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Borriana es bolca amb la històrica visita de la
mare de déu dels desemparats
l’ avinguda cañada
blanch unirà les
carreteres del port i
del grau abans del mes
de deSembre

LA GENERALITAT APROVA
DEFINITIVAMENT EL PLA
ESPECIAL DEL CONJUNT
HISTÒRIC DE LA CIUTAT
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“Borrianencs, tots a una veu, visca la Mare de Déu!”

Amb el lema “Benvinguda a Burriana”, la ciutat va
rebre la vesprada del 26 de setembre i amb tots
els honors la visita de la imatge pelegrina de la
Mare de Déu dels Desemparats. Custodiada en el
“maremòbil” -vehícle especialment dissenyat per
al seu transport- i acompanyada per la Germandat
dels Seguidors i per membres de la Confraria de
la Mare de Déu dels Desemparats de Borriana, la
patrona de la Comunitat Valenciana va fer la seua
entrada pel Camí Nules, on va fer la seua primera
parada per emocionar els fidels que van voler ser
els primers en donar-li la benvinguda.
Des d’allí, la “maredeueta” va fer camí fins al barri costaner del Port, on l’esperava ansiosa una
multitud, que va prorrompre en aplaudiments en
vore-la arribar. Amb molta cura, els portadors van
baixar la imatge per a iniciar una curta processó,
duta pels confrares del Santíssim Crist de la Mar
i acompanyada també per esta imatge fins la parròquia de la Mare de Déu del Carme.
La desfilada religiosa va comptar amb la presència del bisbe de Sogorb-Castelló, Casimiro López;
dels rectors de les parròquies de la ciutat, una àmplia representació de la Corporació Municipal i de
la banda de l’Agrupació Musical Mare de Déu de
Gràcia de Vila-real.
Al seu pas, centenars de càmeres, telèfons mòbils
i altres dispositius immortalitzaven el moment i la
la imatge pelegrina dels Desemparats rebia també el caliu del poble borrianenc amb una pluja de
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pètals de flor, llàgrimes d’emoció i una profusió
d’afalacs.
Després d’una oració de benvinguda del bisbe baix
les moreres de la parròquia del Carme, la imatge
va continuar després el seu peregrinatge dalt del
“maremòbil” i va fer una nova parada a l’ermita de
la Malva-rosa, que celebra el seu centenari; abans
d’arribar -ja de nit i acompanyada per la llum de
les torxes- a la Parròquia de la Mare de Déu dels
Desemparats.
Allí, després d’una altra oració de benvinguda, va
ser rebuda amb tots els honors i es va descobrir
una placa commemorativa d’esta històrica visita, acció que va correspondre al rector de la parròquia, Miguel Díaz i a l’alcalde de la ciutat, José
Ramón Calpe.
El matí del dissabte, la pelegrina va recórrer en
romeria totes les parròquies i presències religioses de la ciutat, desafiant la pluja i dalt d’un carro valencià, tirat per cavalls guarnits. També va
visitar les dos residències de la tercera edat, el
col·legi Pla d’Hortolans i el centre Buris-Ana. La
romeria va finalitzar a la plaça Major, on l’alcalde,
José Ramón Calpe, va imposar a la Mare de Déu
dels Desemparats la medalla de la ciutat abans de
l’entrada de la imatge a la Basílica del Salvador.

ristia al principal temple de Borriana, presidida
pel bisbe de la diòcesi i a la que van assistir més
d’un mil·ler de fidels. Seguidament, la imatge va
processionar fins la parròquia dels Desemparats
duta pels portadors dels patrons de Borriana i per
membres de la confraria i organitzadors de tots
els actes, amb els acords de la banda de música
de l’Agrupació Filharmònica.
L’emotiu comiat de la Mare de Déu dels Desemparats va tindre lloc la vesprada del diumenge 28,
deixant un gran record en molts borrianencs, que
es van bolcar en esta històrica visita -especialment els membres de la confraria- i van demostrar l’afecte i la devoció que Borriana professa a la
patrona dels valencians.
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EL BIM “EL PLA” és una publicació gratuïta que
els ciutadans podran trobar periòdicament a les
oficines municipals. Si el lector troba qualsevol
deficiència en la distribució o en l’adquisició de
la publicació, es prega fer el corresponent suggeriment a la redacció per poder oferir un millor servei d’informació. El Butlletí no comparteix necessàriament les idees expressades als
articles signats.

ANUNCIE’S EN EL BIM (Tarifa per inserció)
1 mòdul.............................................27 euros
2 mòduls...........................................54 euros
3 mòduls...........................................81 euros
4 mòduls........................................108 euros
1/2 pàgina.......................................216 euros
8 mòduls.........................................288 euros
9 mòduls.........................................324 euros
1 pàgina..........................................432 euros
Contraportada................................500 euros
Encartament (2 pàgines)...............700 euros
Encartament (4 pàgines)...............900 euros
més 21% d’IVA
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Borriana inicia les obres del tram central de
l’avinguda Canal Blanch

L’Ajuntament va iniciar el 23 de setembre les obres de la
prolongació de l’avinguda Canal Blanch en el tram entre
el Camí Fondo i el carrer Juan Lugo amb els treballs
de desbrossament i que van supervisar tant el regidor
d’Urbanisme, Juan Granell, com tècnics municipals i de
l’empresa adjudicatària.
L’actuació té un termini d’execució de dos mesos i
permetrà urbanitzar la calçada en este tram pendent, de
175 metres de longitud, per a completar així la connexió
entre les carreteres del Port i del Grau a través d’un
vial de 1,6 quilòmetres, “una obra d’una importància
estratègica per a vertebrar la zona marítima i per a
dotar-la d’un vial alternatiu entre el Grau i el Port a
l’avinguda Mediterrània, millorant la fluïdesa del tràfic
i l’accés a les distintes zones residenciales”, segons
han manifestat tant l’alcalde, José Ramón Calpe com el
propi regidor d’Urbanisme.
L’actuació contempla, d’una banda, la urbanització
de la calçada del tram de l’avinguda Canal Blanch
comprés en les unitats d’execució A-12 i A-11, entre
el Camí Fondo i el carrer Juan Lugo, que contribuirà a
descongestionar el trànsit en l’avinguda Mediterrània,
sobretot en l’època estival.
L’esmentada urbanització inclou també l’acabat de
l’actual semi-rotonda en el Camí Fondo, configurant un

vial de 14 metres d’amplària amb dos carrils de 3,25
metres cadascun i carril bici de 2 metres.
Així mateix, el projecte també incorpora la
repavimentació del Camí Fondo en el tram comprés
entre les avingudes Canal Blanch i Mediterrània, dotant
a este tram d’un únic sentit de circulació (cap a la platja),
i incloent-hi també un carril bici. En este sentit, Juan
Granell ha destacat la importància d’este itinerari per
als ciclistes, que podran disposar definitivament d’una
connexió entre el nucli urbà i els poblats marítims per
carril bici.
Les obres es completaran amb la consolidació de la
rotonda provisional ubicada en la confluència del Camí
Fondo i l’avinguda Mediterrània i la delimitació per mitjà
de rastell de la rotonda provisional en la intersecció
entre les avingudes Cañada Blanch Blanch i Jaime
Chicharro (carretera del Port).
Després d’arribar a un acord amb els propietaris
de sòl per a l’obtenció dels terrenys necessaris, el
Consistori va licitar estes obres per un preu inicial de
245.586,49 euros, si bé finalment s’han adjudicat per
173.332,14 euros a la mercantil Ravi Obres, Transports
i Excavacions SL d’entre les 19 empreses que van optar
al concurs.
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La Generalitat aprova definitivament el Pla
Especial del Conjunt Històric de Borriana
les que ens interessarem, perquè el repte és poder actuar en el nucli antic, facilitar la rehabilitació
d’edificis i la seua utilització”.

Primer reconeixement en 1978
El Consell va aprovar en 2007 la declaració del
Conjunt Històric de Borriana com a Bé d’Interés
Cultural, encara que la primera catalogació la va
avalar la Direcció General de Patrimoni Artístic de
l’Estat al febrer de l’any 1978.
L’Ajuntament, en sessió plenària del 4 de juliol de
2013, va aprovar provisionalment el pla especial, si
bé va iniciar els tràmits l’any 2009, quan va acordar l’exposició al públic del mateix. Anteriorment,
l’any 1998, el Consistori va impulsar el Pla Ciutat
Vella, que va servir de base al document actual.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Castelló,
en sessió celebrada el dimecres dia 1 d’octubre,
va acordar l’aprovació definitiva del Pla Especial
de Protecció del Conjunt Històric de Borriana, que
agilitzarà qualsevol intervenció en les vivendes del
nucli antic, tràmit que fins ara requeria del preceptiu permís de l’àrea de Patrimoni de la Generalitat
Valenciana i que ara dependrà de l’Ajuntament.
L’alcalde, José Ramón Calpe, ha rebut este anunci com una “excelente noticia”, i ha recordat que
este Pla Especial va ser una de les seues prioritats
quan va accedir a l’Alcaldia l’any 2007, “y hui, després d’una llarga tramitació, és per fi una realitat”.
En opinió del primer edil, el conjunt històric de
Borriana continua tenint una gran importància,
“y este pla serà l’instrument que garantirà que
qualsevol actuació guarde harmonia amb l’entorn,
pose en valor el conjunt i no el deteriore”, ha destacat Calpe, qui ha valorat també la importància
de la simplificació de tràmits que comportarà este
document per als propietaris de l’àmbit davant de
qualsevol intervenció en les seues vivendes.
L’alcalde confia en que Borriana puga beneficiarse dels programes de fons europeus per a la rehabilitació de conjunts històrics, que comprenen
el període 2014-2020, una vegada estiga clara la
normativa i qui els gestionarà. “Sería molt important poder comptar amb estes línies d’ajudes, per

L’objecte del Pla Especial de Protecció del Conjunt
Històric de Borriana és desenrotllar les normes
de protecció establides en la declaració del nucli
antic, l’entorn de Sant Blai i l’entorn de l’Església
de Sant Josep-Carmelites; així com la regulació
de les actuacions tant en les edificacions com en
l’espai lliure i viari.
Així mateix, té com a finalitat la potenciació de les
actuacions tendents a la recuperació de les restes de la muralla, la regulació de les actuacions
arqueològiques, a més d’actuacions que permeten
la posada en valor d’espais com l’ermita i l’entorn
de Sant Blai.
El pla incorpora com Bé d’Interés Cultural i Patrimoni Històrico-Artístic Nacional la Basílica del
Salvador, a més del BIC de l’antic convent de la
Mercé i els Béns de Rellevància Local de l’Església
de Sant Blai, la de Sant Josep i un total d’11 retaules ceràmics amb imatges religioses en els carrers de la vila.
L’àmbit objecte del pla especial comprén una superfície aproximada de 181.198 metres quadrats.
A més de l’antiga ciutat murallada i la seua àrea
d’influència, incorpora l’entorn de Sant Blai i les
zones compreses entre El Pla i la Mercé, i entre
El Pla i el convent dels Carmelites. El document, a
més del Pla Especial, inclou un Catàleg de Béns i
Espais Protegits i un Estudi d’Integració Paisatgística del conjunt.
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La Generalitat avança
en la tramitació per a la
construcció del col·legi
Cardenal Tarancón

La desocupació va
baixar a Borriana en
261 persones a l’agost
respecte al mateix mes
de 2013
La desocupació va descendir a Borriana el mes d’agost
en 261 persones respecte al mateix mes de 2013, segons les xifres del Servei d’Ocupació Públic Estatal
(SEPE) fetes públiques el 23 de setembre per la regidora de Polítiques Actives d’Ocupació, Ana Montagut, i que
confirmen una continuada tendència a la baixa durant
els últims 18 mesos.

L’alcalde, José Ramón Calpe i la regidora d’Educació,
Ana Montagut, van valorar la publicació al Diari Oficial
de la Comunitat Valenciana (DOCV) del 30 de setembre l’acord d’encàrrec de gestió entre la Conselleria
d’Educació i la d’Infraestructures per a la construcció
del col·legi públic Cardenal Tarancón, que comptarà
amb dos línies, amb sis unitats d’Infantil i 12 de Primària.
Tant Calpe com Montagut van mostrar la seua satisfacció per esta publicació, que consideren molt important
després d’anys de reivindicacions i després de cedir els
terrenys per a la construcció del col·legi a la Generalitat
Valenciana i tindre els tràmits administratius a punt per
a facilitar la licitació.
“Es un pas decisiu i que acurta els terminis per a la
col·locació de la primera pedra i el desenrotllament de
les obres, que tantes vegades hem reclamat i reivindicat, en tot moment de la mà de la comunitat educativa
del centre”, va manifestar Ana Montagut.
En este sentit, després de posar-se en contacte amb
alts càrrecs de la Conselleria d’Educació, van confirmar
que la licitació de les obres tindrà lloc la segona quinzena d’este mes d’octubre i confien en que el pròxim mes
de desembre s’inicien els treballs i l’edifici del col·legi
Cardenal Tarancón comence a ser una realitat en la
parcel·la contigua al col·legi Novenes de Calatrava, en
el sector residencial del mateix nom.

