 
nom. Allí s’instal·larà un altar per a la vetla, que tindrà lloc 
a les 23.00 hores i que comptarà amb la participació de dife-
rents corals i grups de danses.

El diumenge 28, a les 10.00 hores, el rector Miguel Díaz ofi-
ciarà una eucaristia en honor a la Mare de Déu i, a conti-
nuació, la imatge eixirà en processó pel barri. En finalitzar, 
es realitzarà una ofrena d’aliments no peribles, que seran 
entregats a Càritas.

La parròquia dels Desemparats quedarà oberta per a visites 
fins a les 17.00 hores, moment en què es realitzarà la pre-
sentació dels més menuts a la Mare de Déu i tindrà lloc una 
actuació de la Coral Infantil Borrianenca.

A les 19.00 hores, Borriana acomiadarà la Pelegrina amb 
l’himne de la Coronació i focs artificials abans del seu retorn 
cap a València.

L’organització de tots estos actes, reconeixia Juan José Villal-
ta, “hauria estat impossible sense el suport de l’Ajuntament 
i d’altres entitats”, i confia que els borrianencs responguen 
i acudisquen a venerar la Mare de Déu dels Desemparats 
en esta històrica visita, “que no pot tornar a demanar-se en 
quinze anys i que és una fita per a Borriana”.

José Ramón Calpe va agrair la iniciativa de la Confraria dels 
Desemparats i la il·lusió per organitzar esta visita, “i així 
és molt fàcil col·laborar-hi”. L’alcalde invita tots els veïns a 
participar-hi, “i estic segur que la resposta serà gran i la vi-
sita serà tot un èxit”.
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El IX Triatló Ciutat de Borriana, disputat el passat 24 d’agost, 
va reunir més de quatre-cents esportistes (421), alguns 
d’ells internacionals, en una prova de la modalitat esprint 
amb 750 metres nadant a la platja de l’Arenal, 20 quilòme-
tres amb bicicleta per un circuit urbà i 5 quilòmetres finals 
de carrera a peu. Organitzat pel Club Trybur Borriana i Pu-
blicom Sports Events, amb la col·laboració del Servei Mu-
nicipal d’Esports de Borriana i la Federació de Triatló de la 
Comunitat Valenciana, el Triatló Ciutat de Borriana forma 
part del Circuit Diputació Triatló de Castelló.

En categoria femenina, va destacar Sharon Belén García, 
que va aconseguir remuntar en el circuit ciclista i superar 
Eliana Sotelo, que va arribar en segona posició a meta a 4 
minuts de la guanyadora. La tercera en el pòdium va ser Nu-
ria Morrió, de la Universitat d’Alacant, que creuava la línia 
final 20 segons després d’Eliana.

La prova masculina, molt més disputada, va finalitzar amb 
triomf d’Emilio Aguayo, guanyador també de la passada edi-
ció del Triatló Ciutat de Borriana. Aguayo va acabar per da-
vant del nadador olímpic Kiko Hervás, que entrava en meta 
a 24 segons del guanyador. En tercera posició el triatleta Ra-
món Ejeda, a només 4 segons de Kiko.

EL IX TRIATLÓ DE BORRIANA 
BAT EL RèCORD DE 
PARTICIPANTS

El Grup de Danses Tradicionals l’Arenilla de Bo-
rriana es va desplaçar del 25 de juliol al 5 d’agost 
a Milis, a l’illa italiana de Sardenya, per a partici-
par en la 21a edició del seu Festival Internaziona-
le del Folklore “La Vega”.

A més de la participació de l’agrupació borria-
nenca, el festival va comptar amb la presència de 
grups provinents de Bulgària i Hongria, d’altres 
grups sards i del grup amfitrió, el Gruppo Folk Mi-
lis Pizzinnu.

Durant els dies del festival, el grup l’Arenilla va 
poder mostrar la música i balls tradicionals va-
lencians a través de les diferents desfilades i ac-
tuacions als carrers i places de Milis. També va 
participar en festivals d’altres localitats sardes 
com Fluminimaggiore, Valledoria, Gadoni, Orosei 
i Uta.

Des de l’any 2003 en què es va desplaçar al sud 
d’Itàlia, el grup l’Arenilla també ha representat 
Borriana en festivals internacionals de Lituània, 
Portugal (3 vegades), Canadà, Bèlgica, Anglaterra 
i el País Basc.

EL GRUP DE DANSES 
L’ARENILLA PARTICIPA 
EN EL FESTIVAL DE MILIS 
(SARDENyA)
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FINALITzA LA RENOVACIÓ 
DE L’AIGUA, CLAVEGUERAM I 
PAVIMENT DEL CARRER SANT 
JAUME I MILLORA UN TRAM 
DEL RAVAL

“FENT CAMí AMB BICI”, 
EL SEGLE XX SOBRE DUES 
RODES A BORRIANA

L’Ajuntament de Borriana ha realitzat diverses obres en 
la Via Pública este estiu, especialment al centre de la 
ciutat, aprofitant el desplaçament de molts veïns a les 
seues segones residències a la zona marítima per tal 
de causar les menors molèsties possibles.

Així, en el marc del fase número 17 del Pla de renovació 
de la xarxa d’aigua potable, el Consistori ha executat 
la renovació de les canalitzacions d’aigua potable i de 
clavegueram del carrer Sant Jaume, que uneix el Pla i 
l’Escorredor. 

Esta actuació ha consistit en la instal·lació de dos tu-
beries de polietilé de 75 mil·límetres en substitució de 
la única tuberia de fibrociment existent, de només 50 
mil·límetres i que en alguns punts es trobava a una pro-
funditat de 2 metres, el que dificultava la localització i 
reparació d’avaries.

També s’ha renovat el clavegueram, que estava molt 
deteriorat, i s’ha rematat l’obra amb la pavimentació del 
carrer amb llambordes en tons gris i blanc, convertint 
Sant Jaume en un carrer semipeatonal, que van visitar 
l’1 de setembre l’alcalde, José Ramón Calpe; el regi-
dor de Via Pública, Javier Perelló; l’enginyer municipal, 
José Luis Monfort i el responsable de Facsa a Borriana, 
Rafael Lahuerta.

L’Ajuntament també ha aprofitat l’estiu per a renovar el 
paviment del tram del Raval entre l’Escorredor i el Pla, 
amb la col·locació de llambordes noves i il·luminació 
led als passos de vianants.

Dins la fase 17 del Pla de renovació de la xarxa d’aigua 
potable, l’Ajuntament ha executat els carrers Jaime 
Chicharro, les Barques, un tram de l’avinguda Medite-
rránea, carrer Colón, un tram de l’Escorredor, un tram 
del Pla i el carrer Sant Jaume.

El Centre Municipal de Cultura La Mercé de Bo-
rriana va acollir del 30 de juliol al 30 d’agost 
l’exposició “Fent camí amb bici, de la història a 
l’actualitat”, una mostra de 20 bicicletes antigues 
de la col·lecció particular de Marcelino Orá Safont, 
recuperades i restaurades per este gran apassio-
nat de les dues rodes, respectant sempre la seua 
antiguitat i autenticitat. 

L’exposició, programada per la Regidoria de Cul-
tura de l’Ajuntament de Borriana, es va completar 
amb distints materials, complements genuïns i 
elements propis del món del ciclisme clàssic, com 
ara vestuari, sellons, plaques de matrícula, tim-
bres, fars, manxes, diverses ferramentes, així com 
diversos llibres i manuals antics i fotografies anti-
gues de carreres ciclistes a la ciutat.

Des de bicicletes de carreres dels anys vint fins a 
les infantils i juvenils dels anys setanta i vuitanta, 
passant per les de passeig de mitjan segle passat, 
tant per a homes com per a dones i xiquets, de fa-
bricació tant espanyola com d’altres països com 
ara França. Tot un luxe per als amants del ciclisme 
clàssic i per als aficionats de la ciutat.
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AJUNTAMENT I AMICS DEL CLOT HOMENATGEN RAMÓN PERIS 
PER LA SEUA GESTA EN CÓRRER ELS 1.150 qUILòMETRES 
ENTRE BORRIANA I SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA

L’Ajuntament i el club esportiu Amics del Clot van 
organitzar l’1 de setembre una recepció sorpresa 
-amb la complicitat i col·laboració de família i 
amics- al borrianenc Ramón Peris Granell, autor 
d’una gesta única en cobrir en carrera -amb calçat 
minimal i autosuficiència- els 1.150 quilòmetres 
que separen Borriana i Santiago de Compostel·la 
en tan sols 15 dies, amb eixida des de la plaça 
Major de la ciutat el 14 de juliol i arribada a la 
plaça de l’Obradoiro el 28 del mateix mes.

Ramón Peris, ovacionat a la seua entrada a la sala 
de plens, va rebre la felicitació i el reconeixement 
de l’Ajuntament per esta fita històrica per a 
Borriana i per a l’esport i la superació. 

L’alcalde, José Ramón Calpe, va expressar 
en nom de la ciutat l’orgull que representa la 
gesta aconseguida per Ramón Peris i li va fer 
entrega d’una placa i d’un llibre de la història de 
Borriana, “que en el futur haurà de recollir este 
fet únic”. Calpe va considerar un estímul que un 
borrianenc haja sigut capaç d’assumir este esforç 
i superar este repte, “i mereix la nostra felicitació 
i reconeixement”.

Per la seua banda, Peris va expressar el seu 
agraïment i sorpresa davant d’esta recepció, i va 
posar de manifest que en cap moment -a pesar de 
córrer en solitari més de mil quilòmetres- es va 
sentir sol, “perquè sempre he rebut la calor de la 
família, els amics i companys. Moltes vegades, una 
telefonada o un missatge han sigut suficients per 
a curar una lesió o traure forces quan pensava a 
abandonar i tornar”.

Després del reconeixement públic, Amics del Clot 
va oferir a Ramón Peris un vídeo amb imatges 
d’esta increïble aventura personal, des de la 
seua eixida de Borriana fins a la seua arribada a 
Santiago, passant per molts dels llocs recorreguts 
i finalitzant amb l’emotiva recepció de família i 
amics a l’estació de trens de Castelló.

L’acte va finalitzar amb un breu col·loqui, en el qual 
Ramón Peris va contestar totes les preguntes que 
el públic li va formular respecte a la seua gesta, 
amb la qual ha escrit una pàgina en la història de 
Borriana.
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MONTAGUT VALORA LA POSADA AL PUNT DELS COL·LEGIS 
PER AL PRIMER DIA DE CLASSE AMB LES ACTUACIONS 
REALITzADES PER L’AJUNTAMENT A L’ESTIU

La regidora d’Educació, Ana Montagut, va valorar en la 
jornada inicial del curs escolar 2014-2015 les actuacions 
realitzades per l’Ajuntament durant este estiu per a tenir a 
punt els centres educatius públics.

Així, el consistori ha reparat la porta d’accés a l’aparcament 
del col·legi Iturbi, fugues d’aigua detectades al col·legi No-
venes de Calatrava i al Pare Vilallonga, la porta d’accés des 
del camí de l’Eccehomo del col·legi Cardenal Tarancón, i 
també ha col·locat una tanca de separació entre els patis 
d’infantil i primària al col·legi Vilallonga.

Així mateix, durant les pròximes setmanes, l’Ajuntament 
millorarà les zones enjardinades als col·legis Penyagolosa 
i Iturbi, així com l’adequació dels escocells dels arbres als 
distints centres.

També està previst pintar el mur exterior dels col·legis No-
venes de Calatrava i Cardenal Tarancón, així com la neteja 
de la part exterior de l’entrada d’este centre i la limítrofa 
per l’Eccehomo amb l’Iturbi.

Així mateix, al col·legi Penyagolosa es tractarà amb pintura 
adequada l’estructura en altura que presenta òxid superfi-
cial, així com el rètol principal del centre.

Finalment, s’habilitarà un nou desaigüe enfront de la porta 
principal del col·legi Iturbi per a facilitar l’evacuació de plu-
vials durant les pluges.

Bus escolar garantit
D’altra banda, Ana Montagut destaca que per a este curs, 
gràcies a les gestions realitzades conjuntament des de 
l’Ajuntament amb la Conselleria d’Educació i els centres 
afectats, està garantit el transport escolar, amb dos auto-
busos per a primària i un per a secundària.

Així, tant els alumnes que tenen dret a este transport -al 
viure a més de 3 kilòmetres del centre- com la resta dels 
que ho han sol·licitat podran utilitzar el bus escolar, “ja 
que eren necessaris tres vehicles i quedaven moltes places 
lliures”, explica la regidora Ana Montagut, qui destaca les 
gestions municipals realitzades i la col·laboració dels cen-
tres i la pròpia Conselleria d’Educació. Després d’una ba-
remació, i respectant l’ordre de prioritats fixat per la nor-
mativa autonòmica al respecte, ha sigut possible facilitar el 
transport a 106 alumnes que ho havien sol·licitat.

L’edil ha explicat també que la comissió d’escolarització 
realitzada el 2 de setembre va resoldre fora del període 
ordinari un total de 81 instàncies, la major part per noves 
escolaritzacions.

Finalment, Montagut ha lamentat que dos dels centres 
educatius hagen patit el primer dia d’escola un tall de llum 
per part de l’empresa de subministrament elèctric, “un 
problema al qual hem sigut totalment aliens, si bé vam co-
municar a l’esmentada empresa la conveniència que actua-
ra en un altre horari i un altre dia”.



