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més 21% d’IVA

E

n un mes de novembre ple d'actes fallers, Elena Pastor i Julia
López, Reines Falleres de Borriana 2020 han brillat en els actes
d'exaltació de les màximes representants de les falles de Borriana.
Dies de preparatius, nervis, il·lusió i assajos per a arribar a un dels moments
més especials d'aquest inici del cicle

FALLES 2020
faller, és el moment de recórrer el passadís principal del teatre Payà, pujar les
escales i rebre de l'alcaldessa, Maria
Josep Safont, la banda que les acredita
com a màximes representants de les
falles de Borriana, davant d’un públic
totalment entregat.
Després de l'acte de proclamació del
passat dia 3 de novembre, Elena Pas-

tor i Julia López van viure el seu acte
d’Exaltació, juntament amb l'exaltació
de les seues Corts d'Honor i de les Dames de la Ciutat 2020, i de les falleres
de les 19 comissions falleres.
Sara Molina Ballester i Carlos Tejedo
Fuster van ser les persones elegides
per les reines falleres, Elena i Julia,
com a mantenidores en els seus respectius actes d'exaltació.
Sara Molina, actual regidora de Comerç, Consum, Mercats i Turisme, és
una persona molt coneixedora de les
festes falleres per la seua trajectòria personal vinculada des de molt
prompte al món de les falles, i en
l'actualitat segueix relacionada com
a membre de la comissió de la falla
Centre Espanya.
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Per la seua banda, Carlos Tejedo Fuster és un jove molt lligat al món de les
falles des que va nàixer a Borriana un
21 de març, immediatament després
de la 'cremà', potser una premonició
del seu esperit faller.
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FALLES 2020

EL "MANIFEST" VA REVELAR ELS
DETALLS DELS VESTITS DE LES REINES
FALLERES, Elena i Julia
De les pintes fabricades, en exclusiva, per a la Junta Local Fallera de Borriana destaca el gravat en relleu amb
motius locals com l'escut de la ciutat
o el Templat, adornats amb motius
florals o flamígers. Els pentinadors
que s'han col·locat en els gipons de
mànega llarga del segle XVIII són en
tul brodat tot ivori. També ha participat, pel que fa als complements,
l'empresa Artesania Valenciana del
Tèxtil Adriluc.

A

mb la presència de l'alcaldessa, Maria Josep Safont, la regidora de Festes i presidenta de
la Junta Local Fallera, Lluïsa Monferrer, la corporació municipal i representants de la Junta Local Fallera, es
va inaugurar el 'manifest' dels vestits
regionals de les Reines Falleres, Dames de la Ciutat i Corts d'Honor de
2020, que va revelar els detalls dels
vestits i complements que lluiran les
màximes representants del món faller de Borriana.
L'empresa valenciana 'Albaes' ha
coordinat i confeccionat els vestits
seguint fidelment les línies depurades de l'època i s'han adaptat a les
exigències de la moda més actual. En
l'elaboració dels vestits han col·laborat altres empreses i professionals,
com ara, la 'Companyia Valenciana
de la Seda', 'Nial Artesania', Artesania
Valenciana del tèxtil 'Adriluc' i 'Parell
a parell Descans’. També va col·laborar en la decoració i subministrament
de mobiliari per al manifest la firma
borrianenca 'Col·lecció Alexandra'.
Les manteletes que llueixen les falleres han sigut brodades en tul cristall amb combinacions de fil ivori i
or i s’ha adaptat el to del brodat als

tons del metall utilitzat per als vestits, de manera que s’ha aconseguit
una major coordinació entre el vestit
i els seus complements.

Els vestits
La Reina Fallera de Borriana lluïx com
a primera indumentària un vestit de
llauradora valenciana del segle XIX,
model clàssic amb mànigues de fanal, confeccionat en seda de color
ametista. La segona indumentària és
un vestit confeccionat en brocatell de
seda ampla i to jade.
Quant a la Reina Fallera Infantil de Borriana llueix com a primera indumentària un vestit de llauradora valenciana
del segle XIX, model clàssic amb mànigues de fanal confeccionat en seda
de color òpal. La segona indumentària
serà un vestit confeccionat en brocatell
de seda ampla i to prússia.

FALLES 2020

Mar Zamora i Anne Alós

VAN DIR ADÉU AL SEU ANY DE REGNAT
EN EL BALL DE COMIAT
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L

es Reines Falleres de Borriana
2019, Mar Zamora i Anne Alós,
van dir oficialment adéu al seu
any de regnat en el commovedor
acte del Ball de Comiat, una nit plena
d'emocions. Per a les màximes representants de la festa josefina, concloïa així un període inoblidable, en el
qual han presidit infinitat d'actes. En
el ball van rebre un merescut homenatge de les persones representants
del món faller, del consistori i dels
veïns i les veïnes de Borriana.
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BONIFICACIONS FISCALS

L'AJUNTAMENT BONIFICARÀ EN 2020

OBRES D'ESPECIAL INTERÉS MUNICIPAL, PER
A FOMENTAR L'OCUPACIÓ, EL TURISME I LA
CULTURA I INCENTIVAR LA CREACIÓ D'EMPRESES
Mantindrà invariable per a 2020 l'Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO), però augmentarà les bonificacions

L'

Ajuntament mantindrà invariable per al 2020 l'Impost sobre
construccions, instal·lacions i
obres (ICIO), i a més bonificarà construccions i instal·lacions i obres que
es declaren d'especial interès municipal, amb la finalitat de fomentar
l'ocupació, el turisme i la cultura i, a
més, d'incentivar la creació i la modernització d'empreses.

També es pretén concretar què és el
que l'equip de govern vol incentivar, i
en aquest cas s'ha referit al “turisme i
a la creació de places hoteleres, ajudar
les empreses a renovar-se i modernitzar-se, al manteniment del conjunt
històric, i a la creació de centres educatius, socials o mèdics en què, a més del
benefici social, concorre també l'ajuda
al foment de l'ocupació”.

Segons ha explicat la regidora d'Hisenda, Cristina Rius, l'equip de govern ha inclòs noves bonificacions en
l'ordenança fiscal de l’ICIO que s'incorporaran en els pressupostos del
pròxim exercici, i entraran en vigor l'1
gener 2020 quan començaran a aplicar-se per a tots els veïns i veïnes i
per a les empreses.

Així, concretament, per circumstàncies socials i de foment de l'ocupació,
s'aplicarà un 50% de bonificació en el
cas dels centres d'educació, d'assistència mèdica i centres assistencials,
tant de gestió pública com privada.

Rius ha subratllat que un dels objectius de la iniciativa és, precisament,
“limitar els supòsits des de l'ordenança municipal per a evitar conflictes i contenciosos en què el jutge té
la potestat de saltar-se allò que ha
aprovat el Ple Municipal”.

També, per circumstàncies d'interès
cultural s'aplicarà la bonificació, ja
existent, del 50% a totes les construccions que es realitzen dins del
conjunt històric de Borriana declarat
'Bé d'interès Cultural', i s'incrementarà la bonificació al 95% en el cas de
rehabilitació d'edificis catalogats.
Per circumstàncies de foment de
l'ocupació, s'aplicarà una bonificació

del 50% a les construccions que es
realitzen en locals afectes a una activitat econòmica, que s'incrementarà
al 95% en els supòsits de nova construcció o ampliació d'hotels, càmpings o altres serveis d'hostalatge,
englobats en l'Agrupació 68 de l'IAE.
A més, la regidora d'Hisenda ha recordat que també s'ha decidit mantindre
congelat l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE), en el qual ja existeixen
bonificacions en les ordenances amb
criteris de foment de l'ocupació, i per
creació d'ocupació, del 50% de la quota
quan en una empresa hi haja un increment en 10 o més treballadors amb
contracte indefinit.
Igualment, en l'IBI ja existeixen bonificacions amb criteris de capacitat econòmica i causes socials des de l'any
2017, concretat en un supòsit de bonificació indefinida del 50% de l'IBI als
habitatges de Protecció Pública, promoguts per la Generalitat Valenciana,
per ser declarades d'especial interés
municipal en estar sumant esforços
per garantir el dret a l'habitatge.

CEDRE

L'AJUNTAMENT ELIMINA EL CEDRE MALALT
DEL JARDÍ DEL PLA I EL REPOSARÀ AMB UN
EXEMPLAR D'UNA ALTRA ESPÈCIE
A pesar dels tractaments realitzats per a recuperar l'arbre de les seues afeccions pel fong
Phytophtora, el seu estat implicava un risc per a la seguretat de la zona
Malgrat els tractaments, ha precisat el
regidor de Sostenibilitat Mediambiental, s'ha comprovat que el patogen va
provocar “en gran mesura la dessecació i necrosi de les branques, així com
un creixement molt irregular”.
En aquesta línia, el regidor ha assenyalat que des de l'Ajuntament,
després de les comprovacions i els
informes dels especialistes, es va
considerar que existeixen agents patògens que impliquen “un risc molt
elevat de caiguda de brancatge i, fins
i tot, de l'exemplar sencer”.
Aqueixes circumstàncies, ha conclòs
el regidor de Sostenibilitat Mediambiental, motiven “un risc greu per a
la seguretat dels usuaris de la zona
enjardinada i per al trànsit dels vials
circumdants”, i per això es va decidir
“la fitació, eliminació, i reposició de
l'exemplar”.
Per a substituir l'exemplar s'estan valorant altres espècies perquè el Cedre
tendeix a climes més freds i la salinitat,
les èpoques de sequera, humitat, vents
càlids i el tipus de substrat d'aquesta
zona no afavoreixen al desenvolupament idoni d'aquesta espècie. De fet
el problema de la Phytophtora pot haver-se produït per aqueix motiu.