Segons l’informe elaborat per l’Agència d’Ocupació i
Desenrotllament Local (AEDL) amb les dades del SEPE,
el de 2014 ha sigut el primer mes d’agost des de 2007 en
el que baixa la desocupació en el sector serveis i l’agost
amb el nivell més baix de desocupació des del mateix
any per a la construcció i des de 2008 per a la indústria.
En canvi, l’agricultura manté la dinàmica dels últims
vuit anys, en este cas amb un augment de 48 aturats.
La xifra total de desocupats a Borriana se situa en 3.774,
“una xifra encara molt alta, encara que lluny del sostre
de més de 4.000 que hem arribat a assolir”, afirmà Ana
Montagut. La regidora de Polítiques Actives d’Ocupació
va reiterar el compromís de l’equip de Govern per accelerar esta tendència constant a la baixa amb distintes
accions, en el marc del Pla Municipal de Mesures per al
Suport i Foment de l’Ocupació, consensuat per tots els
grups polítics.
Així, va citar la pròxima contractació per part de
l’Ajuntament de 20 desocupats de la ciutat, per a la que
el Consistori consignarà 25.000 euros, la mateixa quantitat que aportaran la Diputació Provincial i la Generalitat Valenciana en un pla conjunt amb un cost de 75.000
euros.
En estes contractacions, per un període de tres mesos
i previstes per a final d’enguany, tindran preferència
els aturats de llarga duració, així com els menors de
25 anys i majors de 45. Estos treballadors contribuiran
al manteniment d’edificis i instal·lacions municipals,
centres educatius públics, així com al servei de notificacions.
D’altra banda, l’Ajuntament ha programat diversos cursos de recerca activa d’ocupació per als mesos d’octubre
i novembre; i continua amb l’última fase del programa
1NN0VA Borriana de suport als emprenedors.
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L’Ajuntament inclou en
el pressupost dos plans
d’ocupació per import de
94.309 euros

L’Ajuntament programa
cursos de recerca activa
d’ocupació per als mesos
d’octubre i novembre
L’Ajuntament, en el marc del Pla Municipal de Mesures
per al Suport i Foment de l’Ocupació -consensuat per tots
els grups polítics-, ha programat diversos cursos per als
mesos d’octubre i novembre, segons va donar a conéixer la
regidora Ana Montagut el 17 de setembre.

La Corporació Municipal, en la mateixa sessió plenària ordinària del dia 2 d’octubre, va aprovar per majoria –amb
els vots a favor de PP i PSOE, i l’abstenció de CIBUR- una
modificació de crèdit per a contractar desocupats de la ciutat per mitjà dels programes Salari Jove i un Pla Conjunt
d’Ocupació entre Ajuntament, Diputació i Generalitat Valenciana.
El primer comptarà amb una consignació de 22.478 euros, subvencionats pel SERVEF; mentres que el segon, per
import de 71.831,93 euros, disposarà de 23.966,03 euros
procedents de l’estalvi en l’adjudicació del nou tram de
l’avinguda Canal Blanch i de 47.865,90 euros com a aportació de la resta d’administracions.
També en clau econòmica, la Corporació Municipal va aprovar per unanimitat l’adjudicació a Caixa Rural Sant JosepGrupo Cajamar de l’operació per a cancel·lar el préstec
derivat del Fons per al Finançament del Pagament a Proveïdors, per un import total de 3.769.111,24 euros, un tipus
d’intéres variable d’Euríbor trimestral + 1,37 %, i un termini
d’amortització de 7 anys; que millorarà les condicions actuals per a l’Ajuntament.
També es va donar compte al Ple de la renúncia d’Ibercaja
com a entitat col·laboradora en la recaptació de tributs i la
resta d’ingressos de dret públic, de manera que s’ha convocat una nova autorització perquè una altra entitat puga
optar a oferir este servici a partir de l’1 de gener de 2015
i se sumix així Caixa Rural Sant Josep-Grupo Cajamar,
Caixabanc i BBVA.
D’altra banda, la Corporació va designar els dies 3 de febrer i 8 de setembre - Sant Blai i Mare de Déu de la Misericordia- com a festius locals de l’any 2015. La resta de dies
festius del calendari a Borriana, de caràcter autonòmic i
nacional, seran l’1 i 6 de gener, 19 de març, 3 i 6 d’abril, 1 de
maig, 15 d’agost, 9 d’octubre i 7, 8 i 25 de desembre.
També en l’apartat de festes, en este cas de Sant Josep, es
va acordar per unanimitat la proclamació d’Alejandra Guardino Marín i Carmen Doménech Lleó, respectivament, com
a Reines Falleres Major i Infantil de l’exercici de 2015.
El Ple va aprovar també la modificació dels estatuts del
Consorci per a la Gestió de l’Escorxador Comarcal de la
Plana, del que forma part l’Ajuntament, per a incorporar
una disposició addicional que permeta adscriure com a administradora de les instal·lacions a la Diputació Provincial
de Castelló.

El primer curs, d’informàtica bàsica per a la recerca
d’ocupació, va tindre lloc els dies 1, 2 i 3 d’octubre i per al
dia 30 hi ha prevista una sessió de “coaching” motivacional.
Ja en el mes de novembre, els dies 14, 17 i 18 tindrà lloc un
curs de recerca activa d’ocupació; i els dies 10, 11, 12 i 13
un altre relacionat amb les xarxes socials i l’ocupació. Totes les persones interessades a participar en estos cursos
han d’inscriure’s amb una antelació de 15 dies a la celebració dels mateixos en l’oficina de l’Agència d’Ocupació i
Desenrotllament Local (AEDL), situada en la planta baixa
de l’Ajuntament (amb entrada directa des del Racó de
l’Abadia). Així mateix, poden sol·licitar més informació presencialment i telefonant al 964 03 30 37 o enviant un correu
electrònic a l’adreça aedl@burriana.es.
Per a la celebració d’estes jornades formatives,
l’Ajuntament disposa, entre altres dotacions municipals, de
l’aula de busca d’ocupació situada en la primera planta del
Centre Municipal de Cultura la Mercé, dotada d’ordinadors
amb connexió a Internet i que, des de mitjans d’octubre,
estarà també oberta tots els dies de la setmana, en horari
de matins i amb un tutor per a orientar els demandants
d’ocupació. “El nostre objectiu és facilitar de forma totalment gratuïta a les persones desocupades de Borriana no
sols les instal·lacions i els ordinadors connectats a Internet, sinó també l’assessorament i les tècniques de recerca
d’ocupació a través dels distints portals especialitzats, així
com el del SERVEF”, va explicar Ana Montagut.
Esta acció es complementa amb altres impulsades per
l’Ajuntament dins del Pla Municipal de Mesures per al Suport i Foment de l’Ocupació, com el programa de suport a
l’emprendimiento 1NN0VA Burriana. “Volem continuar donant ferramentes a les persones que ho necessiten i continuar treballant per a consolidar i accelerar el progressiu
descens de la desocupació que estem experimentant a Borriana en l’últim any”, afirma Montagut.
Els cursos programats per als pròxims mesos són el fruit
de la col·laboració de la regidoria amb altres departaments
i entitats, a través d’acords puntuals, “una fórmula que està
tenint una gran acceptació i que es tradueix en un pla de
cooperació que permet organitzar accions formatives com
estes i altres en què ja estem treballant”, conclou l’edil.
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La Policia Local supera la xifra de 10.000 servicis
prestats en un any

La Policia Local de Borriana va celebrar el
29 de setembre la festivitat patronal de Sant
Miquel amb un acte institucional en la plaça
Major, que va reunir a la plantilla uniformada
i a la Corporació Municipal, encapçalada per
l’alcalde, José Ramón Calpe, acompanyat
per la regidora de Seguretat Ciutadana,
Esther Pallardó; l’intendent principal del cos,
Francisco Catalán i el capità de la Guàrdia Civil
en la ciutat, José Jesús Orzáez.
Després de la formació i de passar revista
tant a la plantilla com al parc mòbil, va tindre
lloc l’entrega de distincions als agents que
compleixen en 2014 els 25 anys de servei:
Ángel Adán, Francisco Javier Cubertorer,
Mariano Ayora, Vicente Manuel Gimeno, José
Carlos Puchol i Carlos Gallardo. A este últim,
se li va reconéixer també la seua tasca en la
informatització i modernització de la Policia
Local, la seua presència en les xarxes socials
(@poli_burriana) i la creació del web www.
policialocalburriana.es.
També va rebre una distinció l’agent Ángel
Carneros pel seu treball durant cinc anys com
a director dels festejos taurins de Borriana i la
millora de la seguretat dels mateixos en este
període.

Junt amb tots ells, el 9 d’Octubre estava
previst el reconeixement a l’agent Mario
Trullén per salvar la vida del borrianenc Juan
José Enrique-Tarancón després de patir un
infart i a l’oficial Juan Carlos Gavara i l’agent
Miguel Ángel Sánchez per frustrar un robatori
i detindre i identificar els seus autors.
L’alcalde, José Ramón Calpe, va felicitar tots
els agents de la plantilla per la seua dedicació
i professionalitat, i va destacar en la seua
intervenció els nous reptes que ha d’afrontar
en els temps actuals la Policia Local, com
la mediació en la resolució de conflictes
veïnals, el seu paper en les relacions amb la
comunitat escolar o la major proximitat amb
els ciutadans, plans en què la Policia Local
de Borriana treballa des de fa anys a través
d’unitats com el Medpol, la URCE o la Policia
de Barri.
Cinqué aniversari de les inundacions
Calpe també va recordar que el 29 de
setembre es van complir cinc anys de les greus
inundacions de 2009 i va posar com a exemple
el compromís de servei que van demostrar
aleshores els agents de la Policia Local de
Borriana, “y que segueix vigent en este cos.
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Eixe dia, els policies locals festejaven al seu
patró i van deixar les celebracions al marge per
a atendre els ciutadans que ho necessitaven,
encara que no estigueren de servei eixe dia”.
Per la seua banda, Esther Pallardó, va
destacar els més de 10.000 servicis prestats
per la Policia Local durant 2013 i els 16.107
alumnes que han participat en les activitats
organitzades per la Unitat de Relacions amb la
Comunitat Escolar (URCE) . L’edil de Seguretat
va xifrar en un 80 % el grau de consolidació de
la plantilla i va avançar que eixe percentatge
s’incrementarà fins vora el 100 % els propers
mesos.
Pallardó va valorar el treball de la Policia
Local i de la direcció de la mateixa en la gestió
diària, en el control de recursos i en la millora
de l’eficiència i l’eficàcia dels serveis, i es va
referir al desenrotllament de ferramentes com
el SAECS (Sistema d’Autoavaluació Contínua
dels Serveis), l’ampliació de la sala 112, la
renovació de les càmeres de videovigilància
i la pròxima dotació d’una xarxa pròpia
d’emissores digitals, connectades a la xarxa
Comdes i a Emergències de la Generalitat
Valenciana.
La regidora va anunciar que s’ha sol·licitat
a la Generalitat Valenciana una felicitació
pública per a tota la plantilla per la seua

professionalitat i compromís per a garantir
la seguretat durant el festival internacional
Arenal Sound i va agrair la seua contribució
a la convivència pacífica i a aconseguir una
Borriana cada vegada més segura, sense
oblidar el suport que presta a la Policia Local
l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de
la ciutat.
Després de la interpretació dels himnes de
la Policia Local, de la Comunitat Valenciana
i d’Espanya, va finalitzar l’acte en la plaça
Major, al què també van asistir les reines
Marta Aleixandre i Anna Serrano. La celebració
va continuar amb una Eucaristia a la Basílica
del Salvador, oficiada pel prior de la mateixa,
Pedro Cid; i amb un vi d’honor.
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L’Ajuntament implantarà la gestió electrònica de
tots els expedients i documents

El contracte suposarà un gran estalvi en paper,
carpetes i consumibles d’impremta; i facilitarà
l’ordenació, consulta i seguiment en pantalla de
qualsevol informe
L’Ajuntament ha iniciat el procediment de licitació
d’un contracte per a implantar la gestió electrònica
de tots els documents i expedients administratius,
des del seu escaneig per al Registre d’Entrada fins
a la seua resolució, eixida i inclús la notificació
final, passant pels informes i tràmits intermedis
i tot conformat pels tècnics per mitjà de la firma
electrònica.
Així ho van donar a conéixer el 15 de setembre
l’alcalde, José Ramón Calpe i el regidor de Noves
Tecnologies, Juan Granell, després de donar
compte de l’esmentat procediment en Junta de
Govern.
Segons van avançar, el contracte tindrà una
duració de dos anys, prorrogables dos més, amb
un preu màxim anual -millorable a la baixa pels
licitadors- de 47.038,75 euros (IVA inclòs).
Un dels canvis que propiciarà esta implantació
serà la possibilitat de seguir el curs de qualsevol
expedient via electrònica, així com la facilitat per
a ordenar tots els documents i trobar-los amb
ferramentes de recerca, i millorar en general la
gestió documental de l’Ajuntament.
També suposarà un gran estalvi en el consum
de carpetes, folis, impressions i consumibles,
millorant el respecte al medi ambient, van valorar
Calpe i Granell. Així, l’Ajuntament convertirà
en totalment electrònic el Registre d’Entrada,

