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ler que ha sigut elegida com a Reina
Fallera Infantil de la ciutat.
La Sala de Plens municipal va tornar
a quedar-se menuda en l'acte d'elecció de les reines falleres de Borriana en què, després de la votació de
les comissions falleres, l'alcaldessa,
Maria Josep Safont, va comunicar la
notícia directament a les dos joves
falleres elegides.

E

lena Pastor Manzano serà la
nova Reina Fallera de Borriana
per al pròxim exercici faller de
2020, juntament amb Julia López So-

Així, després de dos setmanes d'incertesa i després que dos joves falleres
presentaren la seua candidatura a Reina Fallera i dos falleretes més ho feren
per a representar la ciutat com a Reina
Fallera Infantil, els dubtes s’han aclarit definitivament quan l'alcaldessa ha
despenjat el telèfon en la Sala de Plens
per a fer saber, primer, a Julia López, de
la falla Club 53, que era la nova Reina
Fallera Infantil de Borriana i, pocs minuts després, a Elena Pastor, de la fa-

REINES FALLERES 2020

Elena Pastor i Julia López

SERAN LES REINES FALLERES
DE BORRIANA 2020
La Sala de Plens municipal s’ha tornat a quedar xicoteta en l'acte d'elecció de les Reines
Falleres en què, després de la votació de les comissions falleres, l'alcaldessa Maria Josep
Safont ha comunicat directament la notícia a les dos joves falleres elegides

Una vegada conclosa la cerimoniosa votació per part dels presidents
i presidentes de cadascuna de les
dènou comissions falleres, la presidenta de la Junta Local Fallera, Lluïsa
Monferrer, i l'alcaldessa de Borriana
rebien el sobre amb el resultat de les
votacions realitzades.

lla Club Ortega, per a informar-la que
havia estat triada per les comissions
falleres com la màxima representant
de les festes de Sant Josep de 2020.
Tant l’exterior com l'interior de l'Ajuntament de Borriana es van convertir
en un formiguer de gent que esperava com cada any ansiosament el
resultat de l’elecció, la gran majoria
eren amics, amigues i familiars de les
candidates, molts i moltes representants d'alguna de les 19 comissions
falleres de Borriana i persones lligades al món de les falles.

Posteriorment, l'alcaldessa va comunicar per telèfon a les falleres elegides el seu nou càrrec de Reines Falleres de Borriana per al proper exercici
faller. Com és habitual, en pronunciar
el nom de cadascuna de les joves
elegides, va esclatar l'alegria i la cridòria entre les persones assistents
a l’acte, algunes per la proximitat a
cadascuna de les dos joves triades i
d’altres pel sentiment d’alegria que
representa la tria de les Reines com a
acte d’inici del nou cicle faller.

Al mes de novembre se celebrarà
l'acte oficial de traspàs del regnat de
mans de les actuals Reines Falleres,
María Zamora Fenollosa i Anne Alós
Palomero, que van assistir a l’acte en
qualitat de Reines Falleres actuals i,
de ben segur, com a conselleres, des
de la seua experiència, de les futures
Reines Falleres.

Després de l'anunci, dos vehicles oficials es van desplaçar als domicilis de
les futures Reines Falleres i les van
traslladar a l'Ajuntament per a complir amb l'acte de presentació davant
les autoritats i davant de la gran família fallera.
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CORT D´HONOR 2020

Nova Cort d'Honor 2020
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CORT D´HONOR 2020 INFANTIL

Nova Cort d'Honor Infantil 2020
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PLE DEL CONSELL

BORRIANA ACULL EL PRIMER CONSELL
ITINERANT DE LA NOVA LEGISLATURA
El Govern valencià celebra per primera vegada a casa nostra la reunió del seu principal òrgan
El president Ximo Puig també es va reunir a Borriana amb els alcaldes i alcaldesses de la
comarca a petició de l'alcaldessa del municipi, M. Josep Safont
mosquits que afecta a les poblacions
costaneres de la Plana Baixa en plena
temporada turística.

B

orriana va acollir la reunió del
primer ple del Consell itinerant
de la nova legislatura. L'acte es
va celebrar el 12 de juliol presidit pel
president de la Generalitat Valenciana,
Ximo Puig, amb la presència dels 11
consellers i conselleres que conformen
el nou Govern valencià.
Després, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, es va reunir amb els alcaldes i alcaldesses de la
comarca de la Plana Baixa, a petició de
l'alcaldessa de Borriana, M. Josep Safont, i a la qual es va sumar el president
de la Diputació de Castelló, Josep Martí.
L'alcaldessa, Maria Josep Safont, va
mostrar la seua satisfacció davant la
decisió de l'executiu perquè “és la primera sessió itinerant que realitza el
Consell en aquesta X legislatura i ens
complau que per a l'ocasió hagen triat
la nostra localitat”.
També va explicar que la reunió va servir per a traslladar les inquietuds i necessitats dels municipis de la comarca
al president Ximo Puig davant la nova
legislatura del Consell del Botànic.
En la trobada, els i les representants
municipals van traslladar al president Puig la seua preocupació per
la situació dels cítrics amb les autoritzacions europees que entenen
que perjudica els productes de la

Comunitat Valenciana en permetre
que accedisquen al mercat europeu
els d'altres països sense complir tots
els requisits ni les inspeccions que sí
que estan obligats a complir els productors dels països europeus.
Puig ha assenyalat que la Comunitat
Valenciana ha fet una crida davant la
Unió Europea i està reforçant el club
dels cítrics perquè puga defensar els
seus drets davant l’amenaça del Mercosur. “No es pot oblidar que la Comunitat Valenciana és terra de cítrics” i per
tant, ha assenyalat, cal fer força perquè
es reconega com a tal la Unió Europea.
El president va reconèixer la necessitat
d'implicació des de les administracions
per a assegurar el futur del sector citrícola. Un futur que passa per una reestructuració i adaptació.
Així mateix, van abordar la problemàtica que genera la proliferació de

A la trobada van assistir, entre d’altres, els alcaldes dels municipis més
importants de la Plana Baixa, amb
l'alcalde de Vila-real i l'alcaldessa
de la Vall d'Uixó, José Benlloch i Tania Baños, respectivament, a més
de l'alcaldessa amfitriona Maria
Josep Safont o l'alcalde de Nules,
David Garcia.
La sessió del ple del Consell es va celebrar a la Sala de Juntes del Consistori a
porta tancada i posteriorment la vicepresidenta i portaveu, Mònica Oltra, va
oferir una roda de premsa per a donar
conèixer els acords aconseguits durant
la reunió de l'òrgan col·legiat.
És la primera vegada que la ciutat acull
la reunió itinerant del ple del Consell,
Safont va assenyalar, a més, que la
data era molt significativa perquè coincidia amb la celebració del 786 aniversari de la conquesta de Borriana pel rei
Jaume I (16-07-1233), fet que es considera l'inici de la conquesta de l'antic
Regne de València.
L'alcaldessa va recordar que al febrer
de 2007, l'església del Salvador de
Borriana ja va ser l'escenari de dues
sessions del ple de les Corts Valencianes, “rememorant la cita que ja va
tenir lloc.

MOSQUITS

TRACTAMENTS
DEL PLA PROVINCIAL ANTIMOSQUITS
Els treballs s'han estés després a altres localitats afectades per la plaga
S'ha decidit començar per Borriana per l’arribada de prop de 50.000 assistents a l'Arenal Sound i
per l'afecció que aquest problema està originant en el sector turístic
“molt positiva” la decisió de la Diputació de començar per Borriana perquè
“cal tenir en compte que bona part dels
seguidors de l'Arenal Sound s'allotjarà
en la zona d'acampada”.
Santi Pérez va recordar que encara
que en les zones centre i sud s'ha
començat a treballar a Torreblanca
i Borriana, les actuacions s'aniran
estenent en breu i de forma gradual
fins a Cabanes, Orpesa, Castelló de
la Plana, Borriol, la Pobla Tornesa, la
Vall d'Alba, Bell-lloc, la Serra d'en Galceran, Vilanova d'Alcolea, Vilafamés i
Sant Joan de Moró en la zona centre, i
fins a les Alqueries, Nules, la Vilavella,
Moncofa, Xilxes, La Llosa, Almenara,
Almassora, Vila-real, la Vall d’Uixó,
Betxí i Artana en la zona sud.

L

a Diputació de Castelló va iniciar
a Borriana els primers tractaments del pla provincial antimosquits que suposa una inversió
d’1,5 milions d'euros per als exercicis
de 2019 i 2020. El que es pretén amb
aquest contracte és treballar de forma coordinada i d'una manera molt
més efectiva que en exercicis anteriors, en els quals cada ajuntament
actuava de forma dispersa i puntual
dins del seu terme municipal
El pla antimosquits s'ha dividit en
tres zones: zona sud, zona centre i
zona nord. Els treballs iniciats avui
són els de la zona sud i centre i la
setmana vinent s'activaran els de la
zona nord.
Ho va explicar el diputat i portaveu
de l'equip de govern de la Diputació,
Santi Pérez, en la visita que va realitzar al Clot de Borriana amb motiu de
l'inici de les primeres actuacions en
la zona sud.

Encara que està previst actuar en tot
el territori en àrees rurals i periurbanes, els treballs tindran una major
intensitat en la franja costanera, en
la qual el problema és més apressant
perquè afecta a un importantíssim
nombre de persones de la província
i a milers turistes.
En la zona sud s'ha començat per
Borriana per la celebració de l’Arenal Sound i l'arribada a la localitat de
prop de 50.000 persones. En aquest
sentit, el portaveu de l'equip de govern de la Diputació, Santi Pérez, va
manifestar que començar per Borriana té tot el sentit “per a beneficiar
les persones que viuen en la localitat i perquè els 50.000 seguidors de
l'Arenal s’emporten una bona imatge
de la nostra província quan tornen als
seus llocs d'origen”.
Per part seua, el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Borriana, Vicent
Aparisi, present en l'acte, va considerar

El pla provincial antimosquits és fonamentalment terrestre i els tractaments s'aplicaran des de vehicles
tot terreny degudament equipats.
L'actuació compta amb el suport de
diferents tipus de drons de control i
vigilància que porten càmeres incorporades i que tenen capacitat per a
localitzar focus mitjançant la presa
de fotos zenitals.
El portaveu de l'equip de govern de la
Diputació, Santi Pérez, va dir que “haguera sigut més lògic activar aquest
pla moltes setmanes abans però no
ha sigut possible perquè quan arribem a la Diputació, fa tres setmanes,
ens trobem que el contracte estava
licitat però no adjudicat”.
En aquest sentit, va agrair “el treball i
la diligència dels tècnics de la Diputació i dels Ajuntaments, que en un termini molt breu de temps van aconseguir que els Ajuntaments expediren
les autoritzacions d'actuació en els
seus termes municipals”.
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MEDI AMBIENT

LES PLATGES REBEN, UN ANY MÉS,
LA BANDERA QUALITUR
L'alcaldessa, Maria Josep Safont, va rebre a Castelló les banderes
que acrediten la qualitat de les platges del municipi
L'alcaldessa de la ciutat, M. Josep
Safont, va arreplegar en el Centre de
Turisme (CdT) de Castelló el distintiu
Qualitur de qualitat per a les platges
del municipi de mans del president
de la Generalitat, Ximo Puig.

L

es platges de Borriana han rebut, un any més, la bandera
Qualitur que concedeix l'Agència
Valenciana de Turisme i que acredita
l'excel·lència en matèria de qualitat,
medi ambient i accessibilitat de les
platges, amb la qual cosa el municipi torna a comptar amb les màximes
distincions per a la qualitat.

Després de l'acte en el qual també va
participar el secretari autonòmic de
Turisme, Francesc Colomer, l'alcaldessa va valorar positivament el fet d’haver rebut el guardó de Qualitur perquè
s'hi reconeix el treball “ben fet” i s’hi
visibilitza “el treball diari realitzat pel
consistori perquè la nostra costa siga
sinònim d'excel·lència turística, integrant els conceptes de qualitat, medi
ambient i accessibilitat”.
També va mostrar la seua “satisfacció” i va assegurar que el propòsit de

l'equip de govern és continuar implicant-se “activament” en el manteniment, la millora i la prosperitat del
litoral del municipi perquè totes les
persones gaudisquen d'una costa
“neta, respectuosa amb el medi, accessible i confortable’’.
Aquestes banderes Qualitur se sumen
a les Banderes Blaves aconseguides
per les platges de l'Arenal, i del Grau i
la Malva-rosa i la de Sender Blau per
al Clot de la Mare de Déu de Borriana.
La certificació de les banderes Qualitur està vinculada al compliment de
les normes ISO 9001 i 14001 de Qualitat i Medi Ambient. Enguany les han
rebudes 176 platges de 37 municipis
de la Comunitat Valenciana.
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MEDI AMBIENT

LA CIUTAT SE SUMA, UN ANY MÉS, A LA
CAMPANYA "RECICLA ELS TEUS APARELLS"
El regidor d'Urbanisme i Medi Ambient, Bruno Arnandis,
va animar la ciutadania a participar “activament” en la iniciativa
En tots els domicilis, i també en els
comerços i oficines, ha assenyalat
el regidor, és freqüent l'acumulació
d'aparells elèctrics i electrònics en desús, com per exemple telèfons mòbils,
ràdios i molts més artefactes.
A través d'aquesta campanya la Generalitat i l'Ajuntament de Borriana
pretenen conscienciar sobre la necessitat de saber reciclar i al mateix
temps “garantir el correcte reciclatge d'aquests aparells que, en moltes
ocasions, acaben en els contenidors
convencionals, amb un alt grau de
contaminació i el perill per a la salut
que això genera”, ha lamentat el responsable municipal.

U

n any més Borriana s'ha sumat a una nova edició de la
campanya ‘Recicla els teus
aparells’, una iniciativa impulsada
per la Generalitat Valenciana amb la
finalitat d'informar i conscienciar la
població sobre la importància del reciclatge correcte d'aparells elèctrics i
electrònics (RAEE), segons va anunciar el regidor d'Urbanisme i Medi
Ambient, Bruno Arnandis.
L'acció es concreta en la informació
i conscienciació, així com en la recollida d'aparells elèctrics i electrònics
de menys de 20 cm, en desús, que
els veïns tinguen a casa seua amb la
finalitat de garantir-ne així el reciclatge correcte.
La campanya es va desenvolupar els
dies 9 i 10 de juliol, de 10h a 14h pels
voltants del mercat i en els principals
eixos comercials del municipi (l'Escorredor, Encarnació, el Pla, el Raval, plaça
les Monges, Sant Vicent, la Tanda i la
Mercé) i també al barri la Bosca, i a les
vesprades de 16h a 20h en les zones
perifèriques i a la zona marítima.

L'objectiu, va explicar l'edil d'Urbanisme i Medi Ambient, se centra a “implicar tota la ciutadania”, i en aqueix
sentit s'aspira a arreplegar el major
nombre de tones d'aparells elèctrics i
electrònics per a “superar les més de
3 tones de residus arreplegades en
la passada edició entre totes les poblacions que van acollir la iniciativa”.