L'

Ajuntament ha eliminat el cedre
situat en el jardí del Pla perquè
suposava “un risc per a la seguretat de les persones usuàries de la
zona enjardinada”, segons ha anunciat el regidor de Sostenibilitat Mediambiental, Bruno Arnandis, el qual ha
indicat que s'està valorant la substitució del cedre per algun exemplar de
fulla perenne o bé caduca.

Aquest exemplar s'ha tractat de recuperar en diverses ocasions per
part de l’empresa Cespa SA, amb
podes de sanejament i aplicacions
de tractaments fungicides per a les
afeccions pel fong Phytophtora, que
produeix afeccions habituals en coníferes que s’inicien des del sistema
radical, ha explicat Arnandis.

Com a alternativa s'estan plantejant
exemplars d'espècies de fulla perenne
com la Grevillea robusta que té un bon
creixement i no dona problemes, el Ficus que aconsegueix bona grandària i
té bon desenvolupament, el Quercus,
o exemplars amb menor altura com la
Magnolia grandiflora
També s'estan valorant espècies de fulla caduca com podria ser l’Acer campestris, Bahuinia/Cercis, Celtis australis, o Gleditsia triacanthus inermis,
entre d’altres.
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PLA DE MOBILITAT

PRIMERS RESULTATS PER A LA REDACCIÓ
DEL PLA DE MOBILITAT URBANA
SOSTENIBLE (PMUS)
Tancar al trànsit el Pla els caps de setmana, conversió en zona de vianants de carrers del
centre, rutes per als vianants i escolars i alternatives amb pàrquings intermodals, són
algunes de les propostes presentades en l'última reunió del Consell Social de la ciutat
Les principals raons per a la conversió en zona de vianants, segons
ha explicat el regidor d'Urbanisme,
Bruno Arnandis, seria la millora dels
itineraris per als vianants i de la trama urbana i crear un punt d'atracció
i de dinamisme comercial, a més de
reduir els nivells de contaminació.
Per a pal·liar la falta d'estacionaments i com a alternativa a la peatonalització de carrers proposen pàrquings intermodals que hauran de
tindre entre altres característiques,
capacitat per a contindre el nombre necessari de vehicles, situar-se
estratègicament en cada corredor
d'entrada a la ciutat i tindre un disseny que facilite l'accés i l’eixida cap
a les avingudes principals.

T

ancar al trànsit el Pla els caps
de setmana, conversió en zona
de vianants de carrers del centre, rutes per als vianants i escolars i
alternatives amb pàrquings intermodals, són algunes de les propostes
presentades en l'última reunió del
Consell Social de la ciutat
Tancar al trànsit el Pla els caps de
setmana, conversió en zona de vianants d'alguns carrers del centre,
rutes per als vianants i escolars i alternatives de pàrquings intermodals,
són algunes de les propostes presentades en l'última reunió del Consell Social de la ciutat, per l'empresa
ENGITEC, encarregada de la redacció
del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de Borriana.
En l'última sessió del Consell Social,
l'equip de govern municipal va pre-

sentar a través d'Engitec els primers
resultats del diagnòstic que s'està realitzant en el municipi per a la
redacció del PMUS, que forma part
de l'Estratègia Edusi cofinançada
en un 50% per la Unió Europea amb
fons FEDER en el marc del Programa
operatiu de creixement sostenible
2014-2020.
Entre les propostes per a la redacció
del PMUS extretes de les primeres
anàlisis de la mobilitat actual, realitzat en el municipi per a després tindre un diagnòstic precís, cal destacar
la que planteja tancar al trànsit els
caps de setmana el Pla perquè siga
per als vianants. A més de convertir
en zona de vianants altres carrers del
centre, com ara, el Racó de l'Abadia,
Sant Cristòfol, les Placetes, Comunitat de Regants, del Forn de la Vila,
Vicent Forner, del Salvador, etc.

Una altra de les propostes mostrades
en el Consell Social ha sigut la creació
de rutes escolars, imprescindible per
a fomentar l'autonomia i la mobilitat
per als escolars, garantint-ne la seguretat viària en tots els mitjans de
transport. Cada ruta tindrà les seues
parades en què els escolars acudiran
en l'horari establit i estaran indicades
mitjançant senyalització vertical.
Cal recordar que al mes de maig passat es va adjudicar el contracte de
redacció del 'Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Borriana', projecte
cofinançat en un 50% amb els fons
FEDER, en el marc del Programa
operatiu de creixement sostenible
2014-2020, a l'empresa Engitec projectes d'enginyeria SL, per un import
de 34.935,61 euros.

IGUALTAT

ACTIVITATS I TALLERS PER A LA CONSCIENCIACIÓ
I PARTICIPACIÓ CIUTADANA AL VOLTANT DE LA
PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
La regidora d'Igualtat, Maria Romero, va presentar la programació
per al 25 de novembre per a conscienciar sobre la lluita a favor de la igualtat de gènere

L

a regidora d'Igualtat, Maria Romero, juntament amb les agents
d'Igualtat Lourdes Burdeus i Belén
Pascual, van presentar la programació
d'activitats i tallers per a la conscienciació i participació ciutadana al voltant de la prevenció de la violència de
gènere i la reflexió per evitar aquesta
problemàtica social i pública.
El conjunt de tallers dirigits, aquesta
vegada, als centres educatius de la
ciutat de Borriana i liderats pel projecte artístic "Llistons pels bons tractes" es va iniciar el 15 de novembre
amb un teatrefòrum per a l’alumnat
de quart de l'ESO al Centre Municipal
de Cultura la Mercè.

El 19 de novembre es va realitzar a
l’Ajuntament, davant la ciutadania
i de les entitats del tercer sector, la
presentació del diagnòstic per al Pla
d'Igualtat Municipal. A més, la setmana va estar carregada de xarrades-taller sobre "Robòtica sexual", de
la mà de la doctora en Estudis Interdisciplinaris de Gènere i professora
de la Universitat Jaume I, Lydia Delicat, i cinefòrum de la pel·lícula "Persèpolis", un film que va donar lloc al
debat del paper de la dona en l'època
contemporània.

pels Bons Tractes", dirigida als alumnes

El 25 de novembre, Dia Mundial contra la Violència de Gènere, es va iniciar
amb una gimcana sota el títol "Festa

nere en les relacions adolescents"

de tercer i quart de Primària a la terrassa Payà i el muntatge del projecte
realitzat pels cicles formatius de l'IES
Jaume I per a la prevenció comunitària
de la violència de gènere.
Els dies 27 i 29 de novembre va tindre lloc una formació en la sessió de
l'escola d'Igualtat a l'Auditori Juan
Varea, i una altra adreçada als docents dels centres educatius amb el
títol "Prevenció de violència de gèimpartida per la docent Carmen Ruiz
Repullo al mateix auditori.
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25 N

"LLISTONS PELS BONS TRACTES", EL PROJECTE
ARTÍSTIC QUE VA LIDERAR EL 25N
El Cicle Formatiu de l'IES Jaume I realitza el primer projecte artístic
La Regidoria d'Igualtat aposta per la implicació comunitària
internacional contra les violències de
gènere, 25 de novembre.

E

l projecte artístic ‘Llistons pels
bons tractes’ dels Cicles Formatius de grau mitjà en Fusta
i Moble i el de grau superior d'Artista
faller i Construcció escenogràfica de
l'institut Jaume I de Borriana va liderar els actes organitzats per l’Ajuntament de Borriana amb motiu del dia

R

Un projecte artístic consistent a folrar
de llistons de fusta de diferents mides
una de les parets de la terrassa Payà,
amb el doble objectiu de promoure la
participació ciutadana al voltant de la
prevenció de la violència de gènere a
través de l'art i de conscienciar de la
necessitat d'implantar una reflexió per
a aquest problema social.

Així, els alumnes i les associacions
van plasmar de forma artística les
conclusions dels diferents tallers
pels bons actes i la prevenció de la
violència en una paret poc atractiva,
transformant-la en un mural totalment pedagògic ple de missatges de
no violència.

Els llistons han estat la unió dels
diferents tallers de prevenció de la
violència de gènere que s'aniran duent a terme en els diferents centres
educatius de la ciutat i en algunes associacions que han volgut sumar-se
al projecte.

BORRIANA ES MANIFESTA EN EL DIA
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA
DE GÈNERE

epresentants municipals de
l'Ajuntament de Borriana, acompanyats per grup molt ampli de
veïnes i de veïns, es van reunir el passat 25 de novembre a la terrassa Payà
amb motiu del Dia Internacional contra
la Violència de Gènere.
Una concentració a micro obert en què
l'alcaldessa, Maria Josep Safont, i la
regidora d'Igualtat, Maria Romero, van
donar veu a cadascuna de les dones
que han estat assassinades en el nostre país aquest any 2019. Una cita en
què es reflecteixen les ganes de la ciutadania de combatre la desigualtat cap
a les dones que té la màxima expressió
negativa en la violència.
La gran participació en els llistons
solidaris i la lectura del manifest evi-

dencien la voluntat de treballar conjuntament per a la seua erradicació,
que només s'aconseguirà amb un
canvi estructural que no suposa més
que una obvietat democràtica que alguns pretenen negar, però que, com
ja s'ha vist, es queden sols.