incorporant uns ràpids escàners per a digitalitzar
qualsevol document, creant en eixe mateix
moment un expedient electrònic que seguirà el
seu curs com a tal fins a la seua resolució i que
comptarà amb els pertinent informes dels tècnics,
avalats amb les seues firmes electròniques.
Cada expedient tindrà com a suport una plantilla
específica obtinguda d’una base de dades
legislatives. Si durant el curs de l’expedient es
produeix algun canvi en la legislació, el proveïdor
adaptarà la plantilla per a incorporar les
modificacions legals. El contracte inclou també
l’emmagatzemament de tots els expedients en el
núvol, tal com vénen fent ja altres administracions,
de manera que els expedients podran consultar-se
-únicamente a les persones autoritzades i a través
d’usuari i contrasenya- des de qualsevol ordinador
amb connexió a la xarxa.
Després de la implantació del gestor, a través
de la seu electrònica, els ciutadans podran
presentar sol·licituds telemàtiques, consultar les
seues anotacions de registre i els expedients que
es troben en tràmit i en fase de vigència, rebre
notificacions electròniques i verificar la validesa
dels documents electrònics. Per a la identificació
dels ciutadans, s’admetrà tant el DNI electrònic
com els certificats electrònics expedits per
l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica
de la Generalitat.
Este contracte és un reflex de l’evolució que desitja
afrontar l’Ajuntament per a millorar tant els seus
processos interns com els servicis que presta als
ciutadans.
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Turisme xifra en un 60 % l’increment de participants
en les activitats estivals
Borriana durant la temporada estival, segons les xifres
aportades pels seus organitzadors.
Així, destaca el festival Arenal Sound, amb 50.000 assistents; el Borriana Port Circuit, amb 4.300; la regata
Jubilata’s Cup, amb 1.800; les Jornades Gastronòmiques del Llagostí, amb un total de 977 comensals; així
com els esdeveniments esportius del Maraclot, Triatlón
i la Travessia de l’Arenal, amb 1.050 participants i una
estimació conjunta d’acompanyants entorn de les 500
persones.
“Els esdeveniments puntuals són cada vegada més significatius en l’activitat turística d’un municipi. Malgrat el
seu caràcter molt temporal, són un gran pol d’atracció
de visitants i dinamitzen l’activitat turística i comercial
de la ciutat, especialment del sector hostaler”.
Belén Sierra avança que l’Ajuntament pretén trencar
l’estacionalitat per mitjà de la programació de visites
amb l’arribada del bon temps a finals d’hivern i durant
la primavera, així com noves jornades gastronòmiques i
activitats amb distints sectors, “amb l’objectiu de satisfer la demanda estival i fomentar el moviment turístic
de cap de setmana a Borriana i, amb ell, afavorir també
l’activitat econòmica”.
La regidora de Turisme, Belén Sierra, ha fet balanç de
les activitats organitzades per l’àrea durant la temporada estival de 2014, en les que van participar un total de
787 persones, un 60 % més que en 2013 (491), així com
del funcionament de l’Oficina de Turisme, que va atendre un total de 2.397 demandes d’informació durant els
mesos de juny, juliol i agost.
Sierra ha destacat la gran acceptació de les visites guiades este estiu, tant les realitzades al Paratge Natural
Municipal del Clot de la Mare de Déu, amb 450 assistents (236 en 2013); com les que es van desenrotllar en
el conjunt històric de la ciutat o les rutes cicloculturals
pel terme municipal, per les que van passar 211 persones (125 en 2013) . “L’èxit d’enguany ha sigut tal que,
a mitjan mes de juliol, totes les places estaven cobertes, de manera que l’any que ve ampliarem els grups i
l’oferta per a poder atendre tota la demanda”, ha anunciat la regidora de Turisme.
D’altra banda, Sierra també ha valorat el bon funcionament de les activitats infantils programades, en les
que han participat 126 xiquets. Del total d’atencions en
l’Oficina de Turisme, el 84 % han sigut a turistes espanyols, principalment de la pròpia Comunitat Valenciana
(35 %), seguits dels procedents de Madrid (17 %) i Aragó
(14 %).
Quant als visitants d’origen internacional, els francesos
han representat el 62 %, seguits de britànics i italians
(16,5 % i 8,4 %, respectivament).
Sierra ha incidit en el gran poder d’atracció turística
que han tingut els distints esdeveniments celebrats a
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Solá valora la gran participació, l’absència
d’incidents i el descens de les queixes en les festes
ha tingut una gran acceptació el de bous embolats,
així com els carretons per als més menuts, amb
una gran resposta del públic infantil”, va explicar
l’edil.
Més de 3.000 assistents a la Festa de les Paelles
Solá també es va referir a la recuperació de la festa
de les paelles en horari nocturn i la seua ubicació
en Novenes de Calatrava -reforçada amb l’actuació
dels Mustang- i que va aconseguir atraure més de
3.000 persones. Així mateix, va transmetre el sen-

El regidor de Festes, Carlos Solá, va valorar el 15
de setembre la gran participació en tots els actes
de les passades celebracions patronals de la Mare
de Déu de la Misericòrdia, l’absència d’incidents
destacables en les exhibicions taurines i el descens en el nombre de queixes motivades per casals de les penyes.
Solá va agrair el treball de la comissió taurina, de
la Policia Local, voluntaris de Protecció Civil i, en
general, de totes les penyes que s’han implicat i
han col·laborat perquè estos deu dies transcorregueren en un ambient festiu i de normalitat.
L’edil considera que l’estricta aplicació a Borriana
del decret de bous al carrer de la Generalitat Valenciana, el treball de tots els agents implicats i les
mesures de seguretat adoptades i implementades
els últims anys per part de l’Ajuntament han contribuït a reduir els incidents taurins, amb tan sols
un ferit lleu per asta de bou en 2014 i 12 atencions
per contusions o ferides de poca consideració, que
en cap cas van requerir trasllats hospitalaris, la
qual cosa ha suposat un descens en les assistències per este motiu en un 18,75 % respecte al passat any.
També ha baixat el nombre d’assistències sanitàries en general, amb un 27,27 % menys per intoxicacions etíliques (8 enfront d’11 en 2013) i un
68,18 % atencions menys en la via pública (7 enfront de 22 en 2013).
En el còmput general, ha descendit notablement el
nombre d’incidències taurines en els últims quatre anys. “El correbou ha sigut per segon any tot un
èxit de participació i també d’organització i també

tir dels empresaris instal·lats enguany a l’hostal
del vi i de la tapa, que han notat un significatiu
augment d’assistència al recinte i han millorat les
seues vendes respecte al passat any.
En el capítol de queixes ciutadanes derivades de
casals, principalment per soroll, l’informe de la
Policia Local reflecteix un total de 188 entre els
dies 5 i 14, un 10 % menys que en 2013 (209) i un
15,31 % menys que en 2012 (222). Els dies amb
més telefonades per molèsties van ser divendres
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5 i dilluns 8, amb 27 avisos cada dia; mentres que
dimarts, dimecres, dijous i els dos últims dissabte
i diumenge la xifra va ser inferior a 20. Quant al
Recinte de la Festa, ubicat en l’antic IES Llombai,
la Policia Local va rebre 33 queixes telefòniques i
altres 2 per molèsties o soroll de xarangues.
En l’apartat de denúncies relacionades amb les
festes, estes han passat de 21 en 2013 a 19 en 2014
(-10,53 %). Les formulades a les penyes per contravindre l’Ordenança Municipal de Convivència
Ciutadana i el Ban d’Alcaldia de Misericòrdia, han
passat de 12 en 2013 a 15 enguany; obligant al tancament i clausura de 2 casals, els mateixos que en
2013 i 2012. Així mateix, es va formular 1 denúncia per explosió de petards en l’interior del recinte
taurí i altres 3 per alterar la seguretat col·lectiva i
originar desordes.
Del 5 al 14 de setembre, la Policia Local va instruir
13 atestats en matèria de tràfic (15 en 2013 i 14 en
2012) , amb 3 sinistres amb ferits de diversa consideració (4 en 2013) i altres 6 sense ferits (12 en

2013), la qual cosa suposa un descens del 43,75 %
respecte al passat any. Així mateix, les infraccions
de tràfic es van reduir un 39,8 %, amb un total de
59 butlletins de denúncia per 98 en 2013. La grua
va retirar al depòsit municipal o immobilitzar 15
vehicles (28 en 2013) i va desplaçar 66 als voltants
(40 en 2013).
De l’informe policial, destaca l’absència de detencions enguany durant les festes patronals, si bé el
treball d’identificació i seguiment realitzat per la
Policia Local -en col·laboració de la Guàrdia Civilva ser fonamental per a la detenció de dos persones per tocaments a menors en cadafals durant
les exhibicions taurines.
Solá va valorar també el gran ambient de l’últim
cap de setmana de les festes, amb esdeveniments
tan participatius com la Batalla de Flors -amb el
primer premi per a la carrossa del Barri València- i
la concorreguda i nova exhibició d’agility canina en
la zona marítima, “amb un magnífic castell de focs
artificials com a punt final”.
El programa d’actes va finalitzar oficialment el dissabte 20 amb el tradicional sopar i posterior entrega de premis del Concurs de Bous de les Festes
de la Misericordia, que va guanyar la penya Jovens
del Bou amb Alberco, de la ramaderia de La Dehesilla. La millor eixida la va protagonitzar un bou de
la penya Les Bourrianeres, mentre que la millor
embolada va ser la de la penya Mesón 53. El bou
millor presentat va ser el de la penya Els Braus.
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El Consorcio del Riu Millars amplía en 6.000 euros la
partida para la conservación de las lagunas
El Ayuntamiento de Almassora acogió el 19 de
septiembre una reunión de la Junta de Gobierno del
Consorcio del Riu Millars, en la que participaron el
alcalde de Burriana, José Ramón Calpe y el concejal de
Medio Ambiente, Juan Granell y en la que se aprobó una
modificación de crédito para eliminar carrizo y cañas
de las lagunas artificiales del humedal. La inversión
prevista es de 26.000 euros, una suma que incrementa
la inicialmente consignada de 20.000 euros.
“Finalmente serán 26.000 euros los reservados para
desarrollar este trabajo que se obtendrán a través de
una modificación de crédito que hemos aprobado en
la sesión de este viernes y que permitirán ejecutar
la actuación”. Un proyecto que, tal y como señaló
el presidente del Consorcio del Riu Millars, Vicente
Casanova, se efectúa después de que estos entornos
artificiales “se hayan colmatado de una espesa
vegetación que dificulta la nidificación y alimentación
de las aves limícolas”.
Así las cosas, “la intención es devolver a su estado
originario este entorno, y para ello se deberá eliminar
el carrizo y las cañas que han cubierto las dos
primeras lagunas, así como facilitar la cobertura de
las mismas con una lámina de agua que impida de
nuevo el desarrollo de la vegetación”. En el caso de la
tercera laguna, también se contempla una actuación
que devuelva a su estado originario el espacio verde de
modo que pueda ser aprovechado por la avifauna del
cauce del Riu Millars.
Tragsa será la empresa que finalmente se encargue de
ejecutar este proyecto que pretende devolver a su estado
originario estos humedales. La mercantil realizará los
trabajos durante el otoño, “puesto que técnicamente es
cuando se ha considerado más oportuno su ejecución
por las especificidades del programa a desarrollar”.

Por otro lado, la Junta de Gobierno del Consorcio del
Riu Millars aprobó la Cuenta General de 2014, una
vez finalizado el plazo de alegaciones sin ninguna
reclamación tras la aprobación inicial efectuada el
pasado 4 de julio de 2014.
“Se trata de un informe que presenta una situación
bastante equilibrada, donde los gastos se centran en la
contratación del servicio de vigilancia y mantenimiento
del río, frente a unos ingresos, que son los que aportamos
los ayuntamientos de Burriana, Vila-real y Almassora,
junto a la Diputación Provincial de Castellón”.

Bolardo senda de la desembocadura
Esa misma semana de septiembre se repuso el bolardo
de acceso a la senda de la desembocadura del Riu
Millars, a su paso por Almassora, después de que el
pasado mes de agosto se registrara dicha incidencia.
Tal y como indicó el alcalde de Almassora, se procedió
a instalar un bolardo que limite el acceso al humedal
y, en esta ocasión, se reforzó la pieza asegurando su
colocación con una base más profunda. “Confiamos en
que la pieza se mantenga en la zona puesto que evita
que el tráfico rodado acceda al humedal y, con ello,
trabajamos en la preservación y conservación del Riu
Millars”, consideró Casanova.

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.

www.cvdonaburriana.org

Regidoria d’Igualtat
Ajuntament de Borriana
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L’Ajuntament finalitza la
renovació del paviment
del Pavelló Poliesportiu
de Sant Blai

L’El Ple sol·licita el canvi
d’urbà a rústic del sòl
del parc empresarial de
la carretera de
Vila-real
La Corporació Municipal va aprovar el 2 d’octubre en sessió
plenària ordinària -amb els vots a favor dels grups municipals de PP i CIBUR, i l’abstenció del PSOE, una moció per
a sol·licitar a l’oficina del Cadastre el canvi de qualificació
a rústics dels terrenys del parc empresarial projectat entre
les carreteres de Vila-real i Almassora (modificació puntual
número 10 del PGOU), els únics que, a diferència d’altres
sectors, encara no compten amb l’ordenació detallada
aprovada.

L’alcalde, José Ramón Calpe i el regidor d’Esports, Juan
Fuster -acompanyats pel tècnic de l’àrea, José Socarrades-, van visitar el dia 3 d’octubre el Pavelló Poliesportiu
Municipal de Sant Blai després de la finalització dels treballs de substitució del deteriorat paviment de parquet per
una moderna superfície de PVC, amb una inversió municipal de vora 30.000 euros.
El Club Bàsquet Borriana està utilitzant ja esta nova pista,
com a complement a les pistes de parquet del Pavelló Poliesportiu de la Bosca, i han traslladat la seua satisfacció
per este canvi i el rendiment i característiques d’esta superfície.
La solució adoptada, després de la retirada del parquet anterior, ha sigut la col·locació sobre solera d’una làmina de
PVC de 6 centímetres de grossària, termosegellada i rematada en el perímetre per perfils metàl·lics per a evitar el
seu deteriorament i garantir la seua durabilitat.
L’Ajuntament va negociar amb l’empresa adjudicatària, com
a millora, la instal·lació del mateix material -i amb la mateixa grossària- per a la pista contigua a la reglamentària,
que utilitzen principalment les integrants del cada vegada més nombrós Club de Gimnàstica Rítmica de Borriana
i que l’Ajuntament podrà posar a disposició dels grups de
gimnàstica de manteniment i altres disciplines del Servei
Municipal d’Esports.
El Consistori ha aprofitat esta renovació del paviment per a
repintar l’interior del pavelló, segellar les goteres existents
i substituir els focus avariats per a millorar la il·luminació.
Tant José Ramón Calpe com Juan Fuster han valorat la
conveniència d’esta actuació i la necessària adequació de
les instal·lacions del Pavelló Poliesportiu Municipal de Sant
Blai, “el que permetrà un major ús de les mateixes i garanteix la seguretat per a tots els usuaris, a més d’oferir-los
una moderna superfície”.
En els propers dies, segons va avançar en l’última sessió
plenària el regidor d’Esports, està previst que l’empresa
adjudicatària inicie la instal·lació de gespa artificial en el
Camp de Futbol Municipal Sant Ferran, una obra que es
prolongarà durant vuit setmanes.

Este acord, recolzat per un informe tècnic municipal, es notificarà ara a l’oficina del Cadastre, òrgan competent per a
realitzar este canvi de qualificació, que permetria als propietaris tornar a pagar contribució per IBI rústic i no urbà.
El Ple va rebutjar per majoria, amb els vots de PP i CIBUR,
una esmena de substitució a la totalitat de la moció anterior, presentada pel Grup Municipal Socialista, per a estendre esta mesura als sòls classificats en el PGOU com
urbanitzables però sobre els quals no s’ha desenrotllat cap
actuació.
El regidor d’Urbanisme, Juan Granell, va argumentar que
la petició se circumscrivia al parc empresarial de la carretera de Vila-real, “porque és l’únic sector sobre el qual no
s’ha aprovat l’ordenació detallada”.
També en l’apartat de mocions, el Ple -amb els vots a favor
de PSPV i CIBUR, i l’abstenció del PP- va aprovar una moció
presentada pel Grup Municipal Socialista per a garantir la
venda de morralla a xicoteta escala en el Port, després dels
controls de la Guàrdia Civil per la detecció de la venda irregular de caixes senceres de peix sense passar per Llotja.
Finalment, el Ple va rebutjar per majoria, amb els vots de
PP i CIBUR, una altra moció del Grup Socialista per a impulsar el pla de minimització d’impacte territorial de les
vivendes en la marjaleria i facilitar la legalització de les
mateixes, “cosa que la Llei no permet, si bé tractem de dotar de servicis alguns nuclis de vivendes i també protegir
les construccions anteriors a l’any 2006, quan es va aprovar
la catalogació com a zona humida de la marjaleria”, va recordar Juan Granell.
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Más de 2.200 adultos y niños participan en la segunda
Setmana de l´Esport
Esta iniciativa municipal, organizada por el
Servei Municipal d’Esports, se enmarca en
el programa europeo ‘Now we move’ de la
asociación internacional ISCA
El Servei Municipal d’Esports del Ayuntamiento de
Burriana, con el apoyo de la Diputación Provincial
y en el marco del programa europeo Now we move,
celebró del 29 de septiembre al 5 de octubre la
segunda Setmana de l’Esport, un ciclo diseñado
para concienciar a toda la población de los
beneficios del deporte para la salud bajo el lema
“Borriana es mou”.
Desde el lunes hasta el domingo se celebraron
un total de 37 actividades lúdicas, divulgativas y
gratuitas destinadas a todos los públicos. Desde el
propio SME se contabilizó una participación total
de 1.778 escolares y 449 adultos, sumando un total
de 2.227 personas.
Entre las actividades más destacadas, figuraron
los multijuegos deportivos – celebrados en el
Pabellón Polideportivo Municipal de la Bosca con el concurso de jóvenes de cuarto de Primaria
a segundo de la ESO de 11 centros educativos
de la ciudad. La participación escolar reforzada
por la puesta en marcha del “Pla PATI” (Plan de

Promoción de la Actividad Física y el Deporte en
Edad Escolar en la población de Burriana) supuso
un incremento de alrededor de un 60% respecto a
la participación en la primera edición.
Por otra parte, los adultos también se sumaron
de forma significativa en la celebración de la
Setmana de l´Esport. El incremento en este caso
fue del 20% en relación al pasado año. La Festa de
l´Esport, con sesiones de zumba, pilates, hidropilates, aquaerobic, spinning, mugendo, hidrobox,
yoga o aquafitness; y la novedosa marcha a pie
caminando “Burriana en marcha”, fueron las
actividades que congregaron un mayor número de
personas.
El concejal de Deportes, Juan Fuster, destacó
la implicación del Servei Municipal d’Esports y
del Ayuntamiento en esta Setmana de l’Esport,
que también contó con la colaboración de 9
clubes deportivos de la ciudad, 10 empresas
y profesionales relacionados con el sector, la
comunidad educativa y las AMPA, ONG así como
los dos centros de Salud de Burriana.
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El Casal Jove abre las votaciones del II Concurso de
Fotografía Digital Juvenil Ciutat de Borriana

El Casal Jove de Burriana ha publicado en su perfil de
Facebook (www.facebook.com/CasalJoveBorriana) la
exposición virtual de imágenes presentadas al segundo
Concurs de Fotografia Digital Juvenil Ciutat de Borriana,
que los usuarios pueden votar con un “me gusta” hasta
el próximo día 31 a las 12.00 horas, según ha dado a
conocer la concejal de Juventud, Belén Sierra.
El concurso está organizado por la Concejalía de
Juventud –con la colaboración de las de Turismo
y Cultura- y en él participan jóvenes con edades
comprendidas entre los 16 y los 35 años, que optan a
premios de entre 40 y 400 euros con instantáneas de la
ciudad, de sus paisajes, costumbres, eventos, fiestas y
de su término municipal.
Un jurado calificador concederá un primer premio a
la mejor colección (400 €), así como recompensas de
250 y 100 euros para la segunda y tercera; y un accésit
de 60 euros a la mejor fotografía seleccionada por el
jurado, ya que habrá un segundo accésit de 40 euros
para la fotografía con más “me gusta” en la galería de
Facebook.
Entre los criterios para otorgar los premios, el jurado
valorará la diversidad temática, calidad artística y
técnica, el potencial de promoción turística, la armonía
en la composición , la novedad y la creatividad.
Oferta de cursos
Por otra parte, la concejal de Juventud, Belén Sierra, ha
presentado una amplia y variada oferta de actividades
y cursos del Casal Jove para los próximos meses. Así,
desde este mes de octubre y hasta mayo de 2015, se
celebra el curso de monitor de tiempo libre, homologado
por el IVAJ, en sesiones los sábados por la mañana. En
el mismo horario y también bajo la tutela del IVAJ, del
18 de octubre al 29 de noviembre tendrá lugar un curso
para monitores de tiempo libre de especialización en
niños y jóvenes con necesidades educativas especiales.
El martes 4 de noviembre, de 9.30 a 12.30 horas y en
el marco del programa Emprenjove del IVAJ, tendrá
lugar una jornada de gestión empresarial y del 4 al 27
de noviembre, un curso de desarrollo personal para el

empleo y el emprendimiento, dirigido a desempleados
y emprendedores, y promovido por la Diputación
Provincial de Castellón.
Del 25 de octubre al 13 de diciembre, los sábados
por la mañana, el Casal Jove organiza un curso de
introducción al lenguaje de signos y del 14 de octubre al
16 de diciembre, un taller de técnicas de estudio.

Taller de maquillaje Halloween
El viernes 24 de octubre, el Casal Jove ha organizado
un taller de maquillaje para Halloween, de 17.00 a 20.00
horas y al módico precio de 1 euro. También entre los
meses de octubre y diciembre, con grupos los martes
y los viernes, se ha programado un taller de arte y
costura; mientras que los días 24 de octubre y 18 de
noviembre están previstos cursos para la obtención del
carné de manipulador de alimentos.
Toda esta oferta se complementa con talleres de
guitarra eléctrica, batería y percusión, y de composición
musical; así como de iniciación al ajedrez y de wing
tsun.
Además, están previstos -en fechas por determinarcursos para la preparación de las pruebas de la
Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, de
dibujo manga, de conversación en inglés y francés, de
interpretación ante la cámara y de fotografía.
Todos los interesados en estos cursos pueden solicitar
información e inscribirse en el propio Casal Jove (C/
Albert Einstein, junto residencia de la tercera edad) y a
través del teléfono 964 59 16 92 o el correo electrónico
casaljove@burriana.es.
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La Mercé acull fins
el dia 18 d’octubre
l’exposició “Stockholm”
de Vicent Guerola

sala principal del Centre Municipal de Cultura
la Mercé.
La inauguració de l’exposició va comptar amb
la presència de l’alcalde, José Ramón Calpe;
del regidor de Cultura, Enrique Safont; així
com altres regidors de la Corporació Municipal
i també pintors i artistes amics de Guerola,
familiars i públic en general.
Segons va comentar el mateix Vicent Guerola,
l’artista borrianenc ha iniciat converses amb la
delegació diplomàtica per tal de dur la mostra
a la capital sueca, a la que ha homenatjat amb
l’exposició “Stockholm”.

Mónica Vicent, Premi
extraordinari de
doctorat d’enginyeria
per l’UJI

La Regidoria de Cultura manté oberta fins
el dia 18 d’octubre l’exposició de dibuixos
hiperrealistes de Vicent Guerola, baix el títol
“Stockholm”, inaugurada el dia 5 de setembre
en el marc de les festes patronals de la Mare
de Déu de la Misericòrdia.
La mostra inclou obres realitzades amb la
tècnica del dibuix a llapis, amb imatges de
la capital sueca, fruit d’un viatge de l’artista
borrianenc, que ha sabut reproduir fidelment
amb un gran detall. Guerola, especialista en
la tècnica del dibuix hiperrealista a llapis,
ha arribat a un dels millors moments de la
seua carrera com a dibuixant i centenars de
persones així ho han pogut comprovar amb la
seua visita constant a l’exposició, situada en la
La borrianenca Mónica Vicent Cabedo ha
rebut el Premi extraordinari de doctorat
d’enginyeria de la Universitat Jaume I (UJI)
per la seua tesi doctoral titulada “Desarrollo
y optimización del proceso de reconstitución
de polvos nanoestructurados para proyección
térmica por plasma” que, a més a més, ha
sigut designada com a Menció Internacional.
El rector de l’UJI, Vicent Climent, li va fer
l’entrega del premi el passat divendres 26
de setembre en l’acte d’inauguració del curs
acadèmic 2014/2015.

CASAL JOVE

ANUNCIO HUERTOS DE OCIO “PARC DE CALATRAVA”
La Concejalía de Agricultura y Medio Ambiente informa que, ante la existencia de parcelas vacantes en los
Huertos de Ocio “Parc de Calatrava”, pueden optar a ellas las personas que cumplan con los requisitos
establecidos en las bases para la adjudicación de las mismas, que pueden consultarse íntegramente en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y también en el virtual de la página web municipal (www.burriana.
es), directamente en el enlace www.burriana.es/ayuninf/tablon/MEDIO-AMBIENTE/110720-BasesHuertosOcio.pdf
Destinatarios
La actividad se ofrece a los ciudadanos de Burriana mayores de 60 años, jubilados o prejubilados, y residentes en el municipio de Burriana, lo que deberán acreditar mediante la presentación del correspondiente certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento. No se permite la presentación de más
de una solicitud por unidad familiar.
Canon y forma de pago
Se fija como canon la cantidad de 3 euros mensuales (IVA incluido). El pago será por anualidades, mediante ingreso en la cuenta bancaria que se designe por la Tesorería Municipal, durante el primer mes de cada
uno de los períodos anuales, a contar desde la adjudicación.
Documentación
A las solicitudes, según modelo adjunto, se acompañará la documentación siguiente:
-Copia del DNI
-Certificado de estar empadronado en el municipio de Burriana
- Acreditación de la situación de jubilación o prejubilación
-Dos fotografías
Juan Granell Ferré
Concejal de Agricultura y Medio Ambiente

CASAL JOVE

CMA MARTÍ DE VICIANA

ARTS PRENATALS AL CENTRE MUNICIPAL DE LES ARTS

Aquesta activitat està dirigida a enfortir el
vincle entre mares i fills abans del naixement.
Amb aquesta finalitat l’activitat recull exercicis
de vivència corporal i preparació al part, que
ajudaran a la futura mare a mantenir una
bona forma física durant tot l’embaràs i a
prevenir petites dolències físiques, i l’ajudaran
en la seua preparació per al moment del
part; activitats d’estimulació prenatal, que
afavoreixen el desenvolupament físic, mental
i sensorial del bebè; i activitats de relaxació i
reactivació corporal, que li seran d’utilitat a les
mares tant abans, com després de l’embaràs.
Les activitats que és porten a terme durant les
classes engloben tres tipus:

1º Vivència corporal – Exercicis corporals

en l’embaràs. Treball conscient dels músculs,
òrgans i les parts del cos en general, que
patiran majors canvis durant tot l’embaràs,
i que al seu torn, realitzaran una activitat

directa durant el transcurs del part.

2º Estimulació del bebè - Tècniques
d’estimulació visual, tàctil i auditiva prenatal.
Aprofiten les capacitats d’escoltar, sentir
i veure del xiquet encara per nàixer, amb la
finalitat de potenciar els sentits, que són la
base dels futurs aprenentatges, i promoure
la salut física i mental del xiquet. Al mateix
temps, millora la interacció dels pares amb el
xiquet, i enforteix el vincle afectiu.
3º Massatge/Relaxació final, o reactivació

corporal - Els aporta a les futures mares la
capacitat d’activar-se o relaxar-se en funció
de les seues necessitats. En aquesta part de la
sessió s’inclouen activitats com el massatge i
l’auto-massatge, les visualitzacions, activitats
de respiració i activitats d’estimulació afectiva.
VOS ESPEREM!!

CULTURA

PROGRAMACIÓ CULTURAL
CONCERT DE TULAM DUO. Divendres dia 17 d’octubre, 22.30h,
Teatre Payà.
Concert de percussió del grup borrianenc Tulam Duo amb Jesús David
Valero i Miguel Ángel Forner amb peces de Yann Tiersen, Piazzola, Michael
Nyman, etc.
Preu: 5 €.. Venda anticipada d’entrades: Pub Baviera (Sant Vicent,32) i
Cafeteria Banda – Casal Jove (Albert Einstein s/n).
Venda en taquilla:1 hora abans de començar la funció.

EXPOSICIÓ “STOCKHOLM” DE VICENT GUEROLA
Fins el 18 d’octubre, al Centre Municipal de Cultura la Mercé, exposició Stockholm,
dibuixos de l’artista local Vicent Guerola.

FESTIVAL DE JOTES DEL CENTRE ARAGONÈS DE BORRIANA
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.Divendres dia 17

d’octubre, 22:30 h, Teatre Payà.

PRESENTACIÓ LLIBRE CARDENAL TARANCÓN. Dimecres 22
d’octubre, a les 19.30 hores. a la sala de sessions de l’Ajuntament
Presentació del llibre “Vicent Enrique i Tarancón. Cardenal de l’Església”,
coordinat per Emili Marin i Soriano.

CONCERT ALUMNES BERKLEE VALÈNCIA. Divendres 24
d’octubre, a les 22.30 hores i al Teatre Payà
Concert dels alumnes del Berklee College of Music de València, organitzat
per la Fundació Cañada Blanch amb la col·laboració de la Regidoria de
Cultura de l’Ajuntament de Borriana.

SYMPHONIC RHAPSODY OF QUEEN. Diumenge 2 de novembre,
19 h, Teatre Payà.
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.

CIUTATS INTEL·LIGENTS

L’AJUNTAMENT TREU A CONCURS UN GESTOR D’EXPEDIENTS I
ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
L’11 de setembre de 2014 es va publicar al Boletí Oficial de la
Província (BOP) l’anunci de la licitació d’un gestor d’expedients i
administració electrònica per part de l’Ajuntament de Burriana.
L’administració electrònica no es limita a habilitar nous mitjans
i formes de relació amb el ciutadà a través d’Internet, sinó que
també obliga a adaptar tota la gestió administrativa interna,
aprofitant els enormes avantatges que ofereix la tecnologia a
l’hora de prestar serveis de forma més eficaç i eficient. La posada en marxa d’un gestor d’expedients pretén donar solució a
l’organització documental en format electrònic de tota la gestió
administrativa de l’Ajuntament, incloent plantilles de procediments administratius, personalització de fitxes, portafirmes
electrònic, digitalització certificada, etc. El gestor proporcionarà eines de tramitació electrònica d’expedients, entrada en
registre de documents amb escanejat, distribució electrònica
de documentació, signatura electrònica i arxivat electrònic.
Un element significatiu d’aquest contracte és que els serveis es
prestaran en modalitat SaaS (programari com a servei), sense
que l’Ajuntament hagi d’assumir cap cost d’instal·lació o dotació
d’infraestructures de sistemes. Aquesta modalitat de contractació s’està imposant en el sector tecnològic pels seus baixos
costos i riscos d’inversió ja que la responsabilitat de les operacions recau en el proveïdor del servei. A mes a mes, permet la
provisió de serveis que d’altra manera serien impossibles.
Els serveis objecte del contracte són:
1. Registre d’entrada/sortida. Permetrà gestionar el registre
de tota la documentació que entra i surt de l’Ajuntament, tant
telemàtica com presencial. Ha d’estar dissenyat d’acord amb
la norma SICRES v3. Ha de garantir la data i hora oficial de les
anotacions a través d’un segell de temps, i permetrà descarregar de cada anotació un justificant signat i segellat electrònicament. Haurà de permetre treballar amb escanejat de la
documentació a l’instant, amb el ciutadà present, i en diferit,
permetent un escanejat massiu on s’identifiquin i separin automàticament els documents, se signin i segellin electrònicament i quedin accessibles des de la anotació de registre corresponent.
2. Gestió d’expedients. Permetrà la tramitació de procediments
per via electrònica, permetent a l’Ajuntament tenir tots els seus
expedients organitzats i localitzats. Haurà de permetre la generació automàtica de la documentació de l’expedient fusionant
les seves dades amb les plantilles que el funcionari vagi seleccionat i que hauran d’estar actualitzades jurídicament. Haurà
de facilitar la gestió de tots els llibres oficials de l’Ajuntament
(actes, decrets, contractes ...), plasmant en cada document
electrònic que s’afegeixi a un llibre oficial, el segell d’òrgan
amb el seu codi d’identificació i la seva data d’incorporació.
3. Accés del ciutadà als serveis públics. Permetrà posar a disposició de l’Ajuntament una seu electrònica des d’on poder
oferir un mitjà d’accés al ciutadà través del qual puguin presentar sol·licituds telemàtiques, consultar les seves anotacions
de registre i els expedients dels quals són interessats i que es
troben en tràmit i en fase d’vigència, rebre notificacions electròniques i verificar la validesa de documents electrònics. El

ciutadà s’identificarà mitjançant certificat electrònic (ACCV de
la Generalitat Valenciana i DNI electrònic)
4. Base de dades jurídica. Permetrà al personal de l’Ajuntament
accedir a recursos i bases de dades jurídiques especialitzades en l’Administració Local que haurà de comprometre
l’adjudicatari a mantenir actualitzades durant tota la vida de
durada del contracte.
5. Registre comptable de factures. Permetrà el compliment de
l’obligació marcada per la Llei 25/2013 d’impuls de la factura
electrònica que obliga les administracions públiques a portar
un registre comptable de factures i a fixar un punt únic de recepció de factures que serveixi d’intermediació amb els seus
proveïdors, obligant a les empreses a presentar les seves factures per aquest mitjà a partir de l’any vinent.
El pressupost d’aquest nou contracte es desglossa en dos
apartats: el cost d’implantació que serà un pagament únic,
amb un pressupost màxim de 27.500€ (més IVA) i el cost del
servei amb un import màxim de 8.000€ trimestrals (més IVA)
ambdós millorables a la baixa pels licitadors. L’adjudicació es
realitzarà per procediment obert (qualsevol empresa interessada pot presentar una proposició sense que es negociïn els
termes del contracte amb els licitadors) D’aquesta manera es
persegueix aconseguir les condicions més avantatjoses per a
la nostra administració alhora que es garanteixen els principis
de llibertat d’accés a les licitacions, publicitat i transparència
dels procediments, i no discriminació i igualtat de tracte entre
els candidats.
Com a exemples d’alguns dels estalvis immediats que es pretenen aconseguir amb aquest contracte trobem:
• En digitalitzar el registre, s’obtenen estalvis en: emmagatzematge de paper, fotocòpies, transport entre dependències o
disminució de ciutadans en la Oficiana d’Atenció Ciutadana si
es registra a través de la seu electrònica.
• El gestor d’expedients permet compartir un expedient amb
qualsevol dependència amb el que s’estalvia en: transport entre dependències, duplicació d’expedients, registres interns,
etc.
• En utilitzar plantilles actualitzades jurídicament s’estalvia
en temps dedicat a: elaboració d’un expedient, revisió jurídica,
possibles recursos a causa del desfasament legal, etc.
• La signatura electrònica permet estalvis en la impressió en
paper i en desplaçaments ja que cada funcionari o càrrec públic rebrà un avís quan hagi de subscriure un determinat document.
• Els llibres oficials electrònics se generaran de forma automàtica quan per exemple se signa electrònicament un decret, assignant-li la corresponent numeració mecanitzada i
procedint al seu emmagatzematge. A més, els llistats de decrets per ser portats al Ple es poden obtenir automàticament i
remetre electrònicament als membres de la corporació.
En definitiva, aquest contracte és un reflex de l’evolució que
desitja afrontar l’Ajuntament per millorar tant els seus processos interns com els serveis que es presten als ciutadans.
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El pintor Pepe Forner
retrata a la Duquesa de
Alba y a Curro Romero y
Carmen Tello

El artista burrianense Pepe Forner ha entregado sendos
retratos a la Duquesa de Alba y al diestro Curro Romero,
acompañado en el cuadro por su esposa, Carmen Tello.
Ambas obras, realizadas por encargo, han sido recibidas
con agrado por la aristócrata y el diestro, tras meses de
trabajo en el estudio que el pintor posee en la primera
planta de su vivienda.
El cuadro de la Duquesa de Alba formó parte de una
exposición de Forner en el Centre Municipal de Cultura
la Mercé, que visitaron centenares de burrianenses.
El concejal de Cultura, Enrique Safont y el edil Javier
Perelló también se acercaron al estudio del pintor para
ver más de cerca el retrato de Curro Romero y Carmen
Tello.
La obra de Forner, que ha expuesto en diversas galerías
de Europa y EEUU, se halla en colecciones de todo el
mundo. La Diputación Provincial de Castellón prepara
una próxima exposición del artista para el año 2015
en el Museo de Bellas Artes de Castellón, y también
la edición de un completo catálogo sobre su obra y
trayectoria artística en reconocimiento a la misma.

Mig centenar de
jugadors participen
en el tercer Memorial
Asunción Enrique
d’escacs

La plaça de la Mercé va acollir el dissabte 6 de
setembre la tercera edició del Memorial Asunción
Enrique d’escacs, inclòs en la programació de les festes
patronals de la Misericòrdia i en el qual van participar
mig centenar de jugadors -procedents tant de Borriana
com de Vila-real, Castelló, València o Sagunt-, amb
el suport i patrocini de l’Ajuntament de Borriana i la
col·laboració de la Federació d’Escacs de la Comunitat
Valenciana.
El guanyador del torneig va ser Sergio Romero Calduch,
del Club d’Escacs Vila-real; mentre que César Giménez
Menchón i Hassomal Daswani van ocupar la segona i
tercera plaça, en representació respectivament dels
clubs Meliana i Torrefiel.
En la categoria sub 2000 el vencedor va ser el també
jugador de Vila-real Juan Guerra Reig, mentre que el
millor local va ser José Angullo Gil. El trofeu sub 16 el
va conquerir el jove Ismael Moreno, del club Camp de
Morvedre.
El regidor d’Esports, Juan Fuster, va ser l’encarregat
d’entregar els trofeus als guanyadors juntament
amb María Dolores Miralles i Ana Vernia, filla i néta
d’Asunción Enrique, que dóna nom a este torneig i que
va ser una gran aficionada i impulsora dels escacs.
Tant María Dolores Miralles com Pablo Aymerich, com
a organitzadors del torneig, van agrair la participació
de tots els jugadors, així com de l’Ajuntament, els
clubs d’escacs de Borriana i Vila-real, la federació; als
àrbitres Sergi Mingarro i Alejandro Pérez per la seua
col·laboració; i als comerços patrocinadors: Ortopèdia
Mariano Lloris, Cerro Gallina, Teresa Casinos, Joieria
Germans Poveda, Pinocchio i El Morro.
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La Caixa Rural Sant Josep de Burriana colabora en
el documental “Cítrics”

Los salones sociales de Caixa Rural Sant Josep
acogieron el martes día 30 de septiembre la
proyección del documental Cítrics, una producción
de la entidad y el Grupo Cajamar que presentaron
el día 26 del mismo mes el alcalde, José Ramón
Calpe; el concejal de Agricultura, Juan Granell; el
presidente de Caixa Rural Burriana, José Montoliu;
su director, Juan Carlos Escribá y el responsable
de negocio de la misma, Perfecto Romero.
“Cítrics es un documento interesantísimo para
conocer un sector tan importante en Burriana
como el citrícola y que demuestra el compromiso
con nuestro campo de la Caixa Rural Sant Josep”,
manifestó José Ramón Calpe, quien agradeció
a la entidad y al Grupo Cooperativo Cajamar la
producción de este documental y su apuesta por el
sector citrícola.
“Después de una tradición de 150 años, que ha
dado a Burriana una proyección sin precedentes,
es importante que reflexionemos acerca de la
citricultura y tratemos de buscar las fórmulas que
nos permitan ir recuperando el éxito que tuvieron
nuestros antepasados”, deseó el primer edil.
Según explicó José Montoliu, Cítrics tiene una
duración de 39 minutos y ha contado con la
colaboración y el respaldo del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de
la Generalitat Valenciana. Entre sus testimonios,
incluye entrevistas a productores de Burriana,
que se intercalan con grabaciones y fotografías
antiguas inéditas sobre la citricultura.
“Se trata de un recorrido audiovisual por la historia,
la economía y la cultura citrícola de la Comunitat
Valenciana. Así, partiendo de la tradición, hemos
querido proyectar el sector al futuro y dar a
conocer, dentro y fuera de sus zonas de origen,
el valor y las posibilidades de esta agricultura,

en la que los valencianos nos hemos mantenido
a la vanguardia de España durante décadas y
sigue siendo un verdadero referente en cuanto a
modernización”, afirmó el presidente de la caja.
Tras la proyección, tuvo lugar un coloquio sobre el
propio documental y sobre la economía naranjera
en general, en el que participaron Marcos Gual
(Bagú SL-Exportaciones de Frutas Valencianas SL),
Roberto García (director de negocio cooperativo y
agroalimentario del Grupo Cooperativo Cajamar),
Juan Carlos Escribá y Armando Jesús Albert,
técnico de la Cooperativa Agrícola Sant Josep.
El documental está a disposición de los internautas
en el canal de Youtube de Cajamar-ADN Agro,
directamente en el enlace www.youtube.com/
watch?v=7sQAk5l-Bmc.

ADI

18.30 Festa concert de rock-and-roll per a xiquetes i xiquets a
càrrec del grup NOESRUIDO
Grans clàssics de l’indie, pop i rock al ritme de projeccions perquè
els xiquets/es puguen interactuar amb els artistes… Versions
de grups internacionals com Teenage Fanclub o Pink Floyd, però
també de nacionals com ara Airbag.
Aula 7 Centre Cultural La Mercè
TALLERS DE MASSATGES A BEBÉS
9’30 a 10’30 de 0 a 10 mesos
10’30 a 11’30. de 10 a 36 mesos
16’30 -17’30 de 10 a 36 mesos

IV JORNADES D’ATENCIÓ A LA
PRIMERA INFÀNCIA
ADI: una experiència de 10
anys a Borriana

Per a poder participar és necessari realitzar inscripció prèvia
trucant amb antelació als telèfons de l’ADI de 9 a 14 hores: 964 023
208 / 630 717 097 (places limitades).
Els tallers de massatges , estaran a càrrec de Fina Marco , Loli
Moreno i Nuria Cantavella , comares dels centres de Salut de
Borriana ) .

Dissabte dia 18 d’octubre
Plaça de la Mercé

Auditori Juan Varea. C/ Ausiàs March. s/n

10.00 a 13 hores A la plaça de la Mercé continuaran instal·lats els
estands informatius, el centre d’interés dels quals serà la primera
infància.

16.00 Acollida

10.00 Contes per a la Igualtat

16.15 Mesa inaugural: “ADI. Una experiència de 10 anys d’atenció
psicopedagògica a la primera infància a Borriana”

Creixem junts i iguals. Un espai de diversió i imaginació.

A càrrec de José Ramón Calpe Saera, alcalde de Borriana; Ana
Montagut Borillo, regidora delegada d’Educació, Amanda Melià
de Alba, professora del Departament de Psicologia Evolutiva i de
l’Educació de la Facultat de Psicologia de la Universitat de València,
juntament amb Ana Vicent i Lina Puig, tècniques del Servei d’Atenció
al Desenvolupament Infantil (ADI).

Taller en el qual es fusionen les arts plàstiques, la dansa i la música,
on el professorat de Jardí Artístic 0 a 3 anys, del CMA Rafel Martí
de Viciana, passejarà pares, mares i xiquets per diferents cultures
arreu del món.

Divendres dia 17 d’octubre

16.30 Conferència principal
Títol: “La influència de l’entorn en el desenvolupament infantil”, a
càrrec d’Amanda Melià de Alba, professora del Departament de
Psicologia Evolutiva i de l’Educació de la Facultat de Psicologia de la
Universitat de València.
Plaça de la Mercé
Activitats obertes a tota la població infantil i les seues famílies
De 17.30 a 20.00 hores. Estands informatius
A la plaça de la Mercé s’instal·laran estands informatius a fi de
reforçar la difusió de les activitats i serveis d’organismes de la xarxa
pública, el centre d’interés dels quals serà la infància.
Es tracta d’acostar informació d’interés a les famílies amb xiquets
menuts. (Sanitat, Biblioteca Municipal, Educació, Infodona, Jardí
Artístic del CMA, Benestar Social, Servei Municipal d’Esports...). A
les 18.00 tindrà lloc la inauguració dels estands informatius.

10.30 Cultures del món

11.30 Concert de la Coral Infantil i Juvenil Borrianenca
Podrem gaudir d’un concert la finalitat del qual, a més de fer-nos
gaudir de la música, serà promoure l’afició pel cant entre els més
menuts.
12.00 Juguem
Recursos lúdics educatius. Jocs gegants fets amb fusta per a jugar
i gaudir en família:
13.00 Clausura de les IV Jornades d’Atenció a la Primera Infància
Piscina Municipal
17 a 18 hores i de 18 a 19 hores. Tallers aquàtics per a bebés
Es realitzaran dues sessions de tallers aquàtics a càrrec dels
tècnics de la Piscina Municipal.
Per a poder participar en els Tallers aquàtics per a bebés és
necessari, realitzar inscripció prèvia trucant amb antelació al telèfon
964 591 400, indicant que es tracta dels tallers de les Jornades de
l’ADI (places limitades).
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primero, la publicación en el DOCV de la encomienda de gestión para la construcción del colegio Cardenal Tarancón, cuyas obras se iniciarán este año. Y el
acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de
la aprobación definitiva del Plan Especial del Conjunto Histórico de Burriana, que permitirá una mejor
protección y puesta en valor del casco antiguo de la
ciudad, y también agilizará cualquier actuación en las
viviendas.

Homenaje a los policías locales

INTENSO TRABAJO, RESULTADOS
POSITIVOS
Burriana ha iniciado el curso político con muy buenas expectativas en distintas áreas que afectan a la
mejora de la calidad de vida de sus vecinos. Una de
las cuestiones que más preocupa a este equipo de gobierno es la recuperación del empleo y son ya varios
los meses que vamos en la buena dirección.
Este mes, el paro vuelve a bajar en Burriana. En agosto, el descenso interanual fue de 261 desempleados
menos. Todavía lejos de las cifras deseables, pero la
tendencia es clara y desde el Ayuntamiento trabajamos para acelerarla lo máximo posible. Somos conscientes de la situación en que viven los ciudadanos y
nos ocupa y nos preocupa; por eso, incidimos en las
políticas de empleo que mejoren la situación económica de las familias.
En el último pleno aprobamos una modificación presupuestaria para dos planes de empleo, que nos permitirán contratar los últimos meses del año a jóvenes
menores de 25 años y a parados mayores de 45 y de
larga duración.
También hemos organizado cursos de formación para
desempleados durante octubre y noviembre, y estamos en la última fase del programa 1NN0VA de apoyo
a los emprendedores.
Otra de los proyectos que afecta a los vecinos muy
positivamente son las obras de la avenida Cañada
Blanch, que permitirán conectar las carreteras del
Grao y del Puerto a través de este vial de 1,6 kilómetros, ofreciendo una alternativa a la avenida del Mediterráneo y mejorando la circulación en la zona marítima.
Antes del mes de diciembre, la conexión será una realidad y todos podremos aprovechar las ventajas que
nos brindará la apertura de la avenida Cañada Blanch.
Además, la Generalitat Valenciana ha dado dos pasos
decisivos en proyectos importantes para Burriana. El

Varios policías locales de Burriana fueron homenajeados el día de San Miguel. Este año rendimos homenaje a los agentes Carlos Gallardo, Manel Gimeno, Mariano Ayora, Javier Cubertorer y José Carlos Puchol
que llevan 25 años de profesión.
También a los
agentes que han tenido alguna actuación destacada
en los últimos meses, especialmente, a Mario Trullén
por salvar la vida a una persona que sufrió un infarto;
a Juan Carlos Gavara y a Miguel Ángel Sánchez por la
detención de dos individuos que habían cometido varios actos delictivos; a Carlos Gallardo porque su trabajo ha permitido la implantación en su totalidad del
Eurocop y la conexión de los nuevos sistemas de vídeo
vigilancia y a Ángel Carneros como director de festejos taurinos. El acto permitió también conocer los
avances que se han hecho en seguridad el último año
como la implantación del programa de gestión y calidad Eurocop que nos permite trabajar con una mayor
eficacia en el quehacer diario, que nos sirve de base
de datos para gestionar con gran rapidez y que fomenta la integración con otros sistemas como la DGT
y con otros departamentos municipales que reciben
las incidencias telemáticamente y en tiempo real.
La consolidación de la plantilla en un 80%; la sustitución y ampliación de los equipos destinados a vídeovigilancia; la ampliación de la sala 112 con modernos
sistemas de vigilancia de las dependencias municipales; la mejora de los canales de comunicación con los
ciudadanos a través de una interactiva página web y
la adhesión a la red social tuiter que nos ofrece un
canal para mantener informados a los vecinos con un
efecto multiplicador sin precedentes y la integración
cada vez mayor de la Policía en la sociedad burrianense con más de diez mil servicios este.

Mare de Déu del Desemparats
Burriana recibió el 26 de septiembre la visita de la
imagen peregrina de la Mare de Déu dels Desemparats. Los actos, organizados por la Cofradía de los
Desamparados de Burriana con motivo de su 25 aniversario, con el apoyo del Ayuntamiento de Burriana y
de las distintas entidades, asociaciones y parroquias
de la ciudad, demostraron que Burriana ha sido una
gran anfitriona al recibir de forma multitudinaria y con
gran devoción a la geperudeta.
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EL “DESINTERÉS PÚBLICO” DEL PP

Alguien es “de bandera” cuando su labor es
excelente… Un equipo de gobierno está para gestionar
los intereses públicos según el interés general: lo que
realmente es importante para la ciudadanía. Pero
el PP sólo gestiona –poco y mal- lo que le apetece,
porque el suyo es puro interés personal y manifiesto
desinterés público. La lista de ejemplos es larga:
ARENAL SOUND
Más de dos meses tras la celebración del festival (y
desde que lo pidiéramos por escrito) y aún esperamos
a que se nos dé toda la información sobre control de
aforo, gastos que ha supuesto para el Ayuntamiento,
intervenciones sanitarias, etc., y que se nos aclare de
una vez por todas qué sucede con la licencia de 2013,
pues se otorgó con condicionantes que la empresa
no cumplió, presentándose por la misma un recurso
de reposición que el Ayuntamiento no nos consta
que contestara. Por efecto del llamado “silencio
administrativo negativo” la licencia quedaría sin
vigor. Calpe dice que aún no lo sabe, porque no tiene
interés alguno en la cuestión ni en que la ciudadanía
esté informada. En lo que sí que lo tuvo fue en hacer
“aprisa y corriendo” un plan especial para el camping
¿Por qué será?
¡SOLUCIÓN PARA LOS VECINOS DE LA MARJALERÍA
YA!
En contraposición a ello, el plan de minimización
de la Marjalería, que según Juan Granell iba a
ser “la solución definitiva a los problemas de los
vecinos” sigue en “stand by” mientras Conselleria
y Ayuntamiento se van pasando la pelota. Los
Socialistas presentamos una moción para dar
impulso al plan, pero el PP y su “socio” de hecho,
CIBUR, la votaron en contra. Es normal, pues nunca
han tenido interés real en solucionar un problema
del que sólo el PP es el culpable, cuando en 2002
permitió, siendo alcalde Alfonso Ferrada, que la zona
húmeda de la marjal fuera calificada como Lugar de
Interés Comunitario. Aquí el interés general parece
que cuenta poco: planes especiales para beneficiar a
unos pocos sí, pero para otros muchos y solucionar
el problema que les crearon no.
El PP no se quita “la pasta de las manos”: 20 años
de promesas de parking, 18 carretera del puerto,
PGOU 8 años, Sant Gregori 14, y etc. ¡Los números
dan miedo y el PP no soluciona nada!

AVENIDA CAÑADA BLANCH
Este tema cada vez “apesta” más. El Ayuntamiento
compró con dinero “prestado” los terrenos para
finalizar la avenida. Pues bien, ante la negativa de dos
propietarios a vender porque la tesorería municipal
informó que debía compensarse lo que percibirían
estos señores por otras deudas que tienen, el Sr.
Alcalde, alegando “interés general”, recuperó para si
las competencias de la junta de gobierno y dijo que
no se compensara: a pagar. Total: los propietarios
tienen ya los euros y “se acabó” ¿Interés general
dice? Resulta que llevan años y años para acabar
la avenida ¿Dónde tenían entonces el interés?
Será más bien interés en hacer una inauguración
“preelecotral”.
Le preguntamos a Calpe si no era de más interés
“público” acometer actuaciones que Burriana
necesita como el derribo de la papelera, el
desdoblamiento de la carretera del puerto o dotarla
de aceras, la construcción de un aparcamiento… que
el PP lleva prometiendo desde el principio de los
tiempos ¿Qué contestó? Que “cada uno tiene unos
criterios para determinar el interés”. Esta claro Sr.
Calpe: usted estaba hablando de su interés personal,
pero no de los intereses públicos que se la traen “al
pairo”.
LOS IBIS Y EL PGOU
Hace tres meses el PSOE presentó moción siguiendo
la línea de una Sentencia del Supremo para que,
los terrenos urbanizables sobre los que no haya
instrumento de desarrollo urbanístico aprobado,
paguen IBI rústico y se estudiara devolver lo pagado
indebidamente con efectos retroactivos, y para que
se redujeram las previsiones del PGOU en trámite,
porque pretende barbaridades para tal y como están
las cosas. La “tumbaron”.
Ahora, el PP y sus “socios” han aprobado otra muy
parecida, pero en exclusiva para los propietarios
de los terrenos de lo que iba a ser el malogrado
“parque empresarial” de la carretera de Vila-real,
que nos parece muy bien, pero insuficiente: nosotros
pretendemos que se vele por el interés todos…
ellos, para unos cuantos, porqué sí y porque no
quieren darnos la razón ni a nosotros ni al Supremo.
Apoteósico.
CON LOS PESCADORES DE BURRIANA
Ante los recientes problemas que han tenido los
pescadores de Burriana con la tradicional venta
de “morralla” los Socialistas propusimos que el
Ayuntamiento se interese por el tema y busque
soluciones, porque muchas familias han conseguido
complementar así sus ingresos hasta llegar al umbral
de lo digno gracias a dicha venta, y muchas otras con
menos recursos han podido acceder al pescado por
este medio. Nos parece una cuestión de verdadero
interés general. El PP dijo que no existe tal problema,
en contraposición a lo que lo que hemos constatado,
y se abstuvieron en la votación (no tenían pues
mucho “interés”). Desde aquí queremos manifestar
nuestro apoyo a los afectados y prometemos seguir
el tema desde la oposición para que se normalice la
situación.
Visita el nostre web: www.pspvborriana.com
Contacte amb nosaltres: psoe@burriana.es
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COMO UN RELOJ SIN AGUJAS
“En la mayoría de los hombres, las dificultades son hijas de la pereza”
Los miembros del equipo de desgobierno que todavía,
por poco tiempo, se pasean por el Ayuntamiento, hace
tiempo que tiraron la toalla y solo esperan ver su nombre en la próxima candidatura para seguir “chupando
del bote”.
Y hay que comprenderlos. Porque, salvo alguna honrosa
y escasísima excepción, no tienen cabida en la empresa
privada. Ni tan siquiera en la de sus amigos/beneficiarios.
Pero es lamentable la pereza, la desidia y la inacción
que demuestran.
La última (mientras escribimos estas lineas), es vergonzosa y afecta a muchos ciudadanos de nuestra sufrida y exprimida ciudad.
En plena vorágine especulativa, cuando nuestra ciudad
iba a ser como Montecarlo, se presentó un PAI destinado a zona industrial que se ubicaría entre las carreteras
de Vila-real y de Almassora, ocupando alrededor de un
millón de m2. La razón de la existencia del mismo era
la solicitud de empresas para ubicarse en Burriana, así
como la necesidad de contar con grandes superficies
para atender dichos deseos.
El proyecto se adjudicó a un urbanizador, el Ayuntamiento se comprometió a tutelar el desarrollo del
proyecto, y el resultado salta a la vista. Nada de nada.
Huertos abandonados, una burbuja, otra más, especulativa y nada mas.
Pero ahora viene lo peor. Los propietarios llevan muchos años pagando el IBI (la contribució) como zona
urbana. En 2013 se retiró la condición de agente urbanizador al adjudicatario de la concesión. Más aún, en el
Plan General de Ordenación Urbana que se encuentra
en tramitación, dicha zona aparece grafiada como zona
rústica.
¿Porque no se procede, simplemente, a anular la modificación que amparaba la existencia de ese PAI a fin de
que los propietarios no sigan pagando por algo que ni
está ni se le espera?. El proyecto ya no tiene razón de
ser (la necesidad de suelo industrial en nuestra ciudad
es nula), ya no existe urbanizador alguno interesado y
que la zona vuelva a ser rústica es cuestión de tiempo.
La respuesta es simple. POR DEJADEZ. POR DESIDIA.
PORQUE TRABAJAN MENOS QUE UN RELOJ SIN AGUJAS.

CIUTADANS INDEPENDENTS PER BURRIANA/CIBUR
presentará en el Pleno de Septiembre una moción para
instar al equipo de gobierno a que anule dicho acuerdo
a fin de que el recibo de IBI de 2015 ya recoja la nueva
calificación del suelo y su importe sea mucho menor.
Pero la guinda la pone el Alcalde-a-ratos-perdidosque-quiere-seguir-siéndolo-Calpe que, en un nuevo
desparrame verbal dice que “Debemos replantear si
a Burriana le interesa también ser industrial” “No tenemos arquitectura industrial en nuestra ciudad” “Hay
que favorecer el tejido industrial en la ciudad”.
Aclaremos este punto. Usted, señor-Alcalde-afortunadamente-por-poco-tiempo-Calpe, lleva casi veinte
años en la política municipal, primero como número
dos (compatibilizándolo con un nunca directamente ganado puesto en el Congreso) y desde hace dos legislaturas como Alcalde. ¿Y tiene la desfachatez de quejarse
de que no hay industria en Burriana? ¿Que han hecho
usted y los suyos para atraerla?¿Se han preguntado
porque las industrias eligen otras localidades vecinas
para ubicarse?.
Hace pocas fechas ya dijo que “las posibilidades turísticas no se habían provechado por falta de interés del
Municipio”Ni el propio Pilatos se lavaría mejor las manos. Pero todas estas declaraciones dejan bien clara
una cuestión: Ustedes no han gobernado jamás. Nunca
han tenido una hoja de ruta clara. Se han limitado a dejar pasar el tiempo dejando que nuestra ciudad caiga en
un estado comatoso del que son claramente incapaces
de sacarla.
Desde CIUTADANS INDEPENDENTS PER BURRIANA/
CIBUR exigimos que trabajen. Que dejen de hacer política de partido y de salvaguardar sus espaldas y trabajen por el bienestar de Burriana y sus ciudadanos. Las
declaraciones demuestran un derrotismo, una resignación y un pasotismo que nuestra ciudad no merece.
Aprovechen el poco tiempo que les queda para ganarse
el poder salir a la calle con la frente bien alta, porque
ahora no pueden.
Este mes tenemos PERLAS COMO CASTAÑAS.
“Hemos renunciado a algunos proyectos porque eran
inasumibles” José Ramón “y se hizo la luz”Calpe. Esos
proyectos siempre fueron inasumibles, lo que pasa es
que había que vender humo y “prometer hasta meter....
el voto”
“Las antiguas naves de la conservera son algo parecido
a la Papelera” José Ramón “como un huevo a una castaña” Calpe. La Papelera nos ha costado muchos millones de euros, la conservera no. La conservera se esta
derribando, la Papelera no. Cualquier parecido es pura
coincidencia.
“Tras 20 años en el Ayuntamiento también sería bueno
que entrará otro candidato” José Ramón “cambio y corto” Calpe. Lo bueno, necesario y urgente es que entre
otro partido.
MAS QUE NUNCA.......................................NI ROJA NI
AZUL, BURRIANA ES NARANJA

PLENS

PLENO ORDINARIO 4/09/2014
El Pleno declara por mayoría, con los votos a favor de PP y
CIBUR (11+3) y la abstención del PSOE (7), la inadmisión a
trámite –por extemporáneo- del recurso interpuesto por el
Grupo Municipal Socialista contra el acuerdo plenario del 5
de junio de 2014 de aprobación del expediente de contratación de la gestión indirecta, en régimen de concesión administrativa, de los servicios de abastecimiento de agua potable
y alcantarillado.
El Pleno aprueba por unanimidad la estimación parcial del
recurso interpuesto por Juan Vicente Burdeus Goterris contra el acuerdo plenario de 5 de mayo de 2014, de aprobación
de la cuenta de liquidación definitiva del proyecto de reparcelación de la UE-1 del sector PRR-1, reconociendo su derecho a percibir 346,23 € de la UE y 3.747,07 € a cargo del
urbanizador, Urbanizadora Vistamar SA. Asimismo, se insta
a la citada mercantil a que presente la cuenta de liquidación
definitiva rectificada.
El Pleno desestima los recursos interpuestos por Enrique
Pedro Mañes Fanfelle y Urbanizadora Vistamar SA contra el
acuerdo plenario del 5 de mayo de 2014 de aprobación de la
cuenta de liquidación definitiva del proyecto de reparcelación
de la UE-1 del sector PRR-1.
El Pleno aprueba por unanimidad la estimación parcial del
recurso interpuesto por José Manuel Peris Gómez contra el
acuerdo plenario de 5 de mayo de 2014, de aprobación de la
cuenta de liquidación definitiva del proyecto de reparcelación
de la UE-1 del sector PRR-1 y reconocer su derecho a percibir 980 € en concepto de indemnización por plantaciones
incompatibles con la urbanización y 3.293 € por la obstaculización de acceso a dos fincas, a cargo de la UE. Asimismo, se
insta a la citada mercantil a que presente la cuenta de liquidación definitiva rectificada.
El Pleno aprueba por unanimidad y de forma inicial el Plan de
Promoción de la Actividad Física y el Deporte en Edad Escolar
en la población de Burriana, y su sometimiento a información
pública por un plazo de 20 días.
El Pleno queda enterado por dación de cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en las sesiones celebradas entre los días 21/07/2014 y 18/08/2014, ambos incluidos; así como de las resoluciones dictadas por la
Alcaldía-Presidencia, obrantes en la Secretaría Municipal,
correspondientes al período del 14/07/2014 al 24/08/2014.

Ruegos y preguntas
Javier Gual pregunta a Javier Perelló si piensan construir las
aceras que en su día prometieron en la Carretera del Puerto.
Responde Javier Perelló.
Javier Gual pregunta a Ana Montagut qué gestiones se está
realizando con relación a la activación del Ciclo Superior de
Artista Fallero. Responde Ana Montagut.
Javier Gual pregunta a Consuelo Suay si se ha fumigado en
Burriana para evitar las plagas de mosquitos. Responde
Consuelo Suay.
Javier Gual pregunta al alcalde, José Ramón Calpe, en qué

trámite se encuentra el proyecto para prolongar la avenida
Cañada Blanch. Responde el alcalde, José Ramón Calpe.
Javier Gual pregunta al alcalde, José Ramón Calpe, por la
Resolución de Alcaldía nº 2679/2014, de 31 de julio, por la
que se ordena a la empresa organizadora del Festival Arenal
Sound que controle el aforo y que se acote el recinto de la
piscina del Beach Club. En este sentido, pregunta si después
del incidente que en él se describe, se ha investigado o se ha
abierto algún expediente sancionador. Responde el alcalde,
José Ramón Calpe.
Javier Gual pregunta al alcalde, José Ramón Calpe, en qué
estado de tramitación se encuentra el expediente de licencia
del Arenal Sound 2013; si ya se ha contestado al recurso de
reposición. Responde el alcalde, José Ramón Calpe.
Javier Gual pregunta al alcalde, José Ramón Calpe, si con
todos los antecedentes y los problemas que ha habido con
la celebración del Festival Arenal Sound desde sus inicios,
piensa prorrogar dos ediciones más. Responde el alcalde,
José Ramón Calpe.
Javier Gual ruega al alcalde, José Ramón Calpe, que se atienda a la mayor brevedad posible el escrito que se presentó el
21 de agosto, en el que se pedía toda la información relativa
al festival, así como que clarifique el tema de la licencia del
Arenal Sound 2013. Responde el alcalde, José Ramón Calpe.
Mariola Aguilera pregunta a Enrique Safont sobre la liquidación del Patronato del Museu de la Taronja y si el Ayuntamiento tiene ya potestad para gestionar el museo. Responde
Enrique Safont.
Mariola Aguilera pregunta al alcalde, José Ramón Calpe, la
retirada del amianto (uralita) de la antigua Papelera del Mijares y le ruega que solicite un nuevo informe técnico sobre
el estado del inmueble. Responde el alcalde, José Ramón
Calpe.
Mariola Aguilera pregunta a Ana Montagut si la licitación de
las obras del Colegio Público Cardenal Tarancón tendrá lugar
antes del final de 2014. Responde Ana Montagut.
Mariola Aguilera pregunta al alcalde, José Ramón Calpe, si
se va a tramitar el recurso de reposición planteado por el
Grupo Municipal de CIBUR el 5 de agosto contra la concesión
de licencia para celebración del Festival Arenal Sound 2014.
Responde el alcalde, José Ramón Calpe.
Mariola Aguilera pregunta al alcalde, José Ramón Calpe, si
se concedió licencia de obras para la piscina del Beach Club
del Festival Arenal Sound. Responde el alcalde, José Ramón
Calpe.
Mariola Aguilera pregunta al alcalde, José Ramón Calpe, si
defiende los argumentos que ha expuesto la concejal Esther
Pallardó en relación al convenio bilateral firmado con el
Ayuntamiento de Castellón para el refuerzo con 14 agentes
de Policía Local de ese ayuntamiento con motivo del Arenal
Sound. Responde el alcalde, José Ramón Calpe.
Mariola Aguilera pregunta al alcalde, José Ramón Calpe, si
cree que se va a poder llegar a un acuerdo entre los diferentes Grupos Políticos en el tema de la renovación del alquiler
de los terrenos del Arenal, para la celebración hasta 2017
del Festival Arenal Sound. ¿Se va a producir la reunión entre
grupos políticos, técnicos y empresa para limar asperezas y
establecer las condiciones? Responde el alcalde, José Ramón Calpe.

JUNTES DE GOVERN

JUNTA DE GOBIERNO 11/08/2014

108/14 y 112/14.

La Junta ratifica la solicitud formulada por la alcaldía presidencia en fecha 30 de julio de 2014 por un importe total de
34.440,01 euros para la contratación de jóvenes desempleados de 30 años, de acuerdo con el programa elaborado por
la Agencia de Empleo y Desarrollo Local y en el marco del
programa Salari Jove.

JUNTA DE GOBIERNO 18/08/2014

La Junta desestima las reclamaciones contra liquidaciones
de tasas urbanas presentadas por Caleb 2000 SL, Burriana
Desarrollos Urbanísticos SL, Nova Hostelería Azahar SL y
Promotora Desarrollos Urbanísticos Ameg SL.
La Junta aprueba el cambio de titularidad de tasas urbanas
de Juan Vilar SL y de Ron Expo JA07 SL a Sociedad de Gestión
de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria SA
(SAREB).
La Junta aprueba la derivación por afección al pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Francisco J. Castro Bellés
a Banco Primus SA, de Abdelkader Berrahma y Consuelo Peris Pitarch a BBVA SA, de Ahmed Mehtougui Noueala a Unión
de Créditos Inmobiliarios SA y de María del Carmen Hernández Carmona a Banco Popular Español SA.
La Junta estima la solicitud de rectificación de liquidación del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles solicitada por la mercantil
Actividades Integradas Urbanísticas SL.
La Junta aprueba gastos por importe superior a 3.000 euros.
La Junta incoa expediente sancionador a Fernando García
Paricio por presunta infracción urbanística al ejecutar obras
sin previa licencia municipal en polígono 34, parcela 99, del
Camí Xurros; y le ordena a él y a María Pilar Edo Espín, como
promotores, la demolición de las mismas.
La Junta declara restaurada la legalidad urbanística infringida con la ejecución de obras sin previa licencia en c/ Escullera de Ponent nº 26-Camí de la Serratella nº 26 y archiva el
expediente de restablecimiento de la legalidad.
La Junta ordena a Victoria Mercedes Cantos Devís, Victoria
Devís García y Juan Vicente Devís Cantos la restitución del
inmueble sito en c/ Ermita Juan Granell nº 8 al estado originario antes de la ejecución de las obras sin licencia.
La Junta desestima el recurso de reposición presentado por
Joaquín José Villalonga Ferrada contra acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de 30 de junio de 2014, ratifica el mismo y
ordena la demolición de las obras ejecutadas sin licencia en
Camí Grau nº 32.
La Junta estima parcialmente las alegaciones formuladas
por Pedro Antonio Mínguez Sánchez y Claudia Ramos Calderón, y ordena la demolición de las obras ejecutadas sin licencia en suelo no urbanizable.
La Junta estima las alegaciones presentadas por Pilar Usó
Prades y suspende la tramitación del expediente para la restauración de la legalidad urbanística infringida en el expediente l21/14.

La Junta concede licencias de obras a Cableuropa SAU (ONO),
Juan Manuel Arámbul Franch, Juan Capella Peiró, Lorena
Nicolau Bellmunt y Garaje Burriana SL.

La Junta adjudica a Carmen Ana Solaz Rubert la concesión
administrativa de la explotación de las instalaciones del bar
del Trinquet Municipal, con un canon anual al Ayuntamiento
de 1.200 euros.
La Junta estima los recursos de reposición interpuestos por
Actividades Integradas Urbanísticas SL (Actinur SL) contra
liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana (plusvalía).
La Junta desestima la solicitud efectuada por la mercantil
Frutas Giménez SL sobre devolución tasas por servicios urbanísticos.
La Junta rectifica el sujeto pasivo en liquidaciones de tasas
urbanas de Ron Expo JA07 SL, Juan Vilar SL y Ángel Ibán Sierra Espinosa a NCG División Grupo Inmobiliario SLU.
La Junta rectifica el sujeto pasivo en liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana de
Rusu Gabriel a Sociedad de Gestión de Activos Procedentes
de la Reestructuración Bancaria SA (SAREB).
La Junta aprueba la derivación por afección al pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Qouider Nouguiza a Intermobiliaria SA, de Jaime Baques Navarro a Daenpa SL, de
Alesandru Conda a Unión de Créditos Inmobiliarios SA, de
Manuel Marqués Codes a BBVA SA y de Uxó Bur SL a Anida
Operaciones Singulares SA.
La Junta ordena a Magdaleno Ruiz Rodríguez la demolición
de obras ejecutadas sin licencia en polígono 25, parcela 142,
de Senda l’Ullal.
La Junta propone, como medida de restauración de la legalidad urbanística vulnerada, la demolición de obras ejecutadas
sin licencia por Lorena García Santafé y otros en parcela 202,
polígono 46, de Camí la Mar de Vila-real.
La Junta archiva el expediente incoado a José Gallén Veral y
Ángeles Gómez Ferrer.
La Junta deja sin efecto el acuerdo adoptado de incoar expediente sancionador a Infogest y procede al archivo del mismo. Asimismo, incoa a Entidades Jurídicas SL expediente de
restauración de legalidad urbanística vulnerada en c/ Burgà
nº 44.
La Junta declara cometida infracción urbanística vulnerada
por Evaristo Barea López e Isabelle Castaño Torrico y les impone sanción de multa.
La Junta queda enterada por dación de cuenta de las declaraciones responsables de ejecución de obras de la 113/14 a
la 117/14, ambas inclusive.