Per a això, com en anteriors edicions,
un equip d'informadors en bicicletes amb remolcs, identificats amb la
imatge de la campanya, va recórrer
els principals carrers del municipi informant la ciutadania.
Amb la finalitat de motivar la participació, Bruno Arnandis ha indicat que
van lliurar premis a tots els veïns i totes les veïnes que depositen els seus
aparells en els remolcs de les bicicletes, com un Iphone X, una TV led o
carregadors portàtils, entre moltes
altres coses.
En eixa línia, el regidor va animar la
ciutadania a participar “activament”
en la campanya i va assegurar que
“només per reciclar un RAEE s'aconseguia regal segur”, a més, se sortejarà un Ipad a través de la pàgina de
Facebook @**reciclatusaparatos.
La campanya ha sigut organitzada a
través de la Conselleria d'Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, en
col·laboració amb Recyclia (Ecofimática,Ecoasimelec i Tragamóvil), ERP
España, Ecolec, Ecotic, Ambilamp i
Eco-Raees.
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MEDI AMBIENT

L'AJUNTAMENT I CREU ROJA DESENVOLUPEN
UNA CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ
MEDIAMBIENTAL A LA PLATJA DE L'ARENAL
La campanya 'Mediterrània deixa que et cuide' pretén conscienciar la ciutadania sobre
la seguretat i sostenibilitat ambiental a les platges de la ciutat

L'

Ajuntament i Creu Roja Borriana van programar per al dimecres 31 de juliol, una campanya
que sota el títol 'Mediterrània deixa
que et cuide' pretén conscienciar
la ciutadania sobre la seguretat i la
sostenibilitat ambiental a les platges
del municipi.
Per a la qual cosa, la jornada compta
amb tallers i activitats pràctiques de
conscienciació sobre protecció mediambiental, salut, i seguretat i socors,
destinats tant a la ciutadania com als
turistes que visiten la capital de la Plana Baixa, o els i les mateixes sounders
que durant les primeres jornades del
festival Arenal Sound estaran ja presents en la zona de l'Arenal.

Es tracta d'una campanya d'estiu de
divulgació dedicada a implicar la societat en la protecció de l'entorn marí a
través de pautes segures, sostenibles
i saludables en el gaudi de les platges.

Així, des de les 10h i fins a les 14h a la
platja de l'Arenal, van tindre lloc les activitats de conscienciació centrades en
aspectes diferents, com ara la biodiversitat marina i els residus marins, a través
dels quals es podrà conéixer la perillositat per al medi marí d’abocar determinats residus directament a la mar, així
com les dedicades a la salut i a la seguretat i socors en les mateixes platges.

Per això, està enfocada al respecte de
les platges i a la neteja de residus que
inclou tallers de pràctica de respiració
assistida, RCP, de recollida de residus,
així com de prevenció i auxili sanitari.
Enguany la campanya compta amb la
col·laboració del Projecte Libera de SEU/
BirdLife conjuntament amb Ecoembes,
a més de la Conselleria d'Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència
Climàtica i Transició Ecològica.

BORRIANA PARTICIPA EN LA CAMPANYA
DE "Tortugues al Mediterrani"
DE LA FUNDACIÓ OCEANOGRÀFIC
S'han sumat més de 40 municipis de costa de la Comunitat Valenciana, Illes Balears i Múrcia

B

orriana s'ha sumat a la campanya de la Fundació Oceanogràfic
“Tortugues al Mediterrani”, en
què participen més de 40 municipis
costaners de la Comunitat Valenciana,
Múrcia i Illes Balears, a més del Metro
de València i el Tram d'Alacant.
La campanya de sensibilització, que
impulsa la Fundació en col·laboració amb la Creu Roja, consisteix en la
col·locació de més de mil cartells en
“MUPI” i altres suports publicitaris en
els quals s'informa els banyistes i viatgers de la presència de la tortuga careta o babaua (Caretta caretta) en les
costes i que, cas de trobar-ne alguna,
el més convenient i eficaç és telefonar
al 112, amb el qual s'activa la Xarxa de

Varaments, composta per la Universitat de València, la Conselleria d'Agricultura i Transició Ecològica i la Fundació de l’Oceanogràfic.

de Borriana, que va ser posteriorment
alliberada per alumnes del CPEE Pla
d'Hortolans del municipi, amb la supervisió de tècnics de Transició Ecològica.

El regidor de Medi Ambient, Bruno Arnandis, ha explicat que resulta “vital”
per a les tortugues que els banyistes
que en veuen alguna o els pescadors
que les capturen accidentalment “avisen ràpidament les autoritats perquè
acudisquen a arreplegar-les, ja que
moltes tortugues són retornades immediatament a la mar i moren o per
descompressió o per les ferides patides.

Cal destacar que la Confraria de Pescadors de Borriana col·labora periòdicament amb la Conselleria en la recuperació de les tortugues que pesquen de
manera accidental, precisament, en els
últims 20 anys han recuperat al voltant
de 300 tortugues.

Gràcies a la Xarxa de Varaments
s'aconsegueixen èxits biològics com
el rescat en 2016 d'una tortuga recuperada per la Confraria de Pescadors

En aquests casos, els pescadors es posen en contacte amb el 112 i tècnics de
la Conselleria es desplacen a Borriana
per a arreplegar l'animal, que posteriorment és traslladat a l’Oceanogràfic
de València per a la seua recuperació i
posterior retorn a la mar.

CARRETERES

LES OBRES DE LA CARRETERA DEL GRAU
S’HAN PARALITZAT DES DEL 26 DE JULIOL
FINS A FINALS D'AGOST
L'alcaldessa de Borriana, M. Josep Safont, va anunciar la decisió en el ple ordinari davant
la corporació municipal. Amb aquesta decisió pretén evitar les molèsties als veïns i veïnes
en el mes de més trànsit en la zona i facilitar la mobilitat durant la celebració
del festival Arenal Sound

L

es obres de construcció del carril
ciclopeatonal de la carretera del
Grau pararan la seua activitat a
partir del divendres 26 de juliol i es
reprendran a finals d'agost, segons
va anunciar l'alcaldessa de Borriana, M. Josep Safont, en el ple ordinari
d'agost, celebrat el 25 de juliol, davant la corporació municipal.
Safont va explicar que amb aquesta
decisió l'equip de govern municipal
pretén “evitar les molèsties als veïns
i veïnes, durant el mes de més trànsit en la zona” i també, “facilitar-ne
la mobilitat durant la celebració del
festival Arenal Sound”, que començava el dimarts 30 de juliol.
En la seua intervenció l'alcaldessa va
precisar que aquest mes de descans
no suposarà un retard en les obres
perquè estan molt avançades i s'estan executant a bon ritme.
Cal recordar que el projecte forma
part de les obres catalogades com a
Mobilitat urbana sostenible, dins de
l'estratègia EDUSI finançada pels fons

FEDER al 50 per cent i significa que
l'Ajuntament eixamplarà el tram d'1,2
quilòmetres de l'actual calçada, per a
incorporar la zona destinada a les bicicletes i als vianants, similar al que ja
es va fer en el vial del Port al començament de la passada legislatura.
Altres temes del Ple
El ple municipal també va aprovar el
Compte General de l'exercici 2018 per
al seu trasllat al Ministeri i al Tribunal
de Comptes per a la fiscalització i la
regidora d'Hisenda, Cristina Rius va
explicar la informació econòmica del
primer trimestre de 2019 en el qual
consta que el període mitjà de pagament a proveïdors és de 18,76 dies,
la qual cosa al seu parer reflecteix “la
tònica constant des de 2016 i que es
ve complint amb la llei de Morositat”.
Entre altres assumptes el ple municipal també va aprovar una modificació
de crèdit de 45.000 euros del Centre
Municipal de les Arts Rafel Martí de
Viciana amb la qual s'escometran
obres d'accessibilitat en totes les
portes del centre.

Així mateix, amb una altra modificació
pressupostària el ple va acordar traure les bases de subvencions per a la
millora de les façanes de la zona industrial del camí Fondo, camí Xamusa
i camí l'Ecce Homo. Aquesta iniciativa
forma part del projecte de remodelació del polígon del camí Fondo del
municipi, subvencionat per l'Institut
Valencià de Competitivitat (IVACE).
El projecte té la finalitat de garantir la
seguretat dels usuaris i les indústries
davant de possibles incendis, garantir la seguretat viària, resoldre el greu
problema d'accessibilitat i mobilitat,
garantir l'adequada mobilitat de vianants i ciclistes.
Finalment, el ple va acordar dotar noves partides per a instal·lar sistemes
de climatització en diferents edificis
públics , concretament en el de la Policia Local i el de Via Pública, amb el
que segons ha valorat l'alcaldessa de
Borriana, “es milloraran les condicions laborals del personal i s'atendran
les seues demandes”.

10 | 11

PLATGES

L'AJUNTAMENT PODRÀ GESTIONAR, PER
PRIMERA VEGADA, L'ARENA DE LES SEUES
PLATGES CONJUNTAMENT AMB COSTES
Així es podrà cobrir i regenerar amb arena pròpia les platges del Grau i de la Serratella
quan calga, segons ha anunciat el regidor de Poblats Marítims, el qual s'ha reunit amb
tècnics de Costes per accelerar la posada en marxa dels projectes necessaris per al
litoral borrianenc

L'

ajuntament podrà gestionar,
per primera vegada, l'arena de
les seues platges conjuntament
amb del Departament de Costes del
Govern d'Espanya, i així poder cobrir i
regenerar les platges del Grau i de la
Serratella quan calga, segons ha anunciat el regidor de Poblats Marítims, Vicent Aparisi, després de la reunió mantinguda amb tècnics de Costes.
En la reunió en què han participat
també el regidor d'Urbanisme i Medi
Ambient, Bruno Arnandis, i els presidents de les associacions de veïns
de la Serratela, Ximo Sanahuja, i del
Grau, José Manuel Montoya, el regidor de Poblats Marítims ha mostrat
la seua satisfacció davant la nova
predisposició i voluntat de Costes
de permetre, per primera vegada, a
l'Ajuntament administrar l'arena de
les seues platges junts.
A més, en la trobada s'han tractat altres temes pendents de la zona sud
i la zona nord del port de Borriana
amb l'objectiu de “donar un nou impuls i accelerar la redacció i posada

en marxa de projectes necessaris per
al nostre litoral”, ha explicat Aparisi.
D'aquesta manera, ha assegurat que
el plec de l'espigó perpendicular a
l'abric del port, de la platja del sud del
port, ja està a Madrid a punt d'aprovar-se i també està molt avançada
la tramitació del passeig marítim de
model de tipus bla (amb fusta i materials blans) des del Brisamar fins al
camí el Marge, un projecte reclamat
tant per l'Ajuntament com pels veïns
i veïnes de la zona.
També s'ha donat el vistiplau a la
persistent reivindicació dels veïns i
veïnes de dos espigons exempts que
protegisquen les obertures dels murs
perquè la platja de la Serratella siga
més consistent.

Respecte a la zona nord del port, Vicent Aparisi, ha assegurat que Costes ha entés i ha acceptat reforçar
els espigons de la desembocadura
del riu Anna que ja estan fets per a la
protecció dels veïns i veïnes de llocs
com l'avinguda Mediterrània, el carrer Gravina o el conjunt de la zona de
les Terrasses.
En aquest sentit el regidor de Poblats
Marítims ha valorat la reunió com a
“molt positiva” perquè sembla que
les nostres peticions s’estan atenent “amb major celeritat”, i que els
projectes “s'estan implementant”.
Costes, ha assegurat Aparisi, “entén
perfectament que les nostres peticions estan dins de tota lògica i, per
tant, que són la millor solució per al
nostre litoral.
Així mateix, s'ha mostrat convençut
que les “reivindicacions de protecció i
gestió de les nostres platges i el nostre
litoral continuen sent prioritàries per al
Ministeri i, així, aconseguirem els projectes globals i a llarg termini que creiem que són els més efectius".

VÍA PÚBLICA

L'AJUNTAMENT DESPLEGA UN DISPOSITIU
ESPECIAL DE NETEJA I ARRUIXADA
DE CARRERS PELS DIFERENTS BARRIS
Cada dia l'empresa encarregada del servei de neteja de la via pública de Borriana,
FOBESA, desenvolupa el pla específic d'arruixades nocturnes per a garantir la bona
conservació de les principals vies i places
Aquestes tasques, ha indicat, complementen les que la companyia ja
desenvolupa de manera diària en el
municipi per a garantir la neteja de la
via pública en el nucli urbà.
Conscienciar la ciutadania
L'edil ha posat l'accent en l'esforç i
la dedicació per part del consistori a
mantindre els carrers i els espais públics nets i confortables per a garantir
la salut i el benestar de la ciutadania.

L'

Ajuntament de Borriana va començar fa uns mesos un dispositiu especial de neteja nocturna
i arruixada dels carrers del municipi
amb aigua, cada dia durant tot l'any,
per a així netejar les pixarrades dels
gossos i evitar olors i brutícia.
Es tracta, segons ha explicat el regidor de Via Pública, Vicente Aparisi, d'una campanya específica que
l'equip de govern municipal ha encarregat a l'empresa del servei de
neteja de la via pública de Borriana,
FOBESA, d'arruixades nocturnes per
a “garantir la bona conservació de les
principals vies i places de la ciutat”.
Aquest pla especial ha suposat una
contracta afegida de 70.000 euros
per al disseny i desenvolupament del
programa per part de FOBESA, “un
pla que ja s'està executant i que ara
està incidint especialment en la zona
marítima”, ha assegurat.
El servei es realitza de manera diària
entre el diumenge a la nit i el diven-

dres a la nit, en horari de 23h a 6h, i
en funció de les necessitats concretes de cada espai, els operaris estableixen una periodicitat per a desenvolupar aquestes tasques, tant diària
com setmanal o quinzenal.
A més, ha concretat Aparisi, amb la
finalitat de programar les tasques
de neteja i arruixat i fer el servei més
eficaç i eficient, s'ha dividit el nucli
urbà en diferents sectors. Així, un
equip integrat per un camió cisterna
de 10m3, amb conductor i peó, s'encarrega tant de les tasques d'arruixat
amb mànega com dels treballs amb
les pinyes d'aspersió.

Aparisi ha apel·lat a la “actitud cívica i responsable” dels veïns i veïnes
del municipi perquè contribuïsquen
al manteniment de la via pública, el
mobiliari urbà i a la neteja de la ciutat. Per al representant municipal, la
neteja dels carrers és “de vital importància”, ha asseverat, perquè s'hi
garanteix “la seguretat de tota la ciutadania reforçant un entorn higiènic i
lliure d'infeccions”.
No obstant això, ha retret l'actitud
“no sempre cívica” d'algunes persones perquè no netegen els excrements i les pixarrades de les seues
mascotes i ha advertit “dels efectes
negatius que causen en la via pública tant per les olors i la brutícia com
perquè oxiden els materials del mobiliari urbà”, i ha posat com a exemples, entre d'altres, els fanals, els
bancs, i els semàfors.