CULTURA

LA NOVA VEU DEL CANTE JONDO
Rocío Márquez SERÀ CAP DE CARTELL
DE LA V EMAC. DE BORRIANA
La cinquena edició del festival de música i art @emac.fest se celebrarà
del 14 al 16 de febrer de 2020 i reunirà una vasta nòmina de bandes i veus de referència
del panorama urbà, pop, rock i electrònic valencià, nacional i internacional

L

a cinquena edició del festival
emac. tornarà a protagonitzar
l'agenda cultural a començaments de 2020, i situarà a la ciutat
de Borriana com a epicentre i espai
de creació contemporània, musical
i artística, del 14 al 16 de febrer, en
la seua emblemàtica seu del Centre
Municipal de Cultura la Mercè.
Per a la qual cosa, el V emac. polaritza
la seua programació al voltant de diverses apostes sonores i la rellevància protagònica, en qualitat de cap de
cartell, de la cantant de Huelva Rocío
Márquez –la veu de la nova generació del cante jondo–, amb la qual "es
pretén apuntalar l'obertura cap a nous
sons i noves músiques en la nostra
recerca constant de l'avantguarda i la
transgressió; conceptes en què enquadrem propostes com el flamenc
footwork andalús de Califat ¾, el so
lo-fi del murcià Marcelo Criminal, el
trap emo i granadí d'Albany o la mateixa Rocío Márquez", apunta el seu
director, Vicent Tormo, per a qui "el
camí fins a la nostra cinquena edició
no ha estat fàcil i hem hagut d'anar
superant diversos contratemps que
ens han fet aprendre i millorar any
rere any. La trajectòria de l'emac. és
ascendent i presenta una molt bona
progressió, amb cartells musicals que
conjuguen joventut i avantguarda".
Un avant-garde i frescor sobre els
quals edificar un avanç de continguts
que ha estat presentat dissabte 16
de novembre, al Mercat Municipal de
Borriana, en què s'ha difós, a més,
l’emac. playlist que rubrica la seua
imminent edició, en un acte de celebració i trobada que ha comptat amb
una sessió vermut especial de Dj @
indiyei i degustació de cervesa a càrrec d'Estrella Galícia.

senques The Look; el lúdic projecte
de música electrònica feta amb joguines de Toyselektor o l'indie debutant de la cantant local Aina.

Un roster edificat sobre una vasta
nòmina de bandes i veus de referència del panorama urbà, pop, rock
i electrònic valencià, nacional i internacional, amb estils com la fusió
electrònica i live de Kalahari, projecte
conjunt dels catalans Marc (Ocellot) i
Gunsal (begun); la "sensació de l'escena urban espanyola" que protagonitzen els sevillans Bronqui; el afrollatí d'etiqueta de La Buena Nueva; la
consagració de La Estrella de David
i els accents neofolk i sadcore de la
californiana Emily Jane White; el just
calm down de Yawners o l'electrònica
punk i l'underground castellonenc de
Novip Cavallo; l'eclèctica naturalesa
soul pop de la sevillana María Yfeu
i l'indie pop nihilista dels valencians
Petit Mal; el recorregut hivernal a
l'abric del pop fresc i lluminós de Boanire o l’efervescent i descarat punki
pop de les valencianes Lisasinson; el
pelegrinatge live set de Pablo Dass i
el seu projecte de residències eivis-

Novetats d'aquesta cinquena edició
de @emac.fest, la morfologia equilibra la seua vasta nòmina de propostes musicals amb la celebració d'una
altra de les seues extremitats més
significatives, l’emac.art, "fira d'artistes, que es completa amb tallers
i xerrades, en la qual, a l'igual d'anys
anteriors, comptarem amb grans il·
lustradores i expositors de molt alt
nivell, dissenyadors i fotògrafs consolidats i altres de novells que ens
mostraran els seus últims projectes
i col·leccions i, d'aquesta manera,
connectar directament amb el públic
", explica Vicent Tormo, el qual matisa que el principal objectiu és «tindre
a Borriana una programació de primer nivell i, sobretot, tindre accés als
creadors, tant en la part de l'art com
en la musical, ja que, a la fi, emac. és
un esdeveniment proper en què els
artistes i el públic es barregen amb
total normalitat durant les tres jornades de festival".
emac. està organitzat per l'associació
cultural emac.borriana i compta amb
el patrocini institucional principal de
l'Ajuntament de Borriana –a través
de la regidoria de Cultura–, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de
la Generalitat Valenciana, l'Institut
Valencià de la Joventut (IVAJ), la Diputació de Castelló i Estrella Galícia
en qualitat de cervesa oficial. Igualment, disposa de la col·laboració de
Naraniga Pub, Indie Are Production,
Horma Zapateria, nomepierdoniuna,
born music!, La Fábrica de Hielo, cero
en conducta, La Ragazza Produccions i Ecomunicam.
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UNA NOVA VISIÓ PER AL CENTRE DE BORRIANA

A

profitant l’oportunitat que ens
dóna El Pla, des de l’Agrupació
Borrianenca de Cultura (ABC)
volem aportar el nostre granet d’arena en el debat sobre el futur urbanístic del centre de Borriana.
Des de fa anys i panys hi ha un projecte mai concretat de convertir la
Vila i adjacents en un espai per a vianants, estalviant, per tant, l’ús de
vehicles motoritzats. Aquesta solució seria la correcta per a revitalitzar
comercialment i cívicament un centre
ara degradat pels automòbils. Passa,
però, que el projecte promés no es
materialitza de cap manera. Aniaria
en consonància amb les noves directrius europees (fomentar l’us dels
centres per a bicicletes i vianants),
reduiria la contaminació i les emissions de CO2, modernitzaria Borriana
definitivament... però a hores d’ara
encara no s’hi ha fet res de res.
Des de l’ABC volem recordar, al fil
d’aquest debat, que en la legislatura passada es va presentar a l’Ajuntament una proposta avalada per la
firma de centenars de veïns que demanava tancar ja al trànsit el carrer
Major (excepte per a usos de càrrega i
descàrrega o per als ciutadans que hi
tingueren garatges). La proposta pot

semblar radical, però, si es pensa bé,
és l’unica manera de tallar l’abusiva
afluència de vehicles que, saltant-se
sense problemes la limitació de velocitat a 30 KM/hora, invadeix tots
els matins el centre de Borriana...
per poder anar al banc, a correus o a
l’ajuntament sense usar els peus ni
cinc minuts.
Qualsevol persona amb un mínim de
trellat coincidirà amb nosaltres que
seria més eficient deixar el cotxe fora
del centre (al pàrquing a l’aire lliure de
la Plaça de la Fira, per exemple, a hores
d’ara infrautilitzat) i caminar uns pocs
minuts fins el centre (amb els grans
beneficis cardiovasculars que això
comporta i la contaminació que estalvia) per ocupar-se dels seus negocis.
Aquesta solució, indefectiblement,
hauria d’anar lligada a un altre debat
igualment peremptori. Ja seria hora
d’anar pensant a eliminar la nefasta
tradició de tancar la Vila durant dos
setmanes a l’any en festes per amollar-hi bous. Ens consta que la majoria dels habitants del barri estan més
que farts d’haver de suportar aquest
costum clarament antiquat, amb el
seu corol·lari de vomitades, pixarrades, olors, sorolls fins altes hores de
la matinada... Si no hi ha més remei,

es podria arbitrar una solució rotatòria (cada any les festes en un barri)
o, molt millor, disposar una plaça de
bous portàtil fora de la ciutat per a
què els aficionats a aquest espectacle pogueren divertir-se sense molestar a ningú. De tota manera, no estaria malament anar pensant a fer un
referèndum per dilucidar què pensa
realment la ciutadania sobre la festa
–un poc bàrbara- dels bous, com ja
s’ha fet en altres pobles valencians
(Aldaia, Paterna, Sueca...). No és de
rebut que una ciutat moderna com
Borriana es veja col·lapsada durant
dos setmanes a l’any, amb part dels
carrers plens d’arena, en favor d’una
festa que en realitat interessa molt
poca gent (la majoria en són espectadors passius) i que ben bé es podria
realitzar, almenys, fora del centre.
Aquesta és la nostra opinió, en tot
cas. Estem segurs de coincidir, com
a mínim, amb la majoria dels habitants del barri de la Vila, tal com van
manifestar en la recollida de firmes
per a tancar al trànsit el carrer Major
de què ja no s’ha tornat a saber res
més...
El poble –i les autoritats!- tenen ara
la paraula.
Agrupació Borrianenca de Cultura

Des de el passat mes de setembre, l'Ajuntament va obrir el Butlletí d'Informació Municipal
(BIM) 'El Pla' de Borriana a la participació ciutadana i disposa d'un espai mensual per a les
aportacions informatives que les entitats, col·lectius i associacions locals sense ànim de lucre
de caràcter social, veïnal, festiu o cultural, que vulguen aportar per a la publicació.
A causa de les nombroses col·laboracions que es reben per a ser publicades i amb la finalitat de donar més possibilitats a la seua edició, les aportacions no hauran de superar les
200 paraules.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

BURRIANA FIESTAS
Misericordia 2019
su XX Aniversario que lució una presentación impecable. Pero el jueves
realmente estaba reservado para
‘Els Braus Satine’ y sus dos ejemplares de Cuadri y Sobral, ambos con
mucha presencia sobretodo el de la
H. Sin duda, no fue la tarde que se esperaba pero se vio un Cuadri digno y
muy serio. Por la noche se embolaron
dos toros de La Espuela, destacando
el rendimiento del segundo ante los
rodadores.