INFORMACIÓ MUNICIPAL

La directora general de Cultura, Marta Alonso, ha anun-
ciat que la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport sub-
vencionarà la represa de les investigacions arqueològi-
ques al jaciment de Vinarragell, així com la continuïtat 
en el suport al camp de pràctiques a la vil·la romana de 
Sant Gregori, tots dos a Borriana.

Alonso va visitar el 2 de setembre ambdós jaciments 
acompanyada per l’alcalde, José Ramón Calpe; el regi-
dor de Cultura, Enrique Safont; els edils Juan Granell i 
Belén Sierra; l’arqueòleg municipal, José Manuel Mel-
chor; el catedràtic Juan José Ferrer i l’arqueòleg Josep 
Benedito, en representació de la Universitat Jaume I; i 
el cap del Servei d’Investigacions Arqueològiques i Pre-
històriques de la Diputació de Castelló, Arturo Oliver.

Tant a Vinarragell com a Sant Gregori, la Generalitat 
amb la Universitat Jaume I de Castelló ha permés fina-
litzar l’última campanya d’excavacions a través d’un pla 
d’actuacions pel qual la Conselleria d’Educació, Cultura 
i Esport ha destinat 105.930 euros a les universitats per 
a labors d’investigació arqueològica.

Ubicada a un pas de la costa, les campanyes arqueolò-
giques a la vil·la romana de Sant Gregori han permés 
exhumar un conjunt d’estructures arquitectòniques 
molt interessants. La Universitat Jaume I es va plante-
jar el doble objectiu d’aprofundir en els coneixements 
sobre la romanització de la comarca de la Plana de Cas-
telló i, al mateix temps, oferir el jaciment com a camp 
de pràctiques d’arqueologia per als estudiants univer-
sitaris, motiu pel qual es va incloure este jaciment en el 

LA GENERALITAT COL·LABORARÀ EN LES EXCAVACIONES 
ARqUEOLòGIqUES DE SANT GREGORI I VINARRAGELL

programa d’investigació universitari.

La vil·la s’ha datat entre el canvi d’era i el s. IV dC, en-
cara que també s’han registrat materials d’època roma-
norepublicana i ibèrica. Estes troballes recents s’han 
relacionat amb els jaciments ibèrics de l’entorn i amb 
l’inici de l’ocupació romana de la Plana de Castelló. 

Els objectius que es perseguien en la present campan-
ya són, d’una banda, la delimitació del jaciment i de la 
seua seqüència d’ocupació i, d’una altra, completar els 
plànols i datar les estructures.

Vinarragell
El jaciment de Vinarragell està situat a la ribera dreta 
del riu Millars, a uns 3 km de la seua desembocadura. 
Es tracta d’un hàbitat del període del Ferro Antic esta-
blit sobre un xicotet monticle. A pesar de la seua es-
cassa grandària, Vinarragell constitueix tot un referent 
de les colonitzacions fenícies i dels inicis de la cultura 
ibèrica. Les excavacions arqueològiques es van realit-
zar en les dècades dels seixanta i setanta i des d’eixes 
dates el jaciment ja no ha tornat a excavar-se. 

La Universitat Jaume I s’ha plantejat reprendre aque-
lles investigacions, per considerar Vinarragell un ja-
ciment emblemàtic dels inicis de la cultura ibèrica 
en estes terres, ja que la presència fenícia i l’impacte 
dels seus productes sobre el món indígena va haver 
de ser determinant per a explicar els ràpids processos 
d’aculturació.

Les tasques programades per a esta represa són prin-
cipalment un recondicionament i documentació de 
l’àrea excavada antigament així com dels materials de 
Vinarragell dipositats al Museu de Borriana.
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LA DESOCUPACIÓ VA BAIXAR 
EN 253 PERSONES AL JULIOL 
RESPECTE AL MATEIX MES 
DE 2013 I EN 147 RESPECTE 
A JUNy

Borriana encadena un nou mes de descens de la desocupa-
ció, segons les dades oficials del Servei Públic d’Ocupació 
Estatal (SEPE) corresponents al mes de juliol, que reflec-
teixen una variació interanual de -253 persones respecte al 
mateix mes de 2013 i 147 aturats menys que al mes de juny 
d’enguany.

Així ho va donar a conéixer la regidora delegada de Polí-
tiques Actives d’Ocupació, Ana Montagut, la qual valora 
la importància que cada vegada més borrianencs es rein-
corporen al mercat de treball i confia que esta tendència 
s’accelere i la ciutat puga tornar als valors desitjables. 
“Veiem amb esperança com cada mes baixa la desocupació 
a Borriana, amb dades que ens sorprenen gratament i que 
són amb diferència les millors en anys, però no ens con-
formem i continuem lluitant en la mesura que siga possi-
ble per fomentar l’ocupació”, afirma Ana Montagut, la qual 
esmenta accions municipals com l’ambiciós pla consensuat 
amb tots els grups polítics o projectes com 1nn0va Borriana 
per a estimular l’emprenedoria i la diversificació i dinamit-
zació de l’economia local.

Segons l’informe realitzat per l’Agència d’Ocupació i Desen-
volupament Local amb les dades del SEPE, el passat mes 
va ser el juliol amb el nivell més baix de desocupats en els 
sectors industrial i de la construcció des de l’any 2008, amb 
una variació interanual -respectivament- de 88 i 89 aturats 
menys que al juliol de l’any passat. Quant al sector serveis, 
el de 2014 va ser el primer juliol des de 2007 en què baixa la 
desocupació, amb 101 desocupats menys que en 2013. Per 
contra, pugen lleugerament els aturats del sector agrícola 
(+24) i les persones sense ocupació anterior (+15).

Les dades del passat mes de juliol situen el nombre de des-
ocupats a Borriana lluny del sostre de 4.000, amb 3.749, 
2.273 d’ells en el sector serveis, 452 en l’industrial, 431 en 
el de la construcció, 362 quant a persones sense ocupació 
anterior i 255 aturats del sector agrícola.

L’AJUNTAMENT ACOSTA 
ALS CIUTADANS LA 
RECOLLIDA D’OLI USAT AMB 
LA INSTAL·LACIÓ DE 25 
CONTENIDORS

Els veïns de Borriana no hauran de desplaçar-se fins a 
l’Ecoparc Municipal per a dipositar l’oli de cuina usat, 
ja que podran fer-ho també en qualsevol dels 25 nous 
punts de recollida que ha instal·lat l’Ajuntament en dis-
tints punts de la ciutat i dels poblats marítims, gràcies a 
la col·laboració de l’empresa Fobesa. Així ho va donar a 
conéixer el 28 d’agost el regidor de Medi Ambient, Juan 
Granell, el qual va supervisar la fixació dels primers 
contenidors i va destacar l’avantatge que suposarà per 
al medi ambient facilitar esta recollida d’oli usat als 
ciutadans, “sense cap cost afegit per al contribuent 
i que evitarà molts abocaments a la xarxa de saneja-
ment, que es veu afectada per estos residus, igual que 
el medi ambient”.

Els veïns podran dipositar envasos de plàstic plens d’oli 
usat en estos bidons, ancorats a la via pública i amb 
capacitat per a 200 litres. En la part exterior dels conte-
nidors, al costat de la boca de càrrega d’envasos, figura 
un telèfon d’avisos per a qualsevol incidència per des-
perfectes o per a donar compte que el recipient està ple 
si esta situació es produeix abans que passe el servei 
de recollida.

Juan Granell confia que la instal·lació d’estos 25 conte-
nidors implique els borrianencs en la recollida i dipò-
sit de l’oli usat, a fi de donar un tractament adequat a 
este residu. En este sentit, informa que este procés es 
realitzarà en una nau industrial de Borriana, mantenint 
llocs de treball a la ciutat. Després d’un primer filtrat-
ge i neteja d’impureses, l’oli podrà ser utilitzat com a 
combustible biodièsel per a vehicles, mentre que la part 
no aprofitable serà destruïda segons fixa la normativa 
mediambiental.
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LA XIII VOLTA AL CLOT 
CONGREGA 250 ATLETES DE 
TOTES LES EDATS

LA GENERALITAT PODRíA 
LICITAR ESTE MES LAS 
OBRAS DEL CARDENAL 
TARANCÓN

El club esportiu Amics del Clot, amb la col·laboració del 
Servei Municipal d’Esports i el patrocini de l’Ajuntament 
i la Diputació, va organitzar el 17 d’agost la tretzena 
edició de la Volta al Clot, en la qual van participar 250 
atletes de totes les edats i categories, tot un èxit que 
consolida esta prova borrianenca en el calendari estival 
de carreres populars.

Els més menuts van obrir les proves amb les seues ca-
rreres en distàncies menors abans de l’eixida de la Vol-
ta al Clot en categoria absoluta, amb un recorregut de 
dues voltes al paratge, amb pas per línia de meta, fins a 
completar un itinerari de 6.000 metres.

Jonatan Prado, del Platges de Castelló, va marcar el 
millor crono de la carrera, amb un temps de 20 minuts 
i 49 segons; seguit per Pablo Suz, del Tragaleguas, amb 
21.31, i per Juan Carlos Heredia, de l’Huracà València, 
amb 21.40. En categoria femenina, la primera va ser 
María Eugenia Enturias, del Club Minimal Sandals, 
amb un temps de 24 minuts i 48 segons; seguida d’Eva 
Gimeno, del Club Atletisme Noulas, amb un crono de 
27.16, i Chantal Moros, del CT Vila-real, amb una marca 
de 27.42.

El Ayuntamiento de Burriana está a la espera de la en-
trada por registro del nuevo proyecto de construcción 
del colegio Cardenal Tarancón, tras las modificaciones 
realizadas por la Conselleria de Educación para reducir 
de tres líneas a dos la previsión inicial, según ha infor-
mado la concejal de Educación, Ana Montagut.

Una vez llegue este proyecto, el Consistorio otorgará de 
manera inmediata la licencia de obras modificada y la 
Generalitat deberá licitar las obras. En este sentido, el 
Ayuntamiento confía en que este anuncio se realice en 
breve y que arranque el proceso definitivo para la cons-
trucción de este colegio –que lleva siete años en aulas 
prefabricadas- en la parcela cedida por el Ayuntamiento 
en el sector residencial de Novenes de Calatrava, junto 
al centro educativo ya existente.

Según avanzó el alcalde, José Ramón Calpe, “se nos in-
dicó desde la Conselleria de Educación que el colegio se 
licitaría durante este mes de septiembre”, una vez re-
ducidas las líneas del mismo para adaptar la obra a las 
necesidades reales de escolarización, motivadas por el 
descenso de las matriculaciones con motivo de la crisis 
y del cambio de tendencia demográfica, al descender el 
flujo de inmigrantes y retornar muchos de ellos a sus 
países de origen.

A diferencia del Novenes de Calatrava, se construirá si-
guiendo los métodos tradicionales y mediante paneles 
prefabricados y posteriormente encajados.
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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 Borrianawww.cvdonaburriana.org

La Asamblea Local de Cruz Roja Burriana ha organizado jun-
to a la Falla Barrio Valencia dos representaciones los días 3 
y 5 de octubre, en el Teatro Payà, de la comedia “La cena de 
los idiotas”, de Francis Veber, cuya recaudación irá destina-
da a los proyectos de intervención social que la ONG desa-
rrolla en Burriana.

El grupo Garbó Teatre será el encargado de poner en escena 
esta obra, con una primera representación el viernes 3 de 
octubre a las 22.30 horas, que se completará con un home-
naje a los voluntarios que forman parte de Cruz Roja Burria-
na y hacen posible la gran labor que se desarrolla desde la 
entidad.

El domingo 5 de octubre a las 18.00 horas tendrá lugar la 
segunda y última representación, junto a un homenaje que 
Cruz Roja Burriana ofrecerá a los/as socios/as y entidades 
que colaboran con la entidad y que sostienen el trabajo que 
se realiza desde la misma.

Para la organización de estos actos, Cruz Roja Burriana 
cuenta con la colaboración de la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Burriana y de la Diputación Provincial 
de Castellón, así como de diversas empresas y negocios 
como Colección Alexandra, Rótulos Vidal, Pinturas Nebot, 
Bodega-Bar El Garbó, Ferretería Sandalines, Vinos Clos 
d’Esgarracordes (Bodegas y Viñedos Barón d’Alba) y Pizze-
ria Pinocchio.

El donativo de las entradas es de 5 euros y los beneficios 
de ambas sesiones se destinarán a los diferentes proyectos 
de intervención social que Cruz Roja Burriana desarrolla en 
nuestro municipio. Durante el año 2014, en dichos progra-
mas se ha atendido a un total de 1.988 personas.

Los pases se pueden adquirir en la sede de Cruz Roja Bu-
rriana (Ronda Panderola, 19), el Casal de la Falla Barrio Va-
lencia o en la taquilla del Teatro Payá.