La Junta incoa a José Miguel Castelló Barres expediente para
la restauración de la legalidad urbanística por la realización
de obras sin previa licencia en parcela 96 del polígono 25.

Urgencia

La Junta queda enterada por dación de cuenta de las declaraciones responsables de ejecución de obras números

Despacho extraordinario: La Junta concede a la mercantil
Reciclajes Chiva SL licencia de apertura de actividad dedi-

JUNTES DE GOVERN

cada a desguace y descontaminación de vehículos al final de
su vida útil, almacén de chatarra y de aparatos eléctricos y
electrónicos en avenida Argent nº 66.

JUNTA DE GOBIERNO 25/08/2014
La Junta aprueba el expediente y pliegos para la contratación
del servicio de mantenimiento de los equipos e instalaciones
térmicas en edificios municipales, con un gasto previsto inicial de 15.730 euros, con cargo al presupuesto municipal de
2014.
La Junta aprueba las liquidaciones en concepto de tasas por
ocupación de vía pública (régimen especial del 1,5%) correspondientes al segundo trimestre de 2014 a cargo del Grupo
Iberdrola.
La Junta aprueba la liquidación de baja en concepto del Impuesto sobre Bienes Inmuebles emitida a nombre de María
Dolores Ruiz Pinel.
La Junta aprueba la derivación por afección al pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Enrique Varea Ballester
y Noelia Sánchez Gómez a Banco de Santander SA, de Promociones Peripal SL a Banco Popular Español SA, de Fincas
Cabrera SL Banco Bilbao Vizcaya SA y de José Moros Esteve
a Ruval SA.
La Junta aprueba las solicitudes de fraccionamiento de pago
de deudas efectuadas por Victoria Serrano Chordá, Gema Esperanza Ribes Traver y Juan A. Felguera Campos.
La Junta concede licencias de obras a Rafael Porcar Ávila y
Paloma Compañ Beltrán, Gufresco SL y Comunidad de Propietarios C/ la Bosca nº 20.

La Junta aprueba la relación 2/2014 de solicitudes de devolución de parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica.
La Junta aprueba la derivación por afección al pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Ángel I. Sierra Espinosa
a NCG Grupo Inmobiliario SA, de Fernando J. Blas Sanz a
BBVA SA, de Nadia Albagdadi a Banco Popular Español SA y
de Marta Sanchís García a Caja Rural San José de Burriana.
La Junta estima la solicitud de fraccionamiento de pago de
deudas efectuada por José A. Aparisi Juan.
La Junta aprueba gastos por importe superior a 3.000 euros.
La Junta ordena la demolición de obras ejecutadas sin licencia por Sergio Ramos Segarra y María Llopis Sanchis (Camí
Pedrera nº 32) y por Francisco Egea Polo e Isabel Marín Rosell (parcela 241, polígono 23, en Camí Pedrera), y les incoa
a todos ellos expediente sancionador por presunta infracción
urbanística.
La Junta concede licencia de obras a Manuel Blasco Nebot,
Cáritas Interparroquial y Esfain Almassora SLU.

JUNTA DE GOBIERNO 9/09/2014
La Junta autoriza, dispone y reconoce la obligación y ordena
el pago de 9.765,07 euros a María Dolores Peirats Montoya en
concepto de justiprecio por expropiación de inmueble colindante de la antigua Papelera del Mijares, por la diferencia de
intereses de demora y en ejecución de sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Urgencia

La Junta concede licencia de apertura y funcionamiento de
actividad dedicada a comedor social a la Asociación Proyecto
Solidario en inmueble situado en calle Europa nº 6.

Despacho extraordinario: Tras declarar desproporcionadas
por recomendación del informe técnico las ofertas presentadas por las mercantiles Belmacy Obras SL y Construcciones y Reformas Caesca SL, la Junta clasifica las proposiciones presentadas al proyecto de prolongación de la avenida
Cañada Blanch hasta el Camí Fondo y mejora de accesos al
Camí Fondo, y adjudica el contrato de obras a la mercantil
Ravi Obras, Transportes y Excavaciones SL por un importe
de 173.332,14 € (IVA incluido), aprobando el citado gasto con
cargo al vigente presupuesto municipal de 2014.

La Junta aprueba las liquidaciones de alta en concepto de
tasas urbanas (sector Serratella) derivadas de expedientes
de comprobación tributaria a cargo de Asunción Franchadell
Viñes, Marcelino Salvador Peiró y Roberto Pérez Ortells.

JUNTA DE GOBIERNO 1/09/2014

La Junta requiere al Centro Europeo de Empresas Innovadoras (CEEI) de Castellón a presentar documentación en relación a la licitación del servicio de formación y apoyo a emprendedores programa 1NN0VA.
La Junta aprueba las bases reguladoras de convocatoria de
concesión de subvenciones a entidades privadas o agrupaciones de personas físicas que hayan realizado festejos taurinos en las fiestas de la Misericordia 2014.
La Junta aprueba la cuenta justificativa presentada por Asociación Juvenil Porta Oberta, por un importe total de 3.466 €,
y reconoce la obligación y ordena el pago del 40 % restante de
la subvención, por importe de 1.386 euros.
La Junta rectifica el sujeto pasivo en liquidaciones de tasas
urbanas de Fincas Cabrera Sl y de Fernando J. Blas Sanz a
BBVA SA, y de Vasile Tudic, Stefan Marius Ciocionoui y Samir
El Jeaidi a Bankia SA.

La Junta desestima el recurso de reposición interpuesto por
la mercantil iMusic Festival contra liquidación de canon de
arrendamiento de terrenos del Arenal para el Festival Arenal
Sound 2013 y requiere a la mercantil a que efectúe el pago
en la Tesorería Municipal de la cantidad de 35.431 euros, correspondiente al citado canon.

La Junta aprueba la relación estimatoria 3/2014 de solicitudes de devolución de parte proporcional del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica.
La Junta estima las solicitudes de fraccionamiento de pago
de deudas efectuadas por Grupin SA, José M. Montoya Gil,
Rosa María Doñate Valls y Gabriel Barrios Rodríguez, Farid
Salhi Kharkhach, Moidecar SL y María Resurrección Daluz; y
desestima la formulada por Hafida Outadid El Alami.
La Junta solicita informe preceptivo a la Generalitat previo a
concesión de licencia de obras solicitada por Eugenio García
Moreno y Ana María Carillo Imbernón.
solicitar, en su caso, informe a la Generalitat sobre condiciones establecidas en disposición transitoria 4ª de la LSNU
para ampliación de actividad industrial en parcela 26, polígono 47.
La Junta queda enterada por dación de cuenta de las declaraciones responsables para ejecución de obras, de la 126/14
a la 131/14, ambas incluidas.

INFORMACIÓ MUNICIPAL

ANUNCIO DE COBRANZA RELATIVO A LOS RECIBOS DEL IAE 2014
La Agencia Tributaria comunica, en relación con los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas
correspondientes a 2014, y cuando se trate de cuotas nacionales y provinciales, cuya gestión recaudatoria
corresponde a la Administración Tributaria del Estado, lo siguiente:
PLAZO PARA EFECTUAR EL INGRESO: Del 15 de septiembre hasta el 20 de noviembre (Resolución de 20 de
mayo de 2014 del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria).
LUGAR DE PAGO
-Cuotas nacionales.
A través de las Entidades colaboradoras (Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de crédito) en las que no es
preciso que el obligado al pago disponga de cuenta abierta.
-Cuotas provinciales.
A través de las Entidades colaboradoras (Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de crédito) en las que no es
preciso que el obligado al pago disponga de cuenta abierta.
Los ingresos se podrán efectuar en el horario de atención al público de dichas Entidades.
Asimismo, el pago de las cuotas nacionales y provinciales podrá ser realizado mediante adeudo en cuenta, a
través de Internet, en la dirección www.agenciatributaria.es, en la opción: Sede Electrónica. Trámites Destacados,
Pago de Impuestos. Para realizar el pago a través de Internet es necesario disponer de un sistema de firma
electrónica de los admitidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario, sin haber sido satisfecha la deuda, determinará
el inicio del período ejecutivo y el devengo de los intereses de demora y de los recargos a que se refieren los
artículos 26 y 28de la Ley General Tributaria.

AGENDA

TELÈFONS D’INTERÉS
NAIXEMENTS

DEFUNCIONS*

Rayan Rachidi, de Hassan i Naoual

Delfina Guiral Bellmunt

97

Anas Bachiren, de Noureddine i Fátima

Juan Bta. Llopis Gorriz

47

Teresa Gual Esteve

89

Evaristo Ferrer Isach

83

Monserrat Sunyer Roig

89

Jose Simo Uso

73

Amparo Silvestre Montolio

96

Rafael Soriano Gimenez

66

Maria Saborit Ferrada

97

Elvira Badenes Gacia

88

Jose Antonio Rodriguez Garrido

45

Daniel Aliaga Eixea, de David iEstela

Amparo Vea Borja

85

Marcelo Vidal Felip, de Joaquim i Patricia

Antonio Requena Canos

50

Luis Calpe Ripoll, de Luis i Paula

Encarnacion Gonzalez Lopez

55

Jorge Mata Sánchez, de Juan Manuel i Sandra

Mercedes Isach Conde

85

Mauro Mas Bort, de Rubén i Ivana

Dolores Ramos Sanpedro

93

Vera Sanchis Salvador, de José i Marta

Antonio Segarra Seglar

85

Marc Sanchis Costa, de Vicente José i Alicia

Juan Bta. Serra Agut

75

Adrián Escriche Saura, de Rubén i Beatriz

Virginia Saborit Bonet

84

Julián Escriche Saura, de Rubén i Beatriz

Joaquin Redon Ferrer

84

Nicolás Rizzo Bessio, de Federico i Laura Shanela

Vicenta Rubio Mateo

91

Sara Bougtab, de Youssef i Iozefina

Asuncion Ballester Monsonis

90

Pedro Franch Perez

73

MªLidon Gines Escuder

81

Carmen Peset Seglar

79

Josefa Albella Collado

80

Amanda Belda Nácher, de Pablo i Begoña
Marina Peris Ojeda, de Carlos i Ana Isabel
Lucía Barres Cruz, de Juan Fermín i Josefina
Gonzalo Laurentiu López Cortés, de Vanesa
Ahmed Mamouni, de Mounaim i Jamila
Sofía Chabrera Moreno, de Raúl i Cristina
María Alexia Codreanu, de Gabriela
César Bonet Ramírez, d’Héctor i Tomasa

Alexander Zamora Mesaros, d’Antonio i Bianca Tamara
Mohamed El Arnouki, d’El Hassan i Samia
Eidan Botella Fernández, de Fco Salvador i Francisca
Abdul Hadi Sarwar, de Ghulam i Shafia
Ayoub El Hidadi, de Mohammed i Hassna
Haron Olio, de Karim i Sorayda

*INHUMACIONS AL CEMENTERI MUNICIPAL

Lucya Nitescu García, d’Albert Stefan i Montserrat
Lucía Mataix Torralba, de David i Débora
Irene Mataix Torralba, de David i Débora
Miguel Arroyo Martínez, de Miguel i Jéssica
Diego Señoret Ruíz, de Juan Manuel i Laura
Pepe Monfort Llácer, de José i Grisela

FARMÀCIES DE GUÀRDIA OCTUBRE
MATRIMONIS
Rafael Rubira Ojeda i Isabel Devís Esteve
Blas Cubedo López i Elvira Isabel Escrig Sanchis
José Ramón Martínez López i Amanda López Llopis
Javier Pérez García i Purificación Teodoro Caro
Ramón Ramos Felip i Lorena Rodríguez Egea
Felip Cabedo Fuster i Claudia Llopis Moreno
Ioan Tudic i Marinela Loredana Iepure
Víctor Segarra Alcón i Úrsula Villena Juárez
Ángel Monserrat Delpalillo i Beatriz Forés Julián
Mateo Gimeno Sanz i Johanna Luz Ruíz Torrejón
Juan José Hueso Barres i Rosa María Crespo Franch
Carlos Broch Ballester i Verónica Gómez Montalt
Sergio Mancebo Perona i Tania Ramil Medrano
Iván Panís Granell i Jéssica Ortiz Querol
Pedro Salvador Palazón i Ana Valencia de García

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

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

AGENDA

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

Eixides CASTELLÓ
cap a Borriana

cap a Castelló

Horaris: Borriana - Renfe - Alqueries
*10.20

Alqueries - Renfe

*12.20

Alqueries - Renfe

*15.20

Alqueries - Renfe

*19.20

Alqueries - Renfe

Horaris fins a la Ratlla
8.20

11.20

18.20

20.20

Borriana - Alqueries - Santa Bàrbara
7.30

11.30

6.30
7.15
8.15
9.15
10.15
11.15
12.15
13.15

14.15
15.15
16.15
17.15
18.15
19.15
20.15

6.30
7.15
8.15
9.15
10.15
11.15
12.15

13.15
14.15
15.15
16.15
18.15
20.15

8.00
9.30
11.00
12.30

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

DIUMENGES I FESTIUS
14.00
8.45
16.00
10.15
18.00
11.45
20.00
13.15

15.15
16.15
17.15
18.15
19.15
20.15
21.15

14.15
15.15
16.15
17.15
19.15
21.15

15.00
17.00
19.00
21.00

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

Només dimarts dia de mercat
* No circula diumenges i festius

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

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