D

os nubarrones marcaron la
semana, uno en forma de gota
fría y otro más agradable que
lucía el hierro de Partido de Resina.
Esta edición se doctora con buena
nota gracias al esfuerzo de las peñas
y de la comisión, y es que lo más destacado es la ausencia de heridos, al
menos de gravedad destacable.
Comenzaron las fiestas con un encierro de toros del Mijares el sábado 7 de
septiembre por la mañana, y continuaron por la tarde con un bonito salinero con mucha cara pero descafeinado
ejemplar de Peñajara. Tras el toro de la
comisión, salió a la arena el imponente y serio animal de Hnos. Sampedro
(L’Alternativa) que dejó buenos detalles
y hasta quiso venirse arriba mientras le
aguantaron las fuerzas.
Los actos taurinos se reanudaron el
lunes con el V Aniversario de ‘Va de
Bous’, que patrocino un agresivo morlaco colorado de Román Sorando y
otro del hierro de Guadalmena, que
sin llegara a romper ofreció la mejor
salida de la semana. Por la noche el
multitudinario encierro con toros embolados resultó de lo más llamativo y
espectacular con los seis astados de
pelaje jabonero a cargo de Hnos. Ca-

El viernes, y con la lluvia de testigo,
los aficionados disfrutaron con el
noble y encastado animal de Gerardo
Ortega (Jovens del Bou) que permitió
otro recital de quiebros y recortes en
la plaza Mayor.
bello, y también con el cerril de Peñajara (comisión) directo a bolas.
El martes le tocó el turno al bravo
morlaco de Torreherberos (El Bou es
lo de menos) que deleitó a todos pegando con casta y embistiendo con
nobleza y bravura a todos los cites,
lo que le valió para llevarse el trofeo
‘Mosquit’ al mejor toro. En segundo
lugar salió el ejemplar de Ave María, que estaba patrocinado por ‘Les
Bourrianeres’, y continuó la dinámica
anterior al menos en cuanto a la clase y la nobleza a la hora de acudir a
los recortadores, aunque eso sí, sin
salir de la plaza. Por la noche el toro
embolado de Fernández de Castro
también corrió de la mano del colectivo de aficionadas taurinas, pero
el resultado no fue tan satisfactorio
como la apuesta de la tarde.
El miércoles llegó el primer nubarrón
y los actos de la tarde se aplazaron
al día siguiente, pero por la noche
sí pasó por el pilón un voluntarioso
morlaco de Arcadio Albarrán.
La jornada del jueves comenzó al
mediodía con el precioso burel de Arcadio Albarrán (comisión), y continuó
por la tarde con el bonito y astifino
animal de Montealto con motivo de

Sábado 14, fecha marcada en rojo en
el calendario taurino, era el día reservado para el Cebada Gago (Peña El
Bou Satine), que desarrolló el picante
de casa; para el magnífico animal de
la comisión del hierro de Los Millares;
y para el otro nubarrón de la semana.
Este ‘Nubarrón’ de Partido de Resina
sí gustó a los más de 40.000 espectadores abarrotaron la vila para ver
su espectacular estampa pasear por
las calles de Burriana. La firma Satine
patrocinó el morlaco y quizá defraudara a los más puristas, pero la expectación lo que se vivió esta tarde
quedarán para la historia. El cartel
lo clausuró el toro embolado de Las
Monjas con entrega y prontitud en
sus embestidas.
Durante la semana también se pudo
disfrutar del ganado de Fernando
Machancoses, La Espuela y Hnos.
Guillamón. Mientras que las emboladas corrieron a cargo de Batalla, Jóvenes del Carmen y ‘El Salao’. También
merecen especial mención los rodadores, sobretodo Carlos Pérez, Mario,
‘Maik’ y Pablo en una semana donde
se han visto grandes detalles como el
quiebro de Juanjo al Sorando, uno de
los pocos que se puso ‘a pelo’.
Federación Taurina de Burriana
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PRESSUPOSTOS

BORRIANA INCREMENTA EL PRESSUPOST
MUNICIPAL PER AL 2020 EN UN 14,4 %
I ARRIBARÀ ALS 33.692.864,73€
El capítol d'inversions se situa en més de 6,4 milions d'euros, entre les quals destaca una
fase de la construcció de l'IES Jaume I, amb 3,9 milions d'obra per a aquesta anualitat

E

l pressupost municipal de Borriana per a 2020 s'incrementarà un 14,4 per cent respecte a
2019 i arribarà als 33.692.864,73€.
Bàsicament, se centrarà en els serveis per a la ciutadania, segons van
assenyalar la regidora d'Hisenda,
Cristina Rius, i el regidor de Cultura,
Vicent Granel, en la presentació dels
pressupostos per al proper exercici.
El pressupost del Consistori ha sigut
qualificat per Rius i Granel com “un
projecte de municipi més habitable i
per a les persones” i, també, “coherent, prudent, inversor i social”.
L'aposta per la millora dels serveis és
una de les prioritats, han precisat, i
ara que es licitaran nous contractes
“és el moment que els serveis de neteja viària, neteja d'edificis públics, de
recollida de residus domèstics i el de
jardineria milloren a Borriana, perquè
és una necessitat i una demanda dels
nostres veïns i veïnes que volen una
ciutat més neta i més arreglada”.
En aquest apartat, el total d'increment
dels recursos per a la millora dels espais públics respecte al pressupost de
2019 és de 750.000€ per a tots els
contractes de Serveis Públics, o, si ens
referim a la liquidació de 2015, es destinen 1.750.000€ més en contractes
de Serveis Públics.
“Borriana té un projecte de ciutat definit des del moment en què el PSPV
i Compromís van entrar en el govern
en 2015”, van afirmar ambdós representants. Un projecte de ciutat marcat per les inversions dels Fons Feder
europeus i basat en l'objectiu de “fer
una ciutat més amable, més habitable,
i amb recursos necessaris perquè siga
més verda i més visitable”, han declarat.
I s'aconseguirà, en paraules de Vicent
Granel, amb els projectes marcats en

l'estratègia europea Edusi, mitjançant la qual es millorarà “el barri de la
Bosca, el centre de la ciutat, la zona
marítima, la vertebració del territori
i, sobretot, la vida de les persones”,
en referencia als 10 milions d'euros d'inversió que, "a poc a poc, van
transformant la nostra ciutat, amb
l'ajuda de totes i de tots”, per a aconseguir, una ciutat “més dinàmica,
plena d'iniciatives i activitats que fan
eixir la gent al carrer, perquè gaudim
tots i totes junts d'allò que el nostre
poble ens pot aportar: cultura, participació i futur”.

enguany, i significa, segons el parer
de Cristina Rius, que la major part de
les inversions “es finançaran amb recursos propis i subvencionades per
altres institucions”.

Es tracta, a més, d'un pressupost
particularment “social” i entre les línies principals per a 2020, la regidora
d'Hisenda ha avançat l'import destinat per a l'àrea d'acció social, de més
de 3 milions d'euros, i els 402.677
euros per al foment de l'ocupació.

En la resta d'inversions, per un valor
2,5 milions d'euros, l'equip de govern
ha prioritzat entre altres, les inversions que ja estan en marxa, com ara,
la regeneració del barri la Bosca, amb
un total de 673.000€ i la rehabilitació
de l'edifici que concentrarà i dignificarà els Serveis Socials, per un total
d'1.750.000€, en un edifici propietat
del Govern d'Espanya que ha cedit a
l'Ajuntament de Borriana inicialment
per a 30 anys, que el destinarà als serveis municipals de caràcter social.

Inversions
Pel que fa al préstec per a inversions que està previst concertar en
2020 pel govern municipal, se situa
en 1.050.000€, cosa que implica
1.094.000€ menys que el concertat

A més, ha subratllat que el capítol
d'inversions previst per al proper
exercici se situa en més de 6,4 milions d'euros, entre les quals destaca
una fase de la construcció de l'IES
Jaume I, amb 3,9 milions d'obra per
a aquesta anualitat, gestionada per
l'Ajuntament i pagada directament
per la Generalitat Valenciana.

HORTS D’OCI

L'AJUNTAMENT SORTEJA LES PARCEL·LES
DELS HORTS D'OCI MUNICIPALS
"PARC DE CALATRAVA" DE BORRIANA
Es van presentar un total de 38 sol·licituds, de les quals 33 corresponen a adjudicataris
del període anterior i 5 corresponenien a nous sol·licitants

L'

Ajuntament va sortejar l'adjudicació de les parcel·les dels horts
d'oci municipals 'Parc de Calatrava' per a quatre anys naturals, de 2019
a 2023, després de la convocatòria pública de cessió d'ús i la publicació de la
llista amb les 38 persones admeses.
En la convocatòria d'adjudicació dels
horts d'oci municipals s'incloïen per al
sorteig un total de 41 parcel·les per a
cultiu, de les 42 existents, reservant la
número 20 per a ús de l'Ajuntament.
Es van presentar a la convocatòria un
total de 38 sol·licituds, de les quals
33 corresponen a adjudicataris de

parcel·les del període anterior que
han manifestat la seua voluntat de
mantenir-les, i 5 corresponen a nous
sol·licitants.

L'objectiu és utilitzar espais munici-

Cal recordar que aquesta activitat va
destinada a la ciutadania de Borriana
que tinga 60 anys complits, amb la
condició de pensionista i empadronat
a la ciutat.

educatiu, formatiu i de divulgació.