CRUz ROJA DE BURRIANA y LA FALLA BARRIO VALENCIA 
ORGANIzAN DOS REPRESENTACIONES BENéFICAS DE LA 
COMEDIA “LA CENA DE LOS IDIOTAS”

Garbó Teatro Garbó Teatro presenta:presenta:    
una una comediacomedia  de de Francis VeberFrancis Veber  

Venta de entradas 5€:Venta de entradas 5€:  
 Cruz Roja BurrianaCruz Roja Burriana 
 Casal Falla Barri ValènciaCasal Falla Barri València 
 Taquilla Teatro PayáTaquilla Teatro Payá 

LALALA   CENA DE LOS IDIOTASCENA DE LOS IDIOTASCENA DE LOS IDIOTAS   
A beneficio de Cruz Roja Burriana  A beneficio de Cruz Roja Burriana    

TEATRO PAYÁ 3 Y 5 DE OCTUBRETEATRO PAYÁ 3 Y 5 DE OCTUBRE  
Viernes 3 de octubre a las 22,30 h Viernes 3 de octubre a las 22,30 h   

++    
Homenaje a voluntari@s de Homenaje a voluntari@s de   

Cruz Roja BurrianaCruz Roja Burriana  

Domingo 5 de octubre a las 18 h Domingo 5 de octubre a las 18 h   
++  

Homenaje a soci@s de Homenaje a soci@s de   
Cruz Roja BurrianaCruz Roja Burriana  
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LOS CARMELITAS DE 
BURRIANA CELEBRAN EL 
qUINTO CENTENARIO DE 
SANTA TERESA
La comunidad del convento de la Orden de Carmelitas 
Descalzos de Burriana ha programado distintos actos 
el próximo mes de octubre con motivo del quinto cen-
tenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús (1515-
2015). Así, del 6 al 12 podrá visitarse en la Iglesia de 
San José una exposición sobre la Santa abulense y los 

días 9, 10 y 11, a las 20.00 horas y en el mismo templo 
de los Carmelitas, el Doctor en Teología Bíblica y padre 
carmelita José Carlos Gimeno impartirá unas conferen-
cias.



SME

COMIENzA EL NUEVO CURSO SIN PARAR DE MOVERTE

Llega septiembre y todos volvemos a la 
normalidad cotidiana. Se termina el verano, 
se acaban las vacaciones, volvemos al colegio, 
al trabajo y el mejor modo de recuperar 
la normalidad,  algún kilito de más, y de 
superar el estrés postvacacional es continuar 
practicando ejercicio físico y deporte.
Para ello, desde el Servei Municipal d’Esports 
hemos planificado un sin fin de actividades 
físicas para todas las edades, para todos los 
niveles y para todas las necesidades. 
Los más pequeños de la casa pueden disfrutar 
de la natación para bebés o la natación baby. 
Los niños y niñas en edad escolar, además de 
la natación pueden disfrutar de las diferentes 
Escuelas Deportivas que hemos planificado 
junto a la mayoría de los centros educativos 
de nuestra ciudad. Además, este año con la 
novedad de la puesta en marcha de un Plan 
Estratégico, el “Pla PATI” del que a lo largo 
de los próximos meses se informará con 
todo detalle. Ya para los adultos, la variedad 
de actividades también es significativa. 
Desde la natación de aprendizaje, pasando 
por aquaeróbic,  aquafitness,  hidropilates,  
gimnasia de mantenimiento,  batuka, pilates, 

diferentes actividades para satisfacer las 
necesidades deportivas de todos. Finalmente, 
no nos podemos olvidar de nuestros mayores, 
a quienes también queremos cuidar con 
actividades como la natación de aprendizaje, 
aquasalut, gimnasia de mantenimiento, 
pilates o batuka. 
Y para animaros a todos a conocer todas 
estas actividades, a disfrutarlas por un día 
y a continuar practicando actividad física 
saludable, este año del 29 de septiembre al 
5 de octubre, organizaremos la II Semana del 
Deporte, con actividades gratuitas para todas 
las edades y con una gran fiesta deportiva final 
el domingo 5 de octubre en la piscina cubierta 
para disfrutar de una mañana activa, llena de 
regalos, de charlas informativas, de diferentes 
tipos de revisiones relacionadas con nuestra 
salud, para que como el año pasado, entremos 
en el nuevo curso escolar de la forma más 
divertida y saludable posible.
De todo ello tienes cumplida información 
en la propia Piscina Cubierta y en nuestra 
página web sme.burriana.es. También puedes 
seguirnos día a día por medio de Twitter en @
BurrianaSme o de Facebook en SMEBurriana



CMA



CASAL JOVE

MULTITUDINARI INICI DE LES 
FESTES DE LA MISERICòRDIA

EL SEGON CORREBOU DE 
BOUS BRAUS DE BORRIANA 
ES DESENVOLUPA SENSE 
INCIDENTS I ATRAU MILERS 
DE PERSONES

Després de la tradicional Entrada de Penyes i l’Esclafit del 
divendres 5, disparat des del balcó de l’Ajuntament per les 
reines Marta Aleixandre i Anna Serrano, acompanyades per 
l’alcalde, José Ramón Calpe; Borriana viu amb intensitat les 
festes patronals en honor a la Mare de Déu de la Misericòr-
dia. La primera jornada també va ser la de la inauguració 
del casal del vi i de la tapa, instal·lat a la Terrassa Payà, amb 
una traca i castell de focs multicolor a càrrec de Pirotècnia 
Martí.

El programa de les festes de la Misericòrdia, en la seua 
primera jornada, va abordar també la vessant cultural amb 
la inauguració primer de l’exposició de pintura i boixets de 
les alumnes del Centre de formació i promoció cooperativa 
de la Caixa Rural Sant Josep, que va tindre lloc als salons 
socials de l’entitat, amb l’assistència de Perfecto Romero 
en representació de la mateixa, així com de l’alcalde, José 
Ramón Calpe; la regidora d’Igualtat i Dona, Consuelo Suay; 
el de Cultura, Enrique Safont i els regidors Juan Granell, 
Esther Pallardó i Mercedes Giménez.

A continuació, al Centre Municipal de Cultura la Mercé i 
programada per la Regidoria de Cultura, va quedar oberta 
l’exposició de dibuixos hiperrealistes del borrianenc Vicent 
Guerola, baix el títol “Stockholm”, fruit del seu viatge a la 
capital sueca i que podrà visitar-se fins el 18 d’octubre.

A la inauguració es van sumar també amics i familiars de 
l’autor, artistes i pintors de Borriana, així com els regidors 
abans esmentats i els edils Javier Gual i Vicent Aparisi.

Els actes taurins arribaven el dissabte dia 6, amb l’esperat 
segon correbou de bous braus de la ciutat, amb bestiar de 
la ramaderia de Conde de la Corte, de Zafra (Badajoz), i que 
va congregar una gran quantitat de públic en tot el recorre-
gut i, especialment, a la plaça del Pla, carrer Major i plaça 
Major.

Milers d’aficionats, tant de Borriana com de tota la provín-
cia, van presenciat este segon correbou, que va ser ràpid i 
net, ja que es va dur a terme sense cap incidència i no va 
requerir tampoc assistències sanitàries. El president de la 
Diputació Provincial de Castelló, Javier Moliner, va ser un 
dels aficionats que va presenciar el correbou, acompanyat 
per l’alcalde de Borriana, José Ramón Calpe, i diversos di-
putats i regidors.

La posterior exhibició d’un dels bous pel recinte de la vila 
també va transcórrer amb total normalitat, si bé el segon 
bou de la vesprada va envestir un jove de 34 anys i veí de Bo-
rriana (J.D.R.P.), causant-li una ferida de 10 centímetres al 
bessó de la cama esquerra. El succés va tindre lloc al carrer 
Major i el ferit va ser ràpidament traslladat a l’infermeria 
situada a l’inici del carrer Major, on va ser atés i intervingut 
per l’expert cirurgià taurí Gustavo Traver, no sent necessari 
el seu trasllat a l’hospital.



CAMPIONAT D’ESPANyA DE 
CAIACPOLO

FIRA DEL COENT

També dissabte de matí va començar a la marina Burriana-
Nova el XIX Campionat d’Espanya de Caiacpolo, en el qual 
han participat els dies 6 i 7 un total de 32 equips de tot el 
país. El president de la Federació de Piragüisme de la Co-
munitat Valenciana, Toño Cinto; el gerent de BurrianaNova, 
Pepe Guillén, i la directora de l’Escola de la Mar, Diana Sau-
ra, van acompanyar en la seua visita l’alcalde i el president 
de la Diputació i van destacar les potencialitats de Borriana 
per als esports nàutics i el fet que s’haja convertit en una 
referència a escala nacional tant en competicions de vela 
lleugera com en caiacpolo, amb l’Athletic Borriana a punt de 
pujar a primera divisió.

La visita va finalitzar amb la participació en un dinar de 
germandat de diverses penyes, que van cuinar una paella 
monumental.

També el dia 6, l’inici del Camí d’Onda va acollir esta ves-
prada la cinquena edició de la Fira del Coent, en la que han 
participat un any més les carnisseries de la ciutat que ela-
boren este embutit típic de Borriana. Fins allí es van acostar 
les reines Marta Aleixandre i Anna Serrano, el regidor de 
Festes, Carlos Solá; la regidora de Turisme, Belén Sierra i 
els edils Mercedes Sanchordi i Manuel Royo.

 



CASAL JOVE

BASE 1ª. Objeto
Este concurso esta organizado por la Concejalía 
de Juventud del Ayuntamiento de Burriana, con la 
colaboración de las Concejalías de Turismo y de 
Cultura. Su objeto consiste en promocionar las artes 
plásticas entre los jóvenes de Burriana e incentivar 
la participación juvenil en materia turística. De tal 
forma que, mediante el uso de la fotografía, se capte la 
realidad que distingue la
ciudad de Burriana; mostrándose rasgos característicos 
del patrimonio, folclore,tejido productivo, capital 
humano, etc.
BASE 2ª. Requisitos de las personas participantes
2.1. Podrán concurrir al presente concurso todas las 
personas físicas, tanto aficionadas como profesionales 
de la fotografía, en edades comprendidas entre los 16 y 
35 años.
2.2. No se podrá presentar por dos o más personas una 
misma colección.
BASE 3ª. Inscripción de las personas participantes y 
presentación de las fotografías.
La inscripción de los participantes y presentación de las 
fotografías para formarparte en el presente concurso se 
realizará través de correo electrónico. Todas aquellas 
personas que deseen participar, deberán realizar 
la inscripción y remisión de su colección a través del 
correo electrónico concursosjoventutburriana@gmail.
com, indicando en este orden: nombre completo, 
fecha de nacimiento, DNI, dirección, mail y número de 
teléfono de contacto.
Una vez anotada su participación, al participante se 
le hará llegar vía correo electrónico conformidad 
de inscripción y su número de participante.Cada 
participante sólo podrá presentar una colección de 
3 fotografías, sin necesidad de sujeción a la misma 
temática, y con un título individual para cada una de 
ellas con objeto de identificarlas.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
el Ayuntamiento de Burriana como responsable del 
tratamiento de los datos personales recabados con 
ocasión del presente Concurso, informa de que los 
mismos serán incluidos en un fichero de datos de 
carácter personal a los fines del presente concurso. Se 
garantiza el ejercicio por el interesado de sus derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los 
términos previstos en dicha Ley.
BASE 4ª. Requisitos de las obras. Temática
4.1. Las obras deberán reflejar la idiosincrasia y los 
atractivos turísticos de Burriana y serán fotografías 
susceptibles de ser usadas en publicidad de 
promoción turística de la ciudad: fiestas, gastronomía, 
monumentos, arte, rincones típicos, playas, agricultura, 
artesanía fallera, parajes naturales, sus gentes, 
costumbres, realidad social, etc.
No se admitirán montajes ni composiciones fotográficas. 
4.2. Las fotografías participantes deberán enviarse en 
formato electrónico (jpg) y con un peso máximo de 1MB 
y uno mínimo de 600kb
4.3. Las fotografías deben ser inéditas y no premiadas 