Alhora, per a optimitzar el desenvolupament dels treballs i evitar desplaçaments innecessaris, ha indicat
el regidor de Via Pública, el sistema
d'omplir i carregar d'aigua el vehicle
es realitza en diferents punts del
municipi, com ara l'avinguda Enrique
Tarancón o l'edifici la Joia, situat en la
carretera de Nules.
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COMERÇ

LA IV EDICIÓ DEL

"Mediterrània Pop Up Market"

ES CONSOLIDA COM EL GRAN APARADOR
D'ESTIU DEL COMERÇ LOCAL
gratuïtes, mostres de productes i diverses activitats infantils, es donen
cita en l’esdeveniment estival del
comerç.
Aquesta quarta edició va comptar
amb dues actuacions musicals, tant
la nit del divendres amb el grup 'Helios', com la nit del dissabte amb el
grup 'Dealer'.
Dins de la programació específica
que es va desenvolupar, també cal
destacar les activitats per a xiquets i
xiquetes com el taller de molinets de
vent, el castell tobogan aquàtic i piscina amb boles aquàtiques, o el taller
de manualitats de ventalls xinesos,
pai-pai. A més de demostracions
gratuïtes de diverses activitats en el
'Hall Escape' de temàtica pirata i realitat virtual.
Del 12 al 14 de juliol a l'antic càmping
de l'Arenal es varen reunir al voltant
de 25 de comerços locals que oferiren els seus productes i serveis en
la IV edició del 'Mediterrània Pop Up
Market' de Borriana que es consolida
com el gran aparador d'estiu del comerç local de la ciutat.
La regidora de Comerç, Sara Molina,
va convidar tant els veïns i veïnes de
Borriana com els dels municipis i ciutats pròximes a visitar el mercadet
durant el cap de setmana i descobrir
les “infinites i diverses” opcions del
comerç local de la ciutat.
Des de fa ja quatre anys, al 'Mediterrània Pop Up Market' de Borriana
s'acosten els productes més diversos
als visitants i, a més a més, es pot gaudir d'una programació complementària tan variada i atractiva com la que va
tindre lloc el cap de setmana.
Segons va indicar la regidora de Comerç, l'organització del 'Mediterrània

Pop Up Market' és una “bona ocasió
per a seguir fent créixer el teixit comercial local i demostrar que a Borriana tenim tots els productes que la ciutadania necessita en el seu dia a dia”.
Cosmètica, roba, complements, bijuteria, joies, calçat, llibres, articles
de papereria, regals, refrescos, pastissos, dolços, i també actuacions,
tallers , desfilades, demostracions

En la inauguració oficial de la IV edició del Mediterrània Pop Up Market
de Borriana va participar l'alcaldessa M. Josep Safont i altres representants municipals.
El 'Mediterrània Pop Up Market' està
organitzat per la Federació de Comerç de Borriana amb la col·laboració de l'Ajuntament de Borriana, la
Diputació de Castelló, la Caixa Rural i
TAULA Supermercats Burriana.

CULTURA

GRAN ACOLLIDA DEL XIV CICLE DE TEATRE
“A LA FRESQUETA” A LA TORRE DEL MAR

E

l XIV cicle de teatre d'estiu 'A
la fresqueta' a la Torre del Mar
que s'ha fet durant el mes de
juliol ha tingut una gran acollida pel
públic assistent, encara que l'últim
espectacle es va haver de suspendre per les inclemències meteorològiques, 'Mare no hi ha més que una
(gràcies de Déu)' d'Òscar Tramoyeres.

màgia i mentalisme Més enllà dels
somnis, que va convertir tot el que
passava a l'escenari en un viatge pel
món dels somnis on es difuminava
el possible i l'impossible. Una ocasió
única per a viure experiències sorprenents, divertides i increïbles.
El 19 de juliol l'humorista Blay va
presentar L'humor de Blay en viu.
Un espectacle d'humor, al més pur
estil 'one man show', en què aquest
gran còmic va posar tot el seu talent
humorístic al servei de l'espectador.
Un xou dinàmic, diferent i divertit,
ple d'imitacions, monòlegs, paròdies, acudits, interacció amb el públic,
música, cançons i riures, molts riures.

La programació 'A la Fresqueta', tenia
presvistes en aquesta ocasió quatre
actuacions, una per a cada divendres
del mes de juliol, totes a les 23h i
gratuïtes.
Els espectacles d'està edició són de
companyies valencianes professionals i s'inclouen dins del circuit de
teatre de l'Institut Valencià de Cultura, amb el qual l'Ajuntament continua
el seu conveni de col·laboració.
La primera representació va tenir lloc
el 5 de juliol, amb l'espectacle conjunt de dos còmiques mediàtiques i

televisives, Maria Juan i Pepa Cases.
En Pepitaimariua ens trobem amb un
espectacle d'humor, de monòlegs,
d'improvisació i de moltes sorpreses.
El divendres 12 de juliol va ser el torn
de Darío Piera amb l'espectacle de

El dia 25 de juliol, Óscar Tramoyeres havia de tancar el cicle amb l'espectacle Mare no hi ha més que una
(gràcies a Déu), però per motius meteorològics va haver de suspendre's
l'actuació prevista.

LA BANDA SIMFÒNICA DE L'AFB EN CONCERT
A LA FRESCA A LA TORRE DEL MAR

L

a Banda Simfònica de l'Agrupació Filharmònica Borrianenca,
sota la direcció de Norma Comes
Vidal, va oferir un concert especial a
la fresca el passat dissabte dia 27 de
juliol a la Torre de Mar.

El concert va continuar amb l'obertura Persis de James L. Hosay, i amb el
poema simfònic El racó de l'or de Saúl
Gómez Soler. L'actuació va concloure

amb Copacabana de Barry Manilow
amb arranjaments de Johan de Mey,
que va deixar un sabor de boca festiu
i estiuenc entre els assistents.

L'escenari als peus de la Torre de Mar
va acollir la banda simfònica per a concloure les activitats que han anat succeint-se cada setmana en aquest lloc
tan característic de la nostra ciutat.
El programa, en aquesta ocasió va ser
una selecció variada de peces de diferents compositors. El concert es va
obrir amb el pasdoble Las arenas de
Manuel Morales Martínez, després
l'obra de Rafael Talens Festívoles, un
preludi i dues danses, i seguidament
El agua prodigiosa de Francisco José
Martínez Gallego.
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CULTURA

Lola Herrera ENCAPÇALA

LA PROGRAMACIÓ DE CULTURA PER A LA
TARDOR DE 2019

L

La venda anticipada d'entrades es va iniciar el dimarts dia 30 de juliol de 10h a 13h
en Buraudio. A més, la premiada companyia Maduixa Teatre estarà
al Teatre Payà al mes d’octubre

a mítica actriu Lola Herrera serà
la cap de cartell de la programació que la Regidoria de Cultura
ha preparat per a l’últim trimestre de
l’any, en què destacarà la participació
de companyies punteres valencianes
com Maduixa Teatre, amb teatre infantil, o la veterana Màgic 6, amb una
obra musical per a tots els
públics.

obra, que actualment està en cartell
al Teatro Bellas Artes de Madrid.
La venda anticipada d'entrades s'inicià el dimarts dia 30 de juliol en horari
de 10h a 13h en Buraudio al preu de
10€ platea en entrada general i de
7,5€ platea per a jubilats i pensionis-

En l'apartat de dansa tindrà el protagonisme la
jove companyia València
Dancing Forward, amb
peces dels millors coreògrafs actuals. La Regidoria
de Cultura ja té tancada la
programació i organitzada
la venda d'entrades per a
la tardor de 2019 pel que
fa al teatre i la dansa.

El divendres dia 22 de novembre a les 22.30h al Teatre Payà la jove companyia
Valencia Dancing Forward
presentarà l’espectacle
VDF2019 que consta de
peces de dansa clàssica,
neoclàssica i contemporània de coreògrafs de renom
i de joves promeses.

El regidor de Cultura, Vicent Granel, ha destacat el
treball realitzar per aconseguir obres d’aquest nivell que passen per Borriana i que tanquen un any
cultural molt important en
la nostra localitat.

Per al diumenge 15 de
desembre a les 18h al
Teatre Payà, la Regidoria
de Cultura ha programat
l'obra musical Descobrint
l'illa del tresor de la veterana companyia de Cullera
Màgic 6. Una representació que donarà pas a les
activitats nadalenques.

El clàssic del teatre Cinco
horas con Mario de Miguel
Delibes, sota la direcció de
Josefina Molina i la interpretació de Lola Herrera,
arribarà a l'escenari del Teatre Payà el diumenge 27
d'octubre a les 19 hores.
La versió teatral de Cinco horas con
Mario s'estrenà en 1979 i està considerada una obra cabdal de l'escena
espanyola dels últims quaranta anys.
Lola Herrera ha encarnat el paper de
Carmen Sotillo en pràcticament la
totalitat dels muntatges d'aquesta

Per una altra banda, el 9 d'octubre
d’enguany serà molt especial amb
una de les primeres representacions de la nova obra de la prestigiosa
companyia Maduixa Teatre: Lù. Un
espectacle que combina la dansa,
l'enginy i l'audiovisual, creat i dirigit
per Joan Santacreu, amb Melissa Usina i Laia Sorribes sobre
l'escenari. Recomanat per
a espectadors a partir de
4 anys. A causa de les característiques tècniques
de l'obra hi haurà dos funcions, una a les 18h i una
altra a les 19.30h.

tes, usuaris del carnet jove i membres
de família nombrosa i monoparental.
Les entrades d'amfiteatre tindran un
preu de 8€ en entrada general i 6€
per a jubilats i pensionistes, usuaris
del carnet jove i membres de família
nombrosa i monoparental.

La venda anticipada de
les entrades per a aquests espectacles tindrà lloc en Buraudio amb
els següents horaris i dates: del 26
d'agost al 5 de setembre, de dilluns a
divendres de 10h a 13h, i a partir del
16 de setembre, de dilluns a divendres de 10h a 13h i dimarts i dijous
de 18h a 20h.

FESTES DE LA MISERICÒRDIA

EL CARTELL "Festes per a tots" DE TELMO
TEJEDO SERÀ LA IMATGE DE LES FESTES
DE LA MISERICÒRDIA 2019

E

l jove borrianenc Telmo Tejedo
amb l’obra 'Festes per a tots' ha
sigut el guanyador del concurs
del cartell anunciador de les pròximes
Festes Patronals de la Mare de Déu de
la Misericòrdia, que se celebraran del 6
al 15 de setembre.

El jurat, presidit per la regidora de
Festes, Lluïsa Monferrer, i integrat
pels professionals d'arts plàstiques i
il·lustració, Juan Poré i Xavi Ribes, i pel
tècnic de Cultura de l'Ajuntament, Rafa
Marañón, com a secretari; ha acordat
atorgar el primer premi, dotat amb
500 euros, a l'original presentat per
Telmo Tejedo i concedir un accèssit,
sense quantia econòmica, al cartell
amb el lema 'Quadricolor', realitzat pel
també borrianenc Marc Gil.

OBERT EL TERMINI PERQUÈ LES PENYES
DE LES FESTES DE LA MISERICÒRDIA
S'INSCRIGUEN EN EL REGISTRE MUNICIPAL

L'

Les festes patronals tornaran a comptar enguany amb la campanya de prevenció
d'agressions i d'assetjament sexual sota el lema #defestanodecaça

Ajuntament de Borriana ha obert
el termini perquè les penyes de
les Festes de la Mare de Déu de la
Misericòrdia s'inscriguen en el registre
municipal i, també, perquè sol·liciten
els permisos per a les activitats que
desenvolupen al carrer i per als talls de
carrers. El termini estarà obert fins el
dijous 29 d'agost.
Paral·lelament, la regidora d'Igualtat,
Inclusió i Diversitat, Maria Romero, ha
anunciat que les festes patronals tornaran a comptar enguany, com els dos
últims anys, amb la campanya de prevenció d'agressions i d'assetjament sexual que sota el lema #defestanodecaça,
pretén que la població tinga present que
la festa i l'ambient d'oci “no és cap excusa
per a cosificar el cos de les dones o violentar-les de cap de les maneres”.
Amb l'objectiu d'avançar en la campanya i com a novetat, enguany el depar-

tament municipal d'Igualtat sol·licita a
cada penya o agrupació d'amics i amigues que designen una persona perquè faça d'enllaç entre l'Administració
i la Penya per a “fer seguiment de la
campanya i donar suport a aquelles
persones que el puguen necessitar”,
ha explicat la regidora.
Així mateix, l'Ajuntament ofereix una
formació específica dirigida a aquestes persones especialment, però
també “a totes les que es vulguen
sumar”, que tindrà lloc el dia 3 de
setembre de 18h a 20h a la sala de
plens del Consistori.
Una altra de les novetats que ha
destacat Maria Romero d'aquesta
tercera edició de la campanya és la
inclusió d’una “declaració responsable adherint-se a la campanya de les
orquestres” i a més s'està valorant la
ubicació d'un punt violeta.

Aquesta campanya que ja es va llançar
a Falles, busca “la col·laboració ciutadana de manera permanent però donant un matís particular segons la festivitat de què es tracte”, ha precisat la
responsable d'Igualtat.
En aquest cas, en les Festes de la
Misericòrdia, ha indicat Maria Romero, es pretén que les penyes o agrupacions d'amics i amigues “puguen
adherir-se a la campanya mitjançant
una declaració i compromís responsable que implica declarar el local de reunió un espai lliure de violència sexista, exhibir la imatge de la campanya
en el local, però també donar-li difusió
en les xarxes socials”.
La campanya manté la imatge que va
crear la regidoria en Falles, però adaptada al context de Misericòrdia i compta amb la participació de la Policia Local
i d’establiments d'oci de la localitat.
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Violencia de gènere i salut

MINUT DE SILENCI AL CONSISTORI PER
L'ÚLTIMA VÍCTIMA DE VIOLÈNCIA MASCLISTA

U

na representació municipal
encapçalada per la regidora
d'Igualtat a l'Ajuntament, Maria Romero, es va sumar el dimarts
23 de juliol al minut de silenci que es
va guardar a les portes de nombrosos consistoris valencians per a con-

demnar un nou assassinat masclista
d'una dona a mans de la seua parella
a la Comunitat Valenciana. Es tractaba d'una dona de 57 anys que va
ser assassinada pel seu marit a Calp
diumenge 21 de juliol, tots dos de
nacionalitat belga.

SAFONT I BARCELÓ VAN AGRAIR L'ESFORÇ
DEL PERSONAL SANITARI
La consellera i l'alcaldessa van saludar als professionals que cobreixen l'assistència
de la població habitual a l'estiu, així com la dels 'sounders'
El dispositiu assistencial incloïa com a
punt d'atenció preferent per als assistents al festival el consultori auxiliar del
Grau, per ser el centre més pròxim a la
zona d'acampada de la Malva-rosa,

L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep
Safont, i la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, van
visitar el centre de salut Borriana I per
tal de conéixer de primera mà el treball
de l'equip assistencial que, al llarg de la
setmana de l'Arenal Sound cobreixen
l'assistència sanitària
En la visita Barceló i Safont que van estar acompanyades pel gerent del departament de salut, Miquel Rovira, i el
director territorial de Sanitat a Castelló,
Edelmiro Sebastián, van destacar "l'esforç dels professionals sanitaris que
fan compatible l'atenció diària als veïns i veïnes de la població amb l'atenció
als assistents al festival Arenal Sound".
Sanitat, a través del Departament
de Salut de la Plana, ofereix aten-

ció sanitària primària a Borriana a
través de dos centres de salut i dos
consultoris auxiliars ubicats en la
zona marítima. L'atenció d'urgències
s'ofereix des del punt d'atenció continuada, situat en el centre de salut
Borriana I, a més del servei d'Urgències de l'Hospital Universitari de la
Plana a Vila-real.

Espais lliures de violència de gènere
El Comité de Violència de Gènere del
Departament de Salut de la Plana va
distribuir entre els punts assistencials
de Borriana la guia 'Espais segurs i lliures de violència de gènere', que recorden
als joves que assisteixen al festival que
els i les professionals sanitaris poden
ajudar i orientar sobre els drets i els recursos existents contra la violència de
gènere. La guia ofereix, a més, telèfons
d'ajuda com el 016 i altres consells per
a evitar situacions de risc.

SALUT

FORMACIÓ PER A LA CIUTADANIA EN
REANIMACIÓ CARDIOPULMONAR (RCP) BÀSICA
IMPULSADA PEL ROTARY CLUB I L'AJUNTAMENT
L'alcaldessa va presidir la presentació del vídeo que mostra com actuar davant una parada
cardiopulmonar. També va participar el president del Rotary Club Borriana, Pedro
Sancerni, i personal qualificat de l'equip sanitari docent

L'

alcaldessa Maria Josep Safont
va presidir la presentació del
vídeo de formació en reanimació cardiopulmonar (RCP) bàsica
i l'ús del desfibril·lador, impulsat pel
Rotary Club de Borriana, amb la col·
laboració de l'Ajuntament i d’altres
entitats, amb la finalitat de conscienciar la ciutadania de la importància de
saber actuar davant una parada cardiopulmonar.
En la presentació van participar, a més,
el president del Rotary Club de Borriana, Pedro Sancerni, i personal sanitari
qualificat de l'equip sanitari docent del
projecte, com ara l'especialista en cardiologia José Luis Diago i els metges
Vicente Pallarés, de la Unitat de Vigilància de la Salut de la Unió de Mútues,
i César Lozano, de SAMU en el Centre
d'Informació i Coordinació d'Urgències.
En el transcurs de l'acte, l'alcaldessa
va ressaltar la importància de divulgar aquestes maniobres per a aprendre les tècniques bàsiques per a saber
actuar davant una parada cardíaca o
respiratòria perquè amb això, “es poden salvar moltes vides”.
Safont també va voler posar en valor “l’ètica rotària i la tasca solidària i
d'ajuda altruista per a millorar la vida
de les persones del municipi” del Rotary, i “l’admirable treball especialitzat del personal sanitari” que ha participat en la iniciativa.
Així mateix, va anunciar que els havia
plantejat una nova línia de col·laboració per a acostar els temes de salut i de prevenció sanitària a “tots els
col·legis de Borriana”, entre els quals
s'inclouria la formació en RCP bàsica
als escolars.
Segons ha explicat el cardiòleg Dr. Diago, a Espanya es produeix “una mit-

jana anual de 30.000 parades cardíaques amb una supervivència al voltant
del 5 i el 10 per cent” i en molts casos,
va precisar, “s'hauria pogut evitar la
mort si algú haguera iniciat una maniobra de ressuscitació cardiopulmonar
(RCP) i s'haguera utilitzat un desfibril·
lador públic de manera immediata”.
En aquesta línia va indicar que si part
de la població “fora capaç de realitzar
RCP bàsica i d’usar els desfibril·ladors, es podria disminuir el nombre
de morts per aquesta causa”, de fet,
ha concretat que el 20 per cent de les
persones que pateixen una parada
cardíaca, “sobreviuen sense seqüeles
si se'ls realitza una reanimació bàsica”.
No obstant això, va lamentar que només un 10 per cent de la ciutadania
“sap com fer la RCP bàsica correctament”. Per això, va destacar la importància d'aquesta iniciativa que pretén
formar la població en “com detectar
una parada cardíaca, activar els serveis d'emergència, iniciar compressions toràciques de forma precoç i
efectiva, així com aprendre el funcionament dels DEA”.
Per la seua part, Pedro Sancerni va assenyalar que des del Rotary Club Borriana, “conscients de tot això, s’ha desenvolupat un programa que es difon

en un vídeo que s'emetrà a través de
TV Borriana que ajude la població general a reconèixer i manejar aquestes
situacions, i siga capaç de prendre decisions correctes, ràpides i sense dubtar, mentre s'activa el sistema sanitari
d'urgències i emergències”. També va
agrair el treball de personal sanitari
qualificat i la col·laboració de societats
científiques i administratives.
En aquest projecte han col·laborat
l'Ajuntament de Borriana, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, la Diputació de Castelló, Creu
Roja Espanyola de Borriana, el Centre
de Coordinació d'Urgències (CICU) de
Castelló, la Societat Valenciana de
Cardiologia, l'Institut Valencià del Cor,
la Fundació Espanyola de Cardiologia i
la Unió de Mútues de Castelló.
L'equip sanitari docent del projecte ha
estat format pel metge cardiòleg, soci
de la Societat i Fundació Espanyola de
Cardiologia i membre del Rotary Club
Borriana, José Luis Diago, el metge de
la Unitat de Vigilància de la Salut en
la Unió de Mútues, Vicente Pallarés,
el metge del Servei d'Urgències de
l'hospital Universitari de la Plana, Salvador Doménech, el metge de SAMU
en la CICU de Castelló, César Lozano,
i la metgessa de Família del Centre de
Salut de Borriana, Liliana Tarancón.
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ESPORTS

L'

L'ALCALDESSA REP ELS CAMPIONS
D'ESPANYA DE PÀDEL

alcaldessa Maria Josep Safont ha
rebut els campions d'Espanya de
la lliga d'equips de primera categoria de pàdel, que són membres del
club Espadel de Borriana.
Una representació de l'equip composta pels esportistes Paco Menero,
Exe Mouriño i Mario Rubio, acompanyats pel propietari del club, David
Olivas, van explicar a l'alcaldessa i al
regidor d'Esports, Vicente Aparisi, els
triomfs reeixits des de setembre de
2018 fins a juliol d'enguany que van
aconseguir i que els van permetre alçar-se amb el campionat autonòmic i
el d'Espanya.

LLIURAMENT DELS PREMIS DE LA SETENA
EDICIÓ DEL TORNEIG DE PÀDEL PLATJA
DE BORRIANA

L'

alcaldessa, Maria Josep Safont,
i el regidor d'Esports, Vicent
Aparisi, van entregar els premis
de la setena edició del Torneig de Pàdel Platja de Borriana, organitzat per
l'Ajuntament de Borriana, Sport Pádel i
el Club Nàutic de Borriana
La platja de l'Arenal va reunir del 26 al
28 de juliol les millors pales en la modalidad de pàdel platja de la província
de Castelló. El torneig s'ha convertit en
un referent per als aficionats a aquest
esport en la província. Aquesta modalitat del pàdel sobre l'arena ofereix
molt d'espectacle al llarg de tot un cap
setmana a la nostra platja.

ESPORTS

LA VOLTA CICLISTA A ESPANYA TORNARÀ
ALS CARRERS DE BORRIANA EN LA 7ª ETAPA
DE L'EDICIÓ DE 2019
El divendres 30 d'agost l'etapa recorrerà els carrers de Borriana. L'atracció de la caravana
que acompanya La Vuelta farà parada a capital de la Plana Baixa

L

a volta ciclista a Espanya tornarà a recórrer els carrers de
Borriana en la setena etapa de
l'edició de 2019 prevista per al divendres 30 d'agost. Una visita que
comptarà amb l'atractiu de 'la caravana' que acompanya La Vuelta, i
que farà parada a la ciutat perquè els
veïns s'acosten fins a la zona, segons
va anunciar l'actual regidor d'Esports
i Via Pública, Vicente Aparisi, després
de la reunió mantinguda amb l'exciclista borrianenc i representant de La
Vuelta, Kiko Garcia.
En aquesta reunió van participar
també l'edil de Cultura, Vicent Granel,
la diputada provincial d'Esports, Tania Baños, i el responsable de la caravana ciclista, i va servir per a perfilar
els detalls organitzatius i ultimar els
preparatius d'aquest transcendental
esdeveniment esportiu.
En el transcurs de la reunió el regidor
d'Esports va destacar “la rellevància
i el protagonisme” que tindrà Borriana durant la celebració de la jornada
esportiva perquè es tracta de “l'esdeveniment ciclista per excel·lència

a nivell nacional” i va precisar que
suposarà “tornar a situar la nostra
ciutat en l'aparador, tot tenint en
compte que és una de les carreres
ciclistes referents en el calendari internacional”.
També va assenyalar que La Vuelta
“retorna a la nostra ciutat, als nostres
carrers, després de dos anys” i ho fa
de nou "gràcies al treball de persones
com Kiko Garcia que ha apostat fort per
aquest disseny de carrera”.
La 74a edició de la volta ciclista a
Espanya se celebrarà entre el 24
d'agost i el 15 de setembre de 2019
amb inici a les Salines de la ciutat alacantina de Torrevella i final a Madrid.
Serà en la setena jornada de La Vuelta de 182,4 quilòmetres quan Borriana prenga especial protagonisme
perquè tal com va explicar Kiko Garcia, l'eixida des d'Onda i el pas pel
Grau de Castelló, Benicàssim i Castelló “són equilibrats, i tenint en compte que en aquest tipus d'etapes els
corredors solen intentar escapades
ja des de l'inici, el pas per Borriana

pot ser clau per al desenvolupament
d'aquesta jornada".
Garcia va detallar que en la setena
etapa, “els 80 primers quilòmetres
transcorren per la costa i la resta
són de muntanya amb dos ports de
2a categoria i dos més de 3a, abans
de finalitzar en el duríssim Mas de la
Costa de primera categoria, per tot
això esperem que aquesta etapa es
convertisca en un gran espectacle".
Garcia a més va agrair la “predisposició i el suport de l'Ajuntament” i ha
manifestat que travessar el municipi
pels carrers principals suposa “la millor manera de convertir en un espectacle el pas de corredors i d'acostar i
implicar el públic en la promoció d'un
esport com el ciclisme".
Finalment, el regidor d'esports, Aparisi, va assegurar que l'Ajuntament
tindrà tots els dispositius necessaris “preparats i llestos” perquè el 30
d'agost, “la seguretat i l'espectacle
es donen la mà i la ciutat de Borriana
es bolque en una Vuelta que torna a
la nostra ciutat dos anys després".
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ARENAL SOUND

L'AJUNTAMENT DE BORRIANA ENTREGA
LES ENTRADES CEDIDES PEL FESTIVAL
ARENAL SOUND A LES ASSOCIACIONS
DE VEÏNS DE LA ZONA MARÍTIMA

L'

ajuntament de Borriana va entregar les entrades cedides per
l'organització del festival Arenal Sound a les associacions de veïns
de la zona marítima.
Concretament, el regidor de Poblats
Marítims, Vicente Aparisi i la regidora
de Turisme, Sara Molina, van realitzar el lliurament de les entrades a les
persones representants de les associacions de veïns del Port, de veïns
del Grau, de la Serratella i de Santa
Bàrbara, que posteriorment les van
sortejar entre els seus associats.

M. Josep Safont i Gabriela Bravo
VISITEN EL PCP DE L'ARENAL SOUND

L'

La consellera i l'alcaldessa van visitar el recinte del festival
que celebrava aquest any la desena edició

alcaldessa de Borriana, Maria
Josep Safont, i la consellera de
Justícia, Interior i Administració
Pública, Gabriela Bravo, van visitar,
conjuntament amb el secretari autonòmic de Seguretat i Emergències,
José María Ángel, el Post de Comandament Preventiu (PCP) constituït
amb motiu de la celebració del festival Arenal Sound de Borriana.
Posteriorment, van realitzar una visita al recinte del festival que enguany
celebrava la desena edició.

OPINIÓ

SEGUIMOS AVANZANDO

L

os socialistas comenzamos esta nueva etapa de gobierno con la ilusión
de ver que el trabajo burocrático, realizado previamente en la última fase de
la anterior legislatura, comienza a dar sus
frutos y que las inversiones previstas están tomando cuerpo. Ahora sí, en breve,
podremos disfrutar de los importantes
cambios que mejorarán nuestra ciudad.
Cierto es que los 5 millones solicitados de
subvención de la Estrategia DUSI que Europa aprobó para Borriana darán un gran
impulso a nuestro entorno pero, no deja
de ser verdad que, la larga y complicada
tramitación que ello implica, ha demorado
a veces en exceso la puesta en marcha de
estas esperadas inversiones.
En breve, las zonas públicas de los parques
de Santa Berta, les Eres y Plaza Caravel·les
verán mejoradas sus instalaciones.
También cambiará su imagen el parking
de la estación de ferrocarril, tras una larga
tramitación por la necesaria cesión de un
terreno por su propietaria, ADIF, y la compra de otra franja, necesarios los dos para
construir el carril bici que unirá la ciudad
con la estación de tren. En estas semanas
licitaremos el proyecto de las obras valoradas en 240.000€.
También se licitarán las obras por valor de
85.000€ para la adecuación del Refugio
antiaéreo que, en breve, nos permitirán
bajar y conocer el lugar donde muchos
de nuestros familiares y vecinos tuvieron
que refugiarse del terror producido por los
bombardeos en la Guerra Civil.
Más avanzado se encuentra el proyecto
de mejora del entorno de Sant Blai. Las
obras cuyo coste supera los 550.000€ ya
han comenzado y está previsto que en las
próximas fiestas Patronales, la tradicional
Font del Vi, se celebre en un entorno mejorado.
Las obras de la ampliación de la ctra. del
Grau, destinadas a carril bici y peatonal,
van a buen ritmo por lo que la alcaldesa
decidió prolongar a todo el mes la parada
de las obras prevista durante la semana
del festival. De este modo, las obras se
reanudarán a finales del mes de agosto,
minimizando así las molestias que puedan
haberse causado a los vecinos. Su finalización esta prevista para el mes de noviembre con una inversión de más de 750.000€
Pensando en la movilidad de los trabajadores que acuden en vehículos, bicicletas
o a pie, a las empresas instaladas en nuestras zonas industriales, continuamos con

la mejora y modernización de estas zonas.
Con la ayuda del IVACE, hemos invertido
casi 400.000€ en la zona del camí Fondo/
camí l’Ecce Homo mejorando viales, iluminación, carril bici y peatonal, aparcamientos y zonas públicas. Y continuamos, esta
vez con la mejora, modernización y dotación de infraestructuras en el área industrial de Carabona, donde el IVACE vuelve
a participar haciéndose cargo del 60% del
coste total de 200.000€.
En cuanto a las mejoras y asfaltado de
viales en el término municipal y urbano,
hemos invertido más de 1,3 millones de
euros en estos 4 años, aunque queda
mucho por hacer. En breve, continuaremos el asfaltado del camí l’Ecce Homo que
conectará Borriana con la zona marítima
con un vial totalmente adecuado.
Para minimizar las molestias por el polvo
que levantan los vehículos que aparcan en
la zona anexa al Centro de Salud II, en Novenes, vamos a adecuar y asfaltar la zona
del parking. Esta actuación la agradecerán,
sobre todo, los alumnos y los profesionales del CEIP cardenal Tarancón.
Proyectos como la Regeneración del barrio la Bosca, con una inversión total de
más de 800.000€, sustitución del parqué de su polideportivo, construcción del
Centro de Atención Temprana que dará
servicio comarcal a niños y niñas de 0 a
6 años que lo necesiten, con una inversión de 235.000€, junto con una sala de
formación para la policía local u otras actividades, entre otras, son algunas de las
inversiones que también verán la luz en el
segundo semestre de 2019.
Se trata de actuaciones que hacen que
mejore la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos. Pero el proyecto más importante que va a recaer en Borriana en los
siguientes ejercicios será la construcción
del centro de secundaria en la Comunidad

Valenciana con mayor inversión dentro del
Pla Edificant de la Conselleria d’Educació:
el nuevo IES Jaume I. Una obra que ronda
los 14 millones de euros y que comenzará
al finalizar este próximo curso.
PROGRAMAS DE OCUPACIÓN
Los socialistas no hemos dejado de trabajar ni un solo día en esta materia. Así,
una de las primeras decisiones, fue la
de poner en marcha los programas de
ocupación para que más de un centenar
de personas en situación de desempleo
tengan la oportunidad de poder trabajar
y adquirir experiencia a través de programas subvencionados por la Conselleria y
el Ministerio como el EMPUJU, EMCUJU,
SEPE y otros...
ARENAL SOUND 2019
Acaba de concluir la décima edición de
uno de los festivales más importantes de
España y debemos felicitarnos todos por
el resultado. Empresas, fuerzas y cuerpos
intervinientes han conseguido minimizar
las molestias a los vecinos, mejorando los
dispositivos de limpieza, seguridad y movilidad urbana. ENHORABUENA a todos.
Borriana no solo ha sido durante estos
días el epicentro de la juventud y la música.
La actividad ha llenado los comercios de la
localidad dejando importantes beneficios
tanto en los locales del puerto como en la
ciudad. Además, más de 900 burrianenses han tenido la oportunidad de trabajar
directa o indirectamente, tanto en el festival como en los servicios que presta. No
obstante, aunque nuestra valoración en
general es positiva, sabemos que hay aspectos a mejorar.
Nuestra única prioridad es construir una
ciudad más amable, sostenible y habitable para el disfrute de todos Ustedes. Con
este objetivo, como socialistas, seguiremos trabajando por nuestra ciudad y sus
vecinas y vecinos.
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OPINIÓ

PEL PATRIMONI DE BORRIANA

E

l patrimoni de Borriana i la seua
història, és possiblement, un
dels elements més valuosos en
els que compta la nostra ciutat. Ara
fa un mes, es complien 786 anys que
Jaume I prenia Borriana. I després de
tot el temps passat, la nostra localitat
compta amb vestigis per a recuperar
que poden servir per aprendre, per
ensenyar, i per visitar. Des de Compromís veiem necessari reforçar el
nostre patrimoni, per a que la nostra
història no s’oblide, i el més important, que la coneguen en tota arreu.
Per això és important invertir en recuperar i fer-lo nostre.
Com cantava Batiste el Bessó, “A la
vora del riu t’han fet l’ermita. i a fe
qu’es una ermita de primera…”. Cal
parar-se a pensar i reflexionar del que
ha sigut, és i serà una de les zones
més importants de la nostra ciutat.
Aquesta mateixa setmana han començat les obres de rehabilitació de
l’ermita i per crear un nou espai a la
nostra ciutat. Un espai que serà entrada, rebuda i imatge a Borriana des
del riu que la va veure nàixer. Sant
Blai i el seu entorn. I no sols cal parlar d'una ermita, del seu entorn, sinó
del que suposarà en poc de temps el
canvi d'imatge en la ment dels borrianencs i borrianenques en el moment
d'arribar a la seua, a la nostra ciutat.
La benvinguda serà una altra, l'arribada serà una altra, i la nostra Borriana també serà una altra.
Ha quedat tallat al tràfic el que ha sigut
en els últims anys un aparcament de
vehicles, on mai deuria d'haver-se instal·lat, sense consultes, ni miraments.
Abans d'un aparcament, els més menuts no ho recordaran, hi havia l'edifici
de l'antic hospital. Primer medieval, i
després actualitzat. I quan ja l'hospital
va perdre la seua funció, va ser la cultura, i en aquest cas, la música, la que va
tindre el seu protagonisme. Seu de la
banda de música de la nostra ciutat, ha
escrit capítols de la seua historia, amb
músics i directors passant per les seues dependències.
Una ermita que recobrarà la seua importància en els pròxims mesos amb
les obres d'adequació d'una nova plaça i espai d'oci i zona verda, diexant
l'empremta del que allí ha passat.
Ni més ni menys, que mantindre en

el mateix espai la història de la nostra ciutat, i que continue perpetrada.
Mantindre viva la història de l'antic
hospital, dibuixant amb una gran
reixa l'entrada del que era l'hospital,
mantenir els taulells d'entrada del
mateix edifici, i recuperar l'essència
d'un espai que s'havia perdut els últims anys. Un espai per a la cultura
acollit per una pèrgola que permeta
que la música torne al mateix lloc
en forma de concerts o d'audicions.
Recuperar l'església del patró de la
nostra ciutat, i recobrar un espai que
conjugue la celebració de la festivitat
de Sant Blai i la Font del Vi en un punt
concret, que totes i tots els borrianencs recorden any darrere any, que
es tinga localitzat en la ment de tots
ells. I el més important, recobrar un
espai obert, d'oci i zona verda que
dignifique un dels barris més antics
de la nostra localitat. Un barri que
havia estat oblidat fins a la data, i que
amb la remodelació de la plaça, amb
la modernització de la zona, puga tornar a ser el barri d'esplendor que va
ser fa molts anys, centre de les celebracions locals.

Molts d’aquells comerciants van deixar la seua empremta en les cases
situades en el carrer Major, Sant Xotxim, la Puríssima, Sant Vicent o Barranquet, entre altres. I per un altre,
mostrar ixe patrimoni modernista als
visitants a la nostra ciutat. Per això,
des de Compromís anem a potenciar
unes ajudes per a la restauració de
les façanes modernistes de Borriana,
i que la nostra ciutat recobre el seu
esplendor.

I sense deixar el nostre patrimoni, un
dels més destacats és el modernisme
en el que compta Borriana en la seua
ciutat. És moment de recuperar les
façanes modernistes abandonades,
i donar-li la imatge que necessita la
nostra localitat. Per un costat, restaurar un patrimoni cultural i històric propi de Borriana, representatiu
de l’època del comerç de la taronja.

Compromís per Borriana seguim treballant per a tindre una Borriana millor.
Si vols participar i proposar, no dubtes
en posar-te en contacte per a fer de la
nostra ciutat, un projecte comú.

I encara que siga estiu, des de Compromís seguim treballant pel futur
de la nostra ciutat. Tant és així, que
una altra de les obres per recuperar
la nostra història ja ha eixit a licitació.
El refugi antiaeri del Camí d’Onda ja
té el projecte acabat, i en poques setmanes podrem adjudicar les obres i
posar en funcionament l’adequació i
l’accés al refugi antiaeri situat quasi
en la porta del Pares Carmelites. Projectes patrimonials que persegueixen
l’objectiu de recuperar la nostra història, la dels borrianencs i borrianenques que han viscut, treballat i creat
a Borriana el dia a dia.

Informa’t i contacta a:
borriana.compromis.net
borriana@compromis.net

OPINIÓ

DE LO URGENTE A LO IMPORTANTE

B

urriana arranca el mes de agosto con el éxito de un Arenal que
cumple su décimo aniversario.
Un festival que es fruto del esfuerzo
de un equipo que trabajó para garantizar que Burriana pusiera en valor sus
fortalezas y atrajera inversión y desarrollo. La prosperidad que merece esta
ciudad líder y referente.
Y esa es la apuesta. Seguir invirtiendo
para mejorar errores, para evitar problemas y para crecer, porque Burriana
tiene un potencial imparable que no
puede quedar estancado. Bien lo saben
los vecinos de la Serratella, que esperan esa inversión anunciada y nunca
formalizada para poner en valor nuestra costa. Los vecinos de Les Terrasses,
que tienen una playa virgen singular y
única que merece consolidarse. O los
propietarios de la Marjaleria, que esperan que tras años de promesas, llegue
algún cumplimiento.
Burriana debe caminar de lo urgente a
lo importante. Y atender las necesidades inmediatas de vecinos que ya no
esperan, sino que desesperan. Porque hay dependientes que siguen sin
recibir las subvenciones anunciadas y
propietarios de sectores, como el de la
avenida Constitución, en el que se debe
actuar con cirugía urbanística para garantizar servicio y prestaciones.
Y en este objetivo compartido que es
trabajar para que nuestra ciudad prospere, no podemos ignorar a los vecinos
que viven en zonas de cultivo, abandonando los caminos que son fuentes
de vida durante todo el año. Por eso
hemos vuelto a plantear la necesidad
de diseñar un plan director para invertir, durante todo el año, en la conservación y el mantenimiento de los caminos rurales. Porque estos trazados
son fuentes de riqueza para miles de
familias de nuestra ciudad que viven de
la citricultura.
El cultivo que ha sido la cuna de nuestra economía y que abrió un puerto
comercial que es orgullo de este municipio. El fruto que llega a la mesa
gracias al esfuerzo, sacrificio y la lucha
de héroes que con sudor en la frente y
callos en las manos garantizan que el
producto que consumimos es de una
calidad excelente.

Esa es la vocación ciudadana que nos
guía y nos moviliza. La que reivindica
un proyecto de futuro, solidario y comprometido, que crea en las fortalezas
que Burriana merece desarrollar y no
en las debilidades que nos hacen perder oportunidades.
Y nosotros estamos convencidos que
hay mucho por hacer. De lo urgente a
lo importante. Porque Burriana merece mostrar limpieza y acondicionamiento en sus calles y plazas, en
sus espacios públicos. Que garantice
calidad de vida y que proyecte la mejor de las imágenes hacia el exterior,
porque quien viene, repite.
Y para conseguirlo hemos de estar
implicados hasta la médula con esta
ciudad única. Saber de su potencial
y explotar sus capacidades. Porque
Burriana es única y merece recuperar
el liderazgo del ocio y del comercio.
Atraer capitales que desarrollen inversiones puestas en común con la
ciudadanía. Aprovechar los fondos
Feder para mejorar el bienestar de la
ciudadanía y no para iniciar obras y
dejarlas incompletas.
Burriana es una oportunidad y nosotros creemos en ella. Hay que invertir
y no malgastar para que el potencial de un sector singular como el de
la Marjaleria se regularice después
de años de promesas que no se han
traducido en hechos. No podemos
perder otros cuatro años lanzando
anuncios que luego se traducen en

desesperación y fraude para quienes
esperan y no reciben.
Hay que actuar. Arremangarse para
trabajar. Porque debemos esforzarnos
para que Burriana brille. Hay que abrir
las persianas de los negocios con la
garantía de ayudas e inversiones que
incentiven el emprendimiento y el empleo. Que nuestro centro comercial lata
y no entre en coma profundo. Que nuestro Mercado Municipal sea un motor
imparable, mañana y tarde.
Y para conseguirlo hemos de creer en
Burriana. Reformar el antiguo ambulatorio en lugar de anunciarlo durante
años y no iniciar las obras. Porque son
muchos los vecinos que merecen una
atención adaptada a sus necesidades,
con una plantilla que merece prestar
servicios en condiciones óptimas.
Y hay que trabajar para desarrollar nuestra ciudad. Porque Burriana merece
seguir creciendo, ampliando oferta e
incrementando servicios. Somos una
ciudad afortunada, con unas playas
únicas, con un patrimonio excepcional
y con un potencial, el de nuestros emprendedores y empresarios que merece ser puesto en valor.
No ignoremos a Burriana. Apostemos
por ella. Porque si estamos aquí, es
para servir a nuestra ciudad desde la
calle y lograr que su brillo se vea desde
el cielo. Con convicción, con entrega,
con convencimiento y con liderazgo.
¡Feliz verano!
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PURO PARTIDISMO

E

n el último pleno ordinario desde Ciudadanos presentamos
una moción para que se realizase una evaluación de las fachadas
de las viviendas de Burriana, ya que
algunas de ellas se encuentra en un
estado de abandono preocupante y
suponen, por tanto, un peligro para
los viandantes.
Una propuesta útil a la que el equipo
de Gobierno se negó entre excusas
sin sentido. Primero, alegando que
aunque les parecía buena idea estaba poco trabajada, sin embargo ellos
no aportaron ninguna alternativa
para mejorarla, en segundo lugar,
asegurando que ya se está haciendo y por último, que son muchas las
casas en este estado y no hay suficiente personal para ello.
Y yo me pregunto, no es todo un
poco contradictorio. Lo están haciendo, pero resulta que no tienen
suficiente personal. Entonces ¿quién
lo hace? ¿quién se está encargando
de esta tarea? Al final, lo que ocurre
es que desde el Ejecutivo no saben
cómo defender lo indefendible y son
incapaces de reconocer una buena
medida de la oposición por puro partidismo.

La urgencia está ahí. No lo dice Ciudadanos, sino que los hechos hablan
por sí solos. Hace aproximadamente
un mes se desprendió un trozo de
balcón en una vivienda de la calle
Santa Barbara. Fui testigo de ello
por mera casualidad. Y lo más grave es lo que me contaron los vecinos, que esta situación se veía venir
y que el Ayuntamiento era sabedor
desde febrero y dejaron que esto
sucediera. Afortunadamente, no tuvimos que lamentar daños personales. Pero ¿hasta cuándo? Y si, por
parte del Consistorio, sí que se están tomando medidas en cuanto a la
inspección de viviendas, ¿por qué no
se llegó a esta calle? Porque simplemente, no lo están haciendo.
Tampoco nos vale la justificación de
que son muchas. Burriana cuenta
con más de 5.000 viviendas con más
de 50 años, pero la mayoría de ellas
están en perfecto estado. Si tuvieran
un registro lo sabrían.
Con esta iniciativa, además de mejorar la seguridad ciudadana, pretendíamos que se mejorase la información sobre las ayudas para reparar o
rehabilitar inmuebles que lo necesitasen. No queremos que los burria-

Cs
Burriana
nenses se vean obligados a desembolsar cantidades importantes por
estas viviendas, sino colaborar en
la medida de lo posible para que las
conserven.
También dijeron que no porque ya se
estaba informando de cómo tramitar dichas ayudas. La realidad es que
si se estuviera informando como es
debido y hubiera un plan de acción,
Burriana no estaría cada vez más
plagada de casas abandonadas.
En definitiva, una pena que por puro
partidismo se deje perder una buena
oportunidad para mejorar nuestro
municipio. No obstante, en Ciudadanos seguiremos trabajando en esta
línea porque quienes nos importáis
sois vosotros.
mariajesus.sanchis@burriana.es
www.ciudadanos-cs.org

OPINIÓ

VOX BURRIANA

E

n el pleno deL 25 de julio de
2019 el Grupo Municipal VOX
de Burriana instó al equipo de
gobierno a renegociar el contrato de
alquiler de los terrenos municipales de la playa del Arenal con la empresa promotora del festial ARENAL
SOUND, PERSEIDA MUSIC S.L.
Dicha empresa viene pagando los dos
últimos años 60.000 € anuales por el
alquiler de los citados terrenos para
instalar uno de los campings que acogen a los sounders.
En el contrato de alquiler, los servicios
técnicos municipales determinan el
valor del suelo y aplicando la normativa vigente so obtiene un precio mínimo de alquiler de 60.000 € anuales,
considerando una ocupación efectiva
de los solares desde el 1 de julio hasta
el 15 de agosto.
Juan Canós, portavoz de VOX, dijo que
“no entiendo como el Ayuntamiento
de Burriana se conforma con un contrato de mínimos, debemos aspirar a
un contrato de máximos. Es prácticamente un engaño. Entendemos que
el precio del alquiler debería ser muy
superior, del orden de 400.000 € anuales. Esta cifra tendría una repercusión en el precio de las entradas de 8
€, por ejemplo. Si se consiguiesen estos ingresos, la celebración del festial
dejaría de ser deficitaria y se podrían
acometer proyectos de envergadura
en los poblados marítmos, tales como
la prolongación del Paseo Marítmo
hacia el Grao, regenerar el propio Arenal de Burriana, mejorar el transporte

público, retén de Policía Local, mejora
de servicios sanitarios y un largo etc ”.
Destacar que según el censo municipal, el número de habitantes de los
poblados marítmos de Burriana es
9.000, cerca de un 26 % del total de la
población de la localidad y desde hace
años las inversiones del Ayuntamiento en la zona han sido vergonzosas.
Llevamos varias corporaciones en las
que las inversiones municipales han
sido mínimas, ya que están estranguladas para poder cumplir la regla de
gasto impuesta por por el Gobierno,
es decir las partidas presupuestarias
destinadas a inversiones en infraestructuras y servicios no se ejecutan o
se ejecutan en porcentajes irrisorios,
yendo el principal de estas partidas
presupuestarias a amortizar la deuda
municipal acumulada. La percepción
de los ciudadanos de Burriana es que
se pagan impuestos de primera por
servicios nulos o tercermundistas.
Es por ello que en VOX aún nos parece más absurdo el tener una fuente
de ingresos extra y que en 10 años
no se haya explotado con la necesaria diligencia y altura de miras que los
burrianenses esperamos de una administración local que vele por nuestros intereses.

Al parecer, los intereses del actual
equipo de gobierno, y de los anteriores, no son los mismos que los de
los vecinos de Burriana. No hay explicación para tal falta de capacidad de
gestión y de conformismo.
Juan Canós cerró su intervención
diciendo que “no se trata de Arenal
Sound sí o de Arenal Sound no, se trata de que la empresa promotora no se
aproveche de los burrianenses. Si no
les interesa el precio de alquiler, pueden buscar una zona de acampada en
cualquier otro sito.”
Los concejales de VOX, Juan Canós y
Jesús Albiol, han anunciado que no
recogerán la acreditación para el Arenal Sound que amablemente la organización ha puesto a disposición de
todos los miembros de la corporación
municipal. En VOX Burriana no comparten como se han hecho las cosas
en el festival llegando a afirmar que
“el Arenal Sound ha abusado de la
confianza del Ayuntamiento”. “Sería
una incongruencia que tras las abiertas críticas que hemos hecho a la organización del festial recogiéramos
las acreditaciones como si compartiéramos lo que allí se está haciendo”,
ha afirmado Jesús Albiol.
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Pleno Ordinario Municipal 01-07-19
El Pleno acuerda aprobar por unanimidad la
propuesta de la Alcaldía-presidencia sobre
periodicidad de las sesiones plenarias ordinarias. establecer el régimen de sesiones ordinarias con una periodicidad mensual, y fijando como día y hora el primer jueves de cada
mes a las diecinueve horas, con la excepción
que, en caso de que la fecha resultara festiva,
se trasladaría al primer día hábil después del
domingo siguiente.
El pleno acuerda aprobar por unanimidad la
propuesta de la Alcaldía -Presidencia sobre
creación y composición de las comisiones
municipales permanentes. 1.- Comisión de
Hacienda y Cuentas 2.- Comisión de Participación Ciudadana y de Sugerencias y Reclamaciones 3.- Comisión de Interior, Recursos
Humanos y Bienestar Social 4.- Comisión de
Urbanismo y Medio Ambiente.
Composición:
1.- Comisión de Hacienda y Cuentas: 5 PSOE,
3 PP, 1 COMPROMÍS, 1 VOX, 1 C s. Total 11.
2.- Comisión de Participación Ciudadana y de
Sugerencias Y Reclamaciones: 5 PSOE, 3 PP,
1 COMPROMÍS, 1 VOX, 1 C s. Total 11.
3.- Comisión de Interior, Recursos Humanos
y Bienestar Social: 5 PSOE, 3 PP, 1 COMPROMÍS, 1 VOX, 1 C s. Total 11.
4.- Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente: 5 PSOE, 3 PP, 1 COMPROMÍS, 1 VOX, 1 C
s. Total 11.
El Pleno acuerda aprobar por unanimidad la
propuesta de la Alcaldía-presidencia sobre
funcionamiento de la Junta de Portavoces que
se reunirá con carácter ordinario una vez al
mes, tomando como referencia la fecha prevista para la celebración de los plenos municipales ordinarios.
El Pleno acuerda aprobar por unanimidad
la propuesta de la Alcaldía-presidencia sobre determinación de las cuantías a percibir
los miembros de la corporación local, por la
asistencia efectiva a órganos colegiados. La
cuantía de cada asistencia se fija en las siguientes cantidades: Pleno 390 €, Junta de
Gobierno Local 230 €, Presidente de Comisión Informativa 230 € , Comisión Informativa
90 € y Junta de Portavoces 90 €.
Únicamente deben percibir asistencias aquellos concejales que asistan a los órganos
colegiados con voz y voto y únicamente las
deben percibir los miembros de la corporación que no tengan dedicación exclusiva ni
dedicación parcial.
El pleno acuerda aprobar por mayoría la propuesta de la Alcaldía-presidencia sobre relación de cargos de la corporación que se desempeñarán en régimen de dedicación parcial
o exclusiva, fijando la cuantía de la retribución
que corresponde a cada uno de ellos:

El Pleno acuerda por mayoría aprobar la
propuesta de la Alcaldía-Presidencia sobre
la creación del de dos puestos de personal
eventual con la denominación: 1. Asesor en
Prensa y Medios de Comunicación y 2. Director del Organismo Autónomo Centro Municipal de las Artes Rafel Martí de Viciana.

tras su remisión al Diario Oficial de la Unión
Europea, con los contenidos previstos en el
artículo 125 LOTUP, convocando a los licitadores, a los colindantes y afectados, para la
presentación de proposiciones jurídico-económicas al citado Programa de Actuación
Integrada.

PLENO EXTRAORDINARIO MUNICIPAL 1807-2019
El Pleno acuerda por unanimidad la mejora
en las condiciones de trabajo de las personas empleadas públicas del Ayuntamiento de
Borriana, relativa al precio de las gratificaciones del personal que preste sus servicios
fuera de su jornada normal de trabajo, desde
el día siguiente a la aprobación por el Pleno
del Ayuntamiento y hasta el 31 de diciembre
de 2019, aumentando los importes actuales.

El Pleno acuerda por unanimidad desestimar
el recurso de reposición interpuesto por Dª
MC.LL.G., Dª J.LL.G. y Dª MV.LL.G., contra el
acuerdo de este ayuntamiento del pleno de
4 de abril de 2019, de aprobación de la modificación de las bases de programación del
Programa de Actuación Integrada para el
desarrollo de la Unidad de Ejecución A-14/16
así como de la alternativa técnica del mismo.

El Pleno acuerda por unanimidad la modificación del importe de las gratificaciones del
personal que presta sus servicios fuera de su
jornada normal de trabajo durante la posible
celebración de las ediciones 2019 a 2022 del
festival arenal sound y para dicho cometido,
desde el comienzo del dispositivo que se elabore al efecto –las 21:45 horas del día anterior al inicio oficial del festival— hasta la
finalización del dispositivo –las 15:00 horas
del día siguiente a la finalización oficial -, incrementando su cuantía actual
El Pleno acuerda por unanimidad ampliar los
criterios objetivos para la asignación del complemento de productividad al personal de la
Policía Local de Borriana, que tenga atribuidas las funciones de seguimiento y protección de las víctimas de violencia de género
(VIOGEN).
El Pleno acuerda por unanimidad modificar
los criterios objetivos para la asignación del
complemento de productividad al personal
empleado público que participe directamente en el operativo establecido con ocasión de
las ediciones 2019 a 2022 del festival arenal
sound
PLENO ORDINARIO MUNICIPAL
25-07-2019
El Pleno acuerda por unaanimidad la designación de los miembros de la corporación en los
órganos colegiados.
El Plano acuerda por unanimidad la modificación de las bases de programación del PAI de
la UE A-9.3 redelimitada del suelo urbano del
Plan General y la aprobación de la alternativa
técnica del PAI y ordenar el inicio del procedimiento de designación de la condición de
urbanizador del Programa de Actuación Integrada para el desarrollo del ámbito de la Unidad de Ejecución A-9.3 de suelo urbano con
uso residencial del Plan General de Burriana,
mediante la publicación de un anuncio en el
perfil del contratante de este Ayuntamiento y
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana,

El Pleno acuerda por unanimidad la cesión
a Iberdrola Distribución Eléctrica SAU de las
instalaciones realizadas por el ayuntamiento para la urbanización del sector Camí de la
Serratella-Camí del Marge, con cesión del uso
y disfrute de los terrenos de los centros de
transformación.
El Pleno acuerda por unanimidad aprobar las
bases de programación del PAI UE "Camí Xamussa" redelimitada del Plan General e iniciar
el procedimiento de selección y adjudicación
de alternativa técnica de la condición de urbanizador del Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución, mediante la
publicación de un anuncio en el Diari Oficial de
la Generalitat Valenciana, tras su remisión al
Diario Oficial de la Unión Europea, y en e perfil
del contratante de este Ayuntamiento.
El Pleno acuerda por mayoría la modificación
de créditos del presupuesto general del organismo autónomo Centre de les Arts Rafel
Martí de Viciana para el ejercicio 2019, mediante créditos extraordinarios y suplementos
de crédito.
El Pleno acuerda por unanimidad la modificación de créditos del Presupuesto General del
Ayuntamiento para el ejercicio 2019, mediante créditos extraordinarios y suplementos
de crédito con objeto de repartir ayudas a los
afectados por las obras de mejora del polígono industrial del Cami Fondo y alrededores,y
también para la climatización de distintas
dependencias municipales, como las de la
sede de la Policía Local y de los servicios de
vía pública.
El Pleno acuerda por mayoría aprobar la
Cuenta General del Ejercicio 2018, integrada
por la de la propia Entidad y la relativa al Organismo Autónomo “Centre de les Arts Rafael
Martí de Viciana.
El Pleno acuerda por mayoría aprobar las bases
que han de regir el procedimiento de selección
para la constitución de diversas bolsas de trabajo, según especialidad, de profesor/a de música y de profesor/a de danza del Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana.

PLENARIS I JUNTES
El Pleno acuerda desestimar por mayoría la
moción presentada por el grupo Ciudadanos
en relación con la revisión de las viviendas
construidas hace más de 50 años y que en la
actualidad se encuentran deshabitadas.
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 4-07-19
La JGL acuerda ampliar la situación administrativa de excedencia voluntaria por cuidado
de hija de la funcionaria que ocupa la plaza de
archivera municipal.
La Junta acuerda conceder a la mercantil PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, SA, con
CIF A-46015129, como adjudicataria del contrato de “Finalización de la urbanización del
Sector Camí Serratella-Camí Marge” (Expte.
G15756/2017-PM 5/2018), una prórroga
en el plazo total de ejecución hasta el 30 de
agosto de 2019.
La JGL acuerda conceder a la mercantil PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, SA, con
CIF A-46015129, como adjudicataria del contrato de “Finalización de la urbanización del
Sector Camí Serratella-Camí Marge” (Expte.
G15756/2017-PM 5/2018), a INGENIERÍA
MELCAR, SL, con CIF B-12746491, como
redactora del proyecto, y a la mercantil L3M
CONSTRUCCIONES, URBANISMO Y SERVICIOS, SA, con CIF A-97127203, en tanto
que agente urbanizador del Sector Serratella-Marge, una audiencia de QUINCE DÍAS hábiles, a contar desde la recepción del presente
acuerdo, para que puedan presentar cuantas
alegaciones y/o documentos entiendan pertinentes en relación con el informe emitido
por el ingeniero técnico industrial municipal,
que se adjunta.
La Junta de Gobierno Local acuerda conceder
licencia ambiental municipal a SATINE FACTORY, SL con CIF núm. B97543227, para la
instalación de una actividad dedicada a “fabricación de productos químicos no inflamables” en inmueble sito en c/ Coure nº16-1820 y 24, con condiciones específicas. La Junta
fija un plazo de 3 meses para el cumplimiento
de este trámite.
La JGL acuerda solicitar del Juzgado de
lo Contencioso Administrativo de Castellón, autorización para la entrada en
el inmueble con referencia catastral nº
1482304YK5118S0001ZG, sito en C/ Cullera n.º 15 de esta localidad, al objeto de
ejecutar subsidiariamente, a cargo de D.
C.B.C., los trabajos necesarios para el restablecimiento de las debidas condiciones
de seguridad, salubridad y ornato público
del citado inmueble de su propiedad sito en
dicho emplazamiento; todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 100.3 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas y en el art.96.3 de la
Ley 29/1988, de 13 de junio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso Administrativo;
remitiendo a tal efecto copia autentificada
del expediente que ha servido de base para
el presente acuerdo.

También acuerda comunicar al Juzgado de
lo Contencioso Administrativo de Castellón, competente para la resolución de la
presente solicitud de autorización judicial
para la entrada en el inmueble referido, a fin
de proceder a la ejecución subsidiaria de los
trabajos descritos en la parte expositiva de
este acuerdo
La Junta de Gobierno Local acuerda proponer como medida de restauración de
la legalidad urbanística vulnerada, la demolición de las obras de edificación que
seguidamente se detallan, realizadas sin
licencia en POLÍGONO 40 PARCELA 158
(PARTIDA REGENTA), referencia catastral
12032A040001580000FY, en suelo no urbanizable de este término municipal.
La Junta de Gobierno Local acuerda desestimar alegaciones formuladas por D. J.P. F.
puesto que las mismas no desvirtúan los
motivos que originaron la incoación del expediente de restauración de la legalidad urbanística infringida, y proponer como medida
de restauración de la legalidad urbanística
vulnerada, la demolición de las obras de edificación realizadas sin licencia en parcela 255
polígono 47 Camí de la Mar de Vila-real.
La JGL acuerda formuladas por D. José Peirón
Fernández, en su escrito de fecha 26 de abril
de 2019, RE n.º 5752, puesto que las mismas
no desvirtúan los motivos que originaron la
incoación del presente expediente de restauración de la legalidad urbanística infringida;
todo ello de conformidad con las consideraciones efectuadas en la parte expositiva de
este acuerdo.
La Junta de Gobierno Local acuerda conceder
a la mercantil NEDGIA CEGAS SA, la licencia
provisional de obras para la realización de una
zanja en vía pública para el suministro de gas
natural al inmueble situado en C/ RIBESALBES n º 27; otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 219 de la Ley
5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana.
La JGL acuerda conceder a Dª A.N.B., licencia
provisional para construcción de vallado en la
parcela sita en CAMÍ LA PEDRERA NÚM. 23 de
esta Ciudad (ref catastral 0068109YK4196N0001FH); que se entiende otorgada salvo el
derecho de propiedad y sin perjuicio del de
tercero, al amparo de lo dispuesto en el art.
219 de la Ley 5/2014 de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana.
La Junta de Gobierno Local acuerda conceder
a D. J.G.E. la licencia de obras solicitada para
cambio de cubierta en vivienda unifamiliar
aislada en PDA ECCE HOMO, 25 (POLIGONO 21 PARCELA 56 - TORRE D'ONDA), Ref.
Catastral 000920200YK41F0001EK, según
proyecto visado CTAC en fecha 14/06/2019,
nº 2019/738-1, que se entiende otorgada
salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio

del de tercero, al amparo de lo dispuesto en
el art. 219 de la Ley 5/2014, de 25 de julio,
de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad
Valenciana.
La JGL acuerda desestimar el recurso de reposición interpuesto por parte de la empresa
CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL, con CIF n.º B97500433,
en fecha 17 de junio de 2019 (2019-E-RE1993), contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 16 de mayo de 2019, por
ajustarse el mismo a derecho.
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 11-07-19
La Junta de Gobierno Local acuerda adjudicar
a la mercantil OTXANDIANO EMPRESARIAL,
SAU, con CIF A-86019197, como licitador a
cuyo favor ha recaído la propuesta de adjudicación por ser el candidato con mejor puntuación, el contrato de obras de “Ampliación del
cementerio municipal de Burriana. Fase I”, por
un importe de 248.000 € más 52.080,00€ de
IVA al 21%, resultando un total de 300.080,00
€, con sujeción a las condiciones del Pliego y
demás circunstancias fijadas en la oferta, habiendo asumido el citado contratista el compromiso de ejecución de la mejora de implantación de una nueva red de agua potable en
el antiguo cementerio municipal (incluida las
fuentes), según el anexo III del pliego; y con un
plazo máximo de ejecución de 3 meses.
La JGL acuerda aprobar el proyecto básico y
de ejecución de las obras de acondicionamiento de “Refugio antiaéreo del Camí d'Onda”,
redactado por el arquitecto Iván Cabrera i
Fausto, con un presupuesto base de licitación de 69.974'69 € (84.669'37 € IVA incluido), que incorpora un estudio de seguridad y
salud y un estudio de gestión de residuos.
La Junta Local de Gobierno acuerda aprobar
el proyecto básico y de ejecución de las obras
de “Reforma de local para Centro de Atención
Temprana (CAT) y dependencias de la Policía
Local”, redactado por el arquitecto Miguel
Marco Vidal, con un presupuesto de base de
licitación de 226.651,00€ (PEM+13%GG+6%BI+21% IVA incluido) y que incorpora los correspondientes estudios de gestión de residuos y básico de seguridad y salud.
La JGL acuerda aprobar el proyecto de obras
de “Mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios industriales en el
área industrial Carabona (SUR-I.1)”, redactado
por la mercantil Ingenio, Gestión y Técnica, SL,
con un presupuesto de base de licitación de
180.761,30 € (PEM+13%GG+6%BI+ 21% IVA
incluido), que incorpora los correspondientes
estudios de gestión de residuos, geotécnico y
de seguridad y salud.
Las obras serán subvencionadas por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) en el marco del Programa Mejoras Infraestructuras Parques Empresariales,
según resolución de la Presidencia de dicho
instituto, de 26 de abril de 2019.
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La Junta de Gobierno Local acuerda aprobar el
proyecto de obras de “Adecuación de plataforma en el aparcamiento del Centro de Salud
de Novenes y reparación de firme en C/ Artur
Perucho i Badia y otros viales y otros caminos municipales”, redactado por INGENIERIA
MELCAR, SL, con un presupuesto de base de
licitación de 97.000'00 € (PEM+13%GG+6%BI+21% IVA incluido) y que incorpora los correspondientes estudios de gestión de residuos, geotécnico y básico de seguridad y salud.
La JGL acuerda autorizar el Proyecto de Ejecución a Dª MI.S.R., así como la ejecución e
inicio de las obras de construcción de edificio para vivienda unifamiliar en CR FANZARA 2 ESQUINA CR STA. CRISTINA, conforme a Proyecto de Ejecución visado CTAC
2018/170-1, de fecha 22/05/18, y con las
condiciones particulares establecidas en el
acuerdo de otorgamiento de la licencia.
La Junata de Gobierno Local acuerda autorizar el Proyecto de Ejecución a M.M.B., levantando la orden de paralización de las obras
dimanante de anterior acuerdo adoptado por
esta Junta de Gobierno Local en fecha 14 de
febrero de 2019 y, en consecuencia, autorizar
la ejecución de las obras de CONSTRUCCIÓN
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, en CR
COSTUR NUM. 5, conforme a Proyecto de
Ejecución visado CTAC 2016/411-2 de fecha 14 de junio de 2019, y con las condiciones
particulares establecidas en el acuerdo de
otorgamiento de la licencia.
La JGL acuerda desestimar las alegaciones
formuladas por Dª. R.F.M., en su escrito
de fecha 17 de abril de 2019, RE n.º 5391,
puesto que las mismas no desvirtúan los
motivos que originaron la incoación del expediente de restauración de la legalidad urbanística infringida; y proponer como medida
de restauración de la legalidad urbanística
vulnerada, la demolición de las obras de edificación realizadas sin licencia, consistentes
en en la modificación de vallado existente por
otro y, ampliación de la edificación existente
con una superficie de unos 16 m2, realizados
en POLÍGONO 10 PARCELA 3, CAMI LA COSSA, en suelo No Urbanizable SNU-PD – zona
de protección de infraestructuras y dominio
público, de este término municipal.
La Junta de Gobierno Local acuerda incoar
a Dª R.F.M. expediente para la restauración
de la legalidad urbanística vulnerada, por la
realización, sin previa licencia ni orden de
ejecución, de los actos de edificación o uso
del suelo que seguidamente se detallan, ejecutados en POLIGONO 10 PARCELA 3 -CAMÍ
LA COSSA, en suelo No Urbanizable de este
término municipal:
La JGL acuerda ordenar a CORAL HOME SL,
como propietarios del inmueble situado
en AVDA LONDRES 5 de Burriana, para que
proceda en el plazo de UN MES a realizar los
trabajos consistentes en limpieza inmediata
de parcela y posterior traslado de restos a
vertedero y aprobar la tasa por prestación de

servicios urbanísticos por importe de 120,00
euros, de conformidad con el artículo 8 de la
Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por
prestación de servicios urbanísticos.
La Junta de Gobierno Local acuerda iImponer
a Dª V.A.S. y a los herederos de Dª F.M.G., la
novena multa coercitiva por importe único de
120 euros, por incumplimiento de la orden de
ejecución dictada por la Alcaldía Presidencia
en fecha 3 de noviembre de 2014, por la que
se ordenaba la ejecución, en el plazo de un
mes, de los trabajos necesarios para restablecer las debidas condiciones de limpieza,
salubridad y ornato público del patio de luces del edificio sito en C/ San Roberto nº 3 de
esta ciudad, consistentes en el desmontaje y
limpieza de la cubrición del patio de luces de
la vivienda sita en el bajo 2 del citado edificio.
La JGL acuerda aceptar el desistimiento presentado por D. L.S.R. en calidad de administrador concursal de la mercantil GABINET
D`ARQUITECTURA TÈCNICA QUERCUS SL, y
declarar concluso el procedimiento incoado
mediante solicitud formulada en fecha 23 de
marzo de 2007, por D. JA.T.S., en nombre de
G.A,T QUERCUS SL, para construcción de un
edifico de 17 viviendas, 2 locales y garajes
en C/CAMÍ DE ARTANA n.º 14-16-18 de esta
localidad; procediendo a su archivo sin más
trámite, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas y, en consecuencia, declarar concluso el procedimiento.
La Junta de Gobierno Local acuerda conceder
a D, D.G.B. la licencia de obras solicitada para
reparación de cubierta y apertura de huecos
en vivienda unifamiliar sita en PD LA JOVA
NÚM. 31, según proyecto visado CTAC en fecha 25/01/2019, nº 2019/84-1, que se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad
y sin perjuicio del de tercero, al amparo de lo
dispuesto en el art. 219 de la Ley 5/2014, de
25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación
del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana.
La JGL acuerda conceder a D. DJ.H.C., licencia
de obras para la realización de zanja en vía
pública para la acometida de agua potable
al inmueble sito en C/ CAPITÁN CORTES 16
BAJO IZQDA de Burriana, atendiendo a condiciones particulares.
La Junta de Gobierno Local acuerda conceder
a D. E.V.P., la licencia de obras solicitada para
construcción de nave para almacén de utensilios agrícolas en C/ del Zinc, Parcela m8-8
izquierda, según proyecto básico con visado
COIAL núm. 201900601, de fecha 09/04/19,
y COIICV núm. 441/19, de fecha 05/04/19
y Anexo visado por el COIAL con el núm.
201900972, de fecha 07/06/19, y COIICV
núm. 752/19, de fecha 06/06/19; que se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero, al amparo de
lo dispuesto en el art. 219 de la Ley 5/2014,
de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordena-

ción del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la
Comunidad Valenciana.
La JGL acuerda conceder a la mercantil TENUTA PROMOCIONES S.L , la licencia de obras
solicitada para construcción de edificio de
12 viviendas y 6 garajes en C/ Lucrecia Bori
núm. 2, esquina C/ Sant Lluc y C/ Vinaròs, de
esta localidad, conforme a proyecto básico
presentado en fecha 28 de junio de 2019;
que se entiende otorgada salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio del de tercero, al amparo de lo dispuesto en el art. 219 de la Ley
5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana.
La Junta de Gobierno Local acuerda conceder
a Dª MJ.R.D. la licencia de obras solicitada
para la ejecución de un vallado en C/ ALQUERIES 13; que se entiende otorgada salvo
el derecho de propiedad y sin perjuicio del de
tercero, al amparo de lo dispuesto en el art.
219 de la Ley 5/2014 de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana.
La JGL da cuenta de la declaración responsable para la ejecución de la obra 6514/2019.
Declarada la urgencia, la Junta de Gobierno
Local, conoce y resuelve el siguiente asunto:
prorrogar, por tres meses, las pólizas para las
diferentes coberturas del ayuntamiento.
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 18-07-19
La Junta de Gobierno Local acuerda aprobar
el expediente para la contratación del suministro y montaje de mobiliario urbano en
los parques de Santa Berta, Les Eres y Plaza
Caraveles, en Borriana, los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares, por el presupuesto
anual de 25.000 euros, el 21% de IVA incluido
(20.661,16 euros más 4.338,84 de IVA), y la
apertura del procedimiento abierto simplificado, con varios criterios de adjudicación y
tramitación ordinaria, previsto y regulado en
el artículo 159 de LCSP.
La JGL acuerda clasificar y requerir documentación en contratación del servicio de telefonía móvil y transmisión de datos móviles del
ayuntamiento.
La Junta de Gobierno Local acuerda requerir
documentación en contratación del servicio
de redacción de los proyectos, documentos técnicos y dirección facultativa para la
construcción y puesta en funcionamiento de
nuevo centro de enseñanza que debe sustituir el actual IES Jaume I, financiado por la
Generalitat Valenciana a cargo del programa
EDIFICANDO.
La JGL acuerda aprobar el proyecto de obras
de “Adecuación de polideportivo antiguo la
Bosca: restauración de parquet, protecciones, pintura exterior e interior y colocación de
asientos”, redactado por el arquitecto técnico
municipal, con un presupuesto de base de licitación de 50.000,00 € (13%GG+6%BI+21%
IVA incluido) y que incorpora los correspondi-
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entes estudios de gestión de residuos, geotécnico y básico de seguridad y salud.
La Junta de Gobierno Local acuerda desestimar la solicitud formulada en fecha 3 de
julio de 2019, por la mercantil VALENCIA A
CABALLO SL, de revisión del canon urbanístico fijado por la Comisión Territorial de
Urbanismo en fecha 31 de enero de 2018,en
152.098,40€, y, por consiguiente, desestimar
la reducción del canon propuesto, en base a
las consideraciones efectuadas en la parte
expositiva de este acuerdo y remitir Certificado del presente Acuerdo al Servicio Territorial
de Urbanismo de la Conselleria d`Habitatge,
Obres Públiques i Vertebració del Territori.
La JGL acuerda desestimar el escrito presentado en fecha 21 de marzo de 2019, por
SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, relativo a la titularidad del inmueble,
en base al informe emitido por el arquitecto
técnico municipal y demás documentación
obrante en el expediente y ordenarle, como
propietaria del inmueble situado en AVDA
JAIME CHICHARRO 13, para que proceda en
el plazo de UN MES a realizar los trabajos
consistentes en:poda de toda la vegetación
que sobresale del vallado exterior e invade la
calle tortosa y posterior retirada de restos a
vertedero
También aprobar la tasa por prestación de
servicios urbanísticos por importe de 120,00
euros, de conformidad con el artículo 8 de la
Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por
prestación de servicios urbanísticos.
La Junta de Gobierno Local acuerda dejar sin
efecto el dispositivo primero del acuerdo
adoptado en fecha 7 de marzo de 2019, por
el que se ordena la ejecución subsidiaria, a
cargo de Dª M.B.LL., D. A.B.LL. M, D. M.B.LL.
Y Dª I.B.LL., de los trabajos necesarios para
el restablecimiento de las debidas condiciones de seguridad, salubridad, ornato público
y decoro de la parcela de su propiedad sita
en C/ GOMERA NÚM. 8 y proceder al archivo del expediente incoado a los interesados,
en calidad de propietarios del inmueble referenciado, al haberse restablecido las debidas condiciones de seguridad, salubridad y
ornato público del mismo, a tenor del informe
emitido en fecha 9 de mayo de 2019 por el
Arquitecto Técnico municipal.
La JGL acuerda dejar sin efecto el acuerdo
adoptado en fecha 25 de abril de 2019, por
el que se ordena la ejecución subsidiaria, a
cargo de D. M. U.F.y Dª MV.M.D. de los trabajos necesarios para el restablecimiento de las
debidas condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro de las parcelas de su propiedad sitas en AVDA CAÑADA
BLANCH, así como la liquidación provisional
aprobada en concepto de ejecución subsidiaria, a cargo de los interesados, de los
trabajos ordenados, de conformidad con la
memoria justificativa obrante en el expediente de contratación menor por importe de