L'explotació dels horts d'oci municipals per a cultius sense ànim de lucre,
conjuga beneficis socials amb els beneficis ambientals i patrimonials que
representa recuperar i conservar les
varietats locals d'horta valenciana.

pals com a horts socials, sota sistemes de producció ecològica i tradicional, i desenvolupar un aprofitament
Durant el període de cultiu de l'hort individual, l'Ajuntament facilita assessorament tècnic per a resoldre els dubtes
que puguen sorgir en l'explotació de la
parcel·la. El tipus d'agricultura a practicar serà l'ecològica i està expressament prohibit l'ús d'herbicides, plaguicides i adobs sintètics.
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ESPORTS

PRESENTACIÓ DE LA NOVA EDICIÓ DE LES
ESCOLES ESPORTIVES AMB CENTENARS
DE XIQUETS I XIQUETES
L'alcaldessa, Maria Josep Safont, i el regidor d'Esports, Vicent Aparisi, van participa
en l'acte organitzat per l’SME en el camp municipal de futbol

L'

alcaldessa, Maria Josep Safont,
i el regidor d'Esports, Vicent
Aparisi, van participar en l'acte
organitzat per l’SME en el camp municipal de futbol

El Servei Municipal d'Esports (SME) i la
Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de
Borriana van presentar la nova edició
de les Escoles esportives i la primera
jornada d'Esport en família, organitzades per l’SME, en la qual han participat
centenars de xiquets i xiquetes.
En la multitudinària presentació de
les Escoles esportives, centrades en
l'activitat i en la pràctica esportiva
dels escolars i de les escolars de Borriana durant tot el curs, van participar
l'alcaldessa, Maria Josep Safont, i el
regidor d'Esports, Vicent Aparisi.
L'alcaldessa va destacar la importància de les Escoles esportives municipals, quant a “la transmissió de

determinats valors de convivència i
treball en equip”, i pel seu paper per
a “impulsar i divulgar la pràctica esportiva, els hàbits saludables i la diversió entre els xiquets i les xiquetes
en edat escolar”.
Així mateix, Safont va manifestar
que és “una injecció d'alegria i vitalitat vore com s'inicia un nou any
d'Escoles esportives”, perquè, “l'entusiasme que mostren els xiquets i
xiquetes i adolescents que participen
és l'exemple perfecte de per què cada
any continuen creixent” i, per això, ha
agraït “el treball que desenvolupa
l’SME per a aconseguir que cada any
siguen un èxit”.
Aquest acte va tindre com a principal
objectiu la presentació de tots i de
cadascun dels equips que s'han format en cada col·legi en les instal·lacions esportives municipals o en els
mateixos clubs esportius, i que s'han

creat per a practicar activitats com la
iniciació esportiva, multiesport, patinatge, futbol sala, tir amb arc, atletisme, bàsquet, etc.
D'aquesta forma, ha manifestat el regidor d'Esports, els xiquets i les xiquetes “van agafant més autoconfiança
i, fins i tot, serveixen perquè es coneguen els uns als altres, ja que tenim
representats pràcticament a tots els
centres educatius de Borriana”.
A més, es va celebrar la primera jornada d'Esport en família, que també
s'organitza des de l'àrea d'Esports
municipal, un exemple més del funcionament del Pla PATI a Borriana de
foment i pràctica esportiva durant
l'edat escolar, sempre amb l'objectiu de divertir-se, adoptar hàbits de
vida saludable i competir d'una forma
sana i en equip, com es recorda sempre des de l'SME.

ESPORTS

L'ALCALDESSA ARREPLEGA A MADRID
EL PREMI ESTRATÈGIA NAOS AL "PLA PATI"
DE BORRIANA
L'alcaldessa, Maria Josep Safont, i el regidor d'Esports, Vicent Aparisi, van participa
en l'acte organitzat per l’SME en el camp municipal de futbol

L'

Ajuntament va impulsar el 'I
Torneig de pretemporada' de la
categoria infantil de bàsquet,
organitzat pel Club Bàsquet Borriana
i el Servei Municipal d'Esports (SME),
que es va celebrar al setembre en el
pavelló de la Bosca.
En la jornada varen participar 14 equips,
set masculins Tau Castelló B, CB Onda,
CB Borriana B, CB Port de Sagunt A, CB
Borriana A, CB Castelló A i B Morvedre
i set femenins, CB Castelló A, Nou Bàsquet B, Club Bàsquet Borriana B, Bàsquet Morvedre, Club Bàsquet Borriana
A, Vila-real BC i NB Paterna.
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Filmoteca

Gustavo Ferrada GUANYA

EL PREMI A LA MILLOR PEL·LÍCULA EN ELS
II PREMIS DE L'AUDIOVISUAL VALENCIÀ
La productora borrianenca Alamar Cinema 161 AIE, de Gustavo Ferrada,
guanya el premi al Millor Llargmetratge de Ficció per la pel·lícula Vivir dos veces
Castelló i ha hagut de ser un de Borriana qui arreplegue el primer premi",
era una frase que recordava la rivalitat entre Borriana i Castelló.
A continuació, va agrair als patrocinadors i a totes les persones que havien participat en la pel·lícula la seua
tasca i el seu saber fer en aquest treball. Finalment, va recordar als espectadors que les pel·lícules “si no es
veuen no existeixen", per la qual cosa
va convidar totes les persones a vore
la pel·lícula.

L

a pel·lícula Vivir dos veces produïda per Alamar Cinema 161
AIE amb domicili a Borriana i
propietat de Gustavo Ferrada Lavall,
va rebre sis premis en l'acte de lliurament dels II Premis de l'Audiovisual Valencià que es va celebrar en
novembre a l'Auditori i Palau de Congressos de Castelló.
Entre les pel·lícules més nominades estava Vivir dos veces, amb 12
nominacions, produïda per Gustavo
Ferrada, persona molt lligada a l'audiovisual amb una trajectòria llarga
i reconeguda en el món del cinema,
principalment en la seua faceta com
a productor.
Al llarg de la gala, Vivir dos veces va
rebre sis premis, entre els quals destaquen el premi al millor guió per a
María Mínguez Pardo, el premi a la
millor actriu de repartiment per a
Mafalda Carbonell, el premi al millor
actor per a Óscar Martínez i el premi
al millor llargmetratge de ficció per a
Alamar Cinema 161 AIE.

Gustavo Ferrada hi va haver de pujar
diverses vegades a arreplegar alguns
dels premis, però va ser en la seua
intervenció després d'aconseguir el
premi a millor llargmetratge de ficció
quan per a començar, en un to irònic,
va manifestar "heu dut els premis a

L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep
Safont, va assistir a la gala acompanyada del regidor d'Educació i Comunicació, J. Ramon Monferrer, on es va
mostrar coneixedora de les virtuts de
la pel·lícula de Gustavo Ferrada i en
acabar la gala, després d'haver arreplegat el premi més important de la
nit, el va felicitar en nom de l'Ajuntament i de tots els borrianencs. Tot
seguit, va felicitar la família Ferrada i
van festejar el premi.

Patrimoni

FINALITZADES LES OBRES DE LA TORRE
I MURALLA DEL CARRER SANT PASQUAL
Un espai destinat a la visita, a la cultura i a la recuperació del nostre patrimoni

E

l regidor de Patrimoni de l'Ajuntament de Borriana, Vicent
Granel, va visitar les obres de
rehabilitació de la Torre i Muralla del
carrer Sant Pasqual, juntament amb
l’arqueòleg municipal, José Manuel
Melchor, i l'arquitecte tècnic municipal, Hèctor Lozano.
Les obres, finançades pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER), ja estan finalitzades i en
pocs dies s'obriran al públic per ser
un espai visible per a tota la ciuta-

dania. Després de les tres fases de
treball estipulades en el projecte de
rehabilitació, "s'han retirat ja aquells
elements vegetals que havien crescut tant a la torre com a part de la
muralla i s'ha dut a terme la protecció
superior de la torre, així com l’encegat d'un buit inferior existent que ha
permès la construcció d'un paviment
transitable, la col·locació final de la
porta i els elements necessaris, tant
d'accés com dels panells informatius
del patrimoni històric de Borriana".

El mateix regidor va remarcar que
aquest projecte "està dins dels tres
grans objectius de l'aplicació de l'estratègia EDUSI a la nostra ciutat. La
recuperació i la posada en valor del patrimoni cultural i històric, amb la qual
estem treballant, que ens permetrà
que la ciutadania de Borriana seguisca
redescobrint i puga gaudir dia a dia del
patrimoni i, en aquest cas, del poder
arquitectònic de la Muralla i Torre del
carrer Sant Pasqual".
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JORNADES DE LA CULLERA

NOVA EDICIÓ DE LES JORNADES
DE LA CULLERA
L'associació d'Hostaleria de Borriana i la Regidoria de Turisme han presentat la cinquena
edició de les Jornades Gastronòmiques de Sabors Tradicionals
Del 29 de novembre al 15 de desembre en els restaurant participants

L'

associació d'Hostaleria de Borriana en col·laboració amb la
Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Borriana van presentar la
cinquena edició de les Jornades de la
cullera 2019.
Aquesta nova edició, integrada dins
del calendari d'activitats gastronòmiques que organitza l'associació
d'Hostaleria se celebra des del 29 de
novembre i se'n podrà gaudir fins al
15 de desembre als restaurants que
hi participen, creant els plats tradicionals de cullera que són característics de la cuina local.
Aquestes jornades tanquen un exercici 2019 ple d'ofertes gastronòmiques que s'ofereixen a la nostra ciu-

tat i per aquesta raó s'espera arribar
a ser un referent, no només per als
borrianencs, sinó també per a totes
les persones procedents d’altres ciutats que vulguen visitar i gaudir de
les ofertes turístiques que la nostra
ciutat ofereix.
Tant els diferents menús de cada
restaurant participant, com els horaris en què es poden degustar els
diferents plats, estan disponibles
al web municipal i en les diferents
xarxes socials tant de la Regidoria
de Turisme com de la mateixa associació d'Hostaleria. Els restaurants
que hi han participat són Grill Negre,
Pinocchio, Nàutic Borriana, El celler
dels sentits i Da Paolo.