en ningún otro concurso.
4.4. Se presentarán colecciones de tres fotografías por 
cada participante.
4.5. No se admitirán obras que sean plagios de otros/
as autores/as o que puedan ser susceptibles de ser 
reclamados sus derechos de utilización por personas o 
instituciones que puedan acreditar su propiedad. 
4.6. La participación en el concurso no implicará la 
publicación de las fotografías presentadas de forma 
digital o impresa.
BASE 5ª. Publicidad de las bases de la convocatoria
Se le dará publicidad mediante anuncios en los 
tablones de anuncios del Ayuntamiento de Burriana, en 
la página web de este Ayuntamiento, www.burriana.es, 
en la página web del Casal Jove, casaljove.burriana.es, 
en lapágina web de Turismo y en la de Cultura, www.
burrianacultura.es, en redes sociales y en distintos 
medios de comunicación.
BASE 6ª. Plazo de presentación de las obras. El plazo 
para participar en el Concurso comenzará el viernes 6 
de junio de 2014, a las 00:00 y finalizará el lunes 22 de 
septiembre de 2014, a las 20:00 horas.
BASE 7ª. Descripción de las obras. Todas las fotografías 
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deberán acompañarse de su título correspondiente y 
de su orden de exposición si lo hubiera. De referirse la 
foto a un lugar o emplazamiento deberá especificarse 
la dirección o medio que permita su localización en 
Burriana, en otro caso deberá especificarse su relación 
con el objeto del concurso (folclore, tejido productivo, 
capital humano, fiestas, costumbres...) conforme a la 
base primera.
BASE 8ª. Cuantía de los Premios. El Jurado Calificador 
concederá los siguientes Premios: 
− Premio dotado con 400 euros a la mejor colección. 
− Premio dotado con 250 euros a la segunda mejor 
colección. 
− Premio dotado con 100 a la tercera mejor colección. 
− Un accésit dotado con 60 euros a la mejor fotografía 
seleccionada por el jurado 
 Un accésit dotado con 40 euros a la mejor fotografía 
elegida por el público. Ningún/a autor/a que se presente 
al concurso podrá obtener más de un premio
Los premios estarán sujetos a la correspondiente 
retención en concepto de IRPF, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre.
BASE 9ª. Votación del accésitDesde el día 6 de octubre 
a las 12.00h hasta el día 31 de Octubre a las 12.00 de 
2014 se mantendrá abierta una galería en la red social 
facebook del Casal Jove de Burriana con una selección 
de los trabajos presentados por los
fotógrafos con objeto de la votación por parte del publico 
del accésit.
Las fotografiás seccionadas se mostraran con resolución 
mínima adecuada para su visualización y estarán 
sujetas a las restricciones de la red social. Todos los 
participantes ceden al Ayuntamiento de Burriana los 
derechos de exposición de
sus obras en las redes sociales al objeto de la votación del 
“accesit” por el público.El Ayuntamiento se compromete 
a no hacer ningún otro uso de las fotografías, excepto las 
que resulten premiadas. El ganador será la fotografía 
que hubiera obtenido más votos, al cierre del plazo 
disponible para votar. Cada usuario sólo podrá votar 
sólo una vez.
BASE 10ª. Procedimiento de concesión de los premios y 
criterios objetivos de concesión
10.1. El órgano competente para la instrucción del 
procedimiento es el funcionario responsable del área de 
juventud del Ayuntamiento de Burriana.
La concesión de los premios se realizará mediante 
resolución de la Alcaldía Presidencia, a propuesta del 
jurado calificador y se hará pública a través de los 
medios de comunicación locales.
10.2. Criterios objetivos de concesión: De conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 17.3 e) de la LGS, las 
obras presentadas se valorarán teniendo en cuenta los 
siguientes criterios objetivos de valoración: 
- La diversidad temática de la colección
- Calidad artística y técnica.
- Que resalten el aspecto turístico de la ciudad.
- La armonía en la composición.
- La novedad y creatividad.
BASE 11ª. Composición del juradoPreviamente al Fallo 
del Jurado Calificador, el instructor del procedimiento 
efectuará una prevaloración de las obras presentadas, 
con el fin de que las mismas se adecuen al contenido 

de estas Bases se presenten a través de una galería 
en el facebook del Casal Jove de Burriana, para lo cual 
podrá ser asesorado por los miembros de la Asociación 
fotográfica ADOFA, en su condición de entidad 
colaboradora.
El Jurado Calificador concederá los premios y será 
nombrado mediante Resolución de Alcaldía a propuesta 
de la Delegación de Juventud, estando compuesto por: 
− El concejal delegado de Juventud o en su defecto, 
miembro de la Corporación en quien se delegue. − El 
técnico de Juventud del Ayuntamiento de Burriana, 
que actuará como secretario, con voz y sin voto.  − Un 
mínimo de 3 y un máximo de 5 personas relacionadas 
con la fotografía y las artes visuales.
El Jurado Calificador se reunirá en el sala de juntas 
del Ayuntamiento de Burriana la primera semana de 
octubre, a fin de efectuar el fallo, que elevará a l’alcaldía 
presidencia para su resolución y se dará a conocer la 
primera semana de noviembre. El fallo será público. 
BASE 12ª. Tratamiento de las obras presentadas y 
premiadas
12.1. Los trabajos admitidos a concurso constituirán 
una exposición digital albergada en el facebook del 
Casal Jove.
12.2. Únicamente las obras que obtengan premio 
pasarán a a ser derechos patrimoniales del 
Ayuntamiento de Burriana, reservándose éste el 
derecho de reproducirlas libremente (catálogos, 
carteles, dossier prensa, reportajes, etc.) Por tanto el 
hecho de resultar premiado, supone que las personas 
premiadas se comprometen a no reivindicar los 
derechos de autor por la reproducción de las obras.
12.3. Los fotógrafos serán responsables de las 
imágenes tomadas, en cuanto a los derechos de 
imagen y otros, de las personas, animales u objetos 
fotografiados, y en particular los reconocidos en la Ley 
Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, y el articulo 18.1 de la 
Constitución Española.
BASE 13ª. Compatibilidad de premios Los premios que 
se regulan en las presentes bases serán incompatibles 
conotros que hubiera podido recibir, ya que las obras 
deben ser inéditas.
BASE 14ª. Financiación Los presentes premios se 
financian con con cargo al Presupuesto Municipal 
vigente, aplicación presupuestaria 92422699022, 
denominada “Gastos diversos
Casal Jove”, por un importe total de 850 euros.

BASE 15ª. Pago de los Premios Los premios serán 
abonados previa concesión y aprobación por resolución 
de Alcaldía, y se les aplicará la retención fiscal que 
corresponda según la normativa vigente.
BASE 16ª. Aceptación de las Bases
El hecho de participar en el concurso supone la 
aceptación plena e integra de todas y cada una de estas 
bases. Lo que se hace público para generalconocimiento
5. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, procede interponer recurso contencioso 
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo de la ciudad de Castellón de la Plana, en 
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 
a la publicación de las Bases en el Tablón de Anuncios 
del Ayuntamiento. Alternativamente y de forma 
potestativa, se puede interponer recurso de reposición 
ante la Alcaldía Presidencia, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a lacitada publicación.”



Divendres dia 19 de setembre, 22.30h, Teatre Payà. 

Xavi Castillo: Veriueu-ho! Per la companyia Pot de Plom Teatre. Preu:10 
€. Venda anticipada d’entrades: Tuviatges (Pl. Martí Viciana, 2) i Tasca 
Cafeteria Molina (Ronda Poeta Calzada,1). Venda en taquilla:1 hora abans 
de començar la funció.

Divendres dia 3 d’octubre a les 22.30h  i diumenge dia 5 d’octubre 
a les 18h, Teatre Payà. 

La cena de los idiotas, pel grup de teatre local Garbó Teatre. Donatiu: 5 €.  
A benefici de Creu Roja Borriana. adquisició anticipada d’entrades: Creu 
Roja Borriana i Falla Barri València. Venda en taquilla:1 hora abans de 
començar cada funció.

Divendres dia 10 d’octubre, 22 h, Teatre Payà. 

Berto Romero. Sigue con nosotros, per  la companyia El cansancio. Preu: 
18 € platea i 15 € amfiteatre. Venda anticipada d’entrades: Diverplanet (al 
costat del Teatre)Venda en taquilla:1 hora abans de començar la funció.

Divendres dia 17 d’octubre, 22:30 h, Teatre Payà. 

Concert de percussió del grup borrianenc Tulam Duo amb Jesús David 
Valero i Miguel Angel Forner amb peces de Yann Tiersen, Piazzola, Michael 
Nyman, etc.Preu:5 €. Venda anticipada d’entrades: Agrupació Filharmònica 
Borrianenca. Venda en taquilla:1 hora abans de començar la funció.

Diumenge dia 19 d’octubre, 19 h, Teatre Payà. 

Festival de jotes com a celebració de la festivitat de la Mare de Déu del 
Pilar a càrrec del Centre Aragonès de Borriana. Preu:5  €. Venda anticipada 
d’entrades: Centre Aragonès de Borriana. Venda en taquilla:1 hora abans 
de començar la funció.

Diumenge 2 de novembre, 19 h, Teatre Payà. 

Symphonic Rhapsody of Queen. Preu: 38 € platea i 35 € amfiteatre.  Venda 
d’entrades: tickemaster.es, Marinna’s Selección (Tarancón, 40, Burriana), 
Jean Gobert Cézanne (Hermanos Bou, 14, Castelló). Venda en taquilla:1 
hora abans de començar la funció.

PROGRAMACIÓ CULTURAL

CULTURA



CATÀLEG DE SERVEIS D’ADMINISTRACIÓ ELECTRòNICA 
El Catàleg de Serveis d’Administració Electrònica de la Direc-
ció General de Modernització Administrativa, Procediments 
i Impuls de l’Administració Electrònica (DGMAPIAE) té com 
a objecte difondre els serveis electrònics que presta la Di-
recció General tant a ciutadans i empreses com a les AAPP 
en general. Aquesta Direcció General depèn de la Secretaria 
d’Estat d’Administracions Públiques del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques. 
El desenvolupament d’infraestructures i de serveis comuns, 
permet una major eficiència en recursos i una reducció de 
costos. Exemples d’èxit són els serveis d’identitat i signatu-
ra @firma, la xarxa de comunicacions SARA, la plataforma 
d’Intermediació de Dades o els sistemes de gestió de recur-
sos humans com Registre Central de Personal. El Pla “Ra-
cionaliz@” i el Pla “comp@rte” que inicia la Direcció General 
tenen com a objectiu potenciar aquesta filosofia de consoli-
dació, tant en les àrees relacionades amb les infraestructu-
res comunes, com en la prestació de serveis a través de la 
xarxa SARA. 
Per la seua banda, la línia de serveis en el núvol, SARA-
CLOUD, ofereix tots els serveis necessaris per dotar a un 
organisme dels serveis bàsics en matèria de tecnologies de 
la informació i comunicacions, permetent a les unitats in-
formàtiques de cada departament centrar-se en les seues 
competències sectorials, mentre que la provisió i gestió dels 
serveis comuns, genèrics i centralitzables s’ofereixen des 
d’un únic punt. 
Els serveis que es presenten en el Catàleg han estat desen-
volupats i estan en operatius en la direcció de la DGMAPIAE. 
Molts d’ells s’han fet en col·laboració amb els departaments 
ministerials representats a la Comissió Permanent del Con-
sell Superior d’Administració Electrònica.
Es presenten un total de 36 serveis electrònics que s’agrupen 
en diferents categories en funció de l’estructura de la presta-
ció i de l’usuari del mateix. Aquestes categories són: 
1. Infraestructures Comunes 
2. Serveis per a Ciutadans i empreses 
3. Serveis per a les AAPPs 
Els serveis d’infraestructures comunes s’han desenvolupat 
amb l’objectiu de ser utilitzades per totes les Administracions 
Publiques. Proporciona serveis de comunicacions, 
emmagatzematge bàsic, capacitats de còmput, connexió a 
Internet, telefonia, etc, així com serveis estandarditzats a la 
xarxa SARA. 
La Xarxa SARA (Sistema d’Aplicacions i Xarxes per a les Ad-
ministracions) és un conjunt d’infraestructures de comuni-
cacions i serveis bàsics que connecta les xarxes de les Ad-
ministracions Públiques espanyoles i Institucions Europees 
facilitant l’intercanvi d’informació i l’accés als serveis que des 
d’ella es presten.
Els serveis per als ciutadans i empreses requereixen de con-
tingut proveït per altres unitats administratives. Trobem els 
serveis: 
• Portal 060 (www.060.es) 
• Comunicació de canvi de domicili (http://cambiodomicilio.

redsara.es) 
• Inscripció en proves selectives (https://ips.redsara.es/
IPSC/action/secure/buscarConvocatorias.do) 
• Registre electrònic comú 
• Registre electrònic d’apoderament
• Registre de funcionaris habilitats 
• Plataforma d’intermediació de dades 
• Notificacions electròniques 
• Punt General d’entrada de factures electròniques (https://
face.gob.es) 
• Servei VALIDE (https://valide.redsara.es) 
• Emprèn en 3 
• Finestreta única de la Directiva de serveis (EUGO) (www.
eugo.es) 
• Portal d’Administració electrònica (http://administracione-
lectronica.gob.es) 
Finalment, els serveis per a les administracions públiques, 
poden ser usats per aquestes bé com a usuaris finals, o bé, 
com a serveis bàsics que els permetin construir els seus 
propis serveis dirigits a ciutadans o empreses: 
• Sistema d’interconnexió de registres 
• Directori comú d’unitats
• Sistema d’Informació Administrativa 
• Centre de transferència tecnològica 
A banda d’aquests serveis d’ús requerit, hi ha altres l’ús dels 
quals es recomana a les administracions: 
• Plataforma @firma 
• Plataforma de segellat de temps 
• Sistema de reconeixement europeu d’identitats electròni-
ques 
• ACCEDA: Seu i gestió electrònica de procediments 
•Passarel·la de pagaments 
• Plataforma de traducció automàtica de portals 
• CORINTO: Comunicacions electròniques segures 
• Portal d’accés de les CCAA i EELL 
• ORVE. Oficina de Registre virtual 
• GEISER 
• INSIDE. Sistema de gestió de documents i expedients ad-
ministratius 
• Portafirmes 
• Correu electrònic multidomini 
• Reuneix-te 
• Sistema integrat de gestió d’oficines 
• Sistema integrat de gestió de personal 
• NEDAES: Gestió de nòmina dels empleats públics 
• FUNCIONA. Portal de l’empleat públic 
En definitiva, una àmplia amalgama de serveis que contri-
bueixen a impulsar significativament el desenvolupament de 
l’Administració Electrònica.

