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José Ramón Calpe 
anunCia que no RepetiRà 
Com a Candidat a 
l’alCaldia 

Pàg. 10

la ConfRaRia de 
pesCadoRs habilitaRà 
un loCal peR a la venda 
legal de la moRRalla

Pàg. 6

boRRiana estRena 
un paRC Caní de 5.000 
metRes quadRats Junt 
als hoRts d’oCi

Pàg. 7

l’aJuntament iniCia la ResoluCió del 
ContRaCte amb l’agent uRbanitzadoR del 
pai golf sant gRegoRi
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L’alcalde, José Ramón Calpe, va convocar 
a una reunió els grups polítics municipals 
i els tècnics del consistori el 12 de gener 
per tal d’abordar el futur del projecte Golf 
Sant Gregori, després dels incompliments 
per part de l’agent urbanitzador quant als 
terminis sobre el projecte de regeneració 
de la costa i també en relació amb les 
garanties assumides en subscriure el 
conveni urbanístic, no aportades per la 
mercantil a pesar dels requeriments 
formulats des de l’Ajuntament.
Per estes raons i d’acord amb el criteri dels 
tècnics municipals, “entenem com a equip 
de govern que és procedent la resolució 
del contracte amb l’agent urbanitzador, 
que és el que hem traslladat als grups 
de l’oposició, als quals hem manifestat 
també el nostre ferm compromís amb el 
PAI Golf Sant Gregori i la nostra decidida 
intenció de continuar endavant a través 
d’altres vies”, va expressar el primer edil 
borrianenc.

l’aJuntament iniCiaRà la tRamitaCió peR a ResCindiR 
el ContRaCte amb l’uRbanitzadoR de golf sant 
gRegoRi

Per a iniciar el tràmit de resolució del 
contracte, José Ramón Calpe va avançar la 
convocatòria d’un ple extraordinari i també 
va anunciar que citarà els propietaris de 
terrenys en l’àmbit del PAI a una reunió a 
fi d’informar-los sobre l’estat del projecte 
i les distintes possibilitats que s’obrin a 
partir d’ara per a portar endavant Golf 
Sant Gregori i en les quals també podrien 
implicar-se directament.
Els tècnics municipals treballen ja en 
la iniciació del procediment per a la 
resolució del contracte amb l’agent 
urbanitzador. Així mateix, l’Ajuntament 
tractarà d’avançar al mateix temps en la 
tramitació de la regeneració de la costa 
en el front marítim de Sant Gregori i en 
les expropiacions per a materialitzar el 
vial, vinculat al projecte, que ha d’enllaçar 
la CV-18 amb l’avinguda del Cardenal 
Tarancón, entre les rotondes del camí de 
la Cossa i de la carretera d’Almassora.
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el ConsistoRi impliCaRà els pRopietaRis en un nou 
impuls al pai i tReballa amb un inveRsoR inteRessat

El dia després de la reunió amb els grups 
polítics i els tècnics municipals, José 
Ramón Calpe va firmar una providència 
d’Alcaldia per a iniciar l’expedient de 
resolució del contracte amb l’agent 
urbanitzador del programa d’actuació 
integrada Golf Sant Gregori, després 
de finalitzar el dia 3 de gener el termini 
concedit a la mercantil per a presentar la 
totalitat de les garanties sol·licitades per a 
construir el camp de golf i la documentació 
reclamada per a la regeneració de la costa.
Calpe va reiterar l’aposta ferma de l’equip 

de govern per a impulsar Sant Gregori i de 
comptar per a això amb els propietaris. 
També va anunciar que hi ha un inversor 
interessat en el projecte. “Fins ara l’únic 
interlocutor ha sigut l’empresa, però ara 
volem implicar els titulars de terrenys, 
que convocarem a una reunió i als quals 
demanarem que prenguen part en la 
solució a través de les fórmules existents”.
L’alcalde confia també a comptar amb el 
suport dels grups de l’oposició, “per a 
anar junts en este projecte tan important 
per al futur de Borriana”.
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Con 36.797 burrianenses inscritos en el Padrón Munici-
pal -a fecha de 1 de enero de 2015-, Burriana aumentó 
en 27 el número de habitantes durante el año 2014, tras 
dos años en los que la población se redujo (-935 en 2012 
y -109 en 2013) y figurando como uno de los pocos mu-
nicipios de la provincia que ha experimentado un creci-
miento positivo.

Así lo dio a conocer a principios de enero el primer te-
niente alcalde, Juan Granell, quien destacó el progresi-
vo aumento en el número de vecinos de origen nacional 
(+49) y la reducción de los extranjeros empadronados 
(-22), que actualmente suponen el 19,35 % de la pobla-
ción (7.123), con un descenso del 0,8 % respecto al 1 de 
enero de 2014.

Por países de origen, los burrianenses naturales de 
Rumanía y de Marruecos suponen en conjunto el 73 % 
de la población inmigrante, con 3.536 rumanos y 1.715 
marroquíes, seguidos de argelinos (324) y búlgaros (77), 
hasta un total de 77 nacionalidades representadas en el 
padrón. Entre ellas, se han incorporado nuevos vecinos 
oriundos de Kazajstan, Kenia, Letonia y Tanzania; y por 
contra han dejado Burriana nacionales de Costa Rica y 
Siria.

En la década de 2010, Burriana acumula un descenso 
de 967 habitantes, sobre todo por los 1.140 extranjeros 
que han regresado a sus países de origen, puesto que el 
número de españoles ha aumentado en 173. La década 
anterior, la de 2000, constituyó la de mayor crecimien-
to demográfico en la historia de Burriana, con 10.712 
nuevos vecinos, casi un tercio de la población anterior. 
En los 90, el aumento fue de 1.384 vecinos y en los 80, 
de 551.

Juan Granell considera que este ligero aumento de la 
población ratifica que “Burriana es un buen lugar para 
vivir y que son muchos los que, antes y ahora, han ele-
gido la ciudad como lugar de residencia”.

Un total de 378 borrianencs van deixar d’estar inscri-
ts en les llistes del Servef al tancament de l’any 2014, 
segons les xifres oficials del Servei d’Ocupació Públic 
Estatal (SEPE), facilitades per l’Agència d’Ocupació i 
Desenvolupament Local, i fetes públiques per la regi-
dora de Polítiques Actives d’Ocupació i Formació, Ana 
Montagut.

Així, la xifra de persones desocupades a Borriana al 
final de desembre era de 3.235, lluny de les 4.176 de 
març de 2013, la més alta registrada des de l’inici de la 
crisi. “A partir d’eixe moment, l’índex de desocupació a 
Borriana ha anat disminuint progressivament i ho se-
gueix fent en l’actualitat. Anem millorant i continuem 
treballant perquè esta xifra continue baixant mes a 
mes”, va expressar Montagut.

Quant al passat mes de desembre, en comparació amb 
el mateix mes de l’any anterior, la desocupació s’ha 
reduït en 84 persones. Per sectors, segons va indicar 
la regidora de l’àrea, la construcció presenta 97 des-
ocupats menys (361), aconseguint xifres que no es co-
neixien des de principis de la crisi i que indiquen una 
consolidació en el canvi de tendència. Igualment, són 
esperançadores, segons el parer de Montagut, les da-
des del sector industrial, que segueix també la mateixa 
línia, amb 52 persones menys i un total de 425, “lluny 
dels 621 de desembre de 2009”.

El sector serveis també experimenta per segon any 
consecutiu un descens en un mes de desembre, encara 
que moderat (-16 persones, amb un total de 1.929 des-
ocupats), ja que la desocupació en este sector no havia 
deixat de créixer des de 2006.

També s’ha reduït la desocupació masculina en 132 
persones respecte a desembre de 2013, si bé esta dada 
està llastada per un increment en el femení en 48 do-
nes. També ha augmentat el nombre de treballadors 
desocupats en el sector agrícola (21 més que al final 
de 2013), encara que els 161 inscrits només suposen el 
5% del total.

buRRiana inCRementa su 
poblaCión en 27 nuevos 
veCinos

boRRiana tanCa 2014 
amb 378 desoCupats 
menys i enCadena 20 
mesos de ReduCCió de la 
desoCupaCió
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El regidor d’Hisenda, Juan Fuster, va informar 
el 14 de gener que les famílies nombroses de 
Borriana tenen de termini fins al pròxim 31 de 
març per a sol·licitar la bonificació en l’impost 
sobre béns immobles de naturalesa urbana 
(IBI), que l’Ajuntament aplica des de l’any 2003 
i que és del 50% per a les de categoria general 
(3 o 4 fills) i del 75% per a les de categoria es-
pecial (5 o més fills). El passat exercici van ser 
170 els expedients tramitats per este concep-
te, amb un estalvi global per a estes famílies 
de 35.426 euros.

Quant a l’IBI de naturalesa rústica, el consis-
tori aplica des de 2006 el tipus de gravamen 
mínim que permet la llei (0,3%), la qual cosa 
suposa una minoració d’ingressos entorn de 
160.000 euros.

l’aJuntament va ConCediR benefiCis fisCals en 2014 
peR impoRt supeRioR a 230.000 euRos

Un altre dels beneficis fiscals de decisió muni-
cipal -a més dels d’obligada aplicació per llei- 
és el descompte de l’1% per la domiciliació 
de rebuts, que en 2014 va reduir en 78.728,15 
euros la quantia global als borrianencs que 
van optar per esta via, segons va explicar Juan 
Fuster.

Els titulars de vehicles considerats històrics 
o d’una antiguitat superior a 25 anys poden 
acollir-se també a una bonificació del 100% 
en l’impost sobre vehicles de tracció mecà-
nica, que en 2014 va suposar un benefici de 
13.664,40 euros per als propietaris de 287 ve-
hicles.

L’Ajuntament també aplica una bonificació 
en l’impost sobre l’increment del valor de te-
rrenys (plusvàlua) en transmissions a títol lu-
cratiu per causa de mort, del 95% quan van a 
favor del cònjuge o del 40% quan són realit-
zades a favor de descendents o ascendents 
en primer grau. L’import estimat del benefici 
fiscal per estos conceptes va ser de 100.000 
euros en 2014.

Jubilats, pensionistes i desocupats
D’altra banda, el consistori ofereix als pensio-
nistes i jubilats una bonificació del 50% en les 
taxes urbanes (gestió de residus) als jubilats 
i pensionistes –segons barems de renda fa-
miliar indexats a l’IPREM (indicador públic de 
renda d’efectes múltiples).

Finalment, l’Ajuntament preveu en distintes 
ordenances fiscals exempcions parcials o to-
tals de taxes esportives, culturals o de Serveis 
Socials per distints conceptes, com l’existència 
en la unitat familiar de persones en situació 
de desocupació, estar en possessió del carnet 
jove o participar en les activitats d’oci actiu del 
Servei Municipal d’Esports.



infoRmaCió muniCipal

L’alcalde, José Ramón Calpe -acompanyat pel re-
gidor d’Urbanisme i Medi Ambient, Juan Granell-, 
va rebre el 18 de desembre en el Port la consellera 
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, Isabel Bo-
nig; així com el director general de Transports i Logísti-
ca de la Generalitat, Carlos Eleno, i l’enginyer del Servei 
d’Explotació de Ports Francisco Bayarri; amb motiu de 
la reunió conjunta convocada a petició de la Confraria 
de Pescadors de Borriana.

Calpe es va mostrar satisfet per la resposta de la con-
sellera a les demandes del sector pesquer local, con-
cretament per l’anunci de la inversió en 2015 per a 
recuperar el pantalà de les barques de tremall, actual-
ment deteriorat, i extraure’n del fons un vaixell afonat 
que dificultava les tasques d’amarratge.

Així mateix, el primer edil va valorar que la Conselleria 
facilite la concessió d’un espai al magatzem del port per 
tal que la Confraria de Pescadors hi habilite els primers 
mesos d’enguany un local amb totes les condicions sa-
nitàries, comercials i legals exigibles per a la venda de 
la morralla. “Es tracta d’una activitat amb gran tradició 
a Borriana i amb gran demanda per part dels consumi-
dors. A més, forma part de la nostra cultura marinera, 
que tenim l’obligació de preservar, i avui ha quedat clar 
com es farà per tal de complir totes les normatives i 
esperem poder recuperar esta activitat en les pròximes 
setmanes”, va afirmar José Ramón Calpe.

D’altra banda, l’alcalde va valorar que la Conselleria es-
tiga redactant ja altres projectes per a millorar el port 
a mitjà termini i va agrair a la consellera Isabel Bonig 
totes les inversions previstes i també la rapidesa amb 
què ha atés les demandes més urgents de la Confraria 
de Pescadors per a celebrar la reunió d’este matí, “fruit 
de les reunions prèvies que l’Ajuntament ha mantingut 
amb la mateixa entitat i amb altres administracions”.

“Estamos invirtiendo en las infraestructuras del 
puerto pesquero de Burriana como repuesta a las 
necesidades y a las peticiones que nos formulan 
tanto el Ayuntamiento como la Cofradía de Pesca-
dores de esta localidad”. 
La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente, Isabel Bonig, así lo manifestó en la reunión 
que mantuvo con el alcalde y los representantes del 
sector de la pesca de Burriana.
La consellera informó que su departamento, dentro de 
sus competencias, ayudará y autorizará los proyectos 
que ha presentado la cofradía de pescadores por en-
tender que son necesarios para mantener una actividad 
que da trabajo a 159 personas.
En este sentido, Bonig se comprometió a rehabilitar el 
pantalán de embarcaciones de trasmallo que supondrá 
una inversión de 50.000 euros. Además, en noviembre, 
se terminaron las obras de construcción del vallado 
de la zona pesquera del puerto. “Demanda que desde 
hace años perseguía la Cofradía para proteger los bar-
cos y las instalaciones de la lonja de robos y actos van-
dálicos”. La conselleria ha invertido en esta actuación 
50.000 euros.
“También nos han pedido otras obras, que autorizare-
mos, como la construcción de un local para vender la 
morralla, así como el traslado del agua a esta zona”. 
Para la consellera estas actuaciones suponen un atrac-
tivo turístico más, porque Burriana combina el puerto 
pesquero con el deportivo.

la ConfRaRia de 
pesCadoRs habilitaRà 
un loCal peR a la venda 
legal de la moRRalla al 
magatzem del poRt

bonig: “inveRtimos en 
infRaestRuCtuRas del 
pueRto de buRRiana 
Respondiendo a 
las petiCiones los 
pesCadoRes”
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Las instalaciones, financiadas por el Ayunta-
miento, ofrecen un área de esparcimiento para 
perros y cuentan con papeleras para depositar 
los excrementos
El alcalde, José Ramón Calpe -junto al concejal de 
Medio Ambiente, Juan Granell; el de Vía Pública, 
Javier Perelló y los ediles Juan Fuster y Enrique 
Safont-; visitó el 30 de diciembre el primer parque 
canino municipal de la ciudad, instalado en una 
parcela pública de 5.000 metros cuadrados junto 
a los Huertos de Ocio Parc de Calatrava y la carre-
tera del Grao.

Estas instalaciones, que ya están en uso, tienen 
su entrada junto al Camí Vell de la Mar y ofrecen a 
los propietarios de perros la posibilidad de soltar 
a sus mascotas en este gran recinto, un perímetro 
vallado de 297 metros lineales y árboles, bancos, 
zonas de pipicán con estacas y gravilla, así como 
papeleras para depositar las bolsas con los excre-
mentos caninos. Además, la entrada cuenta con 
una doble puerta de seguridad para evitar que los 
canes puedan escapar.

Entre las reglas de este parque figura la obligato-
riedad de recoger las deyecciones y depositarlas 
en bolsas en las papeleras instaladas al efecto, 
así como mantener la puerta cerrada y el uso de 
correa reglamentaria y bozal para aquellos perros 
considerados potencialmente peligrosos o agresi-
vos.

buRRiana estRena un paRque Canino de 5.000 metRos 
CuadRados Junto a los hueRtos de oCio

Un panel situado en la entrada recuerda todas es-
tas indicaciones, así como los teléfonos del Ayun-
tamiento, la Policía Local, Emergencias y del cen-
tro de salud.

Tanto José Ramón Calpe como el edil Juan Gra-
nell invitan a todos los propietarios de perros a 
utilizar estas instalaciones, que ya están en uso y 
de las que ya disfrutan muchos burrianenses. 

Al mismo tiempo, piden un correcto uso de las 
mismas, cumpliendo las normas y, en este sen-
tido, aprovecharon su visita para hacer un lla-
mamiento al civismo de todos los propietarios de 
perros para que lleven a sus animales con correa 
fuera de este recinto y para que cumplan con la 
obligación de recoger las deyecciones en la vía 
pública, recordando las sanciones que se derivan 
de lo contrario, contempladas en la Ordenanza de 
Convivencia Ciudadana.

Esta nueva instalación, una de las más grandes de 
la provincia, responde a una demanda de varios 
propietarios de perros, que solicitaban un espacio 
de esparcimiento en el que poder soltar a sus ani-
males sin ningún peligro, con todas las garantías 
y servicios.

La actuación, financiada con cargo al vigente pre-
supuesto municipal, ha tenido un coste (IVA inclui-
do) de 11.753,69 euros y la ha ejecutado la firma 
local Construcciones y Reformas Caesca SL.



infoRmaCió muniCipal

el museu aRqueològiC 
dediCaRà una nova sala 
al JaCiment Romà de sant 
gRegoRi

el pleno apRueba 
definitivamente la 
memoRia y el Reglamento 
de la esCuela muniCipal 
de pRimeR CiClo

L’alcalde, José Ramón Calpe -acompanyat pel regidor 
de Cultura, Enrique Safont, i els edils Belén Sierra, Juan 
Granell i Juan Fuster-, va visitar el 22 de desembre el Museu 
Arqueològic Municipal amb motiu de la seua ampliació, amb 
una nova sala que mostra temporalment peces procedents del 
jaciment del Palau i que en un futur pròxim estarà dedicada 
íntegrament a l’important jaciment romà de Sant Gregori.

L’arqueòleg municipal i director del museu, José Manuel 
Melchor, va ser l’encarregat de presentar els continguts 
d’este nou espai expositiu, ubicat en l’ala oposada al mateix 
museu, també al costat de l’antic claustre de la Mercé.

Diverses vitrines mostren peces i restes trobades en distintes 
excavacions realitzades al jaciment del Palau, ubicat tocant 
a la carretera de Vila-real, als voltants del riu Anna i el 
Cementeri Municipal. Així, figuren objectes d’ús quotidià, com 
ara atuells o rajoles de terrissa, de les èpoques ibera, romana, 
musulmana i cristiana medieval. Una projecció audiovisual i 
panells cronològics de la història dels assentaments humans 
al Palau completen l’exposició.

Calpe es va referir a la important riquesa arqueològica del 
terme municipal de Borriana, amb jaciments de distintes 
èpoques, “i les restes de la qual, extretes en distintes 
campanyes d’excavacions, incrementen els fons i les peces 
que mereixen ser exposades”.

L’alcalde va recordar que el museu ja va ser reformat i ampliat 
al principi de 2012 i no va descartar que, a més de la sala 
acabada d’inaugurar, en siguen necessàries d’altres més 
endavant a causa dels bons resultats que estan donant els 
últims anys les excavacions al terme municipal. 

“És tot un repte no sols seguir amb les campanyes, sinó també 
trobar solucions perquè tot eixe treball i la riquesa que s’està 
recuperant puga mostrar-se, tant per al públic en general 
com per als investigadors”, va raonar José Ramón Calpe.

“Per a Borriana és tot un orgull comptar amb un Museu 
Arqueològic com este, que poques poblacions com la nostra 
tenen, no sols per les seues característiques, sinó per 
albergar peces de gran valor que són una autèntica referència 
a escala nacional”, va explicar el primer edil.

L’alcalde va confirmar que l’exposició sobre el Palau és un 
primer assaig per a la mostra permanent del jaciment de Sant 
Gregori, “que està donant uns grans fruits”.

La Corporación Municipal de Burriana, reunida el 8 de enero 
en la primera sesión plenaria del año, aprobó por mayoría y 
de forma definitiva –con los votos a favor de los grupos del PP 
y CIBUR, y la oposición del PSOE- la memoria y el reglamento 
de organización y funcionamiento de la futura Escuela Infantil 
Municipal de Primer Ciclo, fórmula que adoptará la actual 
Guardería Infante Felipe.

Según defendió la concejal de Educación, Ana Montagut, el 
centro no tiene actualmente la consideración de público, al 
estar gestionado por un patronato con personalidad jurídica 
privada; e hizo referencia al extenso informe de los técnicos 
municipales, que proponen como única vía la gestión indirecta, 
no sólo por ser la más económica, sino por la imposibilidad 
legal del Ayuntamiento de incorporar a nuevo personal a la 
Administración municipal, en virtud de la Ley 22/2013, de 
23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado y 
también del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales 
del Estado de 2015.

Además, la empresa que resulte adjudicataria deberá abonar 
un canon concesional mínimo anual al Ayuntamiento de 
19.818,60 euros y la Administración municipal, según recoge 
el informe técnico, garantizará el buen funcionamiento del 
centro y ejercerá la labor del control del mismo.

Montagut considera un gran avance el acuerdo adoptado, 
y confía en que tanto la liquidación del patronato como el 
convenio con la Conselleria de Educación para oficializar la 
escuela se tramiten lo antes posible, con el fin de avanzar en 
la implantación del centro municipal.

Por otra parte, el pleno aprobó por unanimidad la adhesión 
del Ayuntamiento al convenio entre la Generalitat Valenciana y 
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para la 
implantación en los Servicios Sociales de Burriana del sistema 
informático SIUSS (Sistema de Información de Usuarios de 
Servicios Sociales), que facilitará la recogida de los datos 
básicos de los usuarios usuario, así como información 
necesaria para realizar una intervención profesional como 
respuesta a una demanda social. Se configura a través de 
expedientes familiares y mejorará la gestión de los mismos 
por parte del personal del área.
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buRRiana, pRotagonista en el paRtido entRe el 
villaRReal y el depoRtivo de la CoRuña en la Campaña 
“endavant pRovínCia”
Burriana fue la estrella el pasado 21 de diciembre en el campo 
del Madrigal de la iniciativa “Endavant Província” en el partido 
que el Villarreal CF disputó contra el Deportivo de la Coruña 
y que finalizó con un contundente 3-0 a favor de los locales.

Los actos fueron presentados el 12 de diciembre en el 
Ayuntamiento por el alcalde, José Ramón Calpe y el 
responsable de Relaciones Institucionales del Villarreal CF, 
Tino Traver. 

El Ayuntamiento de Burriana, a través de la Concejalía de 
Turismo y con el respaldo de distintas áreas, aprovechó el duelo 
para dar a conocer los atractivos turísticos, gastronómicos, 
culturales y comerciales de la ciudad. 

Así, los asistentes al encuentro y los aficionados del Deportivo 
pudieron degustar en la cercana plaça del Llaurador productos 
como coents, zumo de naranja natural y pescado y marisco de 
la lonja de Burriana; así como recibir material promocional 
de la ciudad.

A la fiesta burrianense se sumó la Colla de Gegants i Cabuts, 
así como la de dolçainers i tabaleters.

Además, se instalaron carpas y animación en los aledaños 
del estadio de El Madrigal en las que se repartió material 
promocional, previo a la celebración del partido y la emisión 
de un spot sobre Burriana en el vídeo marcador y la web del 
Villarreal CF. Como colofón, la banda de música de l’Agrupació 
Filharmònica Borrianenca también formó parte de la fiesta del 
partido, ya que pudo interpretar el himno del club y algunas 
piezas en la previa y en el descanso del encuentro sobre el 
césped de El Madrigal.

El prestigioso restaurador Jorge Gisbert, del Restaurante 
Tascalport de Burriana, fue el encargado de preparar la 
comida de las directivas del Villarreal CF y del Deportivo de 
la Coruña, que se celebró en el restaurante Entrelíneas de El 
Madrigal con un menú de la gastronomía de Burriana.

El “ Submarino” facilitó un pack de entradas al municipio 
y se hizo cargo de los desplazamientos de los aficionados 
burrianenses, más de 1.000, que pudieron ver en directo 
el choque, que estuvo presidido en la grada por el alcalde, 
José Ramón Calpe, junto a las directivas del Villarreal y del 
Deportivo.

“Endavant Burriana” forma parte de la iniciativa “Endavant 
Provincia”, nacida con el firme de promocionar el turismo en 
la provincia de Castelló.
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l’aJuntament Renova el 
CompRomís amb el pla 
integRa de l’ies llombai 
peR a alumnes en RisC 
d’exClusió

José Ramón Calpe anunCia 
que no RepetiRà Com a 
Candidat a l’alCaldia de 
boRRiana

L’alcalde, José Ramón Calpe, va anunciar el dia 12 de 
gener la seua decisió de no repetir com a candidat a 
l’Alcaldia de Borriana en les eleccions municipals del 
24 de maig. Calpe va donar compte públicament d’esta 
decisió, “que realment vaig adoptar en 2007. Sóc de 
l’opinió de limitar els mandats per als càrrecs públics i 
crec que havia arribat el moment, perquè no em pareixia 
bé encapçalar la llista per a deixar-ho a la meitat del 
mandat. Això hauria sigut enganyar la gent o sembrar 
la sospita que podria ser així. El millor és ser clar”.

José Ramón Calpe va agrair la col·laboració de tots, 
“especialment dels regidors de l’equip de Govern, que 
porten endavant la gestió municipal dia a dia”, i va 
demanar que, quan el partit tinga un candidat, “siga el 
que siga, tots vagen amb ell com una pinya. Canviem 
de candidat perquè Borriana no canvie de govern ni de 
partit”, va afirmar.

Calpe va recordar que en este 2015 es compliran 20 
anys de la seua presència a l’Ajuntament, els últims 8 
anys com a alcalde, dels quals destaca el fet d’haver 
encarrilat la situació econòmica municipal.

“Arriba un moment en què un pensa que convé que 
entre gent nova o aquells que ja hi són i que poden 
fer les coses bé”, va afirmar l’alcalde, que apunta que 
encara queden cinc mesos com a primer edil en els 
quals continuar gestionant la vida municipal i resoldre 
distintes qüestions.

L’alcalde, José Ramón Calpe, i la directora de l’IES 
Llombai, Rosa Ana Morales, van renovar el 19 de 
desembre el conveni anual de col·laboració per a 
l’impuls del Pla Integra, un programa experimental 
que el centre aplica des de l’any 2008 i que té com a 
objectiu incrementar l’èxit escolar i reduir l’absentisme 
i l’abandó prematur de les aules per part d’alumnes en 
risc d’exclusió.

L’Ajuntament, en virtut del conveni i per a la realització 
de les activitats pràctiques del Pla Integra, ofereix a 
l’IES Llombai l’aulari del Centre Municipal de Formació 
(camí de Xamussa), el complex esportiu de Llombai, 
així com l’Ecoparc Municipal i els horts d’oci Parc de 
Calatrava.

Així mateix, el consistori aportarà un monitor que 
desenvoluparà els continguts pràctics inclosos en 
el programa, tots els dimecres durant sis hores, i 
subscriurà una pòlissa d’accidents per als alumnes 
participants en el programa per a garantir la seua 
cobertura mentre utilitzen les instal·lacions municipals.

Actualment, són 16 els alumnes de l’IES Llombai acollits 
al Pla Integra, que ha aconseguit els últims anys un 
nivell de reinserció superior al 40% entre els alumnes 
de secundària que presenten problemes d’adaptació o 
absentisme escolar.

En la firma del conveni van estar presents també la 
regidora d’Educació, Ana Montagut, i la coordinadora 
del Pla Integra, Marisa Franch.
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maRía estíbalez, mineRva 
boRt y eva maRía monfoRt 
ganaRon los pRemios 
de 1.000 euRos de la 
ConCeJalía de ComeRCio

María Estíbalez, Minerva Bort y Eva María Monfort fueron 
las tres agraciadas con los respectivos premios de 1.000 
euros en la campaña navideña de la Concejalía de Comercio 
del Ayuntamiento de Burriana, tras el sorteo celebrado el 
30 de diciembre en el salón de sesiones. 

El alcalde, José Ramón Calpe; la concejal del área, 
Mercedes Giménez y representantes del sector comercial 
de la ciudad fueron los encargados de escoger al azar tres 
papeletas de las centenares depositadas por los clientes 
en las urnas instaladas en el Ayuntamiento, el Mercado 
Municipal y la Tenencia de Alcaldía del Puerto. El propio 
alcalde y la edil de Comercio llamaron por teléfono a las 
ganadoras para darles la noticia, que recibieron con gran 
alegría.

Las tres aprovecharon el día siguiente para gastar sus 
vales de 1.265,82 € (1.000 € netos) en un mínimo de 5 
comercios adheridos a la campaña y realizando compras 
por un importe no inferior a 50 euros. Dispusieron para 
ello de tres horas.

La campaña, con el lema Comprando en Burriana, tus 
compras para Navidad tienen premio, ha sido una iniciativa 
de la Concejalía de Comercio, en colaboración con los 
representantes del sector, para fomentar las compras en 
Burriana, tanto de los vecinos de la ciudad como de los de 
otras poblaciones, “porque el comercio de Burriana reúne 
calidad, atención personalizada y una amplísima oferta 
que cubre todas las necesidades sin tener que desplazarse 
fuera, lo que beneficiará a nuestros comerciantes”, 
expresa Mercedes Giménez.

españa en 
nuestRa 
Retina
tus RaíCes, en unos poCos CliCks

SÍGUENOS EN FACEBOOk, 

TwITTER @ESPANAENNRETINA

www.ESPAñAENNUESTRARETINA.ES

CORREO: ESPANAENNUESTRARETINA@GMAIL.COM
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pètals i CanCión de Cuna 
guanyen el ConCuRs 
d’apaRadoRs nadalenCs

les monges dominiques 
de boRRiana Reben un xeC 
de 650 euRos de la sant 
silvestRe solidàRia

El Centre Municipal de Cultura la Mercé va aco-
llir el 18 de desembre l’acte d’entrega de premis 
del Concurs d’aparadors de Nadal i del Concurs 
de betlems -organitzats, respectivament, per les 
regidories de Comerç i de Cultura.
L’alcalde de la ciutat, José Ramón Calpe -junta-
ment amb l’edil de Comerç, Mercedes Giménez, i 
el de Cultura, Enrique Safont-, va ser l’encarregat 
d’entregar els distints premis i també diplomes a 
tots els participants. En l’apartat d’aparadors na-
dalencs, el màxim guardó en categoria gran va ser 
per a la floristeria Pètals i en expositors menors 
per a Canción de Cuna, ambdós dotats amb 242 
euros; mentre que La Subasta i Vins i Caves van 
obtenir els segons premis, amb una recompensa 
econòmica de 121 euros cada un.
La regidora Mercedes Giménez va agrair a tots la 
seua participació i va destacar que la present edi-
ció del certamen ha estat la més concorreguda de 
totes les que s’han celebrat fins a la data.
En l’apartat de betlems, el jurat va concedir el pri-
mer premi ex aequo als centres Infant Felip i El 
Borreguet, i els seus representants van rebre els 
seus guardons, consistents en material de llibre-
ria per valor de 100 euros.

El regidor d’Esports, Juan Fuster; el president del 
club esportiu Amics del Clot, Vicent Doménech, i 
Carlos Saborit, en representació del pub Baviera, 
van visitar el 15 de gener el convent de les monges 
dominiques de la ciutat per a entregar a la comu-
nitat un xec per import de 650 euros, recaptats en 
la III Sant Silvestre Solidària Ciutat de Borriana, 
que va tindre lloc el passat 28 de desembre. Esta 
aportació econòmica, com la realitzada en les edi-
cions anteriors, contribuirà a la gran labor social 
que les religioses dominiques realitzen diàriament 
en favor de les persones més necessitades de Bo-
rriana.
La III Sant Silvestre va augmentar notablement la 
participació de les anteriors edicions, amb més 
de 200 atletes de totes les edats, i va tornar a evi-
denciar el seu caràcter festiu, amb molts dels co-
rredors disfressats amb motius nadalencs i de tot 
tipus. El nou recorregut, més vistós i per carrer 
més cèntrics, també va ser un atractiu més d’esta 
edició de la cursa. Els més ràpids van ser, en este 
ordre, Javier Collado, Damián Oliver i Salva Pérez; 
mentre que Noemí Lázaro, Chantal Moros i María 
Ripollés, van ser les primeres dones classificades.
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vii mostRa de qualitat 
agRoalimentàRia de la plana

DIVENDRES 30 DE GENER
19.00 h. Inauguració de la Mostra al 
Centre Municipal de Cultura la Mercé.
DISSABTE 31
Horari Mostra: de 16 a 21 hores.
19.00 h. Actuació del Centre Aragonés 
de Borriana.
DIUMENGE 1 DE FEBRER
Horari matí:  de 12 a 14 hores.
12.00 h. Actuació del Grup de Danses 
Tradicionals l’Arenilla
Horari vesprada: de 17 a 20 hores.
19.00 h. Actuació de la Rondalla 
Borrianenca.
NOTA: Durant la celebració de la 
Mostra, s’anunciaran per megafonia 
interna cates i degustacions que tindran 
lloc en els diferents expositors. També 
s’oferirà suc natural de taronja a tots 
els assistents.

· LIMPIEZA DE FINCAS AGRÍCOLAS

· ARRANCADO DE ÁRBOLES Y MATORRALES

· ZANJAS PARA LUZ-AGUA-GAS Y ALCANTARILLADO

· EXTRACCIÓN DE URALITAS

· EXCAVACIONES
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Ofertes d’ocupació, cursos de formació 
gratuïts, accés a subvencions, 

assessorament en elaboració de 
currículums, entrevistes de treball i 

creació d’empreses, i tota la informació 
útil per a víctimes de la violència de gènere.

Regidoria d’Igualtat
Ajuntament de Borrianawww.cvdonaburriana.org

l’aJuntament oRganitza 
una Campanya esColaR 
de ConsCienCiaCió sobRe 
ReCiClatge i tRaCtament 
de Residus
L’Ajuntament, a través de les regidories 
d’Educació, Via Pública i Medi Ambient, i en 
col·laboració amb l’empresa Fobesa, impulsa 
una campanya escolar de conscienciació so-
bre el reciclatge, que tindrà lloc durant el mes 
de febrer i principi de març. Un total de 276 
alumnes de cinqué de primària, pertanyents a 
set centres educatius de Borriana, participa-
ran en esta iniciativa, “que busca reforçar el 
compromís de les famílies de la ciutat amb la 
recollida selectiva, el reciclatge i la millora en 
el tractament de residus”, va explicar la regi-
dora d’Educació, Ana Montagut.
L’edil va concretar els detalls de la campan-
ya en una reunió mantinguda el 19 de gener 
al consistori amb els regidors de Via Pública 
i Medi Ambient, Javier Perelló i Juan Granell 
-respectivament-; i amb José Martínez i Javier 
Bartolomé, en representació de la mercantil 
Fobesa.
“Hem unit esforços amb l’empresa conces-
sionària del servei per tal de fomentar la cons-
cienciació dels més joves, de les seues famí-
lies i millorar així el nostre entorn, tant ara 

com en el futur”, va expressar Montagut.
L’activitat es concretarà amb una xarrada prè-
via als centres i l’entrega a tots els alumnes de 
bosses reutilitzables per al reciclatge domès-
tic, del mateix color que els contenidors a què 
aniran destinats els diferents residus. Poste-
riorment, els alumnes visitaran la planta de 
tractament de Reciplasa a Onda, on coneixe-
ran tot el procés que segueixen les restes, des 
de la seua arribada fins a la seua preparació 
per a ser reutilitzades.
Esta acció es complementa amb les classes 
didàctiques que tots els anys organitza la Re-
gidoria de Medi Ambient a l’Ecoparc Municipal, 
adreçades a alumnes de quart de primària.
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boRRiana va viuRe un 
nadal Jove amb tRes 
vespRades d’aCtivitats 
al CaRReR i la fiRa 
buRisplay

La Regidoria de Joventut va organitzar les 
passades festes nadalenques el primer cicle 
Nadal Jove que, a més de la tradicional fira 
d’oci infantil i juvenil Burisplay, celebrada els 
dies 3 i 4 de gener, es va complementar amb 
tres vesprades d’activitats per als més joves 
en tres espais diferents de la ciutat.
La iniciativa, que es va dur a terme els dies 23, 
26 i 27 a la places Francisco Tomás i Valiente, 
Quarts de Calatrava i al Jardí del Bes, va tin-
dre un gran èxit de participació i va ser molt 
valorat per les famílies. Els xiquets que es van 
acostar a estos punts van poder gaudir, en ho-
rari de vesprada, d’una acollida inicial i jocs 
participatius, seguits de la pràctica de jocs 
tradicionals i, finalment, amb jocs cooperatius 
i un espectacle de màgia.
“La nostra intenció ha sigut acostar als dis-
tints barris de la ciutat les activitats infantils, 
totalment gratuïtes, amb tres accions amb les 
quals també pretenem dinamitzar l’activitat 

en estos barris”, ha expressat la regidora de 
Joventut, Belén Sierra.
Ja en 2015, la fira Burisplay va obrir les seues 
portes el dia 3 i el dia 4. L’interior de la Llar 
Fallera es va dividir en diversos sectors, amb 
una gran oferta d’activitats, com ara unfla-
bles, maquillatge, zona virtual amb videojocs 
i simuladors, jocs recreatius, circuit d’autos 
bojos i animal riders. La fira va rebre la visi-
ta la vesprada del dia 3 del camarlenc reial, 
acompanyat per les reines Alejandra Guardino 
i Carmen Doménech; l’alcalde, José Ramón 
Calpe; la regidora de Joventut, Belén Sierra i 
el de Festes, Carlos Solà. 

ComeRCiante, 
apRoveCha tus 
RefoRmas paRa 
haCeR aCCesible 
el loCal. 
es un ConseJo de:

aCodis buRRiana
ConCeJalía de seRviCios soCiales

ConCeJalía de ComeRCio
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ConCluyen las v JoRnadas multidepoRtivas navidad 
2014 Con un éxito de paRtiCipaCión

El Servei Municipal d’Esports organizó las pa-
sadas Navidades, en colaboración con diferen-
tes clubes deportivos y entidades de Burriana, 
las V Jornadas Multideportivas y de Hábitos 
Saludables, actividad enmarcada dentro del 
ambicioso “Plan de Promoción de Activida-
des Físicas y Deportivas en edad escolar”, Pla 
PATI. Estas jornadas estuvieron dirigidas a 
todo el alumnado de Primaria y primero y se-
gundo de ESO y se celebraron los días 26, 29, 
30 y 31 de diciembre con un total de 94 alum-
nos inscritos, superando las cifras de pasadas 
ediciones.
Siguiendo con la línea del SME de ofrecer a es-
colares hábitos de vida saludables, se volvió a 
impartir la “Escuela de la Espalda”, programa 
de ejercicios aplicados en todos los progra-
mas deportivos municipales así como los al-
muerzos saludables, charlas sobre nutrición 
sobre seguridad vial, diferentes revisiones nu-
tricionales, de espalda, salud bucodental, etc.
Además, aplicando las directrices principales 
del Plan PATI, los participantes disfrutaron de 
una gran variedad de modalidades deporti-
vas con las que enriquecer sus experiencias 
deportivas. Los jóvenes practicaron fútbol, 
fútbol sala, baloncesto, balonmano, hockey, 
natación, softbol, juegos populares de Burria-
na, karate, zumba, atletismo, y muchos más. 
Todas las disciplinas estuvieron encaminadas 
a desarrollar aspectos motrices de los partici-
pantes y consiguieron crear una gran ambien-

te y diversión con la práctica deportiva.
Para concluir la presente edición, se ha cele-
brado la ceremonia de clausura se les entregó 
a todos los participantes el diploma de partici-
pación, los informes de las revisiones y algún 
que otro detalle.
Desde la concejalía de deportes, Juan Fuster, 
ha querido agradecer a todas las empresas 
patrocinadoras, como la Cooperativa Sant Jo-
sep, Gufresco, Horneados Finas, Kumon, Vi-
taldent, Videca, Nutricare, Oakley, McDonalds 
Vila-Real, Clínica Granell y Centre Podològic 
Gustavo Agustí, su implicación en el proyecto, 
a los clubes su colaboración en el desarrollo 
de las actividades así como a los padres que 
a lo largo del año confían en el SME para la 
formación de sus hijos.
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CelebRaCión de la 
fiesta de fin del pRimeR 
tRimestRe del sme

JavieR pastoR andRés, 
doble Campeón de españa 
de taekwondo

El pasado sábado 20 de diciembre tuvo lugar 
en la Piscina Municipal y calles aledañas la 
Fiesta Final del 1º Trimestre de los Cursillos 
de Piscina y Deporte Escolar, organizada por 
el Servei Municipal d’Esports, con la participa-
ción de más de 150 niños y niñas.
La Fiesta del Trimestre es un evento ya tradi-
cional en el calendario del SME, que congrega 
a todos los usuarios y escolares que partici-
pan en las actividades rutinarias del Servei 
y en la que se hace entrega de los diplomas 
conmemorativos del período. A lo largo del 
matinal, los más bebes y “babys” reunieron a 
su alrededor a un buen número padres y ma-
dres, que colmaron el aforo del vaso pequeño 
de la piscina para compartir juegos en el agua. 
Los jóvenes de 4 a 8 años se organizaron en 
dos grupos por juegos recreativos en el agua, 
mientras que de 9 a 14 años practicaron en las 
calles que rodean la piscina distintas discipli-
nas como hockey, baloncesto, atletismo, bad-
minton, tras calentar con una clase de baile 
infantil.
Para concluir la fiesta se entregaron diplomas 
del período y se hicieron fotos de grupo, con 
los monitores, padres y la tradicional foto de 
familia con todos los presentes.
El 7 de enero se retomó la actividad “cursi-
llista”, en la que 1.500 usuarios de todas las 
edades se han puesto en movimiento tras el 
receso de Navidad para continuar el cuidado 
de la salud a través del deporte. Los cursillos, 
como es habitual, son de piscina para niños y 
adultos, actividades en seco, así como todas 
las actividades del deporte escolar.
Recordamos que en este curso 2014-2015 el 
Servei Municipal d’Esports de Burriana ha ba-
tido su récord de matriculados en las Activi-
dades Deportivas, con un total de 1.737 usua-
rios, tanto en actividades “cursillista” o con su 
participación en las escuelas deportivas. En 
buena medida, el lanzamiento del “Pla PATI” 
ha propiciado un incremento en los grupos de 
Deporte Escolar, con más de 45 grupos forma-
dos en los centros escolares, recogiendo un 
número total de 750 alumnos matriculados.

El alcalde de Burriana, José Ramón Calpe 
-acompañado por el concejal de Deportes, 
Juan Fuster-, recibió a principios de enero en 
el Ayuntamiento al joven burrianense Javier 
Pastor Andrés, al que felicitaron con motivo 
del doble campeonato de España de taekwon-
do logrado en Pontevedra el pasado mes de 
diciembre, en categorías cadete A-37 e infantil 
T-1 y en las modalidades de técnica poomsaes 
y combate. Asimismo, también reconocieron 
al joven deportista el campeonato autonómico 
conseguido en diciembre, en el que revalidó el 
título, y el haber sido seleccionado en catego-
ría júnior.
Pastor, acompañado por su madre, mostró 
sus últimas medallas de oro y desgranó ante 
Calpe y Fuster su trayectoria y palmarés en 
el taekwondo, con un gran número de títulos 
provinciales, autonómicos y nacionales. Ade-
más, les avanzó sus próximos retos, entre los 
que figura la Copa Federación en Valencia y la 
posibilidad de participar en el próximo cam-
peonato europeo.
Javier estudia en el IES Llombai y pertenece 
al club de taekwondo Son Su de Burriana, al 
igual que su hermano pequeño, que también 
es campeón autonómico en su categoría y lo-
gró el bronce en el Campeonato de España. 
Javier Pastor se inició en este deporte hace 
cuatro años y medio de la mano de su padre, 
también campeón de taekwondo, y entrena to-
dos los días una media de tres horas sin des-
cuidar sus estudios. Su ilusión, según explicó 
a Calpe y Fuster, es seguir progresando, cose-
chando títulos y sueña con participar en unas 
Olimpiadas.
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Espectacle “Mujeres 
de revista y zarzuela”, 
dirigit per Sento Blai
Diumenge 8 de febrer, 19 h, Teatre Payà.
La revista amb la seua música tan coneguda, 
espectacular  està unida a la sarsuela pels 
mateixos autors. Alonso, Guerrero, Chueca, 
etc., fan d’este espectacle la referència per als 
amants d’estos gèneres musicals. La música, 
amb l’orquestra en directe, s’uneix per a 
donar-li la qualitat que requereix. Passen-ho 
bé amb la revista i la sarsuela.

Elenc artístic: María José Martos, Estíbaliz 
Ruíz, Aurora Frías, Isabel Torrijo, Rafael 
Álvarez de Luna, Manuel Valero i Quique Llorca. 

Preus: 15 € platea i 12 € amfiteatre.

Venda d’entrades: Del 26 al  29 de gener i  dies 2, 
4, 5 i 6 en l’Oficina d’Activitats Culturals, Carrer 
Hortolans de 9h a 13 h. Divendres 6 de 18 a 20 h, i 
diumenge 8 a partir de les 17 en taquilla.

Exposició de pintura i talla en fusta de Vicente de las Liras. Inauguració dijous 22 de gener, 19 h, CMC La Mercé. Fins 
al 22 de febrer.

IX Concurs de Teatre en Valencià. Divendres 30 de gener a les 22:30 h i diumenge 1 de febrer a les 18 h. Teatre Payà. 
Associació Cultural Falla Don Bosco.

V Concurs de Música de Cambra Ciutat de Borriana. Divendres 30, dissabte 31 de gener i diumenge 1 de febrer. 
Auditori Juan Varea.El concurs tindrà dos modalitats: A i B. Els horaris seran:Modalitat A: Divendres de vesprada, 
acte inaugural i prova final. Diumenge a les 14 h. Acte de Clausura.Modalitat B: Dissabte de matí, acte inaugural 
i acreditació. Dissabte de matí i vesprada, prova eliminatòria. Diumenge de matí, prova final. A les 14 h. Acte de 
clausura.Entrada gratuïta fins a completar l’aforament.

Concert del Cor Carnevale amb motiu del 75 aniversari del Col·legi Salesià de Borriana i 200 anys del naixement 
de Sant Joan Bosco.Dissabte 31 de gener a les 20 h. Parròquia María Auxiliadora.Entrada gratuïta fins a completar 
l’aforament.

pRogRamaCió CultuRal



Burriana Negra. Castelló 
Negre 2015 Festival del 
génere negre i policíac

Dimarts 10 de febrer, 19.30 h, Teatre Payà.Projecció 
de Casablanca (Michael Curtiz, 1931). Entrada gratuïta 
fins a completar l’aforament

Dimecres 11 de febrer, 19:30 h. Saló de plens de 
l’Ajuntament. Presentació de l’antologia “Máximo 
secreto. Once relatos de espías y tres casos reales” 
dels editors Fernando Martínez Laínez i José Luis 
Caballero.

Dijous 12 de febrer, 19.30 h, Teatre Payà.Projecció d’El 
halcón maltés (John Huston, 1941). Entrada gratuïta 
fins a completar l’aforament

Divendres 13 de febrer, 22:30 h. Teatre Payà. Projecció 
de la pel·lícula “Mindscape”de gènere negre fantàstic o 
thriller psicològic i première amb el seu director Jorge 
Dorado. Entrada gratuïta fins a completar l’aforament.

CultuRa

VIII aplec de Gegants i Cabuts de Borriana. Dissabte, 31 de gener. Trobada de gegants i cabuts de diferents localitats, 
acompanyats de música de dolçaina i tabal. De matí hi haurà tallers a la plaça de la Mercé i a migdia es plantaran els 
gegants al carrer Sant Blai. De vesprada tindrà lloc la desfilada pel centre de la ciutat que acabarà a la plaça Major 
amb un ball de cada parella dels gegants participants i el ball conjunt de tots.

Horari:

11:00 h. Unflables i taller de construcció de cabuts a la plaça de la Mercé (els que s’hagen  construït cabuts podran 
eixir en la desfilada de la vesprada)//12:00 h. Plantada dels gegants al carrer Sant Blai//17:00 h. Desfilada//18:00 
h. Ball final de tots els gegants a la plaça Major. Recorregut de la desfilada: carrer Sant Blai, residencia de Càritas, 
Ausiàs March, Sant Pere Pasqual, plaça de la Mercé, la Tanda, el Pla i plaça Major, 

Exposició “Camino del Cid”. Inauguració 6 de febrer, 19 h. CMC La Mercé. Fins al 15 de març

Festival de Bandes de Sant Blai.Dissabte 7 de febrer, 18:30 h, Teatre Payà.Entrada gratuïta fins a completar l’aforament.

Espectacle “Mujeres de revista y zarzuela”, dirigit per Sento Blai. Diumenge 8 de febrer, 19 h, Teatre Payà.

Burriana Negra. Castelló Negre 2015 Festival del génere negre i policíac. Dimarts 10 de febrer, 19.30 h, Teatre Payà.
Dimecres 11 de febrer, 19:30 h. Saló de plens de l’Ajuntament.Dijous 12 de febrer, 19.30 h, Teatre Payà. Divendres 13 
de febrer, 22:30 h. Teatre Payà.

Memorial José Manuel Fandos Ferrada. Dissabte 14 de febrer, 19 h, Auditori Juan Varea. Amb l’actuació del Cor 
Universitari Sant Yago de València.Entrada gratuïta fins a completar l’aforament.

Projecció de“Cap a Terra promesa”, documental inclós dins del projecte “Del Montgó a Manhattan. Valencians a 
Nova York”  amb guió i direcció de Juli Esteve. Diumenge 15 de febrer, 19 h, Teatre Payà. Entrada gratuïta fins a 
completar l’aforament.



Casal Jove

A.1  CURSOS HOMOLOGADOS POR LA GVA.IVAJ

 A.1.1 FORMACIÓN BÁSICA. Curso de monitor de tiempo libre  (Intensivo Julio).

 A.1.2 FORMACIÓN CONTINUA

 A.1.2.1 Curso de Emociones, Habilidades Sociales y Resolución de Conflictos como recurso                 
del Monitor de Tiempo Libre  31 de enero al 7 de marzo de 2015. Sábados 9:30 a 14:30h

 A.1.2.2. El Monitor/a de Tiempo Libre como Responsable en el Traslado de Grupos. Del 6 al 27 de   
febrero Viernes de 16:30 a 20:30h

 A.1.2.3  Globoflexia, Papiroflexia, Magia, Malabares, Maquillaje. Recursos Manuales para la    
Animación.Del 18 de abril al 30 de mayo. Sábados de 9:30 a 14:30h

A.2  CURSO DE LENGUA DE SIGNOS.

 A.1.2. Impartido por FESORD.Del 24 de enero al 28 de febrero de 2015. Sábadoss de 9.30-14.30 h  (30h)

A5.2  VALENCIÀ  PREPARACIÓ PROVES JQCV

 Dimecres: 18-19:30 Elemental /19:30-21:00 Superior / Dijous: 18-19:30 Mitjà. Inici: 21 de gener

C.3 TALLER DE CREACIÓN DE VIDEOJUEGOS (Gamesonomy)

Taller de iniciación a la creación de videojuegos .Duración del taller: 12 horas .Horario de la actividad: Viernes de 
17.30h a 19.30h. Fechas: Del 6 de febrero al 13 de marzo de 2015. Edad de los asistentes: A partir de 12 años. Número 
máximo de asistentes al taller: 16 

C.7 TALLER D’ESCACS

De enero a marzo 2015. Sábados de 11 a 12 h. A partir de 8 años.

B.2    CURSOS DE FORMACIÓN DE CENTECO

B.2 .1  OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS 18 de febrero de 10 a 12h

B.2. 2  PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓVILES 19 de febrero de 10 a 12h

OTROS CURSOS,TALLERES Y ACTIVIDADES 1er. semestre 2015  que te pueden interesar

- TALLER DE ARTE Y COSTURA

- CURSO DE FOTOGRAFIA (Adofa)

- MANIPULADOR DE ALIMENTOS

- GESTIÓN EMPRESARIAL. EMPRENJOVE

- RISOTERAPIA

- CURSO INGLES TURÍSTICO (smrl A2)

ven infóRmate al Casal Jove de buRRiana de la ofeRta de 
aCtividades del pRóximo tRimestRe



Cma maRtí de viCiana



infoRmaCió muniCipal

melChoR, gaspaR y baltasaR iluminan una mágiCa 
noChe de Reyes

Los Reyes Magos de Oriente desembarcaron 
la tarde del día 5 de enero en el Puerto de Bu-
rriana, lugar al que acudieron muchos niños 
con sus familias para recibirles y darles su 
hospitalidad en su llegada a la ciudad. Desde 
allí, se dirigieron a la Parroquia del Carmen 
para adorar a Jesús y, posteriormente, tuvie-
ron un detalle con niños que les esperaban en 
el Grao, antes de iniciar su recorrido en cabal-
gata por el centro de la ciudad. 
El desfile contó este año con muchas nove-
dades, como los personajes de cuento y dibu-
jos animados que acompañaban al séquito de 
cada rey, fauna marina con hinchables de fan-
tásticas ballenas y peces; bailarinas de danza 
del vientre y pajes a caballo.
Además, una representación viviente de la Sa-
grada Familia, con Jesús, José y María sobre 
una carroza, abrió el paso al Chambelán Real, 

que anunciaba la llegada de las carrozas de 
Sus Majestades, seguidas de los camiones 
con los regalos para todos los niños.
Melchor, Gaspar y Baltasar finalizaron su re-
corrido en la plaza Mayor, donde les espera-
ban centenares de niños. El Ayuntamiento, 
iluminado especialmente para la ocasión, 
fue el lugar desde el que los Reyes Magos se 
dirigieron a los más pequeños en una noche 
mágica, tras recibir del alcalde, José Ramón 
Calpe, la llave maestra para entrar en todos 
los hogares.



infoRmaCió muniCipal

la penya el bou 
aConsegueix el guaRdó al 
bou milloR pResentat de 
la Comunitat valenCiana

la paRRòquia de maRia 
auxiliadoRa exposa paRt 
del llegat del CaRdenal 
taRanCón

El regidor de Festes, Carlos Solá, va felicitar 
els membres de la penya El Bou de Borriana, 
pel Premi al Millor Bou Presentat de la Co-
munitat Valenciana 2013. El guardó els va ser 
entregat als integrants de l’agrupació en el 
transcurs de la gala anual de l’associació en 
defensa de les tradicions de Bous al Carrer, 
celebrada a l’hotel Simba de Xilxes el passat 
29 de novembre. El bou protagonista va ser 
Tunante, marcat amb el núm. 50 de la rama-
deria de Gerardo Ortega, exhibit en les festes 
de la Misericòrdia de Borriana el dijous 12 de 
setembre de 2013 i patrocinat per la penya El 
Bou.
Diversos components de la penya van estar 
presents en l’esmentada gala per a recollir 
l’esmentat guardó, que col·loca el nom de Bo-
rriana al nivell més alt del panorama taurí va-
lencià i serveix com a colofó de la celebració 
del seu 15é aniversari.

Les dependències de la parròquia salesiana 
de Maria Auxiliadora acullen des del 28 de 
novembre una exposició permanent del Car-
denal Vicent Enrique i Tarancón, amb objectes 
personals que van pertànyer al prelat borria-
nenc, així com fotografies, llibres i documents 
d’un gran valor històric, atresorats per la fa-
mília i que ara poden contemplar-se en unes 
vitrines instal·lades a l’efecte.
La família també ha cedit a la parròquia una 
important col·lecció de textos i escrits del 
Cardenal Tarancón, a l’abast dels investiga-
dors que vullguen conéixer millor i estudiar 
en profunditat la figura i el important paper 
en la història del borrianenc més universal.
A la inauguració de l’exposició van assistir 
-junt al nebot del Cardenal, Juan José Enri-
que-Tarancón i el titular de la parròquia, Pas-
qual Lluch- l’alcalde, José Ramón Calpe i el 
regidor de Cultura, Enrique Safont.



infoRmaCió muniCipal

CàRitas i poRta obeRta 
Repleguen més de 7 
tones d’aliments en la 
Campanya del quilo

ChaRlas y un ReCital 
Con motivo del quinto 
CentenaRio de santa 
teResa

más de mil globos dan 
iniCio al 75 aniveRsaRio 
de los salesianos en 
buRRiana

Càritas Borriana i el centre juvenil salesià Por-
ta Oberta van recollir el dia 20 de desembre 
més de 7.000 quilos d’aliments en la vint-i-se-
tena Campanya del Quilo, destinats a les famí-
lies més necessitades de la ciutat. En conjunt, 
més de tres-centes famílies a Borriana han 
sigut les destinatàries dels lots de productes.
Al voltant de sis-centes persones -entre xi-
quets de Dinamita Verda, adolescents del Sec-
tor Jove, monitors de Porta Oberta i exmoni-
tors i col·laboradors- van passar casa per casa 
i cridar timbre per timbre a tots els borria-
nencs per tal de demanar-los que aportaren el 
seu granet d’arena a esta campanya, en forma 
d’aliments no peribles.
La recollida va començar al matí als poblats 
marítims i va continuar a la vesprada al nucli 
urbà de Borriana.

Los días 4 y 5 de febrero, en el convento de 
los Carmelitas de Burriana, se celebrarán dos 
conferencias sobre Santa Teresa de Jesús, 
coincidiendo con el quinto centenario de su 
nacimiento, a cargo del P. Rafael León OCD. La 
primera lleva por título La samaritana. El agua 
viva, y la segunda Rezar el Padre nuestro con 
Santa Teresa. El viernes día 6, está previsto un 
recital de música en la iglesia de San José.

Los alumnos del colegio salesiano San Juan 
Bautista de Burriana soltaron más de mil glo-
bos el pasado 14 de enero para dar la bienve-
nida al 75 aniversario del colegio y al bicen-
tenario del nacimiento de San Juan Bosco. 
Los escolares, de todas las etapas, estuvieron 
acompañados por sus profesores, la comuni-
dad salesiana, trabajadores del centro y varios 
padres y madres.



agenda digital de la Comunitat valenCiana 2014-2020
El Consell acaba d’aprovar l’Agenda Digital de la Comunitat 
Valenciana 2014-2020 (www.agendadigital.gva.es), compro-
mesa amb l’impuls d’un creixement econòmic intel·ligent, 
sostenible i integrador en l’àmbit de la Comunitat.
La incorporació de les tecnologies de la informació i les 
comunicacions (TIC) en tots els àmbits de la societat, 
l’anomenada societat digital, és considerada un element clau 
per a aconseguir l’anomenat creixement intel·ligent, basat 
en la innovació i el coneixement. S’estima que el sector de 
les TIC és directament responsable del 6 % del PIB europeu, 
i que contribuïxen un 20% al creixement de la productivitat 
general de l’economia.
D’altra banda, les TIC són sens dubte un element clau per a 
ajudar les administracions a oferir servicis públics de quali-
tat, optimitzant al mateix temps l’ús dels recursos. Atés que, 
a més, faciliten la reducció de les càrregues administratives 
per a ciutadans i empreses, constituïxen una ferramenta 
molt eficaç per a augmentar la competitivitat i, per tant, afa-
vorir l’activitat econòmica.
Per tot això, les TIC estan en el centre de les estratègies del 
nostre entorn per al creixement i l’ocupació. La Comissió Eu-
ropea va incloure el creixement intel·ligent com una de les 
seues prioritats en l’estratègia comunitària Europa 2020 i 
va desenvolupar l’Agenda Digital per a Europa com una de 
les seues iniciatives emblemàtiques. Per la seua banda, el 
Consell de Ministres va aprovar, al febrer de 2013, l’Agenda 
Digital per a Espanya i diverses Comunitats Autònomes des-
envolupen els seus propis plans estratègics en TIC, adaptats 
a les seues competències i entorn regional.
L’ Agenda Digital de la Comunitat Valenciana (ADCV), que 
orientarà les seues activitats en matèria de societat digital 
i TIC en els pròxims set anys, té un pressupost de 636,60 
milions, dotació que estarà distribuïda entre els programes 
pressupostaris de les Conselleries que desenvolupen els 
plans i projectes específics.
Este termini per a desenvolupar els projectes de l’ ADCV està 
sincronitzat amb el Marc Financer Plurianual de la Unió Eu-
ropea 2014-2020, de manera que el seu desenvolupament 
vaja en paral·lel amb el nou programa de Fons Estructurals.
Per la seua banda, els recursos econòmics de l’ ADCV comp-
taran amb el cofinançament al 50% per part dels fons euro-
peus a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regio-
nal (FEDER).
L’objectiu de l’ ADCV és aprofitar el potencial transforma-
dor de les TIC com a palanca per a afavorir el canvi cap a 
un model econòmic sostenible, basat en la innovació i el co-
neixement, un model social inclusiu basat en una ciutadania 
participativa i altament capacitada.
L’ ADCV se centra en tres eixos estratègics d’actuació que 
inclouen iniciatives en l’àmbit de les TIC de totes les conse-
lleries. El primer dels eixos, denominat Ciutadania Digital, 
tindrà una dotació de 279,1 milions d’euros, seguit de l’eix 

d’Administració Digital, amb 209,3 milions, i de la denomi-
nada Economia Digital, amb un pressupost de 148,1 milions.

El primer eix estratègic, la ciutadania digital, té com a objec-
tiu la incorporació plena dels ciutadans a la societat digital. 
Per a això aprofita el potencial de les TIC per a acostar als 
ciutadans serveis públics essencials com són l’educació, la 
sanitat i l’Administració de justícia, i inclou línies d’actuació 
específiques per a estos àmbits. Estes actuacions es com-
plementen amb les línies dedicades al govern obert, les ciu-
tats intel·ligents i la lluita contra l’exclusió digital, en concret, 
afavorint la seguretat i la confiança en la xarxa.
El segon eix estratègic se centra en l’Administració digi-
tal. En este àmbit, les actuacions es dirigixen a completar 
els avanços en la provisió de servicis públics digitals dels 
últims anys, amb la implantació de la tramitació electròni-
ca completa dels procediments que permeta aconseguir 
l’administració sense paper. A més, la Generalitat impulsarà 
el procés de millora i innovació en la gestió dels recursos 
TIC ja iniciat, amb una decidida política que permeta elimi-
nar redundàncies i abordar un procés ordenat de renovació 
tecnològica.
El tercer eix estratègic, l’economia digital, se substancia en 
unes línies d’actuació encaminades a la innovació tecnològi-
ca de les empreses, la seua especialització en mercats con-
crets i l’increment de la seua productivitat. Així mateix, inclou 
les actuacions necessàries per a millorar la capacitació tec-
nològica dels empleats, reforçar el sistema d’I+D+i valencià 
i fomentar el desplegament de xarxes de banda ampla de 
nova generació per a afavorir l’aparició de noves oportunitats 
de negoci.
L’ADCV està organitzada en una jerarquia de conjunts de qua-
tre nivells. El primer nivell agrupa totes les actuacions en els 
tres eixos bàsics: ciutadania, administració pública i econo-
mia i ocupació. Cada un d’estos tres eixos se subdividix, en 
un segon nivell, en un total de 17 línies estratègiques, que 
establixen dominis d’actuació amb característiques pròpies, i 
exigixen una estratègia específica i diferenciada.
Com a tercer nivell, cada línia estratègica es dividix en un 
total de més de 70 actuacions definitòries, cada una, de 
l’objecte d’un pla operatiu específic que s’haurà de substan-
ciar, al llarg del desenvolupament de l’ADCV, en un conjunt 
homogeni de projectes concrets, constitutius del quart nivell 
de l’ADCV i que són el seu treball i els seus resultats efectius, 
dins d’un marc coherent.
Més enllà dels beneficis directes derivats de l’aplicació 
d’estes mesures, s’espera que l’ADCV contribuïsca a acos-
tar la Comunitat Valenciana als nivells d’ús de la tecnologia 
dels països més avançats d’Europa, que puga competir amb 
eficàcia en el mercat digital únic, i a fer de la Comunitat un 
punt de referència en algunes especialitats tecnològiques 
ben definides.

Ciutats intel·ligents



adi

“Podem entendre la gelosia com un estat afectiu caracteritzat per la por de perdre o 
veure reduït l’afecte d’algú estimat” 

En moltes ocasions quan la família ha d’augmentar amb l’arribada d’un nou xiquet, 
els pares presenten sentiments de gran alegria al costat de cert neguit pensant en la 
reacció del germà major.

Quan naix el nadó, tot comença a girar al voltant d’ell: l’afecte, l’atenció de tots.... Amb 
això, el germanet major, que sempre havia estat el centre d’atenció,  pot trobar-se 
relegat i sentir-se malament.

Aquesta és una situació absolutament normal per la qual no convé crear excessiva 
alarma (alguns autors afirmen i tot que la gelosia forma part d’una etapa normal i 
necessària del desenvolupament evolutiu, que ajuda els xiquets a madurar).

Podem fer que aquesta sensació de malestar es reduïsca i que no arribe a situacions 
més serioses tenint en compte alguns suggeriments.

Rebaixar el nostre propi nivell de preocupació davant aquesta situació, així com una 
bona dosi de trellat, ajudarà molt.

A nivell general és important intentar que els nostres menuts aprenguen a    alegrar-se 
de les coses bones que els passen als altres. Aquesta és una sana pràctica que ajuda 
a previndre comportaments envejosos i que podem ensenyar amb el nostre propi 
exemple: que perceben que ens alegrem també nosaltres de totes les coses positives 
que els passen als nostres veïns, familiars i amics.

És molt important educar els nostres menuts de manera que cresquen    segurs d’ells 
mateixos: com més confiança en si mateix té un xiquet, menys insegur se sentirà 
davant l’arribada d’un germanet.

Per anar aconseguint açò, convé donar-los la major autonomia possible. 

Si el xiquet se sent capaç d’anar aprenent a fer cada vegada més coses a soles i no és 
un xiquet excessivament protegit per nosaltres, sentirà cada vegada més confiança en 
si mateix i eixa seguretat l’ajudarà molt davant l’arribada d’un nou germà (i realment 
davant qualsevol situació).    

Hem d’intentar  no fer per ells el que puguen fer per si mateixos. No cal dir que cal 
tindre molta paciència i anar ensenyant-los a ser autonoms, adaptant-nos a l’edat de 
cada xiquet.

És important que el xiquet tinga una bona autoestima. Diem que algú té una alta 
autoestima quan es valora positivament i està satisfet amb les seues habilitats i 
accions. Aquestes persones tenen confiança en elles mateixes. 

Aquestes són algunes qualitats que convé que anem desenvolupant en els nostres 
xiquets des de menuts perquè aprenguen a sentir-se bé amb ells mateixos i per tant 
minimitzen les possibilitats de desenvolupar conductes envejoses.

També podem tindre en compte algunes consideracions que ens ajudaran davant 
l’arribada d’un nadó.

Convé explicar-li el què està a punt de passar, adaptant-nos a la seua edat

Podem ensenyar-li al xiquet fotografies de bebés i parlar d’ells. (Molts esperen jugar 
immediatament amb el seu germanet i han de saber com són per a adonar-se que per 
a determinats jocs encara haurà d’esperar un temps.)

Podem demanar-li que realitze un dibuix del nou germà.

Parlar-li de com de bé que ho passen determinats xiquets que conega que tenen 
germanets (per a que ho vaja veient de forma positiva).

Demanar-li que prepare un regal per a quan arribe el bebé.

l’aRRibada d’un geRmanet: 
la gelosia.

Explicar-li amb anticipació qui el cuidarà el dia del part.

Dir-li com d’orgullós estarà el bebé de tindre’l com a germà o germana.

Si cal canviar-lo d’habitació o dur-lo a una escola infantil, ho farem amb suficient 
antelació perquè no ho associe amb l’arribada del bebé.

Podem aprofitar i ensenyar-li fotos, roba i joguets de quan ell va ser bebé.

Quan arribe el nadó.

És important intentar que el xiquet puga visitar el bebé i sa mare en la clínica.

Podem tindre preparat un regal de part del bebé. 

Convé implicar el fill major en la cura del bebé (acostar-nos els bolquers, ajudar a 
posar crema als peus, etc.).

Permetre-li acariciar al menut.

No realitzar comparances.

Demanar certa sensibilitat als familiars i amics que vénen a conèixer el bebé intentant 
que no se centre la seua atenció només en el més menut (però sense dir-los-ho davant 
del major).

Procurar establir un temps diari per a  jugar amb el major.

L’important és intentar aconseguir que tots gaudiu junts de l’augment de la família.    
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hemos mejorado la 
situación económica y la 
calidad democrática del 
ayuntamiento de burriana
Cuando comenzó el mandato de esta Corporación 
Municipal en 2011, nos encontrábamos en 
una situación muy complicada. En debates 
entre candidatos en la precampaña, a una 
pregunta muy concreta sobre si íbamos a 
incrementar el IBI, fuimos los únicos que no lo 
descartamos, conscientes de las dificultades 
que atravesábamos y las que podíamos encarar 
en el futuro inmediato.
En estos cuatro años, la situación ha ido 
mejorando muchísimo en el caso del 
Ayuntamiento de Burriana. Habíamos llegado 
a un nivel de endeudamiento preocupante, 
también por resoluciones judiciales que 
debíamos cumplir, pero gracias a una seria 
disciplina económica hemos logrado remontar y 
superar las dificultades y ello nos ha permitido 
rebajar el IBI en 2014 y también en 2015, año en 
el que los ciudadanos pagarán menos todavía 
por este impuesto.
Nuestra prioridad ha sido la reducción de 
deuda y de los intereses, sin contraer nuevas 
obligaciones. Esta menor carga financiera la 
hemos trasladado a los ciudadanos con una 
rebaja de impuestos, no sólo del IBI, sino de 
los vados y la congelación del resto de tributos; 
y, por otra parte, hemos podido hacer algunas 
inversiones significativas, como la prolongación 
de la avenida Cañada Blanch y su conexión 
entre las carreteras del Puerto y del Grao; o 
la instalación de césped artificial en el Campo 

Municipal de Fútbol de San Fernando, ya 
realizada; así como la mejora y ampliación de 
parques, jardines y zonas de juegos infantiles; 
o el parque canino que acabamos de inaugurar.
Otro de nuestros logros ha sido mejorar la 
calidad democrática, la transparencia y la 
participación de los burrianenses en la política 
municipal. Así, el Ayuntamiento de Burriana 
ha sido pionero en impulsar un Portal de la 
Transparencia (https://sede.burriana.es/index.
php/es/portal-de-transparencia) y en aprobar 
reglamentos para constituir el Consejo Social de 
la Ciudad y la Comisión Especial de Sugerencias 
y Reclamaciones.
Queremos con ello implantar un sistema para 
que los burrianenses participen en la política, 
no sólo cuando les mueva a ello un interés 
particular, sino también para formular quejas 
o sugerencias; y nosotros nos comprometemos 
a estudiarlas todas, atenderlas y darles una 
respuesta razonada.
Este avance lo complementaremos en 
breve con la gestión electrónica integral de 
la Administración Municipal, con el fin de 
modernizarla, hacerla más ágil y efectiva.
Estas han sido, en resumen, las dos grandes 
líneas de los últimos años de gobierno del Partido 
Popular en el Ayuntamiento de Burriana. Por un 
lado, hemos mejorado la situación económica 
y hemos puesto las bases para que la ciudad 
pueda encarar cualquier ejercicio futuro con 
mucha más tranquilidad y sin tener que exigir 
más a los ciudadanos.
Por otro, trabajamos para hacer más participativa 
la democracia, sobre todo en un momento de 
tanta confusión y crispación política.
El Partido Popular de Burriana habrá dejado 
a finales de mayo, dentro del contexto en el 
que nos encontramos, un muy buen balance y 
eso los ciudadanos lo sabrán apreciar. Si uno 
reflexiona y mira el contexto en el que hemos 
gobernado, tendrá muy claro que deberá seguir 
apostando por el Partido Popular, por una 
parte porque ha demostrado que puede llevar 
adelante una buena gestión, beneficiosa 
para los ciudadanos; y porque cualquier 
otra alternativa le debe generar una mayor 
desconfianza e incertidumbre.
Deseamos a los burrianenses que 2015 sea 
para ellos un año mejor que 2014, que ya lo 
fue mejor que el 2013.
GRUPO MUNICIPAL DEL PP pp@burriana.es
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“des-pRopósitos” de año nuevo 
del pp.

Si los Reyes Magos de Oriente le echaran un vistazo al 
Ayuntamiento sólo tendrían ganas de dejarles carbón 
(del de verdad) a los ediles del PP, antes de abdicar 
irrevocablemente por el susto. Y es que, en esta época 
de balance, la realidad más bochornosa se impone: en 
2014 Burriana no ha avanzado nada en lo importante. 
Podríamos hacer un “corta-pega” de nuestro artículo 
del BIM de enero de 2014, que titulamos “2013: otro 
año perdido”, en el que denunciábamos la nula gestión 
de los PoPulares. 
“La vida sigue igual”, decía la canción. En este caso nos 
quedaríamos cortos, porque muchos asuntos están 
aún peor que hace un año:
-LA PAPELERA: sigue siendo la madre de todos los 
disgustos, dando origen todavía hoy a Sentencias 
millonarias que no dejan invertir ni un euro en Burriana, 
amén del desinterés del PP por realizar ninguna 
inversión: sólo pagamos deudas y poco más.
-SANT GREGORI: ni con el “video” en ruso, ni con 
reuniones, ni con absolutamente nada se consigue 
adelantar. Es el paradigma de la nefasta gestión del PP 
que ha retrasado este importante PAI y los beneficios y 
empleos que hubiera generado para Burriana durante 
más de una década. Justo pocos días antes de redactar 
este artículo, por si fuera poco, hemos sabido que la 
empresa se ha declarado en concurso de acreedores. 
El qué va a pasar ahora sólo genera incertidumbre y 
el mayor hundimiento de las expectativas… pero sea 
como fuere la realidad objetiva no es otra que, a causa 
de la inacción del PP y su equipo de gobierno, estamos 
como estamos, perdiendo oportunidades.
-ARENAL SOUND: otro tanto de lo mismo. Sólo que 
esta vez parece más claro que nunca que el festival, 
que ya lleva cinco ediciones, no ha cumplido jamás 
(presuntamente) con los requisitos legalmente 
exigibles, pues las licencias se otorgaron siempre con 
condicionantes que, al parecer, jamás se han cumplido 
y… ¿Qué ocurre si no hay licencia? Pues que el Sr. 
Calpe se lava las manos, pasando la pelota al tejado de 

la Conselleria, mientras se dedica a hablar de futuras 
renovaciones que hipotequen a gobiernos posteriores. 
Entretanto, la empresa ha recurrido judicialmente las 
resoluciones que le imponen el pago de unos 124.901 
€ por los cánones de tres años. Vamos: que no quieren 
pagar lo que les “toca”, el Ayuntamiento se gastará los 
cuartos en pleitos , y encima Calpe, Montagut y etc., se 
dedican a hablar de “renovación”. Apoteósico. 
-LA MARJAL: pasan los años y le PP continúa “pasando 
con canciones” a los vecinos a quienes un día su 
adorado alcalde Ferrada “els va vendre en terra plana” 
generándoles un problema que perdura hasta nuestros 
días y que no solucionan. En su día se habló del famoso 
“plan” que iba a ser la “solución” de Bonig al problema. 
¿Qué se ha adelantado? Pues miren: nada. Si no, 
juzguen por ustedes mismos.
-INFRAESTRUCTURAS: otro tanto de lo mismo. La 
carretera del puerto, el antiguo instituto de Llombai, el 
antiguo ambulatorio, el nuevo llar fallero, el IES Jaume 
I, y ese largo etc. que ustedes conocen. Todo parado 
(y deteriorándose). Eso sí: los propietarios del último 
tramo de la avenida Cañada Blanch ha cobrado buenos 
cuartos vendiendo sus terrenos para terminar un vial 
“prioritario” paralizado más de un lustro por el PP, y 
es que queda muy bonito inaugurar “cositas” cuando 
vienen elecciones.
Pero ahí no acaba la cosa, no señor: en 2014 el PP ha 
adelantado el pago del IBI para tapar las vergüenzas 
de sus “malpagadoras” Consellerias, ha decidido 
privatizar el alcantarillado y ha aprobado una ordenanza 
de vados de vergüenza entre otros “regalitos” que 
como herencia dejarán a la futura corporación, verbi 
gratia, casi siempre, de Javier Perelló: ese señor que 
nos hubiera salido mucho más barato a todos los 
ciudadanos si el PP hubiera decidido pagarle por no 
acudir al Ayuntamiento, pues las gestiones en las que 
ha estado “por el medio” han dejado a Burriana al borde 
del abismo. Y es que, aunque en los juzgados a veces 
se gane y otras se pierda, lo cierto es que en todos los 
temas de importancia –urbanísticos principalmente- 
los tribunales están condenando al Magnífico al pago 
de sumas de escándalo. Además de los consabidos 
pleitos de la Papelera, se unen la A-24, A-25 y A26, o 
el cementerio (de “rabiosa” actualidad), que pueden 
hacer peligrar, de devenir firmes las Sentencias, la 
economía del Ayuntamiento ¡Menudos regalitos post-
navideños!
¿Y que hace el PP? NADA, para variar. Impedir con 
sus votos que el nombre de un delincuente (sí, sí, 
Carlos Fabra, amado y amigo del PP burrianense), 
desaparezca de los lugares de honor de las placas de 
muchos edificios públicos. 
No desesperen: nuevos tiempos se acercan. Entretanto, 
feliz 2015. 

Visite nuestra web: www.pspvborriana.com
Contacte con nosotros: psoe@burriana.es
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bien y mal
La moral es lo que hace a uno sentirse bien y lo inmo-

ral es lo que hace a uno sentirse mal
Ernest Hemingway

Solo hay una manera de hacer las cosas, y es hacerlas 
bien.
Y aún sabiendo que es imposible hacer las cosas a gus-
to de todos, hay que intentar dar satisfacción a la ma-
yor parte posible, sin mirar ideologías ni procedencias.
Frente a ataques espurios y rabiosos, trufados de men-
tiras y dignos de quien ha perdido su apoyo y ve pe-
ligrar su injustamente ganada forma de vida, CIUTA-
DANS INDEPENDENTS PER BURRIANA/CIBUR expone 
esta serie de medidas destinadas a mejorar la calidad 
de vida de Burriana y sus ciudadanos.
En lo referente a JUVENTUD, proponemos
a) Iniciar trámites y contactos para la creación de una 
CIUDAD DEL OCIO en nuestro término, con una ubica-
ción adecuada de forma que nuestros jóvenes no deban 
desplazarse a otras localidades.
b) Firmar convenios con empresas de transportes a fin 
de facilitar el desplazamiento de nuestros jóvenes a 
universidades y centros de estudios.
c) Implantación de una ESCUELA DE FORMACION, en 
coordinación con las empresas de la zona, a fin de for-
mar profesionales adecuados a las necesidades labo-
rales reales.
d) Promoción de los JOVENES TALENTOS mediante 
certámenes de pintura, fotografía, música, etc.
En cuanto a CULTURA, planteamos
a) Iniciar gestiones para conseguir una frecuencia mu-
nicipal de RADIO Y TELEVISION.
b) Recuperar el CINE en Burriana, aprovechando el 
Teatro Payá en invierno y la zona marítima en verano
c) Ampliar el horario de la BIBLIOTECA MUNICIPAL, 
adecuándolo a las necesidades de los estudiantes, y 
adaptar salas de estudio dotándolas de la infraestruc-
tura necesaria. Crear delegaciones de la Biblioteca 
Municipal, a fin de acercar la lectura al ciudadano.
d) Dotar al TEATRO PAYA de una programación amplia 
y plural.
e) Activar “ZONAS wIFI”” con el fin de facilitar el acce-

so a las redes sociales y nuevas tecnologías a todos los 
ciudadanos de Burriana.
En lo concerniente a FIESTAS, presentamos
a) Apoyo a la FEDERACION DE FALLAS como organismo 
director y gestor de las fallas en nuestra ciudad, con la 
consiguiente desaparición de la Junta Local Fallera.
b) Modificación de las subvenciones a las entidades fa-
lleras, primando el importe dedicado a la construcción 
del monumento.
c) Inclusión de representantes de la Penyas en la CO-
MISION DEL TORO de las Fiestas de la Misericordia 
para que su protagonismo sea mayor.
d) Creación de un PROGRAMA ALTERNATIVO durante 
las fiestas de nuestra localidad, a fin de dar satisfac-
ción a los deseos de la mayor población posible.
e) Compromiso con los TALLERES y GANADERIAS LO-
CALES con el objetivo de que cubran algunos de los es-
pectáculos de nuestra ciudad.
Este mes tenemos PERLAS DE ARANJUEZ (MON 
AMOUR)
“Cibur debería presentar sus cuentas para la fiscali-
zación” Grupo de estómagos agradecidos del Equipo 
de Gobierno. Cibur no está obligado a presentar cuen-
tas porque no percibe financiación pública alguna, al 
contrario que PP (24,5 millones de euros) y el PSOE 
(14 millones de euros). Y que esto lo pida el partido de 
Barcenas y sus papeles,  de Rato y sus tarjetas black, 
de Fabra y sus loterías, de Camps y su Fórmula 1, de 
Castedo, de Cotino, de Matas, de Costa, de Granados. 
Un partido que remodela su sede con dinero “b” y que 
esta imputado por enriquecimiento injusto. Un partido 
que se plantea celebrar reuniones en las cárceles por-
que es donde están (y estarán) muchos de sus dirigen-
tes. Hay que tener mucha cara. Y ningún proyecto para 
Burriana.
“La señora Aguilera igual vale para un roto que para un 
descosido” Equipo “sálvese quien pueda” de Gobierno. 
Ustedes tienen un concejal que ha ¿ejercido? las dele-
gaciones de Personal, Urbanismo, Atención Ciudada-
na, Régimen Interior, Policía, Protección Civil, Fiestas, 
Comercio, Mercado, Agricultura, Medio Ambiente y 
Nuevas Tecnologías. Y ni sirve para un roto ni para un 
descosido. Y no es el único.
“Cibur fue sancionada por la Junta Electoral” Miem-
bros “hoy concejales, mañana parados” del Equipo de 
Gobierno. M E N T I R A. Eso es falso y lo saben. Ustedes 
promovieron la sanción y la Junta Electoral la archivó. 
Un Partido con tantas experiencias, malas en su ma-
yoría, con jueces y condenas es extraño que se equivo-
que. A no ser que crean, como el ladrón, que todos son 
de su condición.

VAMOS........AHORA ES EL MOMENTO.
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ple oRdinaRi 4/12/2014
El Ple aprova per majoria, amb els vots a favor del PP 
i El Ple aprova per unanimitat la proposta de modifica-
ció dels estatuts del Consorci Concessionari d’Aigües 
(xarxa d’abastiment de la Plana), reanomenant la dis-
posició addicional, que passa a denominar-se dispo-
sició addicional primera i incorporant una disposició 
addicional segona que diga: ‘L’Administració a la qual 
està adscrit el Consorci Concessionari d’Aigües (xarxa 
d’abastiment de la Plana) ha de ser l’Excma. Diputació 
Provincial de Castelló’.

El Ple adjudica per majoria, amb els vots a favor del 
PP (11) i l’oposició de PSOE i CIBUR (7+3), la contrac-
tació de la gestió dels serveis municipals d’abastiment 
d’aigua potable i clavegueram de Borriana a la mer-
cantil Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, SA 
(Facsa), amb les següents condicions econòmiques: un 
cànon anual per a l’Ajuntament de 250.000 euros, un 
percentatge del 32% dels ingressos anuals del servei 
d’abastiment destinat anualment a la renovació de la 
xarxa, un percentatge del 90% dels ingressos anuals 
del servei de clavegueram destinat a la renovació de la 
xarxa i una baixa del 30% aplicada als preus unitaris en 
l’execució d’obres de renovació de xarxes.

El Ple declara deserts per unanimitat els concursos 
convocats per a la selecció i adjudicació de la condició 
d’urbanitzador dels programes d’actuació integrada de 
les unitats d’execució B-6 i B-7 de sòl urbà residen-
cial del vigent Pla general d’ordenació urbana, tenint 
en compte que les condicions de connexió elèctrica 
que determina l’empresa subministradora per a les 
esmentades unitats suposen una alteració del contin-
gut de les bases particulars del concurs de selecció. 
Així mateix, s’autoritza la devolució a la mercantil Ac-
tividades Integradas Urbanísticas, SL, de les fiances 
dipositades per import, respectivament, de 39.500 i de 
78.000 euros.

El Ple accepta per unanimitat les condicions del conve-
ni marc subscrit el 5 de maig de 2014 entre la Generali-
tat Valenciana i l’entitat Ecovidrio, així com la renovació 
de l’adhesió del municipi de Borriana al referit conveni.

El Ple manifesta per majoria, amb els vots a favor de 
PP i PSOE (11+7) i l’oposició de CIBUR (3), la confor-
mitat de l’Ajuntament de Borriana a les condicions es-
tablides per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer 
per a la concessió d’aigües subterrànies a l’avinguda 
de la Mediterrània amb destinació a ús domèstic (Are-
nal Sound).

El Ple aprova per unanimitat el Pla estratègic de sub-
vencions per a l’exercici de 2015, formulat per l’Alcaldia 
Presidència, així com la memòria explicativa dels ob-

jectius, els costos de realització i les fonts de finança-
ment de les subvencions per atorgar.

El Ple aprova per unanimitat les bases que han de regir 
el procediment de selecció per a la constitució d’una 
borsa de treball de professor de música, en especiali-
tat de trompa, per al Centre Municipal de les Arts Rafel 
Martí de Viciana.

El Ple queda assabentat per dació de compte dels 
acords adoptats per la Junta de Govern Local en 
les sessions realitzades entre els dies 21/10/2014 i 
17/11/2014, ambdós inclosos; així com de les resolu-
cions dictades per l’Alcaldia Presidència, que consten 
a la Secretaria Municipal, corresponents al període del 
27/10/2014 al 23/11/2014, ambdós inclosos.

Despatx extraordinari

El Ple aprova per majoria, amb els vots a favor del 
PP (11) i l’oposició de PSOE i CIBUR (7+3), l’esmena 
de substitució del PP a la moció presentada pel Grup 
Municipal Socialista, amb l’acord d’instar la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies a establir un cri-
teri comú per a la retirada d’honors, reconeixements 
i distincions en llocs públics a aquells responsables 
polítics condemnats fermament per causes delictives. 
La moció inicial del PSOE sol·licitava la retirada imme-
diata de totes les plaques.

Precs i preguntes

Javier Gual pregunta a la regidora d’Educació, Ana 
Montagut, sobre la licitació del col·legi públic Cardenal 
Tarancón. Respon Ana Montagut.

Javier Gual pregunta al regidor de Cultura, Enrique 
Safont, si serà possible l’obertura del Museu Cardenal 
Tarancón i quan. Respon Enrique Safont.

Javier Gual pregunta al regidor de Via Pública, Javier 
Perelló, si s’ha avançat en l’habilitació d’un aparca-
ment per a camions a l’escorxador comarcal. Respon 
Javier Perelló.

Javier Gual pregunta a l’alcalde, José Ramón Calpe, per 
l’estat d’execució d’obres per a rehabilitar l’immoble 
de l’antic institut Llombai i si, arran de l’informe que 
consta en Resolució d’Alcaldia núm. 3837/2014 (el 
mal estat de conservació, i la valoració dels treballs 
en 20.000 €), per què l’Ajuntament no ho ha fet abans. 
Respon l’alcalde, José Ramón Calpe.

Rosa Marco desitja aclarir part de la intervenció 
d’Enrique Safont, en relació amb la moció presentada 
sobre les plaques amb noms de càrrecs públics con-
demnats, en el sentit que no hi ha cap divisió d’opinions 
respecte d’això entre els membres de la comissió exe-
cutiva provincial del PSOE. Responen Enrique Safont i 
l’alcalde, José Ramón Calpe.
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Rosa Marco aporta una resolució per a servir de suport 
a les afirmacions que va realitzar en el Ple ordinari del 
6 de novembre sobre el copagament sanitari, i prega 
a la regidora de Serveis Socials, Mercedes Giménez, 
que retire part de les seues manifestacions. Responen 
l’alcalde, José Ramón Calpe, i la regidora Mercedes Gi-
ménez.

Rosa Marco sol·licita a l’alcalde, José Ramón Calpe, 
que solucione el problema que es produeix al cen-
tre de salut, com a conseqüència de les dues places 
d’aparcament per a discapacitats en el desnivell que 
hi ha a la porta del centre; o bé que s’instal·len dos pi-
vots per a evitar l’aparcament, o que les dues places 
s’ubiquen en un altre lloc. Així mateix, sol·licita altres 
reparacions a la Piscina Municipal. Responen l’alcalde, 
José Ramón Calpe, i el regidor d’Esports, Juan Fuster.

Mariola Aguilera pregunta al regidor d’Urbanisme, 
Juan Granell, com és possible que per a les festes de la 
Misericòrdia es tanque el recinte de l’antic IES Llombai 
i no es necessite per a això autorització de la Conse-
lleria d’Educació i que es demore tant la solució per al 
mal estat de l’immoble. També li pregunta si creu que 
en este moment es pot continuar negociant la cessió de 
l’edifici i si no seria més normal que l’Ajuntament insta-
ra la Conselleria a enderrocar-lo. Responen l’alcalde, 
José Ramón Calpe, i el regidor Juan Granell.

Mariola Aguilera pregunta a l’alcalde, José Ramón Cal-
pe, quins progressos s’han realitzat quant a la redacció 
d’un protocol per a adjudicar els contractes menors de 
l’Ajuntament, com els vídeos promocionals i la publi-
citat institucional, entre d’altres. Així mateix, pregun-
ta si coneix el preu aproximat dels vídeos de Borriana 
Informa que figuren en el perfil municipal a la xarxa 
Youtube. Respon l’alcalde, José Ramón Calpe.

Mariola Aguilera pregunta a l’alcalde, José Ramón Cal-
pe, sobre la tramitació de les subvencions pel progra-
ma europeu Reaction, plantejades en el Ple ordinari de 
maig de 2014. Respon l’alcalde, José Ramón Calpe.

Mariola Aguilera pregunta a l’alcalde, José Ramón Cal-
pe, com executarà l’Ajuntament la sentència del Tribu-
nal Constitucional relativa a la demanda de l’emissora 
Ràdio Castelló-Cadena SER, que reconeix que es va 
vulnerar el dret a la igualtat i que este ha de resta-
blir-se. També pregunta si esta sentència servirà per 
a marcar uns criteris objectius a l’hora d’invertir els 
diners en campanyes institucionals. Respon l’alcalde, 
José Ramón Calpe.

Mariola Aguilera pregunta a Javier Perelló quina 
postura adoptarà l’equip de govern respecte a la re-
clamació d’indemnització per qui havia de construir 
l’aparcament públic de la Terrassa Payà. Respon Javier 

Perelló.

Mariola Aguilera reclama a l’alcalde, José Ramón Cal-
pe, que conteste els seus requeriments sobre l’Arenal 
Sound, ja que, segons afirma, el passat dilluns es va 
entregar una bateria de documentació relativa a les 
sol·licituds dels grups de l’oposició i no es va contes-
tar totes les preguntes. Respon l’alcalde, José Ramón 
Calpe.

Junta de goveRn 17/11/2014
La Junta acorda el pagament de 2.400 euros com 
contraprestació derivada del conveni subscrit amb 
l’Ajuntament de les Alqueries per a la prestació del 
servei de clavegueram a la zona de confluència entre 
ambdós termes municipals.

La Junta estima parcialment la sol·licitud de devolució 
d’ingressos en concepte d’impost sobre construccions 
efectuada per Gimab, SL, i desestima la sol·licitud de 
devolució de taxes per serveis urbanístics i la fiança, 
basant-se en l’informe tècnic emés.

La Junta estima les sol·licituds d’anul·lació de liquida-
cions de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 
efectuades per Luis Miguel Cazaña García i Sven Rie-
ger.

La Junta aprova diversos expedients de derivació, per 
afecció al pagament, de l’impost sobre béns immobles.

La Junta desestima les sol·licituds de rectificació de 
liquidacions en concepte de l’impost sobre béns im-
mobles efectuades per Inés Navarro Hidalgo, Antonio 
Jiménez Collados, Litoral Quattro SL, Manuel Felis Cu-
bells, José Ferrada Chordá, Rafael Monsonís Muedra, 
Rugarci Construcciones SL, Pedro Cuesta Ortiz i Teresa 
Cuesta Esteve.

La Junta estima la sol·licitud de devolució d’ingressos 
efectuada per Inversiones Serratella, SL.

La Junta estima una sol·licitud de represa i ampliació 
de fraccionament de pagament de deutes.

La Junta aprova despeses per import superior a 3.000 
€.

La Junta desestima l’escrit d’al·legacions formulat 
per Excavaciones Sigar, CB, i modifica la proposta 
de cànon d’aprofitament urbanístic per a instal·lació 
d’estacionament de maquinària i vehicles pesants per 
al total de la vigència de l’ús de 23.612,72 € (30 anys), 
basant-se en l’informe tècnic, si bé se’n proposa un 
fraccionament en 30 anualitats, per la qual cosa el cà-
non que cal exigir cada any es fixa en 787,09 €.

La Junta acorda alçar la suspensió de tramitació 
d’expedient per a restabliment de legalitat urbanísti-
ca infringida per Héctor Guiral Torner i proposa, com 
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a mesura de restauració de la legalitat urbanística 
vulnerada, la demolició de les obres realitzades sense 
prèvia llicència ni ordre d’execució a la parcel·la situa-
da al c/ Carabona, núm. 27.

La Junta proposa a la mercantil Entidades Jurídicas, 
SL, com a mesura de restauració de la legalitat urba-
nística vulnerada, la restitució de l’immoble situat al c/ 
Burgà, núm. 44, a l’estat originari abans de l’execució 
d’obres sense prèvia llicència.

La Junta incoa a Encarnación Mar Gascó Ayala expe-
dient per a restauració de la legalitat urbanística in-
fringida per la realització d’obres sense prèvia llicèn-
cia municipal a l’avinguda de Cañada Blanch, núm. 132.

La Junta declara restaurada la legalitat urbanística 
infringida per Assafia Charki per l’execució d’obres 
sense prèvia llicència municipal a l’avinguda de les 
Corts Valencianes, 9 -3r-7a, i ordena l’arxivament de 
l’expedient.

La Junta incoa a Antonio Barea Satafe expedient per a 
la restauració de la legalitat urbanística infringida per 
execució d’obres sense prèvia llicència municipal al c/ 
Marià Benlliure, núm. 14.

La Junta incoa a Ricardo Palomar Soler, a José Luis 
Beltrán Paula i a María Mercedes Vilar Carot expedient 
per a la restauració de la legalitat urbanística infrin-
gida per l’execució d’obres sense prèvia llicència mu-
nicipal en parcel·les 99-100 del polígon 25, en sòl no 
urbanitzable especialment protegit.

La Junta queda assabentada per dació de compte de 
les declaracions responsables d’execució d’obres: de 
la 185/14 a la 187/14, ambdues inclusivament.

La Junta concedeix pròrroga per a terminació d’obres a 
Luis Palomo Gozalbo.

Urgència

Despatx extraordinari primer. La Junta accepta el de-
sistiment formulat per l’empresa pública CIEGSA en 
l’obra de construcció del col·legi número 6, concedi-
da en data 5 de juliol de 2010, i concedeix la llicència 
d’obres a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. 
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La Junta queda assabentada per dació de compte de 
la sentència favorable a l’Ajuntament, dictada pel Ju-
tjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló, per 
la qual es desestima la demanda interposada per Ur-
banización Golf Sant Gregori, SA, contra desestima-
ció de recurs de reposició interposat en projecte de 
reparcel·lació del sector SUR T-1 Sant Gregori.

La Junta aprova el compte justificatiu presentat pel 

club de futbol Atlètic Borriana–Salesians per un im-
port total de 40.000 euros, i reconeix l’obligació i or-
dena el pagament que es deriva del 10% restant de la 
subvenció, per import de 4.000 euros, amb càrrec al 
vigent pressupost municipal.

La Junta aprova la relació 2/2014 de sol·licituds 
d’exempció de l’impost sobre vehicles de tracció mecà-
nica efectuades per titulars amb discapacitat.

La Junta desestima la sol·licitud de suspensió de 
l’execució d’acte administratiu corresponent a liquida-
ció i exigència de pagament de cànon d’arrendament 
de terrenys per al festival Arenal Sound 2013 efectuada 
per iMusic Festival, SL.

La Junta queda assabentada per dació de compte de la 
sentència favorable a l’Ajuntament, dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló, en recurs 
interposat per Urbanovenes, SL, en relació amb proce-
diment de constrenyiment de quotes impagades de la 
UE A-11.

La Junta aprova diversos expedients de rectificació de 
subjectes passius en liquidacions de l’impost sobre 
béns immobles.

La Junta aprova despeses per import superior a 3.000 
€.

La Junta declara restaurada la legalitat urbanística in-
fringida per Auto-des, SLU, a la carretera de Borriana-
Nules, núm. 131.

La Junta desestima les al·legacions formulades per 
Julio Cátedra Sánchez i li proposa la demolició d’obres 
executades sense prèvia llicència a la parcel·la 162 del 
polígon 27.

La Junta proposa a José M. Castelló Barres, com a me-
sura de restauració de la legalitat urbanística vulnera-
da, la demolició d’obres executades sense llicència a la 
parcel·la 96 del polígon 25.

La Junta suspén la tramitació de l’expedient incoat 
a Jesús Marín García per realització d’obres a l’antic 
centre d’educació especial, situat a la carretera de Vi-
la-real, fins a la concessió de la preceptiva autorització 
de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi 
Ambient.

La Junta emet informe favorable sobre la sol·licitud de 
declaració d’interés comunitari formulada per Herma-
nos Bou, SL, per a ampliació d’activitat industrial a les 
parcel·les 31 i 201 del polígon 47.

La Junta queda assabentada per dació de compte de 
les declaracions responsables per a execució d’obres: 
de la núm. 188/14 a la 191/14, ambdues inclusivament.
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NAIXEMENTS

Jara Bautista Castillo, de Raúl i Vanessa

Erik Usó Torres, de Juan Fernando i Elena

Ángela Jiayu wu, de Longyuan i Jianquin

Eric Tira, de Ionan Viorel i María Carmen

Irene Llorens Enguídanos, de José i Nuria

Aron Vivó Cortés, de Francisco Javier i Clotilde

Lujaina Rahmouni, de Said i Sihame

Abdoul karime, de Boubacar Sidy i Fatoumata

Inés Calonge Gómez, de Mario i Lorena

kendall Dixon Atienza Ulloa, de José  i Luana 

Manuel Tortosa Rielo, de Samuel i Laura

Muhammad Taouche, de Mohammed i MAlejandra

Yanis Allam, de Maamar i Sabrina

Miguel Zamora Aguilera, de Juan i María Dolores

Ainara Felip Chovares, de JManuel i María José

Diana Andrea Ibáñez Adam, de Víctor i Mónica

Martín Lavall Palanques, de Raúl i Sheila

Lorena Sevilla Hernández, de Víctor Manuel i Lorena

Víctor Anaya Guiral, de Ramón i María Mercedes

María Helena Coronado Da Silva, d’Emilio i Geiza

Izan Giménez Sánchez, de Pedro i Inmaculada

Manel Granell Comellas, de Santiago i Marta

Luka Mihajlovic, de Zoran i Vesna

Álex Tena Rubio, de Marcos i Ruth

Martín Aparici Broch, de Manuel i Consuelo

Ilias El Goumiri Moustarih, d’El Maati i Hanan

Martín Tomás Subies, de Luis i Jéssica

Santiago Angullo Quintás, de Juan i Sonia

wissem Nayla Chaib, de Mouloud Hani i khadidja

Martí Ferrer Nieto, de Javier i Minerva

José Joaquín Olaria González, de Pablo i María Luz

Hernán Gual Benedito, de Manuel i Raquel

Omar El Hadrati Bel Lahcene, d’Ayad i Fatima Zahra

María Carla Stoica, de Marian i Oana Alina

Jordi Gil Olivares, de Jesús Antonio i Marta

Lucía Muñoz-Mingarro García, d’Antonio i MGloria

MATRIMONIS

Andrés Lorenzo Bernárdez i Carolina Horcas Romero

Sergio Antonino Fuentes i Isabela Ruiz Cumba

Alejandro Escrig Sanchis i Silvia Adsuara Monsonís

VIgnacio Folch Bernabeu i Elena Meseguer Rodríguez

Vicente Monfort Cerezo i Laura Aparicio Reyes

agenda

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

ESTE CALENDARI ESTÀ SUBJECTE A VARIACIONS

*INHUMACIONS AL CEMENTERI MUNICIPAL

DEFUNCIONS*

Jose Carrillo Saez

Vicenta Arbona Boix

Victoria Galarreta Del Azamo

Manuel Esteban Clemente

Manuel Buchardo Peset

Maria Villalta Chiva

Manuel Ramon Juan

Isabel Llopis Ferrer

Manuela Jimenez Ballesteros

Vta. Maria Amiguet Llueca

Marcelino Teixeira Fraile

Vicenta Collado Monsonis

Oscar Pineño Andres

Dolores Franch Burdeus

Pedro Braulio Blasco

David Capdevila Del Moral

Maria Teresa Rosales De Laredo

Antonia Carrion Sanchez

Teresa Alonso Vilar

Ramon Suay Peña

Jose Chorda Masia

Desamparados Garcia Benavent

Vicente Lopez Navarro

Avelina Hernandez Palomar

Jose Hidalgo Rosas

63

98

89

57

77

79

87

98

84

90

63

90

27

89

94

39

98

83

69

87

88

85

69

84

84

FARMÀCIES DE GUÀRDIA FEBRER

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



hoRaRi autobÚs boRRiana · poRt · gRau / boRRiana · Castelló

Horaris: Borriana - Renfe - Alqueries

*10.20 Alqueries - Renfe

*12.20 Alqueries - Renfe

*15.20 Alqueries - Renfe

*19.20 Alqueries - Renfe

Horaris fins a la Ratlla

8.20 11.20 18.20 20.20

Borriana - Alqueries - Santa Bàrbara

7.30 11.30

Només dimarts dia de mercat

Línia Borriana - Castelló

Eixides BORRIANA
cap a Castelló

Eixides CASTELLÓ
cap a Borriana

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

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

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

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

       8.00           14.00
   9.30           16.00
 11.00           18.00 
 12.30           20.00

       8.45          15.00
     10.15          17.00
     11.45          19.00
     13.15          21.00

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

DISSABTES

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

webs muniCipals

www.burriana.es

casaljove.burriana.es

turisme.burriana.es

sme.burriana.es

www.cmeviciana.es

www.burrianacultura.es

www.cvdonaburriana.org

policialocalburriana.es

www.bibliotecaspublicas.es/burriana

adi.burriana.es

arxiu.burriana.es

mam.burriana.es (museu arqueològic)

cardenaltarancon.burriana.es

www.juanvarea.es

www.facebook.com/ajuntament.burriana

 

 
DIUMENGES I FESTIUS

* No circula diumenges i festius

agenda