INFÀNCIA

"FESTA PELS BONS TRACTES EN LA INFÀNCIA",
UNA APOSTA PER A TRENCAR EL SILENCI
AMB ELS ABUSOS INFANTILS

L'

L'associació Cala i l'Ajuntament de Borriana varen organitzar una festa
pel dia dels Drets Infantils

Ajuntament, en col·laboració
amb l'associació Cala de Borriana, va celebrar la ‘Festa pels
bons tractes a la infància’ amb motiu
del Dia Internacional dels Drets Infantils. Una jornada festiva oberta i
participativa al voltant a la plaça de la
Mercè de Borriana amb un contacontes, activitats familiars, un espectacle
de màgia i la lectura del manifest.
L'associació Cala i la Regidoria
d'Igualtat, Inclusió i Diversitat de
Borriana han volgut iniciar un camí
de col·laboració i han apostat per un
programa de prevenció sexual infantil, subvencionat per la Conselleria
d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per
trencar el silenci al voltant dels abusos sexuals en la infantesa.
Segons ha advertit la regidora, Maria Romero, "el silenci al voltant dels
abusos impedeix tenir-los en compte com una realitat que es dona en
la nostra societat, i no evidenciar-los
ens fa còmplices i fa que la persona
que els haja patit no contemple la

possibilitat de contar-ho, queda tan
ocult que ni es nomena".
Així en aquesta jornada familiar pretenia, en un llenguatge adaptat a
tots, posar la problemàtica sobre la

taula i conscienciar la ciutadania que
davant d'un o d’una menor víctima d'abusos hi ha moltes persones
adultes que l'envolten i que tenen el
deure de donar-li suport.
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CESSIÓ ANTIC AMBULATORI

L'ALCALDESSA SIGNA PER 30 ANYS
LA CESSIÓ D'ÚS DE L'ANTIC AMBULATORI
DE BORRIANA

L'

Maria Josep Safont i Bernardo Castelló
subscriuen l'acord definitiu de 30 anys de cessió d'ús de l'edifici

alcaldessa, Maria Josep Safont,
i el director provincial de la Tresoreria General de la Seguretat
Social de Castelló, Bernardo Castelló,
han signat l'acord de cessió d'ús per 30
anys de l'antic edifici de l'ambulatori a
favor de l'Ajuntament de Borriana.
Després de la firma, Safont ha mostrat la seua satisfacció i ha recordat
que des de l'any 2012 l'Ajuntament
realitzava peticions per a reivindicar
la cessió de l'immoble, i ha assegurat
que suposa fer efectiva la cessió, després que el Consistori ha aconseguit
la cessió de l'edifici per als pròxims 30
anys, “qüestió fonamental per a rebre
els diners dels fons Feder per a la rehabilitació de l'edifici”.
Així, segons ha avançat l'alcaldessa, ja
està preparat el plec de condicions per
a licitar, per via d'urgència, les obres
de condicionament necessàries de
l’esmentat immoble per a albergar els
serveis municipals de caràcter social.
L'alcaldessa ha recordat que l'edifici
albergava, fins a 2003, el Centre de

Salut de la localitat que va quedar en
desús després de la inauguració del
nou Centre de Salut. Amb l'entrada de
la nova Corporació en 2015, ha afirmat
la primera edil, l'equip de govern “va
reprendre la reivindicació, realitzant
contactes constants i efectius amb
tots els estaments implicats, a fi de
modificar la temporalitat de la cessió
que impedia l'aplicació de subvencions
dels Fons FEDER per a la rehabilitació
de l'edifici”.
Amb el canvi de govern d’Espanya, ha
destacat, es va aconseguir també “reconduir el criteri restrictiu del Ministeri
en relació al temps de cessió de l'edifici, que s'amplia a 30 anys i d'aquesta
manera es pot cofinançar la inversió al
50% amb els fons europeus”.
La signatura de cessió representa la
recol·locació i concentració dels Serveis Socials municipals en l'antic ambulatori, un edifici situat dins del nucli
urbà, de propietat estatal, en desús i
un estat preocupant d’abandonament
durant més de 15 anys, i significa, a

més, segons el parer de l'alcaldessa,
“poder iniciar una important millora i
modernització que redrece i dinamitze
l'entorn on se situa”
Igualment, executant aquestes obres
s'acabarà amb la provisionalitat de les
deficients dependències dels Serveis
Socials actuals per a situar-les en aquest
renovat i modern edifici, que concentrarà
altres serveis d'atenció al públic.
Al mateix temps, ha indicat Safont, complirà amb l'objectiu de millorar les instal·lacions de l'antic edifici i reactivar la
zona urbanística en què se situa, amb la
finalitat de millorar cada dia i incidir positivament en la gestió de les necessitats
socials de la ciutat de Borriana
Les obres de condicionament de l'edifici
seran cofinançades dins de l'Estratègia
de Desenvolupament Urbà Sostenible i
Integrat (Edusi), finançada al 50% amb
fons europeus FEDER, un instrument
financer que ajuda a millorar el desenvolupament econòmic de les regions
que formen part de la Unió Europea.

FRASES BORRIANENQUES

FRASES BORRIANENQUES (EL RETORN
DE BRANCAM-2) Roberto Roselló Gimeno

L

a passada primavera publicàvem
Frases borrianenques (El retorn de
brancam, Magnífic Ajuntament
de Borriana, 2019), una compilació
de més de tres mil expressions del
nostre poble, principalment frases
fetes a més d’algun proverbi. És impossible tancar definitivament una
obra d’estes característiques ja que
la recopilació no cessa, per més que
des de l’inici vam adoptar certes restriccions que continuen vigents (p.e.
exclusió de refranys, etc.). Pensem
que El Pla és un vehicle adequat per
a seguir oferint-vos les noves incorporacions al catàleg. Ho farem en dos
o tres tandes successives. Ací va la
primera.
A COM? serveix per a preguntar el
preu d’alguna cosa. A com són eixes
tomates?
A EIXA BOCA UN CALCETÍ! Per a manar callar a algú.

AMB ELS COLLONS A LA GOLA. Ja teníem ‘Amb la fel a la gola’ (op. cit. 30).

DE QUAN EN QUAN. Alguna volta, de
tant en tant (DNV).

AMOR D’AMO, AIGUA EN CISTELLA.
L’amor vertader no és mai interessat.
Ja haviem arreplegat “Ser com aigua
en cistella” (op. cit., 202). Pareguda és
“Amor en cistella i caldo en graella”.

DEIXAR SURAR (A ALGÚ). deixar-lo
tranquil.

ANAR BUFAT. N’havíem arreplegat
altres del mateix estil [‘Estar com
un cep’, ‘Anar pet’, etc.], però no esta,
malgrat que és la més utilitzada.
ANAR CARREGAT. Haver begut en
excés.
ANAR DAVANT DE LA TRONÀ. Saber
previndre una adversitat.

ATENCIÓN, ATENCIÓN, JUANITIN
I PAXÓN. Frase indiscutiblement
borrianenca per la identitat dels personatges al·ludits. Es diu en castellà
per tal d’accentuar-ne la comicitat i
perquè rime.

a FER LA MÀ LA BICICLETA! Frase
que es diu davant d’una contrarietat
inesperada.

D’AHÍ PER AVANT. Serveix per a significar que algun càlcul o estimació s’ha
quedat curt: Quant hi haurà d’ací a ta
casa, un kilòmetre? —D’ahí per avant.

AIXÒ SÓN HORES? interpel·lació a qui
arriba amb retard.

DE LA FESTA, LA VESPRA. La importància del desig i de la imaginació.

DIR ALLÀ VAIG. llançar-se a fer alguna cosa.
DONAR MÉS GUERRA
QUE UN PORC SOLT.
DONAR-NE PER UN SIFÓ (A ALGÚ).
S’usa per a expressar la sensació de
cansament que provoca sentir-se
afeixugat i pressionat. Estan donant-me’n per un sifó amb tanta propaganda.
DOS DONES I UN PATO, MERCAT.
EIXIR EN EL CASO. Al·lusió al popular
periòdic de succesos i crònica negra
El Caso. Ser notícia en dita revista era
un mal assumpte. Eixos dos acabaran
eixint en El Caso.
EL BOLETÓ FINAL. Mala notícia que
ens provoca un sobresalt. Sí home,
encara ens faltava el boletó final.
EL FRED NO se’l mengen LES RATES.
Es diu quan, ja entrat l’hivern, el fred
tarda a fer acte de presència.

(Continuarà)
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OPINIÓ

PRESUPUESTOS PARA MEJORAR BORRIANA

S

i en nuestro artículo anterior les explicábamos cómo serán las ordenanzas fiscales para 2020 (es decir que,
tras cuatro años sin subir impuestos hemos
atendido, entre todos, el incremento de más
de 3 millones de euros entre costes salariales
del personal y la mejora de los servicios públicos –además de otras herencias pecuniarias
que el PP nos dejó-, y que, por lo tanto, es el
momento de contribuir un poco más para tener una Borriana mejor), ahora es el momento
de explicar en qué y cómo se gastará el dinero
de la ciudadanía en el año que está a punto de
estrenarse, y eso nos lo dice el presupuesto.
Su rasgo más característico es, sin duda alguna, la política centrada en las personas, donde
es importante el capítulo de inversiones, que
tan necesarias son para transformar Borriana, y las políticas sociales, siendo que el área
de Acción Social y Fomento de la Ocupación
son las áreas en que más incrementa el presupuesto, con un total de 1.757.000€ más
que en 2015.
La concejalía de Hacienda, que gestionamos los Socialistas, prevé para 2020 una
inversión de 6.463.704,92 €, de los cuales
1.985.427,25 € serán co-financiados posteriormente con los fondos EDUSI (de los 5 millones que, como recordarán, los Socialistas
conseguimos en su momento para Borriana).
El desglose de dicha cantidad deja a las claras
que los Socialistas tenemos un modelo de Ciudad y de servicio público claros que se resume,
principalmente, en los siguientes puntos:
• Remodelación del barri la Bosca y alrededores, donde se invertirán más de 673.000
€, porque ya es hora de dignificar y mejorar
una zona que ha vivido sumida en el abandono más completo durante las dos nefastas
décadas en las que nos ha gobernado el PP.
• Dependencias Municipales de Servicios
Sociales (1.750.000 €): como recordarán,
los Socialistas hemos conseguido que se
nos ceda el edificio del antiguo ambulatorio por 30 años, y ahora es el momento de
licitar proyecto y reforma, para que por fin,
las trabajadoras y trabajadores de los Servicios Sociales y la ciudadanía más vulnerable,
que se atiende allí, cuenten de una vez por
todas con unas instalaciones adecuadas y
modernas, tras el abandono absoluto al que
les sometió la derecha.
• Rehabilitación de la casa de la cultura
(150.000 €) y adecuación del museo arqueológico (30.000 €): otro ejemplo más de
abandono PoPular que los Socialistas paliaremos con inversión y trabajo.

• Pla Edificant - Construcción del nuevo IES
Jaume I (3.938.704,92 €): tras una reivindicación histórica, somos los Socialistas quienes, definitivamente, hemos impulsado la
nueva construcción de nuestro más antiguo
IES, pagado íntegra y directamente por la
Conselleria, porque creemos en una educación pública, gratuita y de calidad, y con las
mejores instalaciones, creando verdaderas
oportunidades para todos.
• Parques y zonas verdes (60.000 €), pavimentación y viales (105.000 €), Accesibili-

dad (15.000 €) Ecoparque (49.000 €): porque los Socialistas queremos una Borriana
en condiciones, verde y para tod@s.
Y éstos son sólo algunos ejemplos, porque
mejoraremos la instalación eléctrica y de agua
del cementerio municipal, mejoraremos la seguridad (con dos motocicletas para policía local y un mejorado sistema de videovigilancia);
invertiremos en eficiencia energética (con casi
300.000 €), y mejoraremos la sala “fitness” de
la piscina municipal, entre otras inversiones,
en las que vamos a trabajar incansablemente.

supuestos de otros años no han llevado un
solo euro para invertir en la Ciudad, porque
prefirieron malgastarlo en eventos que sólo
dieron réditos a sus organizadores, o en viajes
privados a Luxemburgo pagados con parte de
dinero público, o en carpas de Fórmula 1, o en
otros asuntos bien poco provechosos, y todo
ello mientras no paraban de subir impuestos,
y justo en plena crisis.
Los Socialistas no somos así, se lo hemos demostrado y lo seguiremos haciendo.

Todo ello demuestra, bien claro, que tenemos
un proyecto para Borriana, y que si los impuestos suben moderadamente (cosa que no
ha sucedido en 4 años, mientras el coste de la
vida no ha parado de subir) es para tener una
Ciudad mejor y con mejores servicios, porque
también vamos a licitar diversos contratos
de limpieza, mantenimientos y jardinería
(algunos heredados del PP) y lo haremos incrementando los recursos, para que Borriana
esté como realmente se merecen todas las
personas que en ella habitamos.

Ejecutar todas estas inversiones será trabajoso, sin duda alguna, porque los procedimientos administrativos son complejos y los
medios humanos con los que contamos, aunque excepcionalmente capaces, son limitados: pero de lo que no queremos que tengan
duda alguna es de que vamos a dejarnos la
piel para que Borriana mejore, como ha hecho
durante estos pasados cuatro años y, como
prueba de ello, el recién estrenado carril ciclo-peatonal de la carretera del Grao, que se
ha convertido en una realidad que todos pueden disfrutar.

Esta realidad, que plasmamos en el presupuesto de 2020, contrasta claramente con
otros presupuestos del PP, que en sus pre-

¡Contribuyendo todos, progresivamente, para
una Borriana mejor, vamos a conseguirla! Y es
que Borriana se lo merece, y Ustedes más aún.

INVERSIONES 2020

INV 2020
IMPORTE

EDUSI- Regeneración urbana Barrio la Bosca y alrededor 273.462,01 €
EDUSI- Dependencias Municipales Servicios Sociales)
1.050.000,00 €
EDUSI- Carpeta Ciudadana
35.000,00 €
EDUSI- Gestión integral para policía local
45.000,00 €
EDUSI- Parques y zonas verdes (calistenia i jardí Bes)
60.000,00 €
EDUSI- Sistema integral videovigilancia
45.000,00 €
EDUSI- Rehabilitación Casa Cultura
150.000,00 €
EDUSI- Eficiencia Energética en Iluminación
286.181,32 €
EDUSI- Eficiencia Energética en batería de condensadores 10.783,92 €
EDUSI- Adecuación Museo Arqueológico
30.000,00 €
Pavimentación viales
105.000,00 €
Ecoparque
49.312,80 €
Accesibilidad
15.000,00 €
Adquisición mobiliario
15.000,00 €
Adquisición 2 motocicletas policia local
14.000,00 €
Mejoras instalación eléctrica y agua cementerio
36.000,00 €
Equipo informático
20.000,00 €
Licencias software
10.000,00 €
Adquisición equipos sala fitness
15.000,00 €
A30-31
220.000,00 €
Adquisición solar puerto
1,00 €
Acondicionamiento Camí Eccehomo FaseII
40.500,00 €
A13-34
1,00 €
Pla Edificant construcció nou IES Jaume I
3.938.462,87 €
0,00 €
0,00 €
6.463.704,92 €
INVERSIÓ EDUSI
1.985.427,25 €

PRÉSTAMO
1.050.000,00 €

OTRAS INSTITUC

17.500,00 €
22.500,00 €
22.500,00 €
75.000,00 €
143.090,66 €
5.391,96 €
15.000,00 €
105.000,00 €

24.300,00 €
#########
1.050.000,00 €
4.368.745,49 €
EDUSI
300.982,62 €
GV
24.300,00 €
GV PLA EDIFICANT
#########
DIPUTACIÓ
105.000,00 €

RECURSOS
GRALES.
273.462,01 €
17.500,00 €
22.500,00 €
60.000,00 €
22.500,00 €
75.000,00 €
143.090,66 €
5.391,96 €
15.000,00 €
49.312,80 €
15.000,00 €
15.000,00 €
14.000,00 €
36.000,00 €
20.000,00 €
10.000,00 €
15.000,00 €
220.000,00 €
1,00 €
16.200,00 €
1,00 €

1.044.959,43 €
4.368.745,49 €

FINANC.MUNICI
273.462,01 €
1.050.000,00 €
35.000,00 €
45.000,00 €
60.000,00 €
45.000,00 €
150.000,00 €
286.181,32 €
10.783,92 €
30.000,00 €
105.000,00 €
49.312,80 €
15.000,00 €
15.000,00 €
14.000,00 €
36.000,00 €
20.000,00 €
10.000,00 €
15.000,00 €
220.000,00 €
1,00 €
40.500,00 €
1,00 €
3.938.462,87 €
0,00 €
0,00 €
6.463.704,92 €

OPINIÓ

UN PRESSUPOST INVERSOR,
SOCIAL I DE SERVEIS

A

rriba el final d’any, i amb ell el
pressupost que marcarà les
polítiques a realitzar en 2020.
Uns comptes amb un caràcter inversor, social i de serveis. I és que el
pressupost del 2020 es centra en la
millora dels serveis públics com una
de les principals prioritats. El proper
any és el moment de poder licitar
nous contractes com el servei de
neteja, de recollida de residus i el de
jardineria com una necessitat i una
demanda dels nostres veïns i veïnes
que volen una ciutat més neta, en la
que perseguir un projecte de municipi més habitable i per a les persones.
Infraestructures com l’avinguda al
Port, al Grao, i ara la finalització a
l’estació de tren, van encaminades
a crear una ciutat més verda i respectuosa en el medi ambient. I amb
eixa finalitat, perseguim l’eficiència
energètica en tots els edificis municipals, amb una inversió de quasi
300.000 euros per estalviar energia que reduirà la factura de la llum
municipal, i junt a la regeneració de
la flora del Clot, ajudarà a tindre una
ciutat millor.
A més, és important el terme agrícola
del nostre municipi, i la rehabilitació
dels camins rurals, als que destinarem
l’ajuda del Pla 135 de la Diputació de
Castelló, i sumarem inversió municipal, per solucionar les deficiències
actuals. Un pla per poder anar rehabilitant les infraestructures agrícoles.
I per altra banda, centrem els esforços en un centre totalment nou per a
Serveis Socials. Poc més de 1,7 milions d’euros per poder concentrar
els esforços de tots els serveis que
volem engegar des de les regidores
d’Inclusió i Serveis Socials. És important continuar amb l’aplicació de les
noves polítiques socials, i millorar-les
en nous espais. El Pla d’Igualtat i el Pla
d’Inclusió, i l'aparició de partides com
Família i Infància, són reptes per dur
endavant en 2020, plans necessaris
en la societat actual, que necessita

respostes a problemes que tenen les
persones. En Educació, serà l’any de
l’inici del nou IES Jaume I amb 3,4 milions dels 14 que costarà tota l’obra,
i que ajudarà a tindre el millor centre
educatiu valencià.
En Ocupació, quasi duplicarem la inversió amb vora 300.000 euros, per
a tallers d'ocupació, contractacions
com les que ja s'estan fent en els últims anys. I el primer en aconseguir
ha sigut un taller d’ocupació valorat
amb 700.000 euros per a desocupats de la nostra població.
Un dels aspectes que ens marca el
Pla Estratègic de Turisme és la millora del patrimoni municipal. Amb
l’entorn de Sant Blai, que serà una
realitat en la seua festivitat, la muralla i torre de Sant Pasqual, i el refugi
antiaeri, hem donat passos importants, i cal continuar posant en valor
i rehabilitant la Casa de la Cultura de
la nostra ciutat. Una reforma externa i interna necessària per seguir
donant contingut a un dels edificis
més volguts per als nostres ciutadans. I junt a ell, la millora del museu
arqueològic de la ciutat, que recull la
història de tota la nostra comarca, i
que ha de servir de reclam patrimonial i turístic de la nostra ciutat junt
al Museu Faller, com exponents per
atraure visites a Borriana.