CIUTATS INTEL·LIGENTS
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PRESENTACIÓN PROyECTO 
CANDIDATOS A 1NN0VA 
BURRIANA

MISCELANEA DE PROYECTOS 15:30H.
La marca Miscelánea ofrece un servicio de ‘Habitat 
Costumizer’, un nuevo concepto que trata de plasmar el 
proceso íntegro de gestión, concepción y asesoramien-
to de todo tipo de reformas, construcciones, rehabili-
taciones, etc. ofrecido a través de una plataforma web 
donde el propio usuario puede configurar su reforma.
La ventaja competitiva de este proyecto es la incorpora-
ción del cliente a la realización del proyecto y la plena 
dedicación de satisfacer los gustos de este mediante un 
software específico con el que el usuario puede confec-
cionar la imagen de su reforma de manera sencilla. El 
cliente potencial es de poder adquisitivo medio, de 25 a 
50 años y sobre todo mujeres.
LA CABANENCA 15:40H.
La Cabanenca es una carnicería-charcutería con pro-
ductos propios de calidad que lleva dedicándose a este 
campo desde 1853 y que ahora reinventa su negocio 
mediante la venta online de sus productos típicos y de 
otros gourmet.
Acerca a los más jóvenes su género mediante el ‘food 
street’, adaptando su parada en un mercado tradicional 
con una zona de degustación. El segmento de clientes 
comprende hombres y mujeres de mediana edad que 
buscan productos de calidad hasta mujeres y hombres 
de avanzada edad para sus productos gourmet.
La diferenciación de esta marca es la experiencia en la 
realización de los productos artesanales, su singulari-
dad y la comodidad y facilidad que aportan a la hora de 
realizar la compra, ya que dispone de venta directa y 
online.
CREACIÓN DE ÁREAS DE SERVICIO Y ESTACIONA-
MIENTO
PARA AUTOCARAVANAS 15:50H
El modelo de negocio consiste en el diseño y construc-
ción de áreas de servicio para autocaravanas, así como 
el impulso posterior para optimizar su rendimiento, 
aprovechando la llegada masiva de autocaravanistas 
para ofrecerles los servicios de las empresas privadas 
del municipio. Los clientes potenciales son los Ayunta-
miento, servicios locales vinculados al turismo, las em-
presas de servicios y todos los autocaravanistas.
Su máxima diferenciación es que no existe empresa en 

España que ofrezca este servicio. Además del servicio, 
se difundirán actividades de interés cultural, natural, 
gastronómico y demás vertientes que pudieran ser 
atractivas para estos “viajeros incansables”.
LUDOTECA INNOVADORA 16:00H
La actividad a desarrollar es la creación de una ludote-
ca en Burriana que tenga como principal valor añadido 
una variada oferta de actividades en las que los niños 
con edad escolar puedan disfrutar de un ambiente di-
námico en el que jugar y sumergirse en una atmósfera 
creativa, lúdica, participativa, integradora, solidaria y 
que estimule la libertad de expresión. Para ello, se ofre-
cerá un horario amplio y un trato personalizado y de ca-
lidad a los clientes potenciales que pueden ser padres 
con hijos en edad escolar, familias con hijos, AMPAS y 
colegios de Burriana.
MAYORDOMA: SERVICIOS SOCIALES Y SANITARIOS A 
DOMICILIO 16:10H
Mayordoma es una empresa de servicios sociales, do-
mésticos y sanitarios a domicilio dirigida a personas de 
la tercera edad y personas con algún tipo de discapaci-
dad o necesidad que cuenta con un equipo multidiscipli-
nar que ofrece un amplio abanico de servicios al cliente 
para proteger íntegramente su bienestar y seguridad 
personal.
Los servicios que ofrecen son sociales y sanitarios así 
como domésticos y se diferencian por su trato personal, 
cariñoso y muy familiar. Así pues los clientes pueden 
ser contactados de manera personal y telefónica.
MADE IN 16:20H
El proyecto trata de promocionar y dar proyección a los 
productos autóctonos que se realizan en un municipio, 
de este modo el servicio de distribución dará salida a 
las artesanías de nuestros artistas locales y permitirá 
poner tiendas en distribución en cada uno de los muni-
cipios dentro de la red MADE IN.
Los principales clientes a los que se dirige el proyecto 
son turístas y clientes locales interesados por el pro-
ducto autóctono. La singularidad de esta idea se sos-
tiene en que esta es una vía de distribución inexistente 
en la actualidad en el mercado y puede ofrecer tanto la 
venta online como física.
LA ACADEMIA/QUERER ES PODER, EL FÚTBOL Y TÚ 
16:30H
Servicio de enseñanza del fútbol desde una perspectiva 
diferente. Mediante el empleo de la tecnología, la gra-
bación de los entrenamientos y su posterior análisis así 
como la mentalidad de superarse cada día en equipo, 
no individualmente se preparará y se formará a cada 
jugador para competir desarrollándose como persona 
y no solo pensando en el resultado del partido y en “ga-
nar”.
La ventaja competitiva de este proyecto es la singula-
ridad de la metodología, ya que el entrenamiento se 
adapta a cada cliente y no lo trata como un conjunto, un 
equipo completo, ya que no todos los jugadores tienen 
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características similares. De este modo, podemos esta-
blecer los clientes potenciales como aquellos jugadores 
en crecimiento, es decir, entre 6-7 años y 17-18 años, ya 
que el leitmotiv de este proyecto es corregir los vicios 
del jugador y crecer como deportista.
REQUIEM IN WEB 16:45H
REQUIEM IN WEB es un proyecto destinado a la reali-
zación de biografías en formato libro y en formato vir-
tual en una web, con todo tipo de contenido multimedia, 
además de su correspondiente código QR en una placa 
para que el cliente lo pueda colocar donde quiera.
Los clientes potenciales de este plan empresarial son 
las personas de la tercera edad, con enfermedades ter-
minales y enfermos de Alzherimer o enfermedades si-
milares. Su valor añadido se encuentra en que el cliente 
se asegura que sus recuerdos, pensamientos y gustos 
queden plasmados en un soporte tanto físico como vir-
tual por un tiempo indefinido.
MIRA-M. Y NO CORRAS RIESGOS 17:00H
Este negocio se basa en dos ejes fundamentales. Por un 
lado, el asesoramiento de imagen y estética en el que 
el profesional realiza un estudio de visagismo de forma 
detallada y personalizada para ofrecer las mejores téc-
nicas y opciones para el cliente. Por otro, la realización 
de retratos personalizados y de calidad, ya que ofrece al 
cliente la posibilidad de aplicar las correcciones facia-
les correspondientes según su morfología, algo que no 
contemplan los demás centros estéticos y que cumple 
un factor muy novedoso en este campo.
El segmento de clientes para el asesoramiento estético 
es un mercado mayoritariamente femenino de entre los 
10/12 años hasta los 40/60. Y los hombres estre 20/40 
años. Sin embargo el mercado de clientes para los re-
tratos es diversificado, tanto masculino como masculi-
no e infantil.
INTERSAC-
Servicio de gestión de ventas entre particulares, comer-
cio online 17:10H
Este modelo de negocio pretende realizar de forma fí-
sica y profesional los servicios necesarios destinados 
a que las compras sean fiables, valor fundamental de 
este proyecto destinado a todos aquellos clientes que 
quieran vender y no tengan recursos para la venta.
Pretende convertirse en el nexo entre el comercio local 
y el comercio online, ofreciendo servicios y herramien-
tas de venta por Internet para particulares.
Se trata de ejecutar el proceso de venta online de los 
productos que ofrecen clientes particulares, mediante 
la gestión directa y personalizada de las diferentes fa-
ses del proceso como son el estudio y asesoramiento 
presencial del producto y su mercado, la difusión y pu-
blicación on-line y off-line, la atención y respuesta al 
comprado, el local físico para formalizar la venta, los 
pagos y cobros seguros así como la preparación y con-
tratación de envíos.
TIENDAS DE BURRIANA 17:20H
El objetivo de este proyecto es ofrecer un espacio online 
para que los comercios de Burriana puedan vender uti-
lizando la web. El objetivo es trasladar todas la ventajas 

del comercio online a clientes que, ya sea por conoci-
miento, falta de tiempo, etc, no tienen la posibilidad de 
lanzarse al mundo de e-commerce.
Se trata de un negocio escalable. Se ofrece un servicio 
a bajo coste y con gran impacto, permitiendo vender có-
modamente a cambio de un porcentaje por venta, ges-
tionando la web de manera conjunta para así ahorrar 
costes y conseguir mayor alcance.
Las ventajas son la comodidad de una tienda online a la 
que no haga falta dedicar mucho tiempo, la oportunidad 
de promocionarse y vender online sin riesgo económi-
co y el impacto en las redes sociales ya que al final le 
damos confianza al cliente para comprar los productos 
aquí. El segmento de clientes se dirige principalmente 
a pymes y autónomos de Burriana con deseos de incre-
mentar sus ventas sin ningún riesgo.
TRANSPORTE COLECTIVO DE MERCANCÍAS 17:30H
El proyecto empresarial trata de unir a aquellas perso-
nas que quieren enviar mercancías con camiones que 
van semicargados o regresan de vacío de realizar algún 
transporte.
La ventaja competitiva de esta idea se basa en la op-
timización de recursos, tanto humanos y técnicos (ca-
mionero y camión) en el viaje de ida y/o vuelta, como al 
transportista (rentabiliza el viaje al ir con carga com-
pleta o regresar cargado) así como el ahorro en com-
bustible y CO2 y desgaste de camiones. Los posibles 
clientes son los transportistas (autónomos y empresas 
de transporte que quieren enviar mercancía). Todo este 
proceso se facilitará mediante un software para crear 
un rápido y eficiente cruce de datos.
PORTAL GASTRONÓMICO. MENJARAMBELCAP 17:45H
Menjarambelcap es un portal gastronómico en que se 
unirá el servicio a los restaurantes, bares y hoteles en 
marketing gastronómico, pero también se ofrecerán 
servicios e información a los internautas sobre ofertas, 
oportunidades culinarias en los locales en los que tra-
baje la empresa, además de recetas y noticias.
El nicho de mercado son restaurantes, bares, hostele-
ros sin oferta gastronómica atractiva y con pocos clien-
tes que buscan popularidad y aumentar o reforzar su 
clientela. También restaurantes, administraciones lo-
cales y provinciales para la promoción de eventos gas-
tronómicos en el portal de Internet.
CENTRO REGÁLAME UNA SONRISA 18:00H
Creación de un centro para cubrir todas las necesida-
des del colectivo de menores maltratados, ya que sin 
duda, la violencia es uno de los problemas más graves 
que existe y que padece gran parte de la sociedad.
Esta idea pretende ayudar de forma integral a todo in-
fante desamparado y maltratado cubriendo todas sus 
necesidades con la ayuda de profesionales capacitados, 
comprometidos y preocupados. Este es el valor aña-
dido del proyecto, la responsabilidad del gran equipo 
humano que conforma el centro. Los clientes serán el 
colectivo de menores maltratados que recibirán un tra-
to directo, afectivo, personal, seguro y adaptado a cada 
uno de ellos.
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Coincidint amb el desé aniversari de la 
creació del Servei Municipal d’Atenció 
al Desenvolupament Infantil (ADI), el 
pròxim mes d’octubre es realitzaran les IV 
Jornades d’Atenció a la Primera Infància 
(programació en el pròxim número d’El 
Pla). 

Esteu tots convidats a participar-hi.

10 ANyS D’ATENCIÓ 
PSICOPEDAGòGICA A 
XIqUETS/ES DE 0 A 3 ANyS A 
L’AJUNTAMENT DE BORRIANA 
(REGIDORIA D’EDUCACIÓ)
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NUESTRA APUESTA POR EL EMPLEO 
CONTINUADO

Los datos del empleo mejoran mes a mes en Bu-
rriana y las cifras del pasado mes de julio, ofre-
cidas por el Servicio de Empleo Público Estatal 
(SEPE), así lo avalan. Las cifras en Burriana rela-
tivas al pasado mes de julio sitúan el número de 
desempleados en 3.749, lejos del techo alcanzado 
de los 4.000. Del número global, 2.273 pertenecen 
al sector servicios; 452 al industrial; 431 son des-
empleados de la construcción; 362 son personas 
sin ocupación anterior y 225 parados corresponden 
al sector agrícola. 

Este mes pasado, el mes de julio, se han registrado 
147 parados menos que el mes anterior, en junio, 
lo que supone un descenso significativo. Además 
con una variación interanual (julio 2013-julio 2014) 
de 253 parados menos respecto al mismo mes del 
año pasado. La creación de empleo es una apues-
ta irrenunciable de este equipo de gobierno que 
trabaja incesantemente por acabar con esta lacra 
social del desempleo que afecta a demasiadas fa-
milias. 

Desde el Ayuntamiento se llevan a cabo diversas 
acciones para favorecer políticas activas de em-
pleo, como el plan de empleo consensuado con 
todos los grupos políticos de la corporación muni-
cipal, o proyectos como 1nn0va Burriana que tiene 
como objetivo estimular el emprendedurismo y la 
diversificación y dinamización de la economía local. 
El Consistorio realiza un importante esfuerzo po-
niendo atención en todas aquellas actividades que 
fomentan el empleo, tanto estacional como conti-
nuado, porque entendemos que es la mejor política 
social que puede realizarse desde una Administra-
ción Pública. 

Aunque la mejoría observada es todavía tímida y 
hay que seguir trabajando, lo cierto es que se ad-
vierte una tendencia muy positiva, con datos que lo 
suscriben como que el mes pasado fue el primero 
en el que bajó el desempleo en el sector servicios 
desde 2007 con 101 desempleados menos que en 
2013: o que el pasado mes fue el mejor julio para 
el empleo desde el año 2008 para los sectores in-
dustrial y de la construcción con una variación inte-
ranual de 88 y 89 parados menos, respectivamente, 
que en julio del año pasado. 

Es de suma importancia que cada vez más perso-
nas de Burriana se incorporen al mercado de tra-
bajo y confiamos que ésta sea una tendencia al alza 
y la ciudad pueda volver a  tener el nivel de empleo 
deseable. Las cifras del mes de julio nos han sor-
prendido gratamente y muestran que las políticas 
activas de empleo adoptadas por el ayuntamiento 
son las adecuadas y que estamos en la buena di-
rección. 

Desde hace mucho tiempo, en el ayuntamiento se 
viene trabajando en la creación de empleo junto a 
otras acciones que permiten la realización de in-
versiones y acciones de vital importancia también 
para el municipio. Sin embargo, nuestra prioridad 
y nuestros objetivos están centrados en que todas 
esas acciones supongan, directa o indirectamen-
te, la generación de empleo. Es necesario traba-
jar para reducir esa cifra de 3.749 porque mientras 
haya un solo parado en Burriana el desempleo será 
una preocupación de este equipo de gobierno. 

Por otra parte, cabe destacar que el curso escolar 
ha comenzado con total normalidad en Burriana, 
gracias a las obras financiadas por el Ayuntamien-
to en los distintos centros. Pequeñas pero nece-
sarias actuaciones para que todo esté a punto. 
También ha sido importante un año más la gestión 
realizada desde el Consistorio para que los autobu-
ses que deben garantizar el transporte de los esco-
lares que viven a más de 3 kilómetros de su centro 
puedan transportar en sus asientos libres a los que 
también han solicitado el servicio y no cumplen con 
la norma. Gestiones que dan su fruto. Así mismo 
todo está preparado para que la Generalitat inicie 
cuanto antes las obras del nuevo colegio Cardenal 
Tarancón. Una vez la Conselleria de Educación re-
mita el proyecto modificado del centro, otorgare-
mos la licencia de obras y será posible la licitación 
y ejecución de las mismas. Esperemos que, tal y 
como se anunció desde la Generalitat, todos estos 
pasos se den a partir de este mismo mes de sep-
tiembre.

GRUPO MUNICIPAL DEL PP · pp@burriana.es
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EL PP DE BURRIANA ES “DE 
BANDERA”… NEGRA!
Alguien es “de bandera” cuando su labor es excelente… 
pero por su poco trabajo y lamentables resultados, 
debemos decir que el PP de Burriana es de bandera, 
pero de BANDERA NEGRA; tan negra como el 
oscurantismo perpetuo, casi tan negra como la de los 
piratas. Ejemplos:
BANDERA NEGRA (con “souvenirs” de Luxemburgo) 
PARA LA SRA. SIERRA.
Ecologistas en Acción han distinguido a la playa 
del Arenal con la bandera negra, considerando que 
existe una alta presencia de contaminación orgánica 
y calificándola como no recomendada para el baño. 
La reacción de la responsable de turismo ha sido la 
de esconder la cabeza debajo de la bandera azul y 
acusarnos de oportunistas sin ni siquiera intentar 
contrastar la información, afirmando que el informe no 
le ofrece “credibilidad”. 
Datos objetivos: Ecologistas en Acción es una 
organización sin intereses privados sobre Burriana que 
se preocupa por el medio ambiente y que ha realizado 
un estudio riguroso. Por otro lado, una vez concedida 
la bandera azul (hace meses) ¿Acaso el arenal, tras el 
festival, ha permanecido igual? ¿Cómo se atreve la Sra. 
Sierra a hablar de credibilidad cuando descaradamente 
mintió (en comisiones y en pleno), sobre el viaje privado 
a Luxemburgo pagado en parte con dinero público? 
¿Cómo nadie del PP puede hablar de credibilidad en 
turismo cuando llevan gastados millones y millones 
de euros sin ningún resultado? La Sra. Sierra sigue 
haciendo gala de su ineptitud política, y tras la concesión 
de la bandera negra lo que debería hacer es dimitir de 
una vez, pedir disculpas, y devolver el dinero de su 
excursión luxemburguesa.
BANDERA NEGRA PARA CALPE Y SU GESTIÓN DE 
ARENAL SOUND.
Si alguien merece también este distintivo es el Sr. 
Calpe. por la mala gestión y menos transparencia en el 
festival Arenal Sound. Seguimos, como todos los años, 
esperando a que se nos faciliten las cifras de la presente 
edición, porque el PP no respeta jamás los plazos 
legales, y sin ellos es imposible realizar valoraciones 
completas.
Por otro lado, el Sr. Calpe ahora viene ofreciendo diálogo 
a los otros grupos para la prórroga del festival, cuando 

hasta ahora jamás nos ha querido escuchar, y porque no 
tiene más remedio que hacerlo, pues ya tenía preparado 
el Decreto prorrogando a las ediciones de 2016 y 2017 
pero “le han parado los pies” los informes técnicos. 
Lo hemos dicho siempre, el PSOE quiere el festival, 
pero no de cualquier manera, y menos con el exiguo 
pago que realiza la empresa al Ayuntamiento por el 
alquiler de los terrenos, y sin control alguno del aforo 
entre otras muchas cosas. Continuará…
BANDERA NEGRA (y llena de mosquitos) PARA LA SRA. 
SUAY.
Además de “la guindilla” la Sra. Suay también es 
acreedora de una gran bandera negra y llena de 
mosquitos: los que tienen a los vecinos “contentos” con 
sus picaduras. La Sra. Suay se ampara el la Ley (que 
precisamente permite en casos especiales  y previo 
permiso la fumigación aérea) para, para variar, no hacer 
nada ni prevenir… Y es que siempre actúa a rebufo de 
las quejas vecinales y de la oposición, como ya sucediera 
con plagas anteriores de ratas y cucarachas, en lugar de 
aplicar uno de los principios básicos de su profesión, la 
prevención. La Sra. Suay es, pues, negligente.
BANDERA NEGRA A LA PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.  
Otros servicios públicos que se privatizan cuando no 
existe ningún criterio de eficiencia que lo justifique, 
cuando se trata de servicios que no son deficitarios y se 
pueden gestionar públicamente de manera sostenible.
Ojo: que serán más caros. Al menos un 10 %, porque al 
dejar de ser tributo se verá sujeto a IVA. ¿Así defiende 
el PP los intereses ciudadanos?
BANDERA NEGRA (con peatones) PARA PERELLÓ.
La carretera del puerto no verá las aceras prometidas 
por Perelló como inversión para este 2014 por “no reunir 
las garantías” cuando hay peatones que se desplazan al 
centro de especialidades y menores que van al colegio 
de Novenes (porque sus padres se han resignado a la 
absurda normativa de Conselleria) por una carretera 
poco segura según los propios técnicos ¿Tienen más 
garantías sin la acera? Prometer y no cumplir es lo suyo, 
si no véase el parking de la terraza Payà entre otros… 
Eso sí, gastarse el dinero que no tenían para pagar a 
los propietarios de los terrenos del último tramo de la 
Avda. Cañada Blanch sí que lo han hecho… sobran las 
palabras.
BANDERA NEGRA POR LA NULA GESTIÓN DEL PP EN EL 
CONFLICTO DE LA SERRATELLA.
Puede que sea el caso más calamitoso... El PP sigue sin 
aclarar absolutamente nada ni en Conselleria ni en el 
Ayuntamiento, y todo porque un día el alcalde Ferrada 
se sometió a sus mayores, y porque Calpe no ha tenido 
jamás ni el más mínimo interés en solucionar el con-
flicto, que necesita ya, como mínimo, que se diga alta y 
clara la verdad. Nosotros, desde luego, siempre estare-
mos con los vecinos.
En fin, vecinas y vecinos, esperemos que disfruten de 
las fiestas de la Misericordia... que lo pasen “de ban-
dera”, pero de la buena, no de bandera negra como la 
del PP.

Visita el nostre web: www.pspvborriana.com
Contacte amb nosaltres: psoe@burriana.es
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EL FINAL, DEL VERANO, LLEGO.........
Y tu partirás.

Así reza una conocida canción del Dúo Dinámico (el de ver-
dad, no el que pulula por el Ayuntamiento)

Pero, y en eso estamos todos de acuerdo, para partir hay que 
venir. Y a Burriana, desgraciadamente, los turistas siguen sin 
venir.

Los viajes a Ferias Turísticas, las magnificas maquetas (casi 
tan veteranas como la canción que nos encabeza, y que debe-
ría pagar ocupación de suelo público), las campañas publici-
tarias (Burriana la teua mar o el incunable de los pseudo-Al-
cántara) y demás iniciativas han supuesto sonoros fracasos.

Poseemos, y así se reconoce, un envidiable litoral, un enclave 
privilegiado, una climatología perfecta. Así pues ¿que falla? 
¿porqué Burriana no arranca turísticamente hablando (ni 
de otras muchas maneras)? Nos resistimos a pensar que 
el Alcalde-a-ratos-que-quiere-volver-a-serlo-Calpe tenga 
razón cuando dice que “las posibilidades turísticas no se han 
aprovechado por falta de interés del municipio”. ¿No sera por 
la incapacidad de quienes nos han estado gobernando hasta 
ahora?. Desde CIUTADANS INDEPENDENTS PER BURRIANA/
CIBUR estamos convencidos que el Turismo puede y debe 
ser un pilar básico de la economía local. Pero un turismo 
de calidad, sostenible y compatible con el ciudadano que 
vive de forma permanente en Burriana. No podemos seguir 
considerando el Turismo como el refugio de la ex-reina 
fallera de turno, sino como un motor que impulse a Burriana 
y la coloque, de esta manera sí, donde merece.

Este Ayuntamiento (tan Magnífico para algunos pocos), alqui-
la, de manera cuanto menos poco transparente, 115.000 me-
tros cuadrados del Arenal por 9.898 euros. Que esta cantidad 
es irrisoria lo demuestran dos datos: Un pequeño empresa-
rio local que se instaló dentro del recinto (aunque el contrato 
de alquiler prohíbe taxativamente el subarriendo) pagó, por 
apenas 20 metros cuadrados, 9.500 euros. Mas aún, para las 
paradas de venta ambulante instaladas durante las pasadas 
fiestas patronales se pagaba un canon de 1 euro/metro cua-
drado/día. Entonces ¿cuanto dinero deja de ingresar el Ayun-
tamiento por un trato de favor para con la empresa organiza-
dora del Festival Arenal Sound?¿Porque esa generosidad?. 
Desde CIUTADANS INDEPENDENTS PER BURRIANA/CIBUR 
exigimos que todo lo referente al Festival Arenal Sound sea 
transparente, que se consulte la opinión de la ciudadanía y 
que sea el Ayuntamiento quien imponga las condiciones. El 
polo de atracción del Festival es su ubicación, y como tal debe 
hacerse valer.

Mas aún. Acaba de llegar la “factura” de los policías forá-
neos que prestaron (de manera cuanto menos poco clara) 

servicios durante el Festival. La misma asciende a más de 
17.000 euros, lo que significa que, solo con esa “factura”, el 
Ayuntamiento ya sufre una perdida de más de 7.000 euros. 
La primera en la frente. Desde CIUTADANS INDEPENDENTS 
PER BURRIANA/CIBUR exigimos que se haga público el cos-
te real que supone para las arcas municipales la celebración 
del Festival Arenal Sound, y que se explique porque se nego-
ciaron las condiciones de una manera tan ruinosa para nues-
tra ciudad.

Este verano hemos sufrido una serie de plagas especial-
mente violentas. Ratas, cucarachas, medusas (si, medusas, 
aunque haya quien se empeña en negarlo), y sobre todo mos-
quitos. Desde CIUTADANS INDEPENDENTS PER BURRIANA/
CIBUR exigimos que se tomen las medidas necesarias, tan-
to preventivas como efectivas, para minimizar las molestias 
que sufrimos los ciudadanos de Burriana y quienes nos visi-
tan. No pueden iniciarse los tratamientos, si es que lo hacen, 
cuando las plagas están en pleno apogeo.

También hemos sufrido otra “plaga”, esta motivada por 
animales teóricamente más evolucionados, que han dejado 
tras de sí una gran cantidad de coches destrozados, deteni-
dos, intentos (o consumaciones) de violación, basura y de-
más. Desde CIUTADANS INDEPENDENTS PER BURRIANA/
CIBUR lamentamos que la única herencia que quede del 
paso del Festival sea esa. Si tan importante, rentable y pun-
tero es ¿donde están las infraestructuras hosteleras que ha 
generado?¿donde están las mejoras en los accesos?¿donde 
están las inversiones en la zona marítima?. El dinero se lo 
llevan cuatro y las pérdidas y las molestias las sufrimos to-
dos.

Este mes tenemos PERLAS MISERICORDIOSAS.

“No es una dinámica sensata que la empresa del Festival 
impugne con un contencioso la liquidación que le presenta 
el Ayuntamiento” José Ramón “con la sensatez por bandera” 
Calpe.

Esa dinámica no es, ni mucho menos, la más insensata que 
rodea al Festival. Y usted lo sabe. Y lo consiente. Y tendrá, ya 
veremos ante que instancias, que explicar porqué.

“Ha habido una notable mejoría en general del aparcamiento 
durante el Arenal Sound”José Ramón “no te lo crees ni tu” 
Calpe. Más de 250 coches retirados por la grúa y una cantidad 
aún mayor de sanciones es el balance. O vive en el mundo de 
los lunnis o sigue usando coche oficial. Además del eterno 
escolta.

“La organización del Arenal Sound ha subsanado los peque-
ños detalles” José Ramón “pequeñines no, gracias” Calpe. Si 
el aforo, la falta de licencias, el aparcamiento, la piscina, los 
pozos y demás son pequeños detalles, temblamos al pensar 
cuales serán los grandes detalles.

“La Papelera es un edificio que no dice nada en favor de Bu-
rriana” José Ramón “piedra, papel, tijera” Calpe. En favor no 
dice nada, pero en contra hay 16 millones de razones, y más 
que vendrán.

“El partido no tiene porqué cuestionar mi actuación como Al-
calde” José Ramón “que bueno soy y que …... tengo” Calpe. 
Su partido tal vez no, pero la ciudadanía está hasta....más 
arriba.MAS QUE NUNCA.......................................NI ROJA NI 
AZUL, BURRIANA ES NARANJA
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PLE ORDINARI 28/7/2014

El Ple aprova per majoria, amb els vots a favor del PP i CIBUR 
(11+3) i l’abstenció del PSOE (5, per absència de Javier Gual 
i Manuel Royo), els plecs de clàusules tècniques i adminis-
tratives per a contractar una operació de préstec –per una 
quantia màxima de 3.768.111,24 euros- amb què cancel·lar 
totalment o parcialment la formalitzada amb el Fons per al 
finançament dels pagaments a proveïdors, de conformitat 
amb el Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació 
de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i 
l’eficiència.

El Ple aprova per majoria, amb els vots a favor del PP (11), 
l’abstenció del PSOE (5) i l’oposició de CIBUR (3), l’expedient 
8/2014 de modificació del pressupost municipal per mitjà 
d’un suplement de crèdit per import global de 134.888,87 eu-
ros per a les aplicacions del contracte serveis auxiliars de 
cultura i d’interessos preu just immobles limítrofs antiga Pa-
perera, que es financen amb el romanent de tresoreria per 
a despeses generals procedent de la liquidació de l’exercici 
2013. D’altra banda, se suplementen les aplicacions de des-
peses diverses activitats culturals i activitats esportives, as-
sistència jurídica, ajudes socials, premsa i publicitat, festes 
Misericòrdia i guarderia Infant Felip, totes finançades amb la 
baixa del fons de contingència.

El Ple aprova per unanimitat l’expedient 9/2014 de modifica-
ció de crèdits del pressupost municipal, per mitjà de crèdits 
extraordinaris per import de 22.153,91 euros, per a finançar 
la part corresponent a l’Ajuntament de la reparació del ferm 
al carrer d’Ausiàs March i adjacents, que també finançarà la 
Diputació Provincial de Castelló amb càrrec als plans d’obres 
i serveis. Esta actuació es finança amb càrrec a baixes per 
import equivalent en el pressupost de despeses municipal.

El Ple queda assabentat per dació de compte de la resolució 
d’Alcaldia núm. 2268/2014 (7 de juliol) relativa a l’ampliació 
de termini de presentació de proposicions per a la contracta-
ció de l’abastiment d’aigua potable i clavegueram.

El Ple queda assabentat per dació de compte de la informació 
econòmica relativa al segon trimestre de 2014.

El Ple queda assabentat per dació de compte dels acords 
adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions realit-
zades entre els dies 23/06/2014 i 14/07/2014, ambdós inclo-
sos; així com de les resolucions dictades per l’Alcaldia Presi-
dència que consten a la Secretaria Municipal, corresponents 
al període del 16/06/2014 al 13/07/2014.

Despatx extraordinari

El Ple rebutja per majoria, amb els vots en contra del PP 
(11), l’abstenció de CIBUR (3) i el vot a favor del PSOE (5), 
una moció presentada pel Grup Municipal Socialista perquè 
l’Ajuntament remeta un escrit de reprovació a la Generalitat 
Valenciana per la demora en l’inici de les obres del col·legi 
Cardenal Tarancón.

El Ple rebutja per majoria, amb els vots en contra del PP i 
CIBUR (11+3) i els vots a favor del PSOE, una moció presen-
tada pel Grup Municipal Socialista per la qual sol·licitava 
l’emissió d’una ordre als tècnics municipals perquè realitza-
ren una visita de comprovació a l’activitat de l’Arenal Sound i 
l’elaboració d’un informe al respecte del compliment de to-
tes les condicions previstes per a la concessió de la llicència 

aprovada en la Junta de Govern del 21 de juliol.

Precs i preguntes

Vicent Aparisi pregunta a l’alcalde, José Ramón Calpe, qui 
autoritza l’organització del festival Arenal Sound a tancar 
les parcel·les municipals des del dia 10 de juliol, de manera 
que n’impedeix l’ús per part dels ciutadans. Respon l’alcalde, 
José Ramón Calpe.

Vicent Aparisi pregunta a l’alcalde, José Ramón Calpe, qui 
autoritza l’organització del festival Arenal Sound a tancar la 
primera eixida o accés a la platja des del dia 25 de juliol, de 
manera que s’impedeix el pas lliure de vehicles i vianants. 
Respon l’alcalde, José Ramón Calpe.

Vicent Aparisi pregunta a l’alcalde, José Ramón Calpe, si es 
va tenir en compte els excessos d’ocupació de terrenys i ca-
mins municipals a l’hora de liquidar el cànon d’arrendament 
dels terrenys de l’Arenal Sound de 2014. Respon l’alcalde, 
José Ramón Calpe.

Vicent Aparisi pregunta a l’alcalde, José Ramón Calpe, en 
quin estat de tramitació està l’assumpte de la sentència so-
bre el grup d’habitatges Roger de Flor. Responen l’alcalde, 
José Ramón Calpe, i la tinenta d’alcalde Ana Montagut.

Vicent Aparisi pregunta a l’alcalde, José Ramón Calpe, per a 
quan està prevista la finalització de les obres de l’avinguda de 
Cañada Blanch. Respon l’alcalde, José Ramón Calpe.

Vicent Aparisi pregunta a Javier Perelló en relació amb el 
projecte de l’aparcament públic per a camions a l’escorxador 
comarcal. Respon Javier Perelló.

Vicent Aparisi pregunta a l’alcalde, José Ramón Calpe, si hi 
ha novetats respecte del desenvolupament del PAI Golf Sant 
Gregori. Respon l’alcalde, José Ramón Calpe.

Rosa Marco pregunta a Juan Fuster si enguany atendrà la 
sol·licitud realitzada pel Consell Escolar del col·legi públic 
Roca i Alcaide en 2012 sobre la gratuïtat de les activitats es-
portives per als alumnes del centre. Respon Juan Fuster.

Mariola Aguilera prega a l’alcalde, José Ramón Calpe, que 
retire les plantes de baladre que s’han plantat a la plaça de 
Novenes de Calatrava. Respon l’alcalde, José Ramón Calpe.

Mariola Aguilera realitza diverses preguntes a l’alcalde so-
bre l’expedient de llicència de l’Arenal Sound:

- Qui decideix que l’expedient de l’activitat de l’Arenal Sound 
estava per a dictaminar? Qui va decidir portar-lo a la Junta de 
Govern Local de 21 de juliol de 2014?

- Alguns dels components de la Junta de Govern que va adop-
tar l’acord saben el que van aprovar? Tots s’han llegit el pro-
jecte d’activitat, el pla d’emergència i el pla d’autoprotecció?

- Quins motius justifiquen que rebaixe la fiança per la cele-
bració de l’espectacle?

- Els exigirà que paguen els 150.000 € de fiança?

- Tots els condicionants que apareixen en l’acord de la Junta 
de Govern Local de 21 de juliol són essencials per a celebrar 
el festival?

- Què passaria si el dia 29 de juliol torna a haver-hi una acta 
de comprovació desfavorable, cal corregir un munt de coses 
i l’empresa no ho corregeix? Es permetrà la celebració de 
l’esdeveniment?

Mariola Aguilera pregunta a l’alcalde, José Ramón Calpe, 
si l’equip de govern esperarà que l’empresa urbanitzado-
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ra del PAI Golf Sant Gregori venga per a prendre la decisió; 
s’esperarà que arriben les demandes, o què pensen fer. Res-
pon l’alcalde, José Ramón Calpe.

JUNTA DE GOVERN 14/07/2014

La Junta classifica les proposicions presentades en la con-
tractació del servei de retirada i gestió integral de vehicles 
per al seu desballestament i eliminació de residus sòlids ur-
bans de Borriana i requereix la mercantil José Jareño SA, en 
haver obtingut la puntuació més alta i complir els requisits 
previstos, perquè presente la documentació pertinent.

La Junta adjudica a la mercantil Andacar 2000, SA, la con-
tractació del subministrament, en règim de lloguer, d’un 
vehicle tot camí per al servei de la Guarderia Rural (Nissan 
Qashqai 4 x 2 1.6 Visia 5 portes 130 CV) i d’un turisme per a la 
Policia Local (Opel Astra Selective MY14 1.7 CDTi s/s 130 CV 
6 V 5 portes) per un preu anual, respectivament, de 10.497,96 
euros i de 7.477,8 euros. Així mateix, s’estableix en ambdós 
casos un excés de quilòmetres que ha de pagar l’Ajuntament 
de 0,047 euros/km (més IVA) i un defecte que ha de pagar 
l’adjudicatari de 0,030 euros/km (més IVA). La Junta autorit-
za i disposa la despesa de 4.865,41 euros (IVA inclòs), corres-
ponent als mesos de contracte en 2014.

La Junta adjudica a la mercantil Construcciones y Reformas 
Caesca, SL, el contracte menor d’obres d’instal·lació de pavi-
ment esportiu a la pista central del pavelló poliesportiu mu-
nicipal de Sant Blai, per un import de 24.911,14 € (IVA inclòs), 
i autoritza l’esmentada despesa amb càrrec al vigent pressu-
post municipal.

La Junta concedeix a Pirotècnia Martí, SL, llicència d’obertura 
d’activitat dedicada a venda permanent d’articles pirotècnics 
de les categories 1, 2, 3, T1, P1 i els d’utilització en la marina, 
per a emplaçar al carrer del Silici 3, nau 9.

La Junta estima les sol·licituds d’anul·lació de liquidacions 
en concepte de taxes urbanes (altes zona Santa Bàrbara) 
efectuades per Vicente Cabrera Chabrera, Enrique Costa 
Claramonte, Carmen García Casanova i Dolores Galí Sancho.

La Junta desestima la sol·licitud de devolució d’ingressos 
(taxes i recàrrec IBI) efectuada per María Pilar Dolz Traver.

La Junta aprova la relació 1/2014 de liquidacions fiscals de 
l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de natura-
lesa urbana derivades d’expedients d’inspecció tributària.

La Junta inadmet el recurs de reposició contra acord desesti-
matori de sol·licitud d’exempció en l’impost sobre vehicles de 
tracció mecànica interposat per Andrea López Moreno.

La Junta desestima el recurs de reposició contra acord de 
derivació de cobrament de quotes d’urbanització interposat 
per Solvia Development, SL.

La Junta estima les sol·licituds d’ajornament o fracciona-
ment de pagament de deutes efectuades per Noelia Sánchez 
Gómez, Carlos Martí Enrique i José Juan Franch Sabater. 

La Junta estima parcialment el recurs de reposició interpo-
sat per Eugenio García Moreno i suspén l’execució d’ordre de 
demolició d’obres al polígon 24, parcel·la 268, a la carretera 
de Patrici.

La Junta incoa a Juan Francisco Aparicio Mas i Josefa Rueda 

Senent expedient de restauració de legalitat urbanística vul-
nerada a l’avinguda de Cañada Blanch, núm. 132. 

La Junta queda assabentada per dació de compte de les de-
claracions responsables per a execució d’obres: de la 87/14 a 
la 90/14, ambdues inclusivament.

La Junta concedeix pròrroga en inici i terminació d’obres a 
Juan Manzano Terrados al c/ Mestre Vicent Asensio, núm. 15.

La Junta concedeix llicència d’obres sol·licitada per Pedro 
Sancerni Ventura i Ana María Martínez Simarro.

JUNTA DE GOVERN 21/07/2014

La Junta ordena l’execució forçosa de cessament d’activitat 
de centre de transferència de residus exercida per Inekol 
Gestión de Residuos, SL, al c/ Argila, núm. 18.

La Junta aprova la liquidació de cànon derivat del contracte 
de gestió d’estacionament de vehicles sota control horari de 
l’exercici 2014 (fins a fi contracte) presentat per Dornier, SA, 
i que ascendeix a 5.350,16 euros, ja ingressats.

La Junta estima les sol·licituds de devolució d’ingressos 
efectuades per Josefina Sanmartín Bono i Gemma Blasco 
Saura.

La Junta rectifica el subjecte passiu en liquidacions de 
l’IBI urbà de desconegut a Cristina Begoña Tomás Mallén, 
de Sergio Sierra Espinosa a Ángel Ibán Sierra Espinosa, 
d’Urbanizadora de Suelo Urbano SA a Jaime Herrera Cha-
brera i d’Ignacio Pérez Pinar a María Teresa Julia Ferreres. 

La Junta desestima les sol·licituds d’ajornament o fracciona-
ment de pagament de deutes efectuades per Automonfort e 
Hijos, SA, i Viviendas Eriste, SLU.

La Junta aprova despeses per import superior a 3.000 €.

La Junta desestima les al·legacions presentades per José 
Ramos Borillo i proposa la demolició d’obres com a mesura 
de restauració de legalitat urbanística vulnerada al polígon 
53, parcel·la 299, al camí d’Almassora.

La Junta declara restaurada la legalitat urbanística infringi-
da en expedients incoats a Pedro Sancerni Ventura i Nuria 
Domingo Sanmartín.

La Junta declara comesa infracció urbanística i imposa a Vi-
cente Gascó Verdegal i Encarnación Ayala García sanció de 
multa per execució d’obres sense prèvia llicència al c/ Fra 
Terencio Huguet, núm. 14.

La Junta emet informe favorable sobre la sol·licitud de decla-
ració d’interés comunitari formulada per Excavaciones Sigar, 
CB, per a instal·lació d’estacionament de vehicles pesats al 
polígon 40, parcel·la 155.

La Junta queda assabentada per dació de compte de les de-
claracions responsables per a execució d’obres: de la 91/14 a 
la 94/14, ambdues inclusivament.

La Junta concedeix llicència d’obres a Contebur, SL.

Urgència

Despatx extraordinari primer. La Junta requereix a Carmen 
Ana Solaz Rubert, en ser l’única licitadora en la concessió 
d’explotació de les instal·lacions de bar del Trinquet Munici-
pal, la documentació corresponent. 

Despatx extraordinari segon. La Junta autoritza a iMusic 
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Festival, SL, la celebració del festival Arenal Sound 2014 
en terrenys municipals arrendats i condiciona l’esmentada 
autorització al compliment de totes i cada una de les indi-
cacions expressades en l’informe tècnic municipal, així com 
a l’adopció de mesures addicionals segons informe emés 
per la Prefectura de la Policia Local. La Junta requereix a 
l’organització el dipòsit de fiances per import de 6.000 i 
150.000 euros, respectivament, com a garantia del restabli-
ment de les condicions inicials de la parcel·la municipal que 
s’ocupa i del seu entorn; així com de les obligacions econò-
miques que pogueren derivar-se de l’organització. Així ma-
teix, s’eximeix del compliment dels nivells de pertorbació 
màxims fixats en la Llei 7/2002, de la Generalitat Valenciana, 
de protecció contra la contaminació acústica, de conformitat 
amb allò que s’ha disposat en la seua disposició addicional 
primera, en tractar-se d’una situació especial i amb caràcter 
temporal.

Despatx extraordinari tercer. La Junta concedeix a iMu-
sic Festival, SL, llicència d’obres per a desbrossament i 
neteja de séquies a les parcel·les de càmping de la Malva-
rosa i l’Arenal; així com llicència a precari per a ombreig de 
parcel·les, retirada de tanca en separació zona ports/càm-
ping del recinte de concerts, així com rampes d’accés a la 
zona de Beach Club. 

JUNTA DE GOVERN 28/07/2014

La Junta queda assabentada per dació de compte de la sen-
tència favorable a l’Ajuntament dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1 de Castelló, per la qual es desestima el 
recurs interposat per Ninotchka Garí Rodríguez (responsabi-
litat patrimonial per una caiguda patida).

La Junta aprova la revisió de preus del contracte del ser-
vei de manteniment dels sistemes de seguretat instal·lats 
en col·legis públics i dependències municipals de Borriana, 
subscrit amb l’empresa Casva Seguridad, SL, amb efecte 
de l’1 de gener de 2014, aplicant un augment del 0,26%, co-
rresponent al 85% de l’IPC de 2013 (0,3%), amb la qual cosa 
resulta un nou preu anual actualitzat amb la modificació 
d’11.132,41 € (IVA inclòs). Així mateix, la Junta acorda pro-
rrogar un any el contracte subscrit amb Casva Seguridad, SL, 
en les mateixes condicions previstes, i autoritza i disposa la 
despesa de 3.718,4 euros corresponent a l’exercici de 2014 
(de l’1 de setembre al 31 de desembre), amb càrrec al vigent 
Pressupost municipal. 

La Junta adjudica a l’empresa José Jareño, SA, la contracta-
ció del servei de retirada i gestió integral de vehicles per al 
seu desballestament i eliminació com a residu sòlid de Bo-
rriana i fixa un cànon de 9.408 euros anuals que ha de pagar 
l’adjudicatari.

La Junta aprova les liquidacions d’alta de l’impost sobre ve-
hicles de tracció mecànica (IVTM), per omissió, de vehicles 
provinents de baixa temporal.

La Junta desestima la sol·licitud de bonificació de l’IVTM per 
vehicle històric a Djamila Bot.

La Junta estima la sol·licitud efectuada pel Bisbat de Sogorb-
Castelló en relació amb l’exempció en l’impost sobre béns 
immobles de l’immoble situat al carrer de Sant Pere Pasqual, 
17, a l’empara de la Llei 49/2002.

La Junta desestima la reclamació sobre taxes urbanes efec-
tuada per Promociones Interaguilar, SL.

La Junta rectifica el subjecte passiu en liquidacions de taxes 
urbanes d’Abdelkader Berrahma i de Manuel Marqués Codes 
a BBVA SA, i de Vicente Adsuara Violeta a Desarrollos de las 
Comarcas de Castellón SL. 

La Junta requereix a Francisco Javier Isaac Agustí l’ingrés de 
la diferència de les taxes per gestió de residus.

La Junta estima les sol·licituds d’ajornament o fracciona-
ment de pagament de deutes efectuades per Rafael Prades 
Guijarro, Francisco José García Muñoz i Juan Redo Valero. 

La Junta dóna per finalitzat l’expedient de fraccionament de 
pagament de deutes a favor de Manuel Rubio Rubio.

La Junta amplia en un mes el termini màxim concedit per a 
l’obtenció de llicència urbanística per a legalització d’obres 
executades en expedient incoat a Jesús Marín García.

La Junta amplia l’objecte de l’expedient de restabliment de 
legalitat urbanística infringida incoat a Vicente Traver Calza-
da i Asunción Navarro Saborit, el qual ha de comprendre, així 
mateix, les obres executades sense prèvia llicència ni ordre 
d’execució, a l’emplaçament situat a l’av. Jaime Chicharro, 
núm. 76.

La Junta desestima el recurs de reposició interposat per José 
M. Ortega Giménez i ratifica l’acord d’ordenar la restitució 
d’immoble situat al carrer Ample, núm. 33, a estat originari.

La Junta ordena a Satine Inversiones, SL, la demolició 
d’obres executades sense llicència a la parcel·la 24, polígon 
8, del camí de Santa Pau; i li incoa expedient sancionador per 
presumpta infracció urbanística.

La Junta desestima la sol·licitud efectuada per Silvestre Hur-
tado Palomero en relació amb el fet que l’Ajuntament cobre 
l’import de la llicència d’obres i interpose les sancions que 
corresponguen per l’enderrocament del menjador del port, 
ja que en virtut dels informes tècnics municipals l’esmentada 
instal·lació portuària (obra pública d’interés general) no està 
subjecta a llicència municipal i esta no és exigible segons el 
que disposa l’article 19.3 de la Llei 27/1992, de 24 de novem-
bre, de ports de l’Estat i de la Marina Mercant.

La Junta queda assabentada per dació de compte de les de-
claracions responsables per a execució d’obres: de la 95/14 a 
la 105/14, ambdues inclusivament.

Urgència

Despatx extraordinari. La Junta classifica les proposicions 
presentades en la contractació dels serveis auxiliars a l’àrea 
de Cultura de l’Ajuntament i requereix a Buraudio, SL, en ha-
ver obtingut la màxima puntuació i complir els requisits pre-
vistos, que presente la documentació corresponent.



INFORMACIÓ MUNICIPAL

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.

ANUNCIO DE COBRANZA RELATIVO A LOS RECIBOS DEL IAE 2014



NAIXEMENTS

Christian Castaño López, de David i Natalia

Mateo Terrádez Garrido, de Tomás Vicente i Estefania

Lucas Ortiz Moreno, d’Iván i Sara

Eva Ortiz Ordóñez, d’Alexis i Lydia

Unai Patón Benítez, de Claudio i Aida

Israel de los Santos Resurrección, de Fernando i María

Lucía Álvarez Hernández, de Francisco Javier i Silvia

Enzo Font Pallarés, de Vicente José i María Elvira

Mohammad Kamran Azmat Fatima, d’Imran i Amber

Eva María Gauchía Verdes, de Bruno i Claudia Alina

Ana Olivas Vidal, d’Héctor i Laura

Natalia Macarena Carot Lees, de Manuel i Natalia

Brahim Boufracha, de Mustapha i Zohra

Ainara Martínez Romero, d’Ángel i Silvia

Eric Monfort Aparicio, de Vicente i Laura

Carmen Manzano Llácer, de Juan Ignacio i Nadina

Alba Oliver Iserte, de Manuel i Susana

Guillermo Raigal Villar, de Guillermo i María Aranzazu

Candela Bou Blanco, de Sebastián i Vanesa

MATRIMONIS
César Salvador Aymerich i Carina Villena Fuenets

Carlos Orjales Parra i Raquel Vélez Guerra

Antonio Zurera Cuenca i Antonia Gómez Núñez

J Vicente Capella Tena i M del Carmen González Mérida

Francisco Cerdá Cortés i Rosiris María Lamar Caldera

Mohamed Bouabdi Talabi i Rachida Chouiri

Fco Gabriel Domínguez Gálvez i Paloma Cifuentes Nebot

Antonio Dualde Saborit i Paula Traver Navarro

Dairo Enrique Duván Sierra Vargas i Georgeta Diana Pana

Pedro Cortés Moreno i Antonia Utrera Fernández

Héctor Andreu Simó i Rosa Ana Montoliu Piza

Julio Guerola Font i Isabel Gimeno Gargallo

Luis Antonio Rodríguez Gijón i MMercedes Moreno Luis

Carlos Mas Ramón i Nuria Sánchez Planelles

Agustín Camacho Medina i Mercedes Camacho García

Diego Palomo Barros i Rebeca López Roch

Alejandro Ros Igual i Linda Richter

Javier Casalta Sidro i Elena Pitarch Castelló

Antonio Hurtado Maroto i María del Carmen Cruz Pina

AGENDA

TELÈFONS D’INTERÉS
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

ESTE CALENDARI ESTÀ SUBJECTE A VARIACIONS

*INHUMACIONS AL CEMENTERI MUNICIPAL

DEFUNCIONS*

Roig Peris, Concepción

Conde Juan, Vicenta

Cobo Perez, Antonia

Gomez Leon, Justa

Garcia Navarro, Josefa

Ribes Miro, Manuel

Del Campillo Campos, Francisco

Gonzalez Almela, Dolores

Almagro Perez, Luis

Ventura Safont, Encarnación Luisa

Panis Blanch, Teresa

Clausell Vives, Jose

Calpe Uso, Teresa

Rodriguez Ruiz, Manuela

Fortea Abella, Francisco

99

87

74

82

82

92

76

90

63

70

85

89

91

88

33

FARMÀCIES DE GUÀRDIA SETEMBRE

LLORIS   4  14 24     
Barranquet, 22
MEDINA   5 15 25    
Finello, 15
MUÑOZ   6 16 26   
Camí d’Onda, 41
PEIRATS   7 17 27      
La Tanda, 22
TERRÁDEZ   8 18 28
Fdco. Gcía. Lorca, 19
VERNIA   9 19 29   
Progrés, 17
ALMELA   10 20 30   
Raval, 28
DOMÉNECH   1 11 21
Maestrat, 28
TERRÁDEZ - FUSTER  2 12 22
Sant Vicent, 6
GASCÓ   3 13 23
Pl. de les Monges, 12
PORT: BARBERÁ



HORARI AUTOBúS BORRIANA · PORT · GRAU / BORRIANA · 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

Només dimarts dia de mercat

Línia Borriana - Castelló

Eixides BORRIANA
cap a Castelló

Eixides CASTELLÓ
cap a Borriana

  6.30           14.15
  7.15           15.15
  8.15           16.15 
  9.15           17.15
10.15           18.15
11.15           19.15
12.15           20.15
13.15                                                                                

  7.15           15.15
  8.15           16.15 
  9.15           17.15
10.15           18.15
11.15           19.15
12.15           20.15
13.15           21.15
14.15

       6.30          13.15
  7.15           14.15
  8.15           15.15 
  9.15           16.15
10.15           18.15
11.15           20.15
12.15           

      7.00           14.15
  8.15           15.15
  9.15           16.15 
10.15           17.15
11.15           19.15
12.15           21.15
13.15  

       8.00           14.00
   9.30           16.00
 11.00           18.00 
 12.30           20.00

       8.45          15.00
     10.15          17.00
     11.45          19.00
     13.15          21.00

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

DISSABTES

BURRIANA - Rda. Pere IV / CASTELLÓN - Pza. Juez Borrull (Paradas Inicial y Final)

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

 

 
DIUMENGES I FESTIUS

* No circula diumenges i festius

AGENDA