1.863,40 € (IVA incluido); y proceder al archivo del expediente incoado a los interesados, en calidad de propietarios del inmueble
referenciado, al haberse restablecido las debidas condiciones de seguridad, salubridad y
ornato público del mismo, a tenor del informe
emitido en fecha 13 de mayo de 2019 por el
Arquitecto Técnico municipal.
La Junta de Gobierno Local acuerda dejar sin
efecto el acuerdo en fecha 16 de mayo de
2019, por el que se ordena la ejecución subsidiaria, a cargo de la mercantil TECNODIRECCIÓN SL, de los trabajos necesarios para el
restablecimiento de las debidas condiciones
de seguridad, salubridad, ornato público y
decoro de la parcela de su propiedad sita en
C/ Europa n.º 10, así como la liquidación provisional aprobada en concepto de ejecución
subsidiaria, a cargo del interesado, de conformidad con la memoria justificativa obrante en
el expediente de contratación menor, por importe de 750,20 € (IVA incluido); y proceder al
archivo del expediente incoado al interesado,
en calidad de propietario del inmueble referenciado, al haberse restablecido las debidas
condiciones de seguridad, salubridad y ornato
público del mismo, a tenor del informe emitido en fecha 5 de junio de 2019 por el Arquitecto Técnico municipal.
La JGL acuerda conceder a la mercantil ALDOMROGRUP SL, licencia de parcelación
para segregar de la parcela 7.2E del Sector
Novenes de Calatrava -correspondiente a
la la parcela catastral 0191809YK5109S0001ST (finca registral n.º 60430), sita en la
Avinguda de Londres esquina calle Viena, con
una superficie de suelo de 677,92 m2s y una
edificabilidad de 745,71 m2t, la parcela 7.2F,
con fachada a la calle Viena, una superficie de
suelo de 200,00 m2s y una edificabilidad de
220,00 m2t ; quedando un resto de finca matriz la 7.2E’, de 477,92 m2s y edificabilidad
de 525,71 m2t”, sita en Avinguda de Londres
esquina calle Viena.
La Junta de Gobierno Local acuerda denegar
a D. J.SA.F. la división del inmueble sito en
AVDA. MEDITERRÁNEO n.º 49 correspondiente a la finca registral n.º 25.061, en base al
informe emitido por el arquitecto técnico municipal en fecha 11/07/19, habida cuenta que
contraviene lo dispuesto en art.6.23 de las
Normas Urbanísticas del PGOU de Burriana.
La JGL acuerda conceder a comunidad de
propietarios Santo Domingo el Sabio n.º 4,
licencia de obras para la realización de zanja en vía publica para acometida a la red de
saneamiento del inmueble sito en C/ SANTO
DOMINGO EL SABIO 4 de Burriana, atendiendo a las condiciones particulares.
La Junta de Gobierno Local acuerda conceder
a Dª C.L.L. la licencia de obras solicitada para
construcción de vallado en POLÍGONO 24
parcela 220 en CAMINO SANTA PAU, de este
término municipal; que se entiende otorgada
salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio
del de tercero, al amparo de lo dispuesto en

el art. 219 de la Ley 5/2014, de 25 de julio,
de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad
Valenciana.
La JGL acuerda conceder a D, JC.N.S. licencia
de obras para la ejecución de un vallado en
C/ MIGJORN 3 de Burriana., en base a los motivos indicados en el informe anteriormente
transcrito del arquitecto técnico municipal;
que se entiende otorgada salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio del de tercero, al amparo de lo dispuesto en el art. 219 de la Ley
5/2014 de 25 de julio, de la Generalitat, de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana.
La Junta de Gobierno Local acuerda aprobar
el expediente de contratación y la apertura
del procedimiento para la adjudicación del
contrato de obras de “Regeneración urbana
del barrio La Bosca y alrededores en Borriana”, cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible
2014-2020, por procedimiento abierto simplificado y tramitación ordinaria, previéndose
varios criterios de adjudicación; convocando
su licitación; y aprobar el pliego de cláusulas
administrativas particulares que ha de regir
el contrato para la ejecución de las obras del
proyecto de “Regeneración urbana del barrio
La Bosca y alrededores en Borriana”, aprobado por la Junta de Gobierno Local el 27 de
junio de 2019, con un presupuesto base de
licitación de 830.000,00 € (685.950,42€ +
114.049,58€ de IVA al 21%).
También autorizar el gasto de 400.000,00
€, con cargo a las partidas presupuestarias
2019.S.02.151.61900014
y
2019.N.02.151.61900014 denominadas
“EDUSI Regeneración urbana La Bosca y
entorno” del vigente Presupuesto municipal
para el ejercicio 2019, habiéndose efectuado las oportunas retenciones de crédito con
números 201900017230 y 201900017233,
de 10 de julio de 2019; debiéndose consignar
crédito suficiente y adecuado en el presupuesto municipal del ejercicio 2020.
Además acuerda publicar la presente resolución en el perfil de contratante junto con la
documentación integrante del expediente de
contratación, en particular la memoria justificativa del contrato y el pliego de cláusulas
administrativas particulares y el de prescripciones técnicas.
La JGL acuerda adjudicar a Acquajet Semae
SLU, el suministro de agua embotellada para
consumo humano, el transporte y distribución por las diferentes dependencias municipales de Borriana, incluida la instalación y
mantenimiento de las fuentes y de botellas
envasadas de diferentes tamaños, tanto
para actos corporativos, como eventos culturales y deportivos, ambos lotes, por el presupuesto máximo anual de 10.300€ anuales
(9.363,64€ más el IVA 10 % 936,36€), desglosado por lotes.
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ELS XIQUETS I LES XIQUETES
DE L'ESCOLA D'ESTIU REBEN EL DIPLOMA
DE BON CONDUCTOR
En el curs d'Educació Viària han participat al voltant de 90 xiquets i xiquetes, de 7 a 9 anys
d'afavorir els hàbits saludables,”tant
des del punt de vista de l'alimentació
com del foment de les activitats educatives, esportives i d'oci”.

L'

alcaldessa, Maria Josep Safont,
i el regidor d'Educació, Joan Ramon Monferrer, van donar els
diplomes als xiquets i a les xiquetes
de l'Escola d'Estiu que van realitzar el
curs d'Educació Viària impartit al llarg
de la setmana del 8 al 12 de juliol per
la Policia Local de la ciutat en l’Escola
d’Estiu, que es va desenvolupar enguany en el CEIP Cardenal Tarancon.
En el curs d'Educació Viària van participar al voltant de 90 xiquets i xiquetes, de 7 a 9 anys, als quals durant
una setmana se'ls va ensenyar les
normes bàsiques de la seguretat viària amb classes teòriques amb exercicis i la projecció de vídeos. Després
del descans, es feien les pràctiques
d’educació viària amb bicicletes a
través d’un parc instal·lat expressament al pati de l’escola.
Amb aquest curs, han aprés algunes
qüestions fonamentals com la importància de portar sempre el casc amb la
bicicleta, no creuar el pas de vianants
en roig, caminar per les voreres sense
envair el carril bici, posar-se el cinturó
de seguretat dins del vehicle i respectar els stops i altres senyals de trànsit,
tant si es condueix amb bicicleta com
si es va a peu. En general, han conegut

Igualment va assenyalar que l'Escola d'Estiu serveix per a “crear espais d'inclusió on conviuen xiquets,
xiquetes i adolescents del municipi,
amb independència de la situació
econòmica en què es troben les seues famílies” i on es dóna “especial
rellevància” a l'atenció “d’activitats
complementàries de temps lliure,
socials, culturals, recreatives, cíviques i educatives”.
les senyals de trànsit, els sentits de circulació, apujar o abaixar del cotxe o de
l’autobús i com viatjar-hi, la prioritat de
pas i semàfors, entre altres qüestions.
En l'acte de lliurament l'alcaldessa
va destacar que el projecte d'Escola
d'Estiu suposa una “gran contribució”
a la conciliació de la vida familiar i laboral de més de 300 famílies perquè
“som conscients que amb l'arribada
de les vacances escolars, moltes mares i pares tenen dificultats i per això,
facilitem la conciliació i la corresponsabilitat en igualtat de condicions i
oportunitats de totes les famílies”.
En eixa línia, el regidor d'Educació va
precisar que les activitats del projecte es plantegen amb la premissa

Cal recordar que l'Escola d'Estiu de
Borriana és un projecte desenvolupat per l'Ajuntament des de fa 34
anys i que enguany ha beneficiat 375
xiquetes i xiquets del municipi de 3 a
16 anys.
El programa ha oferit un servei de
menjador i activitats educatives des
de les 9h i fins a les 15h durant tot el
mes de juliol i també durant el mes
d'agost amb el campament d'estiu.
Eixides a la piscina, al barri antic,
manualitats, jocs, esports, xarrades,
educació viària o classes de repàs, són
algunes de les activitats programades
en aquesta iniciativa. També existeix
la possibilitat de contractar servei de
menjador fins a les 15 hores.

NFORMACIÓ MUNICIPAL
FARMÀCIES DE GUÀRDIA
AGOST 2019

Almela Castillo
C/ del Raval 36.............................................. 2, 24
Beltrán Martinavarro
Av. de Llombai, 1....................................3, 14, 25
Doménech Font
C/ del Maestrat, 28...........................................15
Gascó Musoles
Pl. de les Monges, 12...........................5, 16, 27
Lloris González
C/ del Barranquet, 25.....................4, 6, 17, 28
Medina Badenes
C/ del Finello, 15.....................7, 18, 26, 29, 31
Muñoz Melchor
camí d’Onda, 41.....................................8, 19, 30
Peirats Santa Àgueda
C/ de la Tanda, 22..................................9, 20, 13
Terrádez Fuster
C/ de Sant Vicent, 6.................................. 11, 22
Terrádez Navarro
C/ de Federico García Lorca, 19........... 10, 21
Vernia Sabater
C/ del Progrés, 17.................................1, 12, 23
FARMÀCIES DE GUÀRDIA
SETEMBRE 2019

Almela Castillo
C/ del Raval 36 .............................. 4, 11, 15, 26
Beltrán Martinavarro
Av. de Llombai, 1 ...................................5, 16, 27
Doménech Font
C/ del Maestrat, 28 ..............................6, 17, 28
Gascó Musoles
Pl. de les Monges, 12 ..........................7, 18, 29
Lloris González
C/ del Barranquet, 25 .........................8, 19, 30
Medina Badenes
C/ del Finello, 15 .......................................... 9, 20
Muñoz Melchor
camí d’Onda, 41 ........................................ 10, 21
Peirats Santa Àgueda
C/ de la Tanda, 22..............................................22
Terrádez Fuster
C/ de Sant Vicent, 6 .................................... 2, 24
Terrádez Navarro
C/ de Federico García Lorca, 19 .... 1, 12, 13, 23
Vernia Sabater
C/ del Progrés, 17 ................................3, 14, 25

TAXI
TELÈFON TAXI ADAPTAT:
622 12 29 66
HORARIS ATENCIÓ TINÈNCIA ALCALDIA
POBLATS MARÍTIMS

HORARIS: BORRIANA·RENFE·ALQUERIES
10.20.............................................................. ALQUERIES·RENFE
12.20.............................................................. ALQUERIES·RENFE
15.20.............................................................. ALQUERIES·RENFE
19.20.............................................................. ALQUERIES·RENFE

· Dilluns. Matí. Ajuntament

HORARIS FINS A LA RATLLA

· Dimarts. 9 del matí a 13 hores Tinència Alcaldia

8.20......................... 11.20....................... 18.20................ 20.20

· Dimecres. Visita del regidor als veïns de la zona marítima
juntament amb el tècnic de Via Pública

BORRIANA·ALQUERIES SANTA BÀRBARA

· Dijous. Matí. Ajuntament

7.30..........................................................................................11.30

· Divendres 9 matí a 13 hores Tinència Alcaldia

NOMÉS DIMARTS DIA DE MERCAT
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AGENDA
NAIXEMENTS
Valeria Marzá Zurera
Anais Gabriela Istrate
Irene Ros Rielo
Leo Campos Roselló
Adem Wassim Bezaa
Azahara Doñate Galbis
Denis Andrei Porojan
Lucía Cortes Carvajal
Noemí de los Santos Resurrección

MATRIMONIS
Marco Antonio Gómez Cachón i Marta Boix Domingo
Odín Fernández Muñoz i Marina Serrano Martínez

DEFUNCIONS
Isabel Murillo Gisbert............................................................91
Francisco Chorda Blasco....................................................69
Mº Rosa Del Campillo Arenos..........................................49
Miguel Angel Esteve Sanchez..........................................52
Bautista Agut Chabrera....................................................... 74
Salvador Asensio Ramia.....................................................75
M.ª Dolores Melchor Alcon................................................73
M.ª Teresa Guerola Broch...................................................83
Bernarda Vidal Ruiz...............................................................93
Francisco Javier Sanchiz Solozano...............................37
Emilia Rosa Monsonis Esteve..........................................62

Berta Folch Domingo...........................................................63
Antonio Vicente Asensi.......................................................87
M.ª Pilar Dominguez Escrich........................................... 90
Francisco Javier Griñena Ventura..................................70
Carlos Petit Blasco.................................................................57
Tomas Garcia Marin...............................................................72
Enriqueta Gomez Torres......................................................82
M.ª Teresa Pitarch Carratala.............................................89
Salvador Blasco Asencio....................................................84
Dominga Moles Camañes...................................................91
Maria Luisa Nebot Palanques..........................................87

*INHUMACIONS AL CEMENTERI MUNICIPAL
TELÈFONS

Ajuntament de Borriana ...........964 51 00 62
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 d’Activitats Culturals ...964 83 93 17
Oficina de 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 .......................628 49 10 88
CAP....................................................964 51 25 25

CEAM
(C. Especialitzat d’At. al Major).964 33 40 90
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 Vila 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 5102 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

WEBS MUNICIPALS
www.burriana.es
www.bibliotecaspublicas.es/burriana
casaljove.burriana.es

CSI Novenes (urgències) ...........964 55 87 01
Hospital General Castelló .........964 72 50 00
Hospital de la Plana ....................964 39 97 75
Ciutat Sanitària La Fe .................964 86 27 00
Centre de P. Familiar ..................964 55 87 08
Salut Mental ..................................964 39 07 56

adi.burriana.es

Creu Roja ........................................964 51 76 07

turisme.burriana.es

Hospital La Magdalena .............964 24 44 00

arxiu.burriana.es

Hospital Provincial ......................964 35 97 00

sme.burriana.es
mam.burriana.es (Museu Arqueològic)
www.cmeviciana.es
cardenaltarancon.burriana.es
www.burrianacultura.es

DIVERSOS
Cementiri ........................................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

www.juanvarea.es

Centre Cultural La Mercé ..........964 51 00 10

www.cvdonaburriana.org

Parc Comarcal Bombers .............................. 085

www.facebook.com/ajuntament.burriana

Estació RENFE .............................902 43 23 43

policialocalburriana.es
www.promocioeconomica.burriana.es
participa.burriana.es

Magatzem Municipal .................964 51 87 12
Síndicat de Regs ..........................964 51 45 51
Cambra Agrària (Consell Agrari) ..964 57 06 08
FACSA ..............................................964 51 28 00

COMERÇ

L'AJUNTAMENT TORNA A COL·LABORAR
AMB LA FEDERACIÓ DE COMERÇ
L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, ha subscrit un nou conveni de col·laboració
amb el president de la Federació de Comerç de Borriana, Emilio Dávila

L'

alcaldessa de Borriana, Maria
Josep Safont, ha subscrit un
nou conveni de col·laboració
amb el president de la Federació de
Comerç de Borriana, Emilio Dávila,
amb l'objectiu que el consistori continue donant suport econòmicament
a la promoció del comerç local i per a
donar un nou impuls a la dinamització de les diferents campanyes i esdeveniments especials.
Entre els compromisos adquirits
en l'acord destaquen la celebració
de tres esdeveniments per a donar

suport i dinamitzar les tradicions comercials de la ciutat, com són el Mediterrània Pop Up Market, la celebració de la Fira de Nadal que arribarà a
finals d'any, i també la inclusió de la
Fira de l'Ecce Homo

En la signatura de l'acord en què també ha participat la regidora de Comerç,
Sara Molina, l'alcaldessa ha destacat
que amb aquesta col·laboració “treballem de la mà per a continuar visibilitzant eixa moderna i àmplia oferta
comercial disponible a la nostra ciutat
durant tot l'any”, i serveix per a “donar
a conèixer i aproximar a la ciutadania
el conjunt del comerç local, que des
de fa anys està demostrant que podem trobar tot tipus de productes a
la nostra ciutat, sense necessitat de
desplaçaments”.
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