Borriana té un projecte de ciutat
marcat des de que Compromís va
entrar al govern en 2015. Un projecte de ciutat lligat a les inversions
dels Fons Feder europeus, basat en
fer una ciutat més amable, més habitable, i amb recursos necessaris
per a que siga més verda i més visitable. És un repte abordar el projecte
de l'Arenal, i en 2020 és el moment
de decidir que volem a la nostra zona
més afamada de la mar. Un projecte
que anirà acompanyat d'una inversió de vora 800.000 euros per fer la
primera fase del projecte dins dels
Fons Feder. I tot això s’aconseguirà
si duem endavant els projectes marcats en l’estratègia Edusi europea,
com la que millora del barri de La
Bosca, el centre de la ciutat, la zona
marítima, la vertebració del territori,
i sobretot, la vida de les persones. 10
milions d’euros d’inversió que poc a
poc van transformant la nostra ciutat, amb l’ajuda de totes i tots. Una
ciutat més dinàmica, plena d’iniciatives i activitats que fan eixir la gent
al carrer, i que volem continuar amb
el repte de que així siga.

Informa’t i contacta a:
borriana.compromis.net
borriana@compromis.net
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BURRIANA MERECE LA PENA

A

las puertas de despedir el año
es momento de hacer balance.
Y hay que hacerlo con espíritu
crítico y constructivo, porque solo así
conseguiremos que nuestra ciudad
avance.
Para nosotros, Burriana merece la pena.
Y es así porque forma parte de nuestra
identidad. En esta ciudad hemos crecido,
hemos criado a nuestros hijos y envejecemos. Por eso, estamos convencidos
que trabajar por Burriana es una empresa ilusionante. Un proyecto en común.
Este municipio debe ponerse a trabajar
para alcanzar los objetivos que merece,
para poner en valor la actividad comercial y empresarial que la ha convertido
en modelo económico y para potenciar el emprendimiento y liderazgo que
nunca debimos perder.
Burriana es un motor que no debe ir al
ralentí. Debemos ser capaces de acelerar para que estos años perdidos no
se abonen con más indolencia. Porque
la receta de la izquierda es clara: cobrar
mucho y trabajar poco.
Año nuevo, presupuesto antiguo. Durante cuatro años el PSPV ha replicado
sus presupuestos y 2020 no será una
excepción. Las inversiones se repiten
porque quienes están al frente de la alcaldía nunca han tenido ganas de trabajar. Solo así se explica que en 2020
aparezcan inversiones no ejecutadas
en 2016 y que la dejadez de la izquierda
lastre nuestras oportunidades.
Como hemos hecho cada año, vamos
a volver a presentar iniciativas que garanticen que nuestra ciudad prospera. Porque Burriana merece la pena. Y
mucho.
Vamos a volver a apoyar a las familias,
como hicimos solicitando rebajas de
impuestos, del IBI y de la basura, que
fueron rechazadas sistemáticamente
por quien hoy gobierna. Vamos a reivindicar que sean coherentes y apliquen las ayudas que habían aprobado
en pleno para apoyar a las familias
numerosas. Y vamos a seguir apostando por empresarios y autónomos,
también por emprendedores, porque
son ellos los que mueven los hilos de
la economía, son los que generan empleo y promueven riqueza. Nuestros
comercios, negocios al servicio de la
ciudadanía que trabajan de sol a sol por
garantizarnos la mejor atención con un
trato cercano y un producto excelente.

Son un valor añadido que el PSPV ha
abandonado a su suerte, sin criterio y
sin proyecto.

cremento periódico de la presión fiscal
que no se ha visto correspondido por
una mejora de limpieza en las calles.

El abandono que lleva al colapso. El PSOE
de Burriana lo tuvo claro. El primer objetivo a alcanzar era subirse las nóminas y
el último pensar en Burriana. Porque solo
así se entiende que nuestro cementerio
haya llegado al límite de no disponer de
nuevos nichos. El pasado noviembre saltaban todas las alarmas porque el PSPV
no había trabajado. Pero no este año,
sino durante años.

Burriana luce una imagen de abandono que en muchos puntos de la ciudad
resulta alarmante. Plazas, parques,
zonas de esparcimiento, calles y zonas
verdes merecen una mayor atención
porque nuestra ciudad merece la pena.
Trabajar por ella y garantizar prestaciones en lugar de bajar el listón porque
el objetivo, que era cobrar más, ya se
ha conseguido.

El cementerio ha ocupado la totalidad
de los nuevos nichos y ahora, las familias que desean enterrar a sus difuntos,
deben recurrir a cavidades antiguas, no
ajustadas a dimensiones y, en algunos
casos, en lamentable estado de conservación.
Es el resultado de la desidia. El de una
izquierda que no ha tenido complejos
en incrementar 100.000 euros el gasto para llenarse los bolsillos con unas
nóminas que se han doblado. Cobra el
PSPV y paga Burriana.
Sube la basura baja la limpieza. En
2020 pagaremos más por las basuras.
Como ocurrió en 2016, 2017, 2018 y
2019. Porque el PSPV ha convertido en
un clásico subirnos la tasa de basuras
al mismo ritmo que ha bajado la limpieza hasta un punto insostenible. El
próximo año pagaremos un 29,5% más
por esta tasa que pagamos en 2015. Y
lo haremos gracias al último incremento que PSPV y Compromís han pactado:
un 11,5% más. Dispuestos a recaudar
sin freno, las familias han sufrido un in-

Pagas tú, ganan ellos. La desaceleración económica que todos los indicadores advierten llegará acompañada en
Burriana por una subida del IBI del 5%.
El PSPV nunca tuvo interés en invertir
en las familias. Al contrario, los vecinos
siempre fueron el objetivo de un saqueo que tras cuatro años abandono
les ha permitido doblarse las nóminas.
Los datos del paro que esta pasada semana conocíamos reivindican nuestro
objetivo: pensar más en las familias y
menos en las nóminas. En nuestra provincia son 531 más los vecinos que se
han quedado sin empleo, al ritmo que
han caído los contratos, con 3.431 personas afectadas.
Y con un PSPV que persigue a las familias para que paguen con el único objetivo de garantizar que a final de mes
cobran sus nóminas. Burriana pierde
oportunidades que ellos ganan.

OPINIÓ

FIESTAS POLITIZADAS

Cs
Burriana

A

partir de ahora, esto es lo
que parece que vamos a vivir en Burriana. Unas fiestas
politizadas por orden y mando de
la concejala de Fiestas, Maria Luisa Montferrer. La edila ya ha dejada
claras sus intenciones menospreciando a la Federación Fallera que por
amor y vocación lleva colaborando
altruistamente toda su vida en las
Fallas. Los falleros no se merecen
este trato, se merecen igualdad y
respeto, no entienden de discriminación ni de distinciones como pretende imponer la señora Montferrer.
La concejala deja claro que no está
por la labor de integrar a la federación dentro de la junta local fallera,
solo cede algunos puestos pero se
queda ella con los de responsabilidad, o lo que es lo mismo que
quiere mantener el control de la fiesta a toda costa. No piensa ceder
ni un milímetro de independencia a
quienes son los verdaderos protagonistas y se dejan la piel día a día
para que todo salga a pedir de boca.
Ella prefiere seguir metiendo sus
pezuñas en unas fiestas que hasta
ahora habían funcionado perfectamente sin necesidad de que los políticos ejerciesen más allá de un papel meramente institucional.

Otra muestra del autoritarismo de
la edila es el episodio vivido con el
concierto de Camela en las Fiestas
de la Misericordia. Después de reunirse con los representantes de la
empresa patrocinadora del evento en numerosas ocasiones, acaba
suspendiéndose. Y ¿por qué? Por
dos razones, en primer lugar por no
decidir en qué lugar se va a albergar la actuación y en segundo lugar,
porque la barra debía licitarse y no
podía explotarse desde Interpeñas.
Pero curiosamente ahora resulta, que
llega Nochevieja y en una carpa que
paga el Ayuntamiento sí se permite a
una empresa privada explotar la barra
con ánimo de lucro sin licitarse.
¿Qué diferencia hay entre una actividad y otra? Pues que la fiesta de Fin
de Año puede suponer un gasto para
el Consistorio, mientras que el concierto no lo era. En cualquier caso,
tanto monta, monta tanto. Esto es
un ejemplo más de la incoherencia y
la mala gestión que mucho me temo
tendremos que pagar los burrianenses durante estos cuatro años de
Gobierno absolutista del PSOE. Cuatro años de fiestas politizadas, mal
planificadas y sectarias.
Por otro lado, antes de terminar, me
gustaría mencionar un capítulo que

denota el talante del Ejecutivo local. La alcaldesa, Maria José Safont
y el edil de Deportes, Vicent Aparisi
junto al técnico del área, se desplazaron el mes pasado a Madrid para
recoger el premio “Estrategia Naos”
a la promoción de la práctica de las
actividades físicas y deportivas por
el Pla PATI 2014-2020. Hasta aquí
nada que objetar, nos congratulamos del reconocimiento por supuesto, pero ¿era necesario que viajase
toda la comitiva? ¿cuánto dinero nos
ha costado este desplