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LAURA CONDE I MARINA MONFERRER QUEDEN PROCLAMADES 
REINES FALLERES DE BORRIANA 2016

Laura Conde i Marina Monferrer han quedat 
proclamades com a reines falleres  2016 de 
Borriana. La proclamació s’ha realitzat en un acte 
celebrat al Centre de Cultura de la Mercé en què 
les noves reines han estat acompanyades per les 
seues corts d’honor i per les falleres majors i els 
presidents de les 19 comissions falleres de la 
localitat, així com per tota la Corporació Municipal.

L’acte ha començat amb la lectura per part de la 
secretària de l’Ajuntament dels acords plenaris de 
proclamació de Laura Conde i Marina Monferrer 
com a Reina Fallera i Reina Fallera Infantil, 
respectivament de l’any que ve.

Després, l’alcaldessa, Maria Josep Safont, li ha 
imposat la insígnia d’or de la Junta Local Fallera 
de Borriana a la nova Reina Infantil 2016 i desprès 
ha fet el mateix amb la Reina Fallera Major. Com 
marca el protocol, la Reina Fallera li ha imposat 
també la distinció d’or de la Junta Local Fallera 
a Maria Josep Safont com a Presidenta Nata de 
la Junta Local Fallera. Acte seguit l’alcaldessa 
li ha posat una altra distinció d’or a la regidora 
de Festes, Lluïsa Monferrer, com a presidenta 
executiva que serà de la Junta Local Fallera.

Posteriorment, han quedat proclamades les 
respectives corts d’honor de les Reines Falleres 
de Borriana 2016 i seguidament s’ha proclamat 
les falleres majors, falleres majors infantils i 
els presidents i presidentes de les diferents 
comissions. Finalment ha quedat proclamada la 
Junta Local Fallera 2016.
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Abans de finalitzar l’acte de proclamació, 
l’alcaldessa, Maria Josep Safont, s’ha dirigit a les 
noves reines i al públic en general per a donar-los 
l’enhorabona pel nou càrrec i desitjar-los molta 
sort en el seu regnat com a màximes representants 
de les Falles de Borriana 2016. L’alcaldessa  ha 
expressat tot el suport de la Corporació Municipal 
en els actes que a partir d’ara hauran de presidir  
les noves  Reines Falleres de la localitat, Laura 
Conde i Marina Monferrer. Uns actes fallers, ha 
dit l’alcaldessa, que formen part de la cultura del 
poble de Borriana.

Borriana ha celebrat l’acte de comiat de les reines 
falleres del 2015, Alejandra Guardino i Carmen 
Doménech.
L’acte ha començat  amb la tradicional desfilada de les 
reines pels carrers de la localitat cap a la Llar Fallera.
A l’entrada de la Llar fallera,  En arribar les dos 
reines, l’alcaldessa els ha entregat dos rams de flors 
respectivament i acte seguit han  procedit a entrar dins 
la sala.
En el seus discursos, les dos reines, Alejandra Guardino 
i Carmen Doménech han agraït a les seues corts, a les 
diferents comissiones falleres de Borriana, a l’alcaldessa 
i als membres de la Corporació Municipal, així com a 
la Policia Local, Protecció Civil i altres entitats de la 
ciutat de Borriana el fet d’haver-les acompanyat i donat 
suport en tot el regnat com a màximes representants 
de les falles de Borriana 2015.
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EL PASSEIG DEL PORT A BORRIANA, L’INCREMENT DE ZONES 
VERDES I EL MERCAT DE LA MAR, ELS TRES PROJECTES MÉS 
VOTATS EN ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

La Regidoria de Transparència i Participació Ciutadana 
ha donat a conéixer l’última fase de les votacions dels 
Pressupostos Participatius per al 2016. El regidor de 
Transparència i Participació, Cristofer del Moral, ha 
anunciat que dels 726 vots emesos per la ciutadania de 
Borriana, les tres propostes més votades han sigut la 
construcció del passeig del Port a Borriana; l’increment 
de zones verdes, millora de les instal·lacions i neteja 
dels parcs de la ciutat i el Mercat de la Mar dels 
Diumenges.
Cristofer del Moral ha afirmat que “per decisió de 
la ciutadana amb els vots emesos en les 8 urnes i 
on line, de les 10 que es podien votar,  aquestes tres 
primeres propostes l’Ajuntament les incorporarà en 
els pressupostos municipals que estan ja elaborant-se 
per al 2016, per tal que al llarg de l’any que ve puguen 
realitzar-se”.
El regidor ha dit que el projecte del passeig Port-
Borriana ha sigut el primer amb 149 vots, el segon 
ha sigut l’increment de zones verdes amb 118 vots i 
el tercer el Mercat de la Mar amb 97 vots.  D’aquesta 
manera, “l’Ajuntament incorporarà aquestes propostes 
per l’odre que han decidit els veïns i veïnes de Borriana 
en els pressupostos municipals de l’any que ve”.
Cristofer del Moral ha informat també de les següents 
propostes més valorades per la ciutadania, segons el 
nombre de vots. La 4ª ha sigut inversions en museus i 
la Casa de la Cultura, la 5ª joventut, beques i obertura 
dels col·legis els caps de setmana, la 6ª millora dels 
accessos a Borriana i neteja dels carrers, la 7ª creació i 
millora de les zones esportives, la 8ª crear més carrils 
bici i millorar la xarxa dels carrils bici existents, la 9ª 
inversions en actes culturals i festius i la 10ª millores de 
caràcter general en infraestructures, jardins i mobilitat 
en els Poblats Marítims.
Recordem que en la primera fase, del 5 al 18 d’octubre,  
es van recollir al voltant de 5.000 propostes, de les quals 
se’n van extraure 10 seguint criteris de major tendència 
i major acceptació entre els ciutadans. 

L’edil de Transparència de Participació Ciutadana 
ha explicat que pròximament “anem a publicar les 
actes que els tècnics municipals han realitzat, tant 
dels escrutinis com de la selecció que s’ha seguit en 
les propostes perquè la gent comprove el procés que 
han tingut els pressupostos participatius, que ha sigut 
seleccionar les més valorades i més votades per la 
ciutadania i els tècnics municipals donaran constància 
de tot açò”.
Publicació de totes les propostes
D’altra banda, ha continuat Cristofer del Moral “una 
vegada puguem eliminar tota la informació personal de 
les paperetes, es faran públiques totes les propostes 
i els vots a fi que qualsevol ciutadà i ciutadana puga 
consultar-les i així puguen auditar la transparència 
que hem tingut en tot el procés de Pressupostos 
Participatius”. “És el primer pas, ha sigut un procés 
totalment nou a Borriana i estem molt contents dels 
resultats que hem obtingut. Ara el que es preten 
és normalitzar esta classe de processos en la vida 
municipal”.
El responsable de l’àrea ha anunciat, a més, altres 
projectes de participació que es podran en marxa 
pròximament, com la Junta per a la Participació i la 
Transparència. “Un organisme que volem que estiga 
constituït per tots els partits polítics, tinguen o no 
representació en l’Ajuntament i per les associacions 
veïnals. 
A mes, ha manifestat el regidor, “anem a utilitzar el 
Portal de Transparència, creat per als Pressupostos 
Participatius, per a que la gent es puga expressar i 
generar debats de tot tipus”.
El regidor ha anunciat que pròximament “es publicarà 
un Butlletí de Transparència, es publicarà dues vegades 
a l’any, i servirà juntament amb el Butlletí d’Informació 
Municipal (el BIM) per a què la ciutadania puga consultar 
la informació econòmica i que es puga assabentar en 
què i com ens gastem els diners de l’Ajuntament”.
Finalment, ha explicat Cristofer del Moral “obrirem la 
participació de la gent en els plens. 
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BORRIANA CONMEMORA LA 
FESTIVITAT DEL 9 D’OCTUBRE

L’AJUNTAMENT COMPROVA 
LES CONSEQÜÈNCIES DE LES 
PLUGES 

Borriana ha commemorat el 9 d’octubre, el dia gran 
dels valencians i valencianes, amb un ple especial en 
què l’alcaldessa, Maria Josep Safont, ha destacat la 
importància de la ciutat de la Plana Baixa en la història 
de la nostra terra.
“Una ciutat, ha dit l’alcaldessa, “ que ha format part 
important de la història i de la trajectòria cultural, 
social, política i econòmica del nostre país”. Maria 
Josep Safont ha continuat el parlament, davant la 
Corporació Municipal i el públic, afirmant que “la millor 
de les senyes d’identitat que ens representa és, sense 
cap dubte, la convivència democràtica, una convivència 
que hem aconseguit amb l’esforç i el sacrifici de tots i 
de totes”-
“Partint dels orígens hem d’avançar cap al futur”, ha 
manifestat l’alcaldessa, “i el nostre futur ha de passar, 
ineludiblement, per una actitud i un treball de tots i 
totes. Tot això des de la responsabilitat que, en aquesta 
ocasió, han dipositat en nosaltres els veïns i veïnes 
de la nostra benvolguda ciutat. No dubteu que estem 
fent i farem tot el que estiga en les nostres mans per 
aconseguir uns objectius que ens hem compromés a 
complir”.
 Maria Josep Safont ha dit que “l’única manera de poder 
continuar creixent és acceptar que qui té tota la raó 
és únicament la gent, les persones que són les que 
conformen el patrimoni més important que té Borriana. 
I els representants municipals hem d’estar sempre ahí, 
acompanyant-los, escoltant-los, atenent-los i fent-los 
partíceps del seu futur i pensant exclusivament en el 
seu benestar”.
L’alcaldessa ha reconegut que “la situació actual 
és complicada però, i a pesar de les dificultats, ens 
comprometem a no deixar de lluitar per tot allò a què 
teniu dret”. 
Posteriorment al ple, el grup de l’Arenilla ha fet una 
representació de les seues danses a la plaça Major, on 
han assistit els membres de la Corporació Municipal 
i veïns i veïnes de la ciutat. I al Teatre Payá, es poder 
veure l’espectacle de  teatre de l’Alqueria Blanca: On 
collons  està Sento?.

L’Ajuntament ha supervisat  els danys materials causats 
al terme municipal de Borriana a conseqüència de les 
fortes pluges. L’alcaldessa, Maria Josep Safont, i el 
regidor de Via Pública, Vicent Aparisi, han visitat les 
zones més afectades pel temporal i han comprovat 
sobre el terreny la forta crescuda del riu Anna al pas 
per la localitat.
El regidor de Via Pública, Vicent Aparisi, ha manifestat 
que “el fort onatge de la mar ha enderrocat la passarel·la 
que separa el Clot de la Mare de Déu de la zona de Les 
Terrasses, en Sant Gregori”. Els encarregats de Via 
Pública han treballat per  restablir el pont i que els 
veïns puguen accedir a aquesta zona del Grau, segons 
ha confirmat  Aparisi.
Tant l’alcaldessa com l’edil de Via Pública han pogut 
comprovar sobre el terreny la gran crescuda del riu 
Anna durant tot el matí com a conseqüència de les 
fortes pluges i han informat “que a pesar de la forta 
pujada de les aigües, no hi hagut que lamentar danys 
personals”.  
Vicent Aparisi ha explicat que “en el Port, en concret 
en Marina Nova, s’ha esfondrat la plataforma de Gasoil, 
de la que s’abasteixen les embarcacions, però no hi 
ha hagut cap abocament d’aquest producte a la mar, 
segons ha confirmat la Guàrdia Civil”.
El regidor de Via Pública també ha informat de la 
caiguda de 5 arbres en el camping de l’Arenal i xicotets 
desperfectes en les instal·lacions del cementiri.
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BORRIANA CONGELA ELS IMPOSTOS I SUPRIMEIx LA TAxA DEL 
CERTIFICAT D’EMPADRONAMENT

L’Ajuntament manifesta que els veïns i veïnes de la 
localitat han rebut amb molta satisfacció la supressió 
de la taxa de 3 euros que fins ara havien de pagar per 
demanar el certificat d’empadronament.
La regidora d’Hisenda, Cristina Rius, ha afirmat que 
“estan sent molts els ciutadans i ciutadanes que 
feliciten l’equip de govern per haver retirat aquesta taxa 
que suposava un problema, sobretot per a famílies amb 
escassos recursos”.
En aquest sentit, la regidora ha indicat que “diverses 
ONGD de la nostra localitat ens han fet arribar el seu 
agraïment per la supressió de la taxa”. Una taxa que 
fins ara estaven pagant les organitzacions humanitàries 
a famílies amb pocs recursos, ja que el certificat 
d’empadronament és necessari per a poder obtindre 
ajudes socials o alimentàries.
La responsable d’Hisenda recorda que “amb l’eliminació 
dels 3 euros hem donat resposta a les queixes per part 
de veïns que necessitaven traure el certificat per a 
poder demanar ajudes bàsiques”.
CONGELACIÓ D’IMPOSTOS  I MILLORES EN LES 
INVERSIONS PER AL 2016
L’Ajuntament de Borriana ha aprovat la congelació dels 
impostos per al 2016, l’eliminació de la taxa d’expedició 
del certificat d’empadronament  i anuncia una millora 
de les inversions, demandades per la ciutadania en el 
procés de Pressupostos Participatius.
 La regidora d’Hisenda, Cristina Rius, ha confirmat 
que “hi haurà bonificacions  per la compra de vehicles 
ecològics, com els elèctrics i els híbrids, amb un 75 per 
cent i 50 per cent respectivament els 4 primers anys des 
de la matriculació, amb la qual cosa estem contribuint a 
la millora del mediambient”.
A més,  “s’amplia la possibilitat que més gent puga 
acollir-se als beneficis fiscals que tenen en compte 
l’indicador públic de l’IPREM( Indicador Públic de Renda 
d’Efectes Múltiples), i així, el màxim dels ingressos per 
acollir-se a les bonificacions serà la pensió mínima, 
més un marge de 413 euros anuals, més espai que mai”.
L’Impost de Béns i Immobles (l’IBI), que pagaran els 
contribuents en el 2016, serà del mateix import que el 
que s’ha pagat enguany, al reduir el tipus de gravamen 
del 0,80 al 0,7272. La responsable d’Hisenda ha indicat 
que “d’eixa manera es compensa l’increment del 

valor cadastral en 2016 per l’actualització dels valors 
cadastrals  per coeficients”.
La taxa de gestió de residus, “com s’ha fet sempre 
en el nostre municipi, s’actualitza per tal de finançar 
la totalitat del cost del servei de recollida de residus, 
gestió de l’ecoparc i tractament i eliminació del fem 
en la planta de Reciplasa d’Onda. En aquesta planta 
cal fer importants inversions que hem d’assumir els 
8 municipis que hi formem part”. Segons la regidora 
“tal com ha ocorregut en els anys anteriors, la taxa de 
residus ha patit increments segons el cost del servei, 
tot i que en alguna ocasió puntal hi hagut reducció, 
atés que la crisi va fer que es generara menys fem a 
la nostra localitat. Així, la taxa que en 2004 era de 50 
euros, actualment estem pagant 84 euros, i la variació 
per al 2016 és similar a la mitjana dels anys anteriors”.
Cristina Rius lamenta que “l’oposició no vulga ser 
realista i proposen reduccions d’impostos mentre que 
quan ells han governat l’Ajuntament els han incrementat 
de manera abusiva”.
Segons l’edil, “l’actual equip de govern farà un important 
esforç per a gestionar més amb menys, atenent les 
qüestions econòmiques que el PP ha deixat pendent, les 
noves despeses extraordinàries( com la paga extra dels 
funcionaris), sense oblidar-nos de millorar el benestar 
social amb més inversions, fer-nos càrrec de l’ajuda 
pels llibres de text, incrementar l’activitat cultural o 
les ajudes bàsiques als més necessitats. En definitiva 
gestionar tot allò que la gent espera d’un Ajuntament 
sense incrementar impostos”.
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Les obres d’enderrocament de la Paperera han 
començat desprès que els  tècnics municipals  han 
comprovat sobre el terreny que està tot correcte

Aquesta supervisió s’ha realitzat desprès de ratificar  
l’acta de replantejament, un tràmit necessari i que 
comporta el reconeixement oficial que les obres poden 
ja començar. A banda, en aquesta acta es corrobora 
també que les obres disposen dels pertinents permisos 
de la Conselleria d’Economia Sostenible( secció de 
regulació laboral, seguretat i higiene i  Servei Territorial 
de Treball) pel que fa al Pla de Seguretat i al Pla de 
Resídus. A més, comença ja a comptar el termini 
d’execució de les obres que és de 2 mesos.

Becsa, empresa adjudicatària, procedeix ja a la retirada 
de les plaques de fibrociment.  Els operaris hauran 
d’efectuar la retirada d’aquestes plaques amb una 
protecció especial, atés que es tracta d’un  element 
que pot presentar riscos per a la salut dels treballadors 
per estar considerat com altament cancerigen. En la 
mesura que siga possible les tasques d’enderrocament 
es realitzaran fent servir tècniques de deconstrucció 
selectiva i de desmuntatge amb la finalitat d’afavorir la 
reutilització, el reciclatge i la valoració de resídus.

COMENCEN  LES OBRES D’ENDERROCAMENT DE LA PAPERERA

Al mateix temps, el regidor d’Urbanisme, Bruno 
Arnandis, ha indicat que “se li ha demanat a l’empresa 
adjudicatària que prenga mesures preventives 
oportunes , extraordinàries- ja que en les proximitats 
de la Paperera hi ha una guàrderia infantil, tot i que no 
representa un factor de risc a eixes distàncies”. 

A més, el regidor recorda que “l’adjudicació de les 
obres d’enderrocament la va realitzar l’anterior govern 
municipal,  en concret el dia 12 de juny, justament un 
dia abans que prenguera possessió la nova Corporació 
Municipal de Borriana”. En aquest sentit, Bruno 
Arnandis insisteix que “a partir de l’adjudicació de les 
obres, hi havia un període per a presentar al·legacions a 
l’obra, però no va haver cap al·legació al començament 
de tot el procés per a l’enderrocament de la Paperera”. 

El responsable d’Urbanisme  ha afegit que “es 
conservarà la xemeneia i un pou per ser elements 
considerats com a patrimoni industrial, tot i que el nou 
equip de govern encara haguera salvaguardat de les 
obres més elements però no ha pogut ser així, a l’estar 
el projecte adjudicat abans que el nou govern municipal 
començara a funcionar”. 

D’altra banda, una vegada es tire l’edifici, els enderrocs 
s’utilitzaran per a aplanar el terreny, “de tal manera-
ha remarcat Bruno Arnandis-”que la nostra idea és 
preparar els terrenys per a que en posterioritat , si no 
surgeix cap altre possible ús,  s’habilite com a pàrquing 
per a camions”.
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ELS FUNCIONARIS REBRAN 
PART DE LA PAGA ExTRA DEL 
2012

BORRIANA COMPTARà AMB 
UN NOU “MERCAT DE LA MAR”

L’Ajuntament de Borriana pagarà als funcionaris  la 
segona part de la paga extra del 2012 que van deixar 
de cobrar els treballadors municipals per un decret 
aprovat per l’Administració Central.  Així, els regidors 
d’Hisenda i d’Interior respectivament, Cristina Rius 
i Javier Gual, han anunciat hui que “l’equip de govern 
pagarà pròximament un 26,2 per cent d’aquesta paga 
extra, per a la qual cosa hi ha una partida pressupostària 
de 140.000 euros que va ser  aprovada en el passat ple 
municipal”.

Els regidors d’Hisenda i d’Interior, Cristina Rius i Javier 
Gual, han recordat que “enguany, durant l’anterior 
govern municipal ja es va pagar als funcionaris un 24 
per cent de l’extra que se’ls devia als funcionaris en 
2012 i ara en els pròxims dies cobraran un altre 26,2 per 
cent”. Els regidors han indicat que “la resta, és a dir, el 
50 per cent restant de la paga extra del 2012, l’equip 
de govern ha previst dotar-la en una altra partida 
pressupostària que la inclourà en l’exercici del 2016”. 
D’aquesta manera, han assegurat els dos regidors “els 
funcionaris de l’Ajuntament de Borriana recuperaran 
definitivament les quantitats que els varen ser retirades 
de la paga extra del 2012 per un decret que en el seu dia 
va realitzar el Govern Central del Partit Popular”.

D’altra banda, l’Ajuntament de la localitat procedirà 
també a retornar els dies d’assumptes propis als 
funcionaris locals, que l’Administració Central va 
tornar ja al funcionariat estatal, donant llibertat a les 
Administracions Locals per tal que ho efectuaren quan 
cregueren oportú. 

A mes, l’edil, Javier Gual, ha manifestat que “estem 
treballant ja en l’elaboració dels corresponents 
reglaments, com és el reglament de Segona Activitat de 
la Policia Local i el reglament de Productivitats per tal 
de clarificar, d’una vegada per totes, aquest concepte 
que tant de malestar ha generat durant els últims anys, 
en els anteriors governs municipals”.

L’Ajuntament de Borriana treballa en l’elaboració d’una nova 
ordenança per a crear el nou “Mercat de la Mar” que obrirà els 
diumenges al matí. El nou mercat dominical pretén complir 
les exigències de les veïnes i veïns de Borriana, i també de 
visitants d’altres ciutats, que estaven acostumats a fer una 
visita i comprar en aquest centre.  Però, l’edil de Promoció 
Econòmica, Inma Carda, ha explicat que “volem que, alhora,  
es regule el nombre de llocs de venda amb el compliment dels 
requisits per obtenir les llicències pertinents, control sobre el 
gènere exposat a la venda per evitar productes falsificats i un 
control a la recollida selectiva de resídus”.

L’equip de govern té com a objectiu realitzar una gestió directa 
municipal del mercat dels diumenges. “El consistori ha decidit 
no renovar la concessió administrativa i sol·licitar al personal 
tècnic l’estudi i implementació d’una Ordenança que regule el 
Mercat Extraordinari de Borriana”, ha assegurat la regidora.

El consistori ha pres la decisió de no renovar la concessió 
administrativa amb la mercantil Mercaplaya SL, que era 
l’encarregada de la gestió i el servei del mercat privat en la 
zona de l’Arenal de la platja de Borriana des de feia més de 10 
anys. Aquesta mercantil ha estat pagant un cànon anual per 
l’ocupació d’un espai públic, encara que l’Ajuntament havia 
d’assumir els costos generats pels treballs de neteja, i dels 
agents de la Policia Local per a ordenar el trànsit. A més a 
més, es produïa un tercer element, no exempt de polèmica 
administrativa, ja que en ser un mercat de gestió privada, els 
venedors ambulants no sol·licitaven llicència a l’Ajuntament 
com realitzen els venedors del mercat que se celebra els 
dimarts. En el cas del Mercaplaya, la gestió de llicències la 
realitzava la pròpia mercantil, amb altres característiques 
diferents als venedors ambulants de dimarts.

La regidora de Promoció Econòmica, Inma Carda, ha 
mantingut reunions amb diferents sectors implicats directa o 
indirectament en la celebració del mercat dominical de la zona 
marítima. Així doncs, Carda s’ha reunit amb representants de 
les associacions de venda ambulant del mercat de dimarts, 
amb representants del comerç local i del mercat municipal, 
així com amb els representants de l’oposició, amb l’objectiu 
de buscar un consens i una decisió el més ajustada a les 
necessitats de Borriana. També es va mantenir converses 
amb el gerent de la mercantil Mercaplaya SL, i es van plantejar 
diferents qüestions que preocupaven a l’equip de Govern sobre 
la viabilitat d’aquest mercat privat, i entre aquestes qüestions 
hi havia la falta de control administratiu sobre les parades.

L’Ajuntament de Borriana treballa en l’elaboració d’una 
ordenança per al nou mercat extraordinari dels diumenges, el 
“Mercat de la Mar”, amb l’objectiu que tant els veïns i veïnes 
de la localitat, com els comerciants, tinguen les oportunitats 
d’oci i compra, a través del control municipal del Consistori.
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INFRAESTRUCTURES 
PRESENTA LA REFORMA  DE 
LA CARRETERA DEL PORT

Representants de la Conselleria d’Infraestructures s’han 
desplaçat a Borriana, on s’han reunit amb representants 
de l’equip de govern per a presentar diverses propostes 
de reforma i condicionament de la carretera del Port. 
En la reunió, celebrada a l’Ajuntament de la ciutat, han 
assistit l’alcaldessa, Maria Josep Safont; el regidor 
d’Urbanisme, Bruno Arnandis; la regidora d’Hisenda, 
Cristina Rius; el regidor de Turisme i Agricultura, Santí 
Zorio, el tinent d’alcalde de Poblats Marítims, Vicent 
Aparisi, i tècnics de la Conselleria d’Infraestructures.

Durant la trobada, s’han presentat tres propostes, que 
parteixen de la base de separar físicament el trànsit 
motoritzat del de ciclistes i vianants. Entre aquestes 
propostes les més ambicioses inclouen l’asfaltat de 
la carretera i l’ampliació del vial, sense afectar les 
parcel·les col·lindants.

El regidor d’Urbanisme, Bruno Arnandis, ha informat 
que “l’equip de govern estudiarà les propostes que són 
molt més viables que l’antic projecte del desdoblament 
que hi havia previst per a la carretera del port”. Tot i 
això, el regidor ha manifestat també que “la millora 
de la carretera es realitzaria de tal manera que  fóra 
compatible en un futur desdoblament d’aquest vial”.

Per la seua part, el tinent d’alcalde de Poblats Marítims, 
Vicent Aparisi, ha destacat que “la reunió mantinguda fa 
unes setmanes amb la consellera d’Obres Públiques, 
Maria José salvador, ha donat els seus fruits i que el 
projecte de reformar i millorar la carretera del port es 
portarà endavant, ja que és una antiga reivindicació 
dels veïns i veïnes de Borriana”. 

TÈCNICS DE CONSELLERIA 
I MUNICIPALS FAN UN 
PERITATGE DE L’ESTAT DELS 
HABITATGES DE LA PLAÇA DE 
TOMÁS Y VALIENTE

El regidor de Serveis Socials, Manel Navarro, ha 
visitat amb tècnics de l’Entitat d’Infraestructures 
(EIGE) i tècnics municipals l’estat en què es troben els 
habitatges socials de la plaça de Francisco Tomás y 
Valiente de Borriana.

Els tècnics de la Conselleria i els tècnics municipals 
han inspeccionat les condicions actuals dels més de vint 
pisos socials, propietat de la Conselleria d’Habitatge, 
que fa anys que estan desocupats. En aquest sentit, 
Manel Navarro ha afirmat “que fruit del treball de la 
Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament, en les 
pròximes setmanes començaran a ser assignades en 
règim de lloguer les primeres cases a famílies que 
ho necessiten”. La visita dels tècnics s’ha realitzat a 
petició de l’Ajuntament, arran de l’última entrevista que 
va mantenir el responsable de Serveis Socials amb la 
directora general de l’Entitat d’Infraestructures de la 
Conselleria, Blanca Marín.

Manel Navarro ha recordat que “fa molts anys que hi 
ha famílies a Borriana en llista que esperen obtenir un 
habitatge digne de protecció oficial, però, abans de ser 
entregades les cases, aquestes han de complir unes 
condicions d’habitabilitat”. Per aquesta raó, els tècnics 
de la Conselleria han comprovat quines cases estan ja 
en disposició de ser habitades i quines necessiten una 
reparació de les deficiències que tenen actualment per 
a poder-se adjudicar.

El regidor de Serveis Socials ha explicat també que “s’ha 
realitzat un peritatge dels desperfectes ocasionats pel 
pas dels anys i després l’Ajuntament junt amb l’EIGE 
farà reunions amb els veïns dels diferents blocs per 
conéixer de primera mà els problemes que pateixen 
aquestes famílies pel que fa als seus habitatges i poder-
ho reparar al més ràpid possible”.
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SancionesInfracciones más frecuentes

- Posesión de perros no censados.
- No recoger las deyecciones que éstos depositen en vías públicas, jardines
  y paseos y, en general, en cualquier lugar destinado al tránsito de peatones.
- La conducción de los perros por lugares públicos sin sujeción
  mediante correa o cadena.

Producir molestias al vecindario, de manera frecuente,
sin tomar las medidas oportunas para evitarlo.

Multas entre 30 € hasta 300 €. 

En caso de reincidencia, los
animales podrán ser confiscados.

Multa desde 30 hasta 601 €

Mantener a los animales sin la alimentación o en instalaciones
indebidas desde el punto de vista higiénico-sanitario o inadecuadas
para la práctica de los cuidados y la atención necesarias de acuerdo
con sus necesidades etológicas, según raza y especie. Multa desde 601 €

hasta 6.010 €
Incumplir la obligación de identificar a los animales (microchip).

Grave

Grave

No vacunación Grave

- Malos tratos y agresiones físicas o psíquicas a los animales.
- Abandonar a los animales.
- Venta ambulante de animales.
- Críar y comercializar animales sin las licencias y permisos correspondientes.

Multa desde 6.010 €
hasta 18.030 €

Muy
grave

Leve

Se consideran animales potencialmente peligrosos

- Cocodrilos, caimanes y ofidios venenosos.
- Los que superen los 2 kilogramos de peso actual o adulto.Reptiles

Aquellos cuya inoculación de veneno precise de hospitalización del agredid.Artrópodos
y peces

Aquellos que superen los 10 kilogramos en estado adulto (fauna salvaje)

Razas y los cruces entre ellos o con otras razas obteniendo una tipología similar:

Perros que, sin pertenecer a las razas y sus cruces descritos en el apartado anterior, sin tipología racial,
reúnan la totalidad de las características físicas:

Perros marcadamente agresivos o que hayan agredido o mordido a personas o a otros animales.

Mamíferos

Perros

- American Staffordshire terrier
- Starffordshire bull terrier
- Perro de presa mallorquín
- Fila brasileño
- Perro de presa canario

- Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, agilidad,
  vigor y resistencia.
- Marcado carácter y gran valor.
- Pelo corto.
- Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz entre
  50 y 70 centímetros y peso superior a 20 kg.
- Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas musculosas
  y abombadas. Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha y profunda.
- Cuello ancho, musculoso y corto.
- Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculado y corto.
- Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades posteriores muy
  musculosas, con patas relativamente largas formando un ángulo moderado.

- Bullmastiff
- American pittbull terrier
- Rottweiler
- Bull terrier
- Dogo de Burdeos

- Tosa inu (japonés)
- Akita inu
- Dogo argentino
- Doberman
- Mastín napolitano

Infracciones más frecuentes Sanciones

Grave

Muy
grave

- Dejar suelto un animal potencialmente peligroso o no haber adoptado
  las medidas necesarias para evitar su escapada o extravío.
- Incumplir la obligación de identificar al animal (microchip).
- Omitir la inscripción en el Registro Municipal de Animales
  Potencialmente Peligrosos.
- Hallarse el perro potencialmente peligroso en lugares públicos sin bozal
  o no sujeto con cadena.

Multa desde 300 € hasta
2.404 €

Multa desde 2.404 €
hasta 15.025 €

- Abandonar un animal potencialmente peligros.
- Tener perros o animales potencialmente peligrosos sin licencia
- Vender o transmitir por cualquier título un perro o animal
  potencialmente peligroso a quien carezca de licencia.
- Adiestrar animales para activar su agresividad o para finalidades prohibidas.

* Podrán imponerse también como sanciones accesorias la confiscación, decomiso, esterilización o sacrificio de los animales potencialmente
peligrosos,

 

y la suspensión temporal o definitiva de la licencia para su tenencia.
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SERVEIS SOCIALS TREBALLA 
AMB LA PAH

OBLIGACIONES DE LOS 
PROPIETARIOS, POSEEDORES, 
CRIADORES Y CUIDADORES:

La regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament 
ha realitzat una primera presa de contacte amb la 
Plataforma d’Afectats per les Hipotèques per tal 
d’apropar línes d’actuació.

El regidor de Serveis Socials, Manel Navarro, s’ha reunit 
amb representants de la Plataforma i ha qualificat de 
positiva esta primera reunió per a buscar solucions 
conjuntes davant del problema del desnonaments 
d’habitatges al municipi de Borriana. 

La Regidoria i la Plataforma han coincidit en portar 
en davant projectes en comú que frenen aquesta 
problemàtica. En aquest sentit, el regidor, Manel 
Navarro, ha manifestat que “no podem permetre que cap 
família es quede al carrer per aquestes qüestiones que 
deriven d’una crisi econòmica que afecta el conjunto de 
la població”.  El responsable de l’area ha dit que “l’equip 
de govern continua treballant amb diferents col·lectius 
per a combatre i evitar les injustícies socials, com els 
desnonaments”.

- Identificar a los animales (microchip). En el caso de 
perros, obligatoriamente, sin excepciones.

- Registrarlos en el Registro Informático Valenciano de 
Identificación Animal (RIVIA)

- Obtener licencia administrativa en el ayuntamiento del 
municipio de residencia, que deberá renovarse antes de 
transcurridos

  5 años desde la fecha de expedición.  Podrán 
obtenerla las personas mayores de edad que no estén 
incapacitadas;

  carezcan de antecedentes penales; no hayan sido 
sancionadas por infracciones graves o muy graves en 
esta materia y

  aporten un certificado de capacidad física y aptitud 
psicológica.

- Registrarlos en el Registro municipal de Animales 
Potencialmente Peligrosos, en los 15 días siguientes a 
la obtención de la licencia.

- Suscribir y mantener un seguro de responsabilidad 
civil (con cobertura no inferior a 120.000 €), derivada de 
daños causados

  por el animal, aunque haya sido cedido a un tercero 
para su cuidado.

- Mantenerlos en adecuadas condiciones higiénico-
sanitarias y con los cuidados y atenciones necesarios 
de acuerdo con las

  necesidades fisiológicas y características propias 
de la especie o raza del animal. Evitar molestias a la 
población.

- Mantenerlos permanentemente bajo control, evitando 
su huida, incluso en el interior de sus instalaciones 
particulares.

- Para conducirlos por la vía pública, siempre por 
persona mayor de edad, será obligatoria la utilización 
de correa o cadena

  de menos de dos metros de longitud y no extensible que 
permita el dominio sobre el animal en todo momento,

  así como un bozal homologado y adecuado para su 
raza, que impida la apertura de la mandíbula para 
morder.

- La venta, traspaso, donación, robo, muerte o pérdida 
del animal, deberá comunicarse  al registro municipal.

TELF 687 861 772
· DERRIBOS
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PRIMERA CURSA 10K 
NOCTURNA CIUTAT DE 
BORRIANA-CREU ROJA

EL CENTRE MUNICIPAL DE 
LES ARTS CONGELA LES 
TAxES PER AL NOU CURS

La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament ha presentat la 
cursa 10K Nocturna que tindrà lloc a Borriana el pròxim 21 
de novembre, a les 8 de la vesprada,  per a commemorar el 
centenari de Creu Roja.

El regidor d’Esports, Vicent Granel, ha destacat “la singularitat 
d’aquesta cursa, tant per la seua vessant solidària com per 
la projecció que puga tindre al llarg del territori valencià 
d’aquesta primera Cursa Nocturna per la ciutat de Borriana”. 
Vicent Granel ha expressat “la satisfacció de l’Ajuntament 
de contribuir a l’organització d’aquesta carrera urbana, 
juntament a Creu Roja i Amics del Clot”. 

 La 10K Nocturna Ciutat de Borriana-Creu Roja del dissabte, 
21 de novembre, a les 8 de la vesprada,  serà cronometrada. 
Eixirà del carrer Major i desprès anirà pel Raval, L’escorredor, 
l’avinguda de les Corts Valencianes, la Ronda del Músic 
Ibañez, el carrer de la Misericòrdia, la Mercé, la Carrera, farà 
una volta pel Pla, baixarà pel carrer de l’Aigua i finalitzarà a 
la Plaça Major. Hi haurà avituallament als 5KM i a l’acabar la 
carrera.

Les entrades poden aconseguir-se ja en diferents llocs, com 
la Piscina Municipal, El servei Municipal d’Esports o en Creu 
Roja i també via on line.

El Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana  
de Borriana comença el curs amb interessants novetats 
i la congelació de les taxes a preus molt assequibles 
perquè la gent de totes les edats s’anime a matricular-
se, ja que encara queden places per cobrir. Ho han 
anunciat aquest migdia el regidor de Cultura de 
l’Ajuntament, Vicent Granel i el director del Centre, José 
Azpitarte.

El regidor de Cultura, Vicent Granel, ha destacat que “el 
centre és quasi únic al País Valencià, ja que engloba una 
gran quantitat de disciplines artístiques dins del món 
de la música, la dansa i les arts plàstiques”. Granel  ha 
indicat que “són ja quasi 1.000 les persones inscrites 
aquest curs, entre xiquets, joves i adults, i encara està 
oberta la matrícula per a tot aquell que estiga interessat 
a aprendre alguna de les disciplines artístiques que s’hi 
imparteixen“.

“Aquest curs-ha dit l’edil- estem satisfets d’anunciar 
que tornem a  congelar les taxes per a falicitar l’accés al 
centre d’un gran nombre de ciutadans, amb descomptes 
vinculats al nivell de renda. I és que no només poden 
gaudir i aprendre de les diferents disciplines els 
més menuts i els joves, si no que també hi ha cursos 
destinats exclusivament  a gent major de 60, amb preus 
especials”.

El regidor ha anunciat també canvis importants en el 
centre pel que fa a la música: “així els xiquets i xiquetes 
que s’inscriguen en algun instrument cursaran Primer 
i Segon de Grau Elemental del Conservatori i desprès 
tindran l’opció de continuar amb els cursos reglats de 
música  o passar a l’escola Municipal de Música, en cas 
que no vulguen continuar amb els cursos acadèmics 
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La Corporació Municipal ha aprovat mitjanançant 
una moció adherir-se a la declaració institucional 
de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies 
per a coordinar l’ajuda als refugiats. Així, a través de 
l’Oficina de Coordinació Municipal d’Ajuda al Refugiat, 
els Ajuntaments, les Diputacions , Cabildos i Consells 
Insulars podran accedir a la informació actualitzada 
que es genere en aquest procés i podran plantejar 
l’oferiment de recursos.

L’Ajuntament de Borriana aprova també que la FEMP 
realitze un únic inventari de tots els recursos que els 
Governs Locals estiguen en disposició de proporcionar. 
Un inventari que haurà de ser facilitat pel Govern 
Central per tal d’oferir una resposta coordinada i eficaç 
a la crisi humanitària plantejada en l’actualitat.

L’Ajuntament recorda que actualment al voltant de 
340.000 persones fugen dels seus països i de zones 
en conflicte per culpa de la guerra, l’opresió, la fam  o 
la misèria. Per aquest motiu, el Govern central ha de 
continuar instant la Unió Europea a dur a terme una 
política comú per damunt de la situació econòmica dels 
paÏsos membres i que definisca la quota del nombre de 
refugiats per al territori, sempre en defensa dels drets 
humans, la llibertat i l’acollida de persones.

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Borriana 
celebra l’èxit de la posada en escena del “Passatge del 
Terror” la nit del 31 d’octubre. Una actuació del grup de 
teatre Bambolina, promoguda per l’Ajuntament, amb la 
qual es va celebrar a la localitat la Nit d’Ànimes.

Centenars de persones van gaudir d’aquest espectacle 
que es va realitzar de manera segmentada per franges 
horàries i nombre de persones per evitar aglomeracions 
de gent.

El regidor de Cultura, Vicent Granel, ha celebrat “l’èxit 
que va aconseguir l’actuació entre els espectadors, ja 
que els actors van saber oferir de manera constant la 
tensió i les sorpreses que requeria aquest Passatge del 
Terror”.

MOCIÓ D’ADHESSIÓ A 
LA xARxA DE CIUTATS 
ACOLLIDORES DE REFUGIATS

CULTURA CELEBRA L’ÈxIT 
DEL “PASSATGE DEL 
TERROR” 

del conservatori”. Encara queden places per a alguns 
instruments, com l’oboè, el trombó, el clarinet o la 
trompeta.

Per la seua part, el director del Centre, Jose Azpitarte, 
ha explicat que “ als majors de 60 anys se’ls ofereix 
la possibilitat de poder aprendre diverses disciplines 
artístiques, com el ball de saló, el flamenc, la dansa del 
ventre, o dansa clàssica i contemporània perquè mai és 
tard per aprendre i inicar-se en el món dels arts”.

El regidor de Cultura, Vicent Granel, ha destacat també 
que “el centre Martí de Viciana celebra enguany els 10 
anys de Jardí Artístic, una oferta que va des dels 0 als 7 
anys, acompanyats dels pares i mares, i que persegueix 
iniciar a edats primerenques als xiquets i xiquetes en 
la música, el dibuix, la pintura o la dansa i de la qual 
també han tingut un paper important els anteriors 
responsables del Departament de Cultura”. 

L’AJUNTAMENT ADVERTEIX QUE LLANÇAR RUNES 
I FEMS PEL TERME MUNICIPAL DE BORRIANA POT 
COMPORTAR

MULTES DE FINS A 30.000 EUROS PER LA QUAL 
COSA RECORDA A LA CIUTADANIA QUE EXISTEIX UN 
ECOPARC, ON ES PODEN LLANÇAR AQUESTA CLASSE 
DE DEIXALLES DE MANERA GRATUÏTA. 

ÉS IMPORTANT RESPECTAR EL 
MEDI AMBIENT

PER MANTINDRE NETA LA 
NOSTRA CIUTAT.
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EL CONSELL AGRARI LOCAL 
DEMANA LA COL·LABORACIÓ 
CIUTADANA PER A 
COMBATRE ELS ROBATORIS 
AL CAMP

EL SURF REUNEIx A MES DE 
300 PERSONES

ES RETIREN LES PLAQUES 
DELS EDIFICIS MUNICIPALS 
ON FIGUREN EL NOM DE 
POLÍTICS CONDEMNATS PER 
LA JUSTÍCIA

El Consell Agrari Local de Borriana demana la 
col·laboració ciutadana per tal previndre els robatoris 
de taronges en el terme municipal de la localitat. En 
la reunió del Consell Agrari, la Guàrdia Civil també ha 
anunciat que està posant en marxa nous programes 
que li permetran tindre una base de dades més fiable 
i actualitzada per detindre aquelles persones que es 
dediquen a furtar cítrics en els camps de la població.

 A més, el regidor d’Agricultura i president del Consell 
Agrari Local, Santi Zorio,  “ha animat els veïns i veïnes 
de Borriana perquè denuncien qualsevol acció que 
consideren extranya en els horts i així poder realitzar 
una lluita eficaç contra els robatoris de taronges”.

LAjuntament ha procedit a retirar d’alguns edificis 
públics municipals les plaques inauguratives, en 
les quals figurava el nom de polítics que han sigut 
condemnats per la justícia. Es compleix així la moció 
aprovada en el ple municipal.

La primera placa que s’ha retirat ha sigut la de la 
Piscina Municipal, on figurava el nom de Carlos Fabra, 
ex president de la Diputació de Castelló i actualment 
en presó,  condemnat per diversos delictes de frau 
fiscal. A l’acte de retirada d’aquesta placa han assistit 

L’Ajuntament ha col·laborat en la convenció Quasimoto 
Surf’s Up Invitational Burrifornia que s’ha celebrat a la 
platja a partir de demà i durant tot el cap de setmana.

Des del, 9 d’octubre fins al diumenge, 11, varen arribar  
centenars d’amants del surf per a participar en aquesta 
reunió de tauloners. Una trobada dedicada al Surf Retro 
Culture Old School dels anys 50, 60 i començaments 
dels 70. A més també hi haurà un apartat especial a 
tot el Revival d’allò que es va anomenar en els anys 
90 el Longboard Tradicitional o Classic Style. És a dir 
la pràctica del surf amb vells i pesants taulers Single 
Fin fins arribar a la potent taula New Old School que 
s’utilitza en l’actualitat, anomenada pels amants 
d’aquesta pràctica esportiva i d’oci Logging Generation.

el regidor de Seguretat i Interior, Javier Gual; el regidor 
de Transparència i Participació Ciutadana, Cristofer 
del Moral; i el regidor de Turisme, Agricultura i 
Normalització Lingüística, Santi Zorio.

L’Ajuntament ha retirat una altra placa al Casal Jove 
de Borriana , on figura en  el nom de Rafael Blasco,  
ex conseller de Benestar Social en l’època de govern 
del PP de la Generalitat. Rafael Blasco està també 
condemnat per la justícia per malversació de diners 
públics destinats a la cooperació.



CAMPANYA DE 
CONSCIENCIACIÓ PER 
INSTAR ELS CONDUCTORS 
QUE NO APARQUEN EN 
CARRERS DEL CENTRE ON 
ESTà PROHIBIT
La Policia Local de Borriana ha realitzat una 
campanya de conscienciació ciutadana per tal que els 
conductors aparquen els vehicles  de manera correcta 
i reglamentària en els carrers de la localitat.  La 
campanya ha sigut anunciada pel regidor de Seguretat 
de l’Ajuntament, Javier Gual, qui ha manifestat “la 
importància d’aquesta iniciativa persuasòria i de 
conscienciació instant a estacionar adequadament 
abans d’arribar a mesures correctives, com puguen ser 
les multes”.

 El responsable d’Interior i Seguretat ha explicat que 
“l’objectiu de la campanya que posaran en marxa els 
agents de la Policia Local  és atendre les nombroses 
queixes que ha rebut l’Ajuntament de ciutadans i 
ciutadanes de Borriana que viuen en carrers on està 
prohibit aparcar on, per contra,  habitualment hi ha 
turismes que sí que estacionen, incomplint les normes 
de tràfic”. Javier Gual ha remarcat la importància 
d’aquesta campanya, “ja que els vehicles que aparquen 
malament, generen problemes a persones amb falta 
de mobilitat i discapacitats físics en obstaculitzar-
los el pas a la seues cases, així com als propietaris 
de les mateixes”. A més, ha afegit l’edil de Seguretat, 
“els vehicles mal aparcats en aquests carrers, que 
normalment són estrets,  causen danys a les parets i 
les portes dels habitatges quan van a fer l’aparcament”.

ELS BORRIANCENCS VAN 
COMPLIR AMB LA TRADICIÓ 
DE TOTS SANTS

L’Ajuntament va preparar les instal·lacions del cementiri 
per a acollir els centenars de persones que va acudir 
perTots Sants a visitar els seus difunts. 

Durant els dies previs a aquesta festa tradicional, 
el cementiri de Borriana no va  tancar al migdia.  El 
dissabte 31 d’octubre i l’1 de novembre,  es va allargar 
un poc més el tancament del cementiri a fi de facilitar 
les visites al recinte dels veïns i veïnes de la localitat.

 Es varen posar a disposició  dels ciutadans,  6 escales 
grans de reforç, a banda de les 30 escales d’alumini que 
té ja el recinte. A més, s’han repartit 80 graneres, 80 
recollidors i 30 poals per facilitar els treballs de neteja 
als usuaris.

Per la seua part, la Policia Local  va realitzar un 
dispositiu especial per a garantir la seguretat del trànsit 
i dels vianants.

INFORMACIÓ MUNICIPAL



L’AJUNTAMENT PARTICIPA 
EN EL TEATRE SOLIDARI EN 
BENEFICI DE L’ASSOCIACIÓ 
SÍNDROME DE DOWN DE 
CASTELLÓ

IMPULS A PROTECCIÓ CIVIL 
AMB EL NOMENAMENT DELS 
NOUS RESPONSABLES 

L’Ajuntament de Borriana ha participat en el 
teatre solidari  del 23 i 25 d’octubre en benefici 
de l’Associació  Sindrome de Down de Castelló. 
L’espectacle ha estat a càrrec del grup de teatre 
borrianenc Medina Alhadra que ha interpretat  al 
teatre Paya una versió singular de l’Antologia de 
Lorca.

El regidor de Cultura, Vicent Granel, ha presentat 
aquest espectacle benèfic  en ajuda a les persones 
amb Sindrome de Down juntament al director del 
grup de teatre, Santiago Rios;  a la directora de 
l’Estudi de Dansa, Luisa Piquer; i al vicepresident 
de l’Associació, Vicent Monfort.

 Amb l’obra “Federico Garcia Lorca-Antologia” de 
Medina Alhadra , els espectadors ha pogut  gaudir 
d’una nova manera d’interpretar la poesia de 
Lorca, adaptada als temps actuals. Es tracta d’una 
antologia que puga arribar al poble combinant la 
llum, el color, la música i tot sustentat amb una 
tecnologia moderna.

L’Ajuntament ha nomenat als nous responsables de 
Protecció Civil començant una nova etapa per impulsar 
i dotar de major funcionalitat a este cos de voluntaris 
que contribueixen  també a la seguretat de la localitat. 
Així ho ha posat de manifest el regidor de Seguretat de 
l’Ajuntament, Javier Gual.

D’aquesta manera el càrrec de cap de Protecció Civil de 
Borriana el desenvoluparà a partir d’ara Vicent Moliner 
i el subcap d’aquest organisme estarà a càrrec de Raúl 
Ruíz.

El regidor de Seguretat ha destacat que “el nomenament 
dels nous responsables de Protecció Civil s’ha efectuat 
seguint criteris d’objectivitat i a fi de donar un impuls a 
este cos de caràcter altruista que realitza un paper molt 
important en els diferents serveis públics del nostre 
municipi”.

El regidor ha indicat que “des de l’Ajuntament es dotarà 
a Protecció Civil de majors mitjans per tal que puguen 
contribuir a la vigilància de zones de Borriana, com pot 
ser el paratge natural municipal del Clot de la Mare de 
Déu o la participació dels voluntaris en els diferents 
actes públics que es realitzen a Borriana”.

INFORMACIÓ MUNICIPAL



TROFEUS TAURINS DE LES 
FESTES DE LA MISERICÒRDIA

ACODIS COCEMFE

En el Club Nàutic de Borriana es va celebrar  la desena 
edició de la gala de trofeus organitzada per la Federació 
Taurina de Borriana. Onze bous,  patrocinats per les 
penyes taurines, van resultar  els candidats a ser 
guardonats en aquest acte on gran numero d’aficionat,   
membres de associacions taurines i part de la 
corporació local van assistir. 

El bou de la ramaderia Penyes Blanques, patrocinat per 
la penya “Les Bourrianeres” va obtenir el trofeu a la 
millor presència; el bou  de Nuñez Benjumea patrocinat 
per la penya “Jovens del Bou” va ser guardonat com el 
millor presentat de les festes, i la penya “L´Alternativa” 
van ser els màxims triumfadors de la nit pel seu bou de 
Juan Albarrán, el qual va obtenir el trofeu al bou més 
brau de Misericòrdia.

En l’acte es va fer lliurament d’un trofeu al millor 
“rodaor” sent  el premi per a Mario Artigas, així com 
a Juan Carlos Paricio que se li va retre homenatge per 
la seua trajectòria en defensa de la festa. 

ACODIS es una asociación de 
ámbito municipal sin animo de 
lucro integrada en COCEMFE 
cuyo fin es agrupar a todas las 
personas con discapacidad y a 
totos aquellos que sin tenerla 
deseen trabajar por la inclusión y 
la mejora de la calidad de vida de 
este colectivo.
Algunas de nuestras actividades son:

- Charlas formativas para los miembros.

- Colaboración con otras instituciones y 
asociaciones, especialmente con COCEMFE, 
formando parte de la junta directiva de 
COCEMFE CASTELLÓN y con el Ayuntamiento 
de Borriana en todas aquellas tareas que 
sirvan para el beneficio de las persones con 
discapacidad.

-Charlas en centros educativos (colegios 
e institutos) sobre la problemática de las 
personas con discapacidad.

-Participación activa en la SEMANA DE LA 
INTEGRACIÓN

-Actividades de ocio accesible; comida 
navideña, excursiones culturales, excursiones 
reivindicativas, fomento en la participación del 
colectivo en las fiestas locales, convivencia 
estival “Un mar para todos”,,,

Si estás interesado en conocernos y unirte a 
nosotros:

Nuestra sede está situada en la C/ Miguel 
Angel 1-12530 Borriana- Martes de 16 a 18 H.

Teléfono de contacto 619 34 51 48

email: manuelaandresmarti@hotmail.com

Manuela Andrés

PRESIDENTA ACODIS

INFORMACIÓ MUNICIPAL



FINS AL DIUMENGE 29

Exposicions

«75 anys amb Don Bosco», exposició en commemoració del 75é aniversari de l’arribada dels salesians a 
Borriana. CMC La Mercé

DIJOUS 19 

Cinema i educació en valors

Projecció d’«El gato con botas», dins dels programes de prevenció escolar de la Unitat de Prevenció de 
Conductes Addictives de l’Ajuntament. Teatre Payà, sessions matinals

DIVENDRES 20, DISSABTE 21 I DIUMENGE 22 DE NOVEMBRE

Cinema d’estrena: «Hotel Transilvania 2» i «Spectre 007» 

Divendres 20, 19.30 h «Hotel Transilvania 2», 22.30 h «Spectre 007» 

Dissabte 21, 17 h «Hotel Transilvania 2», 20 h «Spectre 007» 

Diumenge 22, 17 h «Hotel Transilvania 2», 20 h «Spectre 007» . Teatre Payà

DIMARTS 24, DIMECRES 25 I DIJOUS 26

Teatre per a escolars 

Representació de les produccions d’Escenoart «Sentits a les butxaques» i de «Why English?»

Teatre Payà, sessions matinals

DIMECRES 25

Dia contra la Violència de Gènere

Inauguració de l’exposició «De sobte, vaig despertar», d’Abigail Tomás, i taula redona sobre el Dia Internacional 
de l’Eliminació de la Violència contra la Dona. CMC La Mercé, 19 h

DIVENDRES 27 I DISSABTE 28 

Cinema d’estrena: «Ocho apellidos catalanes»

Divendres 27, 19.30 i 22.30 h

Dissabte 28, 17, 19,30 i 22.30 h. Teatre Payà

DIUMENGE 29

Gala Mans Unides

Gala solidària a benefici de Mans Unides amb programa de dansa dirigit per Luisa Piquer. Teatre Payà, 18 h

CULTURA

PROGRAMACIÓ CULTURA
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CASAL JOVE

Tens entre 16 i 29 anys? Cansat de buscar treball?

Apunta’t a #GarantiaJuvenilCV!  

On?  C.I.J.Casal Jove de Borriana 

c/ Albert Einstein, s/n   Tf. 964591692

casaljove@burriana.es

http://casaljove.burriana.es

https://www.facebook.com/CasalJoveBorriana

https://www.twitter.com/casaljovebur

Els carnets que a través de diversos convenis 
de col·laboració amb GVA-Jove pots obtenir en 
CIJ Casal Jove de Borriana et permeten obtindre 
grans avantatges.

Per a començar, si encara no téns el Carnet Jove 
el que has de cumplir són uns requisits per a 
obtindre’l. I després anar a qualsevol dels nostres 
establiments col·laboradors on et faran un bon 
descompte.

Per a dormir: Carnet d’alberguista. Allotjament 
en qualsevol dels més de 4.200 albergs de la 
Federació Internacional d’Albergs Juvenils (IYHF).

Per a viatjar: Carnets internacionals. Aconseguir 
descomptes en viatges i activitats culturals, 
sobretot en l’estranger, si ets estudiant (ISIC), 
jove de 14 a 30 anys (IYTC) o professor (ITIC).

.

OFERTES I DESCOMPTES :
CARNÉS DE ALBERGUISTA  podràs disfrutar de 
centenars d’albergs en tot el món i a més
tindràs accés a descomptes nacionals i 
internacionals en empreses com Alsa, Telepizza, 
Casa del
Llibre, Terra Mítica...i molts més! +Info: Reaj 
Hihostels
CARNÉS INTERNACIONALES  accedeix a més de 
50.000 ofertes per a estudiants a Espanya i
en altres 130 països. +Info: ISIC
CARNET JOVE  obté descomptes en comerços, 
transports, museus, espectacles, esports, etc
així com en activitats organitzades per l’IVAJ.GVA 
JOVE.

Estàs buscant #treball però no hi ha manera que et criden? 

CARNETS



CME

L’EL CENTRE MUNICIPAL DE 
LES ARTS RAFEL MARTÍ DE 
VICIANA HA COMENÇAT UN 
NOU CURS PLE D’ACTIVITATS 

Amb casi 1.000 alumnes el Centre Municipal 
de les Arts Rafel Martí de Viciana ha començat 
un nou curs ple d’activitats per a totes les 
edats:
De 1 a 3 anys, les mares i els pares poden 
gaudir del JARDÍ ARTÍSTIC amb els fill/a els 
dissabtes de matí.
Per al xiquets i xiquetes de 4 a 7 anys, tenim 
també entre setmana el JARDÍ ARTÍSTIC: 
dansa, música i arts plàstiques per a crear 
i créixer. Una activitat única a la província 
i aquest curs 2015-2016 celebra 10 anys 
d’existència.
A partir dels 8 anys, el nostre alumnat tant 
infantil, juvenil com adult pot estudiar

MÚSICA: mai és massa tard per aprendre a 
tocar l’oboè, clarinet, contrabaix, violoncel, 
tuba, trombó, cant, fagot...Depenent de la teua 
edat tenim un itinerari formatiu diferent.
DANSA: per a l’alumnat de 8 a 11 tenim un 
cicle elemental de quatre anys on aprendran 
els fonaments de la dansa i les seues 
disciplines (dansa clàssica, folklore, dansa 
contemporània, dansa espanyola...) i podran 
preparar la seua entrada al conservatori 
professsional. Però a més de tot això, alumnat 
de totes les edats (sempre a partir dels 8 
anys) pot aprendre a dansar balls tradicionals 
valencians, hip hop, funky, balls de saló, dansa 
contemporània, flamenc, dansa del ventre, 
dansa espanyola, dansa clàssica...
ARTS PLÀSTIQUES: ceràmica, dibuix, pintura, 
gravat, estampació...Al centre tenim les 
millores instal·lacions i recursos (cavallets, 
tòrcul, forn i torn per a ceràmica, aules 
diàfanes i lluminoses...), i, per descomptat, un 
professorat amb la titulació adient. De matí i de 
vesprada, l’oferta és molt variada i s’adaptarà 
a les teues necessitats.
No ens hem d’oblidar que per a les persones 
majors de 60 anys, tenim una oferta 
diferenciada amb un preu bonificat: ceràmica, 
dibuix i pintura, sevillanes, balls de saló, balls 
tradicionals valencians, dansa del ventre i 
coral.

NO PERDES L’OPORTUNITAT, ENCARA 
QUEDEN PLACES, LES ARTS T’ESPEREN!



ADI

INSCRIPCIÓ: 

Per a fer la inscripció, podeu trucar al telèfon de l’ADI (630 717 097) de dilluns 
a divendres de 9 a 14 hores o entregar el díptic al CMA (Jardí Artístic).

El dia 20 de novembre se celebra l’aprovació del tractat internacional sobre 
els drets de la infància.

Un dels drets que s’esmenten en la Convenció és el dret al joc.

L’article 31 de la Convenció sobre els drets de l’infant expressa que “els 
estats part reconeixen el dret del xiquet al descans i l’esbarjo, al joc i a les 
activitats recreatives pròpies de la seua edat i a participar lliurement en la 
vida cultural i en les arts”. 

Per aquest motiu, des del Jardí Artístic i des de l’ADI, hem volgut organitzar 
el dissabte 21 una activitat de joc compartit adreçada a mares, pares i els 
seus fills de 0 a 3 anys .

En aquesta activitat, adults i xiquets gaudiran amb diferents propostes i 
recursos lúdics. Es tracta de compartir junts joc i aprenentatge.

JUGAR: UN DRET QUE CAL PROTEGIR
JUGUEM EN FAMÍLIA: 
ACTIVITAT LúDICA PER A xIQUETES I xIQUETS DE 0 A 3 ANYS

EL DIA 21 DE NOVEMBRE, DE 10.15 A 12 HORES DEL MATÍ 

AL CMA (CENTRE MUNICIPAL DE LES ARTS, C/ SANT PERE 

PASQUAL, S/N), ES REALITZARà LA CELEBRACIÓ DEL DIA DELS 

DRETS DE LA INFàNCIA.

Durant tot el matí se’ls oferiran tres tallers organitzats per racons: 
racó “Juguem a ser…”, racó “Experimentem amb les mans”, racó “En 
moviment”... on els xiquets realitzaran activitats de psicomotricitat, joc 
simbòlic, comunicació i activitats sensorials... 

Amb el joc, els xiquets aprenen hàbits, normes, regles. Aprenen a solucionar 
problemes, desenvolupen habilitats socials, desenvolupen les seues 
capacitats sensorials, motores, la seua capacitat d’expressió i comprensió 
verbal... En definitiva, els xiquets aprenen i es desenvolupen jugant. 

Els xiquets que no juguen o que juguen poc tenen un risc superior de dèficits 
intel·lectuals i socials, raó per la qual cal que els adults els oferisquen 
possibilitats de jugar en ambients segurs.

Tots els xiquets tenen el dret a ser educats i protegits, però a més hem 
d’atorgar-los el dret a divertir-se, a aprendre, a expressar-se i il·lusionar-se 
a través del joc. 
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En resumidas cuentas, la economía sirve para gestionar 
los recursos, casi siempre escasos, y los impuestos y tasas 
para dotar de esos recursos a la Administración, que con 
ellos mantiene y crea infraestructuras y servicios por y para 
la ciudadanía, que es quien los financia. La política marca el 
“cómo” y el “en qué” de esos ingresos/gastos,  y precisamente 
la política es lo que nos diferencia a los unos de los otros. 
Así, mientras las bajadas y subidas (siempre subidas los 
primeros años de cada legislatura) de impuestos la derecha 
(PP) las aplica indiscriminadamente a todos, sea cual sea su 
situación, para luego mantener o favorecer privatizaciones 
y unos servicios insuficientes (cuando no despilfarra –si no, 
véanse los últimos 20 años, todavía estamos pagando más 
de 6 millones de € en préstamo por facturas que quedaban 
en los cajones-) sin atender suficientemente a quien tiene 
una situación más precaria, los Socialistas apostamos por 
comenzar esta legislatura manteniéndolas en general (o 
bonificando) en este primer paso, que es el de aprobación 
de las ordenanzas fiscales, para luego, cuando lleguen los 
presupuestos, atender también a todos, pero centrándonos 
en quienes más nos necesitan a los demás: por eso se 
incrementarán las ayudas sociales, se financiarán los libros 
de texto de la etapa obligatoria, destinaremos más en 
educación, más a actividades culturales y deportivas, más a 
medioambiente, trabajaremos más por incentivar el empleo, 
atenderemos el incremento salarial de los funcionarios que 
tantos años lleva congelado ….

Dentro de este paso previo, donde decimos con qué recursos 
contaremos para elaborar el presupuesto, los puntos más 
reseñables:  

-CONGELACIÓN DEL IBI: en 2016 pagaremos lo mismo que 
hemos pagado ahora, en 2015. A diferencia de gobiernos del 
PP con los que, el 1º año de legislatura, tuvimos un incremento 
abusivo del recibo(en 2007 un 8% y en 2011 un 14,3%)

-BONIFICACIÓN A LOS VEHÍCULOS ECOLÓGICOS: bonificando 
los 4 primeros años, pretendemos incentivar la compra de 
vehículos que no contaminen y con ello contribuir a cuidar el 
medio ambiente.

-ACTUALIZACIÓN DE LA TASA DE BASURAS: el mantenimiento 

GESTIONAR MÁS CON MENOS 
(I).(LAS ORDENANZAS 
FISCALES).

de la planta de reciclaje y la gestión y tratamiento de nuestros 
residuos cuesta dinero y los ciudadanos debemos ser 
conscientes del coste que supone cuidar el medioambiente. 
La planta de Onda, que es donde se transportan los residuos 
de Borriana, se ha quedado pequeña y necesita una fuerte 
inversión. Es por lo que, en 2012, los 8 municipios que 
formamos RECIPLASA, acordamos que anualmente y durante 
18 años se incrementaría el IPC más un 3% adicional para 
evitar una drástica subida del canon en algún momento si no 
se hacían esas actualizaciones anuales. Además, el residuo 
sobrante de la planta se está transportando a otra con lo que 
también incrementa el coste en 15,08€/tonelada. El Partido 
Popular ha financiado siempre la totalidad del coste con la 
Tasa de Basura. De hecho, en las tres últimas legislaturas, 
la ha incrementado, año a año, de 50€ a 83,70€, una media 
de 3€ más al año. Lo mismo que pasará en 2016. Pero al PP 
le gusta tergiversar. Ahora dice que el PP congeló la tasa de 
basura. Y es cierto, por primera vez lo hizo el año pasado, 
a la desesperada, rompiendo la costumbre de financiar 
la totalidad del coste y lo hizo porque se olía una pérdida 
importante de votos y tenía que engañar a la ciudadanía 
diciendo que el PP no sube sino baja los impuestos. Si el año 
pasado hubiera incrementado el 2%, como tocaba, este año 
estaríamos hablando del 2%.

-SUPRESIÓN DE LA TASA DE 3€ POR CERTIFICADO DE 
EMPADRONAMIENTO: por fin hemos podido eliminar esa 
tasa injusta y abusiva que impuso el PP, como tantas veces 
prometimos. Precisamente, este certificado se solicita en la 
mayoría de los casos, por personas con pocos o sin recursos. 
Era hora de hacer justicia…

-AMPLIAR LAS POSIBILIDADES DE BONIFICACIÓN QUE 
TIENEN COMO REFERENCIA EL IPREM: hasta ahora el PP 
tenía bonificaciones que quedaban bien en el papel pero 
en la práctica poco servían, pues era muy difícil acceder 
a ellas. En la pasada legislatura, incluso los  jubilados con 
una pensión mínima de 595€, no pudieron bonificarse ya que, 
para ello, debían cobrar 585€ al mes. Con la modificación, 
incrementamos el margen y el máximo de ingresos será la 
pensión mínima más 413€ en lugar de los 41€ de este año. 
Porque los socialistas nos creemos lo que hacemos. 

Nuestro programa electoral no contemplaba en ningún 
momento una bajada de impuestos, porque sabemos que los 
impuestos son necesarios para tener más y mejores servicios 
públicos, para ayudar a los vecinos que temporalmente lo 
necesitan, para hacer todas las inversiones necesarias que 
mejoren el bienestar social y también las urgentes que el 
Partido Popular ha dejado de hacer ya que se ha dedicado 
a recaudar a cambio de ninguna inversión que mejore el 
municipio.

Sin incrementar los impuestos, trabajaremos por alcanzar 
nuestros objetivos sociales, atenderemos el incremento 
salarial de los funcionarios (alrededor de 100.000€ que llega 
tras varios años congelado), también por atender los gastos 
extraordinarios que nos deja el PP como los 280.000€ de la 
paga suprimida en 2012 a los funcionarios, los 45.000€ que 
hay que devolver anualmente al Estado por un error de cálculo 
que tuvo Montoro en 2013, sin olvidarnos de los asuntos 
pendientes y sentencias en contra que nos dejó el PP por lo 
que nos piden más de 400.000€. Con este panorama, hay que 
ser realistas y la oposición no lo es. Pero nuestra obligación 
es estar preparados para atender todo este gasto que no es 
de 2016 pero que atenderemos con los mismos recursos 
previstos para este año. “Gestionaremos más con menos”.

No estamos para experimentos y más cuando todavía quedan 
más deudas pendiendo sobre nuestras cabezas en forma de 
Sentencias.
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El treball és el motiu principal pel que vam entrar en 
l’Ajuntament de Borriana, i en quatre mesos seguim endavant 
amb els veïns i veïnes al nostre costat. Borriana es mou. En 
poc de temps, la nova gestió ha demostrat que el comerç 
té ganes d’unir-se i treballar per aconseguir reptes majors 
dels que s’havien acomplert en polítiques que no seguien cap 
rumb. La creació del Consell Local del Comerç serà un pas 
endavant per assenyalar que amb la unió es fa la força, i que 
el sector comercial del nostre municipi podrà renovar-se.

En l’últim plenari, vàrem acordar a proposta de Compromís 
la posada en funcionament del Consell, però també la cerca 
d’una «marca» que identifique el Comerç Local de Borriana, 
amb un calendari d’activitats que dinamitze el nostre comerç, 
fomentant tots els barris del municipi com zones prioritàries 
comercials.

El treball de reunions en les diferents associacions de comerç 
de la ciutat s’ha transformat en consens, i amb la demanda 
a la Direcció General de Comerç per a que recolze la nostra 
xicoteta i mitjana empresa. El Mercat Municipal és un dels 
principals motors comercials de la ciutat, i en el que es 
treballa per poder revitalitzar el seu funcionament, amb una 
futura renovació.

En ocupació, Compromís ha proposat instar al Consell a 
participar en el Pla Conjunt d’Ocupació de les Administracions 
Públiques, on s’ensenyen estratègies d’ocupació, i no solament 
la contractació des de les administracions, amb l’objectiu que 
els aturats tinguen més opcions per reincorporar-se al món 
laboral. El nou govern ha reservat una partida en el pressupost 
de l’any que ve per a fer front a un pla d’ocupació diferent i 
més contundent. Els actors socials del municipi han de ser el 
més important amb la creació del Pacte per l’Ocupació Local, 
que contarà amb representants empresarials, sindicats, teixit 
socioeconòmica local i representants de l’administració local 
i autonòmica.

Borriana tenia ganes de moure’s, i a l’esport, els mesos de 
treball han donat el seu fruit amb importants passos per 
afiançar les activitats esportives en els més menuts. L’esport 
base és el més important, i això s’ha materialitzat amb quasi 
400 xiquets i xiquets inscrits en les escoles esportives que es 
varen presentar aquest passat cap de setmana. La novetat és 

#BORRIANA ES MOU

el retorn de les lligues escolars, tant de bàsquet, futbolsala,  
multiesport i iniciació, que havien desaparegut fa uns quants 
anys. Era un dels reptes que gràcies a les escoles i els clubs 
s’ha pogut aconseguir. 

Una altra de les novetat és la creació d’una escola d’atletisme, 
on veurà la llum el club atletisme de la ciutat per aprofitar 
les instal·lacions que hi ha a Llombai abandonades des 
de fa molts anys. Més de 35 xiquets i xiquetes busquen 
amb l’atletisme descobrir nous esports. No volem parar de 
treballar, i per això busquem aconseguir que l’any que ve el 
Pla PATI, amb els col·legis i clubs, incorpore nous esports, 
com el handbol, voleibol, i esports nàutics com el windsurf i la 
vela, junt a la gent de Borriana. L’esport també ha de ser porta 
per a la convocatòria d’esdeveniments, com la recuperació 
del 10K, que es celebrarà per la nit junt a l’ajuda de la Creu 
Roja i Amics del Clot.

En Cultura, Compromís aposta per una programació cultural 
completa i per a tots els veïns i veïnes. Una programació en la 
que es compaginen les festes, però també el teatre, la música, 
exposicions, i també cinema. Un reclam per a tots els públics 
que hem aconseguit millorar amb condicions al Teatre Payà. 
Treballem per a comptar amb una programació per a l’any 
que ve, on Borriana recupere l’esplendor cultural en dates 
significatives, però també cap de setmana, darrere cap de 
setmana.

Compromís no vol deixar de costat les constants intoxicacions 
de l’oposició, on queda retractat el tripartit de dretes. Per un 
costat, la forta riuada ens va deixar al descobert les vergonyes 
del PP en la passarel·la del Clot de la Mare de Déu, que 
Compromís va denunciar en el passat mes de maig abans 
d’accedir a l’ajuntament. La gent ha de conèixer que el PP 
va reconstruir el pont del paratge natural amb deixalles i 
residus, i després de dir que les havien retirat davant la nostra 
denuncia, l’aigua ha clarificat que no va ser així. Les restes 
d’aquella decisió van tornar a aparèixer aquestes últimes 
setmanes en forma de vergonya per al PP, però també per a 
tots els borrianencs i borrianenques. Ens van mentir quan van 
dir que ho retirarien tot, i ara se’ls ha descbert.

Per altra banda, la portaveu eterna en l’ajuntament està 
perseguida per la seua història, i recorre a l’argument dels 
sous dels regidors quan té res a dir, i buscar protagonisme. 
El més trist és que ella esta apenada, però sobretot molesta, 
perquè ja no cobra els 1.500 o 1.700 euros al mes de l’anterior 
mandat per estar en l’oposició, deixant a la resta de regidors 
del seu partit que es repartiren les molletes que ella no volia. 
I per últim, C’s s’amaga darrer dels seus cosins germans amb 
la defensa del major. 

Nosaltres no entrarem en aquesta guerra. Seguim endavant 
en el que creiem i en el que la gent de Borriana busca de 
Compromís, que és treball, treball i més treball. I per a 
treballar junt a la gent, Compromís obri la seua seu (c/
Encarnació, 44) tots els dimarts de 18 a 20 hores, i obri la mà 
a la ciutadania per a treballar amb tots i per tots. 

Informat i contacta a:

borriana.compromis.net

compromisperborriana@hotmail.com
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La primera consulta ciutadana sobre aspectes crucials 
per la ciutadania ja s’ha portat a terme, i ha finalitzat 
amb resultats molt satisfactoris. El procés de consulta 
per a l’elaboració dels pressupostos participatius —del 
qual podeu trobar informació més detallada en este 
mateix BIM— ha comptat amb una alta participació dels 
ciutadans i ciutadanes, que han pogut expressar quines 
eren les seues prioritats ara mateix per a la ciutat, i el 
més important és que la seua opinió serà tinguda en 
compte en els pròxims pressupostos.
Esta consulta ha sigut el primer pas, perquè la 
Regidoria té previst posar en marxa altres processos 
de participació perquè la ciutadania puga opinar sobre 
tots els temes importants de la política de la ciutat. A 
banda de la participació i de les mateixes propostes 
que s’han votat, el que ha quedat demostrat és que la 
gent té ganes de participar i de dir el que sent i el que 
pensa sobre la seua ciutat i, a més, que tenen molt 
bones idees. Un altre resultat ha sigut la creació en el 
web de l’Ajuntament, del Portal de Participació, que es 
millorarà i actualitzarà periòdicament.
Des de la Regidoria continuarem fomentant la 
participació de tots els ciutadans i ciutadanes de 
Borriana, perquè en això ens vam comprometre i perquè 
és el millor camí per a legitimar les decisions municipals 
que ens afecten a tots. El procés d’emancipació de 
la ciutadania no es pot parar i nosaltres, des de la 
corporació, anem a contribuir perquè s’avance tant com 
es puga en este camí.
En la Regidoria estem treballant en la creació d’una 
Junta Local de Participació i Transparència que serà 
la que s’ocuparà de la preparació i elaboració de 
les futures consultes. En este organisme, a banda 
de la representació de l’ajuntament, estaran també 
representant de les associacions de veïns, partits 
polítics i altres membres d’associacions que en vulguen 
formar part. Esta Junta serà l’encarregada de portar a 
terme els nous projectes de consulta ciutadana que es 
consideren oportuns.
Pel que fa a la transparència, cada dia es publiquen nous 
documents sobre la gestió econòmica de l’Ajuntament. 
Els últims fan referència a tots els contractes i factures 
de gastos menors des del mes de gener. És la primera 
vegada que es fan públics este tipus de documents, i 
gràcies a ells, la ciutadania podrà tindre un conixement 
precís de les despeses que s’han realitzat al llarg de 

Les últimes setmanes han comportat una feina molt 
intensa per a la Regidoria de Serveis Socials. L’objectiu 
de tot este treball és aconseguir eliminar tots els casos 
d’emergència social que hi ha a Borriana. En primer 
lloc, s’han mantingut reunions amb els responsables 
de FACSA per a evitar que la falta de pagament dels 
rebuts de l’aigua comporte el tall de subministrament. 
Això no pot tornar a passar ni passarà a Borriana, 
perquè la companyia s’ha compromés a avisar els 
Serveis Socials municipals d’estos casos, i es resoldran 
satisfactòriament per a les famílies afectades. En 
segon lloc, ens hem reunit amb quasi tots els bancs 
que treballen a Borriana per a evitar que es torne 
a portar a terme cap desnonament en la ciutat. En 
estos moments de greu crisi que pateixen sobretot les 
persones amb menys recursos no és acceptable que 
la gent es quede sense un lloc per viure. L’actitud de 
les entitats bancàries ha sigut en la majoria dels casos 
positiva, i han assegurat que treballaran amb nosaltres 
per a evitar que ningú es quede sense un sostre. És 
evident que ells també són conscient de la situació tan 
difícil actual i per això col·laboraran amb esta Regidoria 
per a trobar les millors solucions possibles, ja siguen 
lloguers socials o dació en pagament.
També, pel que fa a la vivenda, els tècnics de la 
Conselleria d’Habitatge han vingut a comprovar in 
situ l’estat de les vivendes de la plaça Francisco 
Tomás y Valiente. Després de la visita per part de 
l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE), la 
Conselleria s’ha compromés, d’una banda, a agilitzar 
els tràmits per a l’entrega immediata de les vivendes 
que es troben en bones condicions i, d’una altra, a 
reformar i reparar els desperfectes dels pisos perquè es 
puguen posar a disposició de les famílies necessitades 
al més prompte possible. Esperem poder donar molt 
bones notícies en els pròxims dies sobre esta qüestió 
i això voldrà dir que molt prompte s’adjudicaran estes 
vivendes a les famílies que estan esperant des de fa 
temps un lloc digne per a viure.
Volem destacar també que els tècnics i tècniques dels 
serveis socials municipals continuen oferint tot el 
suport de l’administració a les persones que cada dia 
s’acosten per a demanar ajuda i informació a les seues 
dependències.
Des de la Regidoria de Sanitat i Serveis Socials ens 
hem compromés a pal·liar en la mesura que siga 
possible i amb els pocs mitjans econòmics i materials 
de què disposem, les situacions d’emergència social 
de les famílies de Borriana. Com no pot ser d’una altra 
manera, estarem pendents de totes aquelles persones 
que a causa de la greu crisi econòmica estan passant-
ho molt malament. Som conscients d’estes necessitats 
i per això estem dedicant molt de temps i esforços a 
canviar esta situació.

REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ 
I TRANSPARÈNCIA

REGIDORIA DE SANITAT I 
SERVEIS SOCIALS

l’any. Seguirem publicant document en el Portal de 
Transparència, els pròxims seran les despeses de les 
passades festes de la Misericòrdia.
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Burriana sube el gasto a los vecinos. Pagaremos más 
por la tasa de basuras. El triple por las certificaciones 
urbanísticas e informes. Pero el concejal de Turismo, 
Santiago Zorío, no ha tenido complejo en reclamar a 
la Administración local los 31,54 euros gastados en 
concepto de gasolina por el desarrollo de sus funciones 
como regidor de nuestro ayuntamiento. 

Que “la pela es la pela”, bien lo sabe Compromís, 
que por momentos no sabe si se sitúa en un gobierno 
valenciano o le hace guiños a sus colegas de Cataluña 
negándose a rechazar las fronteras que desde tierras 
catalanas pretenden levantar para distanciarse del 
Estado del que forman parte. 

Y no hay vergüenza que valga si son 31,54 euros los que 
gastados de un sueldo de 1.800 euros se reclaman de la 
Administración local a la que se sirve. Afortunadamente, 
nuestra denuncia pública ha forzado un acto de 
contrición público. Lo ha hecho después de anunciar 
que su gasto de gasolina iría a manos de Cáritas. Y le 
hemos instado a que si desea hacer donaciones que las 
haga de su sueldo, no del de toda la ciudad. Alabamos 
su espíritu solidario y altruista. Póngalo en práctica con 
su nómina y anule un decreto que la alcaldesa socialista 
rubricó sin complejos y sin llamar la atención a sus 
socios de Compromís. No vaya a ser que se enfaden y 
luego voten en contra de la subida de tributos. 

De hecho, los tres partidos se han dado la mano para 
aprobar la modificación de las ordenanzas fiscales. 
Oponiéndose a nuestra enmienda que planteaba la 
rebaja del IBI, la reducción de la tasa de vados y la 
congelación de la de basuras. Incrementar la presión 

LA PELA ES LA PELA

fiscal a las economías domésticas que demandan 
acciones de incentivo fiscal. Atacar la recuperación. 

Porque gracias a la herencia recibida de la gestión 
del PP, Burriana dispondrá en 2016 de 650.000 euros 
en ahorros por amortizaciones. Solo utilizando el 50% 
de este montante hubiéramos conseguido una rebaja 
de cuota del 1,97% al IBI aplicando un tipo del 0,71, 
lograríamos rebajar la tasa de vados un 5% y habríamos 
absorbido la subida de la tasa de basuras que PSPV, 
Compromís y Podemos han decidido que asuma 
íntegramente el ciudadano.

Y todavía les habrían sobrado más de 350.000 euros 
para desarrollar sus políticas y venderse a titulares. 
Lamentamos enormemente que la concejala del PSPV, 
Cristina Rius, esperara una petición formal de los 
ciudadanos en los presupuestos participativos para 
poder actuar. Así lo reconoció en pleno. Sin petición 
ciudadana, su apuesta era la de incrementar la presión 
fiscal. Sorprendente. Desconocíamos que un gobierno 
que enarbola la bandera del socialismo tuviera que 
recibir mensajes de este tipo para aplicar políticas de 
rebaja fiscal. Tomamos nota para los próximos. 

Lo cierto es que los tres partidos suman fuerzas 
para aplicar su política social. Aquella que ejerce 
presión sobre la ciudadanía y que lejos de invertir en 
Emergencia Social o empleo  -recordemos que hemos 
sido el único municipio de más de 35.000 habitantes 
que ha rechazado los 18 contratos del Plan de Empleo 
Conjunto- aplica una subida de los tributos y abandona 
a la ciudad a su suerte. 

Tres partidos que se dan la mano cuando en otros 
escenarios, Castellón sin ir más lejos, logran forzar 
una mayor rebaja de los impuestos. Los compañeros de 
filas de Podemos Burriana se alinearon con el Partido 
Popular en Castellón para quebrar la política fiscal de 
PSPV y Compromís. En Burriana podrían haber hecho 
lo mismo. Votar a favor de nuestra enmienda y provocar 
una rebaja de los tributos que inyectara ahorros en 
nuestras familias. 

Nuestra apuesta sigue siendo la de trabajar para 
desarrollar. Incentivar la recuperación. Construir y no 
destruir. Porque creemos que Burriana tiene potencial 
y capacidades. Y que el esfuerzo de una ciudad 
comprometida con el progreso no debe abandonarse a 
la deriva de la mano de tres formaciones políticas que 
buscan en sus graneros la búsqueda de protagonismo. 
Espejos en los que mirarse mientras la espalda cae del 
lado del vecino. Una suma de intereses para ejercer 
de figurantes. Un conglomerado de fuerzas con el que 
pierde la ciudadanía. Pierde Burriana. Perdemos todos. 
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Esta acertadísima muestra de saber popular (popular 
referente a público), esta alcanzando cotas muy notables 
en la vida política (que aún que no se lo crean, existe) de 
nuestra ciudad.
El cambio experimentado a todos los niveles por los 
miembros del tripartito es digno de cualquier programa 
de televisión.
Y como muestra, mas botones que en la sotana de un 
viejo sacerdote.
Recordamos, sin esfuerzo, cuando miembros de la 
entonces oposición atacaban que el cobro de sanciones 
lo efectuara la Diputación Provincial, algo que 
CIUTADANS INDEPENDENTS PER BURRIANA tampoco 
entendía. A fecha de hoy no se ha tomado medida alguna 
para reconvertir esa situación.
Por parte de CIUTADANS INDEPENDENTS PER 
BURRIANA se solicitó que en el Boletín de Información 
Municipal apareciesen las respuestas que daban los 
concejales a las preguntas de la oposición. A pesar de 
su apoyo de entonces, no existe iniciativa alguna en este 
sentido.
Más de lo mismo en lo referente a la retransmisión 
de los Plenos. Emitirlos a través de las redes sociales 
es un parche, ya que dificulta mucho el acceso de una 
mayoría de los ciudadanos a los mismos. Tal vez no 
quieran que se vean sus “actuaciones”
Nos vienen a la memoria la batería de preguntas sobre 
el Colegio Cardenal Tarancón que de forma temporal 
se presentaban en los distintos foros municipales, y 
las promesas de inmediatez en el inicio de  la obras 
que se vertían desde, en el aquel entonces, partido 
de la oposición. Ahora los retrasos y las excusas son 
múltiples y variados.
La Re-municipalización de servicios era seña de 

SI QUIERES SABER QUIEN ES 
PABLITO, DALE UN CARGUITO
EL HÁBITO NO HACE AL MONJE Y EL 

CARGO NO HACE AL HOMBRE

identidad. No se ha dado paso alguno en esa dirección.
Las negociaciones, quasi secretas, con el Arenal Sound, 
el tema del derribo de la Papelera, la  
Guardería Infante Felipe y otras cuestiones importantes 
están viendo un auténtico giro de 180 grados en los que 
a opinión se refiere (siguen tan inactivos ahora en el 
“poder” como lo estaban en la oposición).
La metamorfosis observada no puede ser achacada 
más que a un “empacho” de poder que está dejando 
clara una incapacidad importante y una falta de actitud 
casi peligrosa.
Desde CIUTADANS INDEPENDENTS PER BURRIANA no 
podemos resistirnos a hablar de dos temas sangrantes:
a) Los 31,54 euros del señor (nobleza obliga) Santiago 
Zorío. Desde CIBUR siempre nos hemos posicionado 
contra el cobro de desplazamientos/kilometraje 
por parte de los cargos electos, y así consta en 
diversas intervenciones plenarias. Pero que esos 
desplazamientos se hagan por la misma población y se 
pretenda el cobro de las mismas nos da muestra de la 
catadura moral de la persona y de los motivos que le 
mueven en política. Alegar que en la empresa privada 
percibía esas dietas nos hace comprender porque 
estaba en el paro antes de encontrar refugio (y sueldo) 
en la política.
b) Los “Presupuestos Participativos”. Una idea con 
pies de barro.¿ Alguien sabe cuanto dinero es “de libre 
disposición”? No es lo mismo disponer de 1.000 euros 
que de 1.000.000 de euros, y las propuestas serán 
diferentes según el dinero disponible. ¿Cuales son los 
“criterios de viabilidad” que se aplicaran?. Demasiados 
puntos oscuros.

Igual que tenemos TRES TRISTES PARTIDOS, tenemos 
TRES ALEGRES PERLAS.
“La Guardería no es viable al 100%” Javier “viable y 
amable” Gual. Entonces ¿cual es el criterio que se 
sigue? ¿Porque en los Presupuestos Participativos si 
y en la Guardería no?. Esperamos que el tema de la 
plantilla y sus componentes no sea la razón final.

“El policía que da luz verde al transporte de ganado 
no esta totalmente formado” Cristopher “formador 
de formadores” del Moral. Si del tema de formación 
hablamos, mas que luz verde hay motivos para tener 
la cara roja.

“No suena el Himno porque esto parecería España cañí” 
Vicent “Per a ofrenar” Granel. Tremenda falta de respeto 
a los símbolos autonómicos y al sentir mayoritario de 
una población. Compañeros suyos de otra localidad 
cambiaron la letra del Himno, y aquí directamente lo 
ignoran.

Y lamentable actitud del resto de grupos del tripartito, 
que callaron, otorgaron y siguieron con los pantalones 
bajados.
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El comercio minorista en cualquier municipio 
supone, desde el punto de vista económico, 
un sector fundamental. En nuestra ciudad es 
menor esa importancia. Desde el  Ayuntamiento 
de Burriana ha existido, en los últimos años de 
gobierno popular, una falta de coordinación y 
conciliación  que fuera eficiente para un ámbito 
del que tantas familias comen. Todos son 
comerciantes de Burriana, más allá de donde se 
ubiquen sus establecimientos todos pertenecen 
a la misma ciudad. Ciudadanos ha presentado 
una moción para que el Consistorio en pleno se 
comprometa a promocionar y poner en valor este 
tejido económico reconociéndolo como fuente de 
riqueza, de empleo, y cómo no, de identidad. Y eso 
pasa por crear cursos formativos o herramientas 
destinadas a los comerciantes como por ejemplo, 
cursos de e-commerce, de nuevos modelos de 
financiación, etc…La realidad empresarial está 
cambiando a un ritmo vertiginoso y desde el 
Ayuntamiento tenemos la obligación de estar al 
día. Ciudadanos quiere la modernidad y mirar al 
futuro con ilusión. Reinterpretar el pasado mil 
veces es cosa de la vieja política. Burriana será 

CIUDADANOS 
COMPROMETIDOS CON EL 
COMERCIO Y EL EMPLEO

una marca realmente consolidada cuando apueste 
claramente por medidas efectivas para potenciar 
aquello que la haga especial. La consolidación 
del comercio local y la realización de acciones 
promocionales puede ser un gran aliado para 
conseguirlo. Por esto, instamos al Ayuntamiento a 
realizar un Plan de Activación y Dinamización en 
aras de que Burriana vuelva a lucir como antaño lo 
hizo que es, en definitiva, algo de lo que tod@s nos 
enorgullecemos del pasado.

Los parados de más de 45 años son 
prioridad

Uno de los colectivos más desprotegidos y que al 
mismo tiempo más están sufriendo los efectos 
dañinos de la crisis son los parados mayores de 45 
años. En Burriana tenemos más de un centenar de 
vecinos en esta dramática situación. Además, son 
personas con cargas familiares y, en ocasiones, 
se ven abocados a realizar cualquier trabajo –
por supuesto, contribuyendo en la economía 
sumergida- con el fin de conseguir algún ingreso. 
En Ciudadanos conocemos de primera mano esta 
realidad y es nuestra obligación promover un pacto 
local cuyo fin sea la creación de un Programa de 
Orientación Profesional orientado a este sector y 
en especial, a los parados en riesgo de exclusión 
social. Los burrianenses tienen que conocer la 
realidad de este ámbito y, aunque algunos grupos 
del Consistorio se amparen en el “no tenemos 
competencia para ello”, la verdad es que sí 
existen mecanismos legales mediante los cuales 
el Ayuntamiento podría aprobar este plan de 
orientación. Se trata en definitiva de prioridades. 
De querer que prosperen los vecinos de tu ciudad 
o, solamente una parte de ellos, los afines. Y 
justamente en esto, poca es la diferencia entre el 
anterior gobierno y el actual. 

mariajesus.sanchis@burriana.es

ciudadanoscsburriana@gmail.com



PLENS

PLE MUNICIPAL ExTRAORDINARI 
28/09/2015

El ple extraordinari aprova la caducitat del procediment 
iniciat per a la rescisió de la condició d’Agent Urbanitzador 
del Programa d’Actuació Inegrada del Sector SUR-T-1 a la 
Mercantil urbanitzadora GOLF SANT GREGORI S.A. i inici 
novament del procediment de resolució contractual.

L’acord s’aprova per majoria amb 10 vots a favor ( 5 del PSOE, 
3 de Compromís, i 2 de Podem Borriana). 8 vots en contra (7 
del PP, i 1 de Ciudadanos). 2 abstencions ( 2 de CIBUR).

L’Ajuntament en aquest ple extraordinari acorda, de 
conformitat amb el dictamen 369/2015, de 10 de juny de 2015, 
recaigut en l’expedient 254/2015 del Consell Jurídic Consultiu,  
declarar caducat el procediment iniciat per a la resolució 
contractual de la condició d’agent urbanitzador del Programa 
d’Actuació Integrada del Sector SUR-T-1 de Borriana a la 
mercantil Urbanización Golf Sant Gregori S.A. i l’arxiu de les 
actuacions.

El ple aprova iniciar nou procediment de rescisió de la 
condició d’urbanitzador, conservant aquells actes i tràmits de 
l’expedient que es caduca que pugueren resultar oportuns, de 
manera que queden traslladades a aquest nou procediment les 
al·legacions presentades pels propietaris en el procediment 
caducat.

El ple aprova concedir a la mercantil URBANIZACIÓN GOLF 
SANT GREGORI S:A: , un període d’audiència de 10 dies 
naturals, a comptar des de la recepció de la present, perquè 
puga formular al·legacions i presentar la documentació que 
estime pertinent en defensa dels seus drets, amb caràcter previ 
a que es dicte acord de resoldre el contracte que va adjudicar 
la condició d’Urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada 
per al desenvolupament del Sector SUR-T-1, motivat en les 
causes previstes en el Conveni Urbanístic del Programa i en 
l’article 111. d), e), i g) del text refós de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques, per incompliment culpable 
en les seues obligacions com a urbanitzador.

El ple aprova concedir a la Caixa d’Estalvis de València, 
Castelló i Alacant, BANCAIXA, com a entitat aval·lista, un 
període d’audiència de 10 dies naturals, a comptar des de la 
recepció de la present, perquè formule les al·legacions que 
entenga pertinents en defensa dels seus drets, significant 
que la resolució de l’adjudicació de la condició d’Urbanitzador 
per causa de la que haguera sigut declarat culpable 
URBANIZACIÖN GOLF SANT GREGORI, SA: donarà lloc a 
l’execució de les garanties dipositades en aquest Ajuntament.

El ple aprova concedir un període d’audiència de 20 dies, a 
comptar des de la notificació de la present, als propietaris de 
terrenys inclosos en l’àmbit del sector SUR-T-1 perquè, dins 
del termini concedit formulen les al·legacions i presenten tota 
la documentació que entenguen oportuna en defensa dels 
seus drets.

Aprova concedir un període d’audiència de 20 dies, a comptar 
des de la notificació de la present a la Universitat de València, 

en tindre coneixement de la firma d’un contracte amb 
URBANIZACIÓN GOLF SANT GREGORI SA: per a la realització 
per part de l’equip investigador d’un “Estudi de caracterització 
i seguiment per a la reintroducció d’un població de tortuga 
europea en una nova reserva per a l’espècie a Borriana”, 
així com a la Conselleria d’Infrastructures, Territori i Medi 
Ambient, com a supervisora del mateix.

Aprova facultar a l’Alcàldia Presidència per a l’adopció 
dels actes de tràmit que siguen necessaris en el present 
procediment.

Aprova notificar aquest acord als interessats en l’expedient, 
significant-los que contra el dispositiu primer del mateix, 
que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar, en el 
termini d’un mes a comptar des de la seua notificació, recurs 
potestatiu de reposició davant aquest Ajuntament o, en el 
termini de dos mesos, recurs contenciós-administratiu davant 
el jutjat d’aquesta jurisdicció de Castelló , de conformitat 
amb el disposat en l’article 116.1 de la Lei 30/1992, de 26 de 
novembre, i en els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol. Contra la resta de dispositius, com actes de tramitació 
que no posen fi a la via administrativa, no cap la interposició 
de cap recurs.

En relació al fons de l’assumpte es produeixen les següents 
intervencions: Sr Arnandis (quatre); SR Fuster (tres) ; Sra 
Secretari (una), Sra. Aguilera (tres), Sra Sanchis (dos).

La Secretaria dona lectura de l’esmena de substitució  
presentada pel Sr. Fuster, en qualitat de portaveu del Grup 
Municipal Popular, desestimada per majoria del la Corporació: 
“ on apareix : “declaració, en el seu cas, de la caducitat del 
procediment iniciat per a la rescisió de la condició l’agent 
urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada del Sector 
SUR-T-1 a la mercantil URBANIZADORA GOLF SANT GREGORI 
SA: i inici de nou procediment de resolució contractual”. Se 
substituïsca per “Declaració, en el seu cas, de la resolució 
contractual de la condició d’agent urbanitzador del Programa 
d’Actuació Integrada del Sector SUR-T-1 “Samt Gregori” a 
la mercantil URBANIZACIÖN GOLF SANT GREGORI S.A.”: 
Sotmesa l’esmena a votació queda desestimada per majoria. 
Vots a favor, 8 (7 del PP i 1 de Ciudadanos). Vots en contra, 10. 
Abstencions 2 (2 de CIBUR).

PLE ORDINARI 01/10/2015

El Ple aprova per majoria crear en la plantilla municipal el 
següent lloc de personal eventual:

Denominació: director de l’organisme autònom Centre 
Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana

Dedicació: exclusiva

Retribucions: 39.790,31 euros bruts anuals en catorze pagues 
iguals de 2.842,16 euros cadascuna

En relació amb el fons de l’assumpte, es produeixen les 
intervencions següents: Sr. Safont (sis), Sra. alcaldessa (tres), 
Sra. Aguilera (una), Sr. Granel (dues). Aprovat per 19 vots a 



favor (6 del PSOE, 3 de Compromís, 2 de Podem Borriana, 7 
de PP i 1 de Ciudadanos). Vots en contra, 2 (2 de CIBUR). Cap 
abstenció.

El Ple aprova per unanimitat declarar finalitzat el procediment 
incoat per PROMCASTALIA, SL, per a l’aprovació del programa 
d’actuació aïllada àrea la Peladora, que comprén un pla de 
reforma interior, un projecte d’urbanització, un projecte 
de reparcel·lació i un avantprojecte d’edificació; i delimitat 
pel carrer de la Marina, el carrer de Juan Bautista Rochera 
Mingarro, l’avinguda del Cardenal Vicent Enrique i Tarancón 
i el carrer de la Mare Teresa de Calcuta del sòl urbà, per 
concórrer causes sobrevingudes que impossibiliten la seua 
continuació, atés que ha quedat acreditat en l’expedient 
que PROMCASTALIA, SL, ha perdut la disponibilitat civil 
dels terrenys que la legitimaren com a promotora d’aquest 
programa.

El Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb el dictamen de 
la Comissió Municipal Permanent de Participació Ciutadana, 
aprova per unanimitat proclamar la Sra. Laura Conde 
Manzano reina fallera de les festes de Sant Josep de Borriana 
2016, i la Sra. Marina Monferrer Vicente reina fallera infantil 
de les festes de Sant Josep 2016.

El Ple aprova per majoria l’expedient de reconeixement 
extrajudicial de crèdits núm. 8/2015 per import de 1.000,07 
euros. Es produeixen les intervencions següents: Sra. Rius 
(una). L’assumpte s’aprova per 19 vots a favor (6 de PSOE, 3 de 
Compromís, 2 de Podem Borriana, 7 de PP i 1 de Ciudadanos). 
Vots en contra, 2 (2 de CIBUR). Cap abstenció.

El Ple aprova per majoria l’expedient 4-2015 de modificació de 
crèdits mitjançant suplements de crèdit i crèdits extraordinaris 
per 237.500,00 euros en el Pressupost municipal de 2015. Es 
produeixen les següents intervencions: Sra. Rius (dues), Sr. 
Fuster (dues) ,Sr. Sánchez (una), Sra. Sanchis (una). S’aprova 
per 18 vots a favor (6 de PSOE, 3 de Compromís, 2 de Podem 
Borriana i 7 de PP). Vots en contra, 3 (2 de CIBUR i 1 de 
Ciudadanos). Cap abstenció.

DESPATX EXTRAORDINARI
El Ple aprova per unanimitat la moció en la qual es declara 
el suport unànime i solidari de l’Ajuntament de Borriana per 
a les víctimes de la talidomida a Espanya, i en particular a 
l’associació AVITE, per la seua lluita incansable en favor de les 
víctimes d’aquest fàrmac a Espanya, pel deute històric que el 
nostre país té amb els afectats i els seus familiars, des de fa 
60 anys. Insta la farmacèutica alemanya Grünenthal perquè 
sense més demora indemnitze els afectats. Insta el president 
del Govern perquè mitjançant la seua regulació normativa 
es definisca qui està afectat per la talidomida a Espanya, i 
s’articulen les pensions vitalícies.

El Ple aprova per unanimitat instar ADIF per a la reparació 
de les séquies prenent com a base els informes tècnics ja 
emesos per aquest Ajuntament.

El Ple aprova per majoria la moció a través de la qual es 
prohibeix al terme municipal de Borriana la instal·lació 

de circs que utilitzen animals en els seus espectacles. Es 
prohibeix l’exhibició d’animals salvatges en captivitat, ja 
siga en instal·lacions itinerants, en la via i altres espais 
públics o centres comercials. Instar el Govern autonòmic 
de la Comunitat Valenciana perquè, d’acord amb les seues 
competències, estenga aquestes prohibicions a tot el territori 
autonòmic. Es produeixen les intervencions següents: Sr. Del 
Moral (quatre), Sra. Suay (tres), Sra. Aguilera (dues), Sra. 
Sanchis (una). Vots a favor, 11 (6 de PSOE, 3 de Compromís i 2 
de Podem Borriana). Vots en contra, 10 (7 de PP, 2 de CIBUR 
i 1 de Ciudadanos).

El Ple aprova per unanimitat la moció a través de la 
qual l’Ajuntament de Borriana s’adhereix a les següents 
declaracions d’ajuda al refugiat: que correspon a la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies la interlocució amb el 
Govern d’Espanya per a l’ajuda als refugiats i  que la 
FEMP realitzarà un únic inventari de tots els recursos que 
els governs locals estiguen en disposició de proporcionar. 
L’inventari serà proporcionat al Govern d’Espanya per a 
oferir una resposta coordinada i eficaç a la crisi humanitària 
plantejada. Que la FEMP participe en l’elaboració i execució 
d’un pla estatal d’atenció i ajuda humanitària als refugiats. 
Iniciar l’expedient i les actuacions necessàries adreçades a fer 
que la cessió per a l’ús d’habitatges al municipi de Borriana, 
en favor dels refugiats, es faça al més prompte possible.

PRECS I PREGUNTES
1. El Sr. Fuster pregunta a la Sra. alcaldessa si li pot anticipar 
quins actes estan programats per a la celebració del Nou 
d’Octubre. Respon la Sra. alcaldessa.

2. La Sra. Montagut prega al Sr. Zorío (com a regidor delegat 
de Normalització Lingüística) que en els documents oficials 
de l’Ajuntament es revise la traducció automàtica, i que la 
versió en les dues llengües oficials siga correcta. Respon el 
Sr. Granel.

3. El Sr. Solá pregunta al Sr. Del Moral si s’ha evolucionat en 
l’ús d’eines de participació ciutadana. Respon el Sr. Del Moral.

4. El Sr. Safont pregunta al Sr. Granel si es reafirma en les 
seues declaracions del passat Ple ordinari de 3 de setembre 
de 2015, quan va dir que no tenia notícies de canvis en el 
procés de liquidació del Museu de la Taronja. Respon el Sr. 
Granel.

5. El Sr. Sánchez pregunta a la Sra. Rius si ja ha calculat quin 
serà el nou tipus impositiu que s’aplicarà al valor cadastral, 
després de l’actualització que acaba de publicar el Cadastre, 
perquè es mantinga el valor del rebut. Mitjançant quina 
reducció o bonificació del valor cadastral s’impedirà que açò 
afecte un altre impost (el d’increment sobre el valor dels 
terrenys)? La repercussió del valor cadastral sobre l’impost 
de transmissions patrimonials, com el pensa evitar? Respon 
la Sra. Rius.

6. El Sr. Sánchez pregunta al Sr. Granel si ha pensat a 
municipalitzar els serveis esportius i desenvolupar-los per 
gestió directa. Respon el Sr. Granel.

PLENS I JUNTES DE GOVERN



7. La Sr. Aguilera pregunta a la Sra. Carda quants treballs 
dignes ha creat amb la seua gestió aquest mes. Respon la 
Sra. Carda.

8. La Sra. Aguilera pregunta a la Sra. Carda si té previst 
realitzar una consulta ciutadana abans de prendre decisions 
relatives a la celebració del festival Arenal Sound. Respon la 
Sra. Carda.

9. La Sra. Aguilera pregunta a la Sra. Carda si té clara la 
gestió directa d’algun tipus de mercat a la platja; si realment 
en l’Acord per Borriana que té l’equip de govern té clar que el 
mercat a la platja no s’ha de realitzar, i si tenen alguna cosa 
clara del tal Acord per Borriana. Respon la Sra. Carda.

10. La Sra. Aguilera pregunta als portaveus dels grups 
polítics de l’equip de govern si pensen complir la llei i traure 
a subhasta els terrenys de l’Arenal en cas que se celebre 
algun festival aquest estiu a Borriana, o si pel contrari volen 
prorrogar amb la mateixa empresa que el gestiona. Responen 
el Sr. Granel, el Sr. Del Moral i la Sra. alcaldessa.

11. La Sra. Aguilera pregunta al Sr. Arnandis si realment ha 
declarat que el Pla de minimització que va aprovar el Ple i en 
el qual s’ha seguit tota la tramitació legal no és viable. Respon 
el Sr. Arnandis.

12. La Sra. Aguilera pregunta al Sr. Arnandis si sap en quina data 
s’enderrocarà la Paperera; si coneix que hi ha un procediment 
judicial obert per un possible delicte mediambiental, i si té 
controlat com es retirarà el tema de la uralita (tant del sostre 
com del sòl). Respon el Sr. Arnandis.

13. La Sra. Sanchis aclareix que no hi ha cap tripartit entre els 
grups polítics de l’oposició; que Ciudadanos no es posiciona 
en la dreta, i que manté el mateix tarannà i té punts de vista 
similars als diferents grups amb representació a l’Ajuntament 
de Borriana.

14. La Sra. Sanchis pregunta a la Sra. Carda com està canviant 
les polítiques d’ocupació, segons havia promés anteriorment. 
Quines noves línies d’actuació ha implementat? Respon la 
Sra. Carda.

15. La Sra. Sanchis pregunta al Sr. Gual si es reben subvencions 
de la Conselleria o de Diputació per a la Protecció Civil. 
Respon el Sr. Gual.

16. La Sra. Sanchis pregunta al Sr. Gual si ja estan canviant els 
Estatuts de la guarderia Príncep Felip, ja que fins a la data no 
s’estan complint. Respon el Sr. Gual.

17. La Sra. Sanchis pregunta a la Sra. Rius de quina aplicació 
pressupostària pagaran els 120.932 euros que segons consta 
en premsa ha costat la celebració del festival Arenal Sound a 
l’Ajuntament de Borriana. Respon la Sra. Rius.

JUNTA DE GOVERN 24/09/2015

La Junta aprova arxivar l’expedient incoat a J. M. V. C., com 
a propietari de l’immoble situat al polígon 37, parcel·la 181, 
en trobar-se aquest en les degudes condicions de seguretat, 
salubritat i ornament públic, de conformitat amb l’informe 

emés per l’arquitecte tècnic municipal.

La Junta aprova arxivar l’expedient incoat a CIMENTA 2 
GESTIÓN E INVERSIONES, SA, com a propietària de l’immoble 
situat al carrer de València, 48, en haver-se executat els 
treballs ordenats per l’Ajuntament, tal com assenyala 
l’informe emés per l’arquitecte tècnic municipal de data 
14/09/2015, que consta en l’expedient.

La Junta aprova arxivar l’expedient d’ordre d’execució, incoat 
a L. B. J. M., com a propietari de l’immoble situat a la carretera 
d’Almassora, 16, que té com a objecte l’execució dels treballs 
de neteja de l’esmentat immoble i posterior retirada de les 
restes a l’abocador; en trobar-se aquest en les degudes 
condicions de seguretat, salubritat i ornament públic.

La Junta aprova arxivar l’expedient d’ordre d’execució, incoat a 
la mercantil SPAIN CATALANO SERVICE, SL, com a propietària 
de l’immoble situat al carrer del Bronze, 15, en trobar-se 
aquest en les degudes condicions de seguretat, salubritat i 
ornament públic, de conformitat amb l’informe emés per 
l’arquitecte tècnic municipal que consta en l’expedient.

La Junta deixa sobre la taula per a millor estudi la 
desestimació, si escau, del recurs de reposició interposat per 
J. M. A. E. i M. T. P. L. contra l’acord de denegació de llicència 
d’obres i usos provisionals

La Junta acorda concedir a A. C. P. llicència d’obres sol·licitada 
per a la construcció de piscina al carrer de Costur, 17, d’acord 
amb el projecte que s’adjunta a l’esmentada sol·licitud; que 
s’entén atorgada llevat el dret de propietat i sense perjudici 
del de tercer, a l’empara del que disposa l’article 219 de la 
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del 
territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana. 
Igualment aprova la liquidació provisional per import de 
256,61 euros en concepte d’ICIO; i de 56,37 euros en concepte 
de taxes per prestació de serveis urbanístics, ja ingressats.

La Junta aprova concedir a J. F. A. V. la llicència d’obres 
sol·licitada per a la construcció d’un habitatge unifamiliar 
aïllat al carrer de Benicàssim, 41, d’acord amb el projecte 
visat CTAC, de data 22/07/2015; que s’entén atorgada llevat el 
dret de propietat i sense perjudici del de tercer, a l’empara del 
que disposa l’article 219 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de 
la Generalitat, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, 
de la Comunitat valenciana. Igualment aprova la liquidació 
fiscal provisional per import de 1.472,87 euros, en concepte 
de taxa per prestació de serveis urbanístics, ja ingressats. 
Així mateix, acorda indicar a la persona interessada que en 
el termini de 30 dies comptadors des de la data de l’inici de 
les construccions, instal·lacions o obres ha de presentar 
autoliquidació davant la Secció de Rendes de la Intervenció 
Municipal. A l’autoliquidació s’ha d’acompanyar certificat 
d’inici de les obres, notificació de l’acord de concessió de 
llicència i rebut de les taxes per prestació dels serveis 
urbanístics ja liquidats.

La Junta dóna compte de les declaracions responsables per 
l’execució de les obres: 5031/2015, 5110/2015, 6162/2015, 
6262/2015, 6313/2015, 6415/2015 i 6478/2015.

PLENS I JUNTES DE GOVERN
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INFORMACIÓ MUNICIPAL

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

assessorament en elaboració de 
currículums, entrevistes de treball i 

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

www.cvdonaburriana.org

Regidoria d’Igualtat
Ajuntament de Borriana
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El  Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día veintinueve de octubre  de dos mil quince,  ha 
acordado  aprobar  provisionalmente la modificación y derogación de   las  Ordenanzas  que se  detallan a continuación,  
para su entrada en vigor el 1 de enero del  año 2.016:

- Modificación:  Ordenanza Fiscal   General de Gestión, Recaudación e Inspección, Ordenanza Fiscal Reguladora 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,  del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, del Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, de las Ordenanzas Fiscales Reguladoras de la Tasa por 
Prestación de Servicios de Gestión de Residuos, de la Tasa  Expedición de Documentos Administrativos y de la Tasa 
por Entradas de Vehículos o Carruajes a través de las Aceras y Reservas para Aparcamiento, Carga y Descarga de 
Mercancías.

- Derogación: Tasa por Prestación del Servicio de Publicidad en el Boletín de Información Municipal. 

De  conformidad con lo dispuesto en el artículo 17  del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la   Ley   Reguladora  de  las Haciendas  Locales, se anuncia que dicho acuerdo, con  
todos sus  antecedentes, permanecerá expuesto al público en este Ayuntamiento, por plazo de treinta días  a contar 
desde el  siguiente  al  de  la publicación de este  anuncio  en  el Boletín  Oficial  de la Provincia, durante el cual 
podrán  los interesados presentar las reclamaciones que estimen oportunas. En el supuesto de que no se presenten 
reclamaciones se  entenderá  definitivamente  adoptado el  acuerdo  hasta entonces  provisional, de conformidad con 
lo que establece el artículo 17.3 de la citada  norma.

Burriana a 29 de octubre de 2015

 La Concejal Delegada de Hacienda

Fdo: Cristina Rius Cervera

AREA ECONOMICA - INTERVENCION
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AGENDA

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
Agència Ocupació i Des................. 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 infància.......... 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
Consultori del Grau (sols estiu)......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

*INHUMACIONS AL CEMENTERI MUNICIPAL

NAIXEMENTS

MATRIMONIS

Ester Arsis Queral, de Manuel Vicente I Dolores

María del Carmen Cano Hurta, de  Leonardo I Antonia 

Marwa Sabir, de Mohamed I Zahira

Alba Juan Pitarch, de Carlos I Rebeca

Shira García Sanchis, d’Alberto I Verónica

David Vilar Sorribes, de David I Bárbara

Carmen Beltrán Heredia, de Victor Alfonso I María D

Ahmed Isslam Ouchchate, d’ Yahya I Ikram

Luna Aguilar Monfort, de Francisco Javier I Eva María

Alvaro Chiva Canseco, de José Luis I María Luisa

Alba Tena Vargas, de Felipe I Mariluz

Sofía Elena Nita, d’ Ion Marius I Roxana Elena

Sara Andreea Nita, d’ Ion Marius I Roxana Elena

Ariana Andreea Cristea, d’ Andrei Catalin I Anda Nicoleta

Dylan Villena Rubira, de Rubén I Patricia

Miguel Martínez Sánchez, de Miguel I Sonia

Carmela Micó Archelós, de Francisco Sergio I Gloria

Adrian Mario Gheorghiu, d’ Ionut Gabriel I Mihaela 

Leo Sierra Bienvenido, de Sergio I Yolanda

Cornel Ardelean, de Cornel I Mariana

Adriana Guerola Jimenez, de Joan Enric I Angela maría

Rebeca Diana Iordachita, de Florín Cristian I Floarea

Paula Borja Boix, de Juan Bautista I Nuria

Fran Sanahuja Beltrán, de Rubén I Ivana

Triana Pérez Montes, de Sebastian I Marlly Bibiana

Maya Andreea Draghicenoiu, d’Andrei Cristian I Sabina

Pau Moros ventura, de Juan Pablo I Carina

Antonio Paniagua Hordoan, de Gabriel I Elisabeta

Omar El Abboudi Castellano, de Mohamed I Jessica

Alvaro Nadal Poles, de Antonio Bernardo I Maria José

Antonio Rodriguez  I Yolanda Mendizabal Castillo

Bruno Salvador Palomar I Silvia Agut Julve

Cristina Ibañez Casas I Elisabet Chinchilla Trujillo

Stijn Maathuis I Laura Oliver Hernández

José Meodio Martínez I M Belén Marqués Emo

Juan M Sánchez Marín I Sandra Adanez Rubio

José R Nebot Cebriá I Estefania Viñals Sancho

Vicente Javier Perarnau Bort I Lidia Bellés Abella

Josep B Urbaneja Agudo I Laura Capdevila Llácer

Juan Miguel López Barrios I Mariana Veneteanu

Jorge A Clavijo Ruíz I Alba Moreno Casares

Carlos Tortosa Giannini I Ariana Botas Martí

Juan Tormos Ripollés I Vanessa Sebastià Tena

DEFUNCIONS TELÈFONS



BORRIANA - Rda. Pere IV / CASTELLÓ - Pl. Jutge Borrull (parades inicial i final)

ESTE CALENDARI ESTÀ SUBJECTE A VARIACIONS

* No circula diumenges i festius

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

PORT: FARMACIA ALES
Mediterrània,30

HORARI AUTOBÚS BORRIANA · PORT · GRAU / BORRIANA · CASTELLÓ

línia borriana · castelló
Eixides BORRIANA

cap a Castelló

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

DISSABTES

DIUMENGES I FESTIUS

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

  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           

   8.00           14.00
   9.30           16.00
 11.00           18.00 
 12.30           20.00

  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

  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  

       8.45          15.00
     10.15          17.00
     11.45          19.00
     13.15          21.00

HORARIS: BORRIANA·RENFE·ALQUERIESEIXIDA DE BORRIANA PORT GRAU

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

HORARIS FINS A LA RATLLA

BORRIANA·ALQUERIES·SANTA BÀRBARA

NOMÉS DIMARTS DIA DE MERCAT

ALQUERIES· RENFEPORT·RATLLA·GRAU

GRAU·PORT

ALQUERIES· RENFEGRAU·PORT

GRAU·PORT

ALQUERIES· RENFEPORT·GRAU

PORT·GRAU

ALQUERIES· RENFEGRAU·PORT·RATLLA

PORT·RATLLA·GRAU

PORT·RATLLA·GRAU

PORT·GRAU

GRAU·PORT·ALQUERIES·RENFE

10.20
12.20
15.20
19.20

  8.20
  9.20
10.20
11.20
12.20
13.20
15.20
16.20
18.20
19.20
20.20

8.20      11.20      18.20     20.20

7.30  11.30

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 

www.promocioeconomica.burriana.es

· Dilluns.  Matí. Ajuntament.

· Dimarts. 9 del matí a 13 hores Tinència Alcaldia

· Dimecres.Visita del regidor als veïns de la zona 

marítima juntament amb el  tècnic de Via Pública.

· Dijous. Matí. Ajuntament.

· Vesprada 17 hores a 20 hores Tinència Alcaldia.

· Divendres  9 matí a 13 hores Tinència Alcaldia.

HORARIS  ATENCIÓ TINÈNCIA  
ALCALDIA POBLATS MARÍTIMS

WEBS MUNICIPALS

AGENDA



DIVENDRES 20, DISSABTE 21 I DIUMENGE 22 DE NOVEMBRE
Divendres 20, 19.30 h «Hotel Transilvania 2»// Dissabte 21, 17 h «Hotel Transilvania 2»

//Diumenge 22, 17 h «Hotel Transilvania 2»

Teatre Payà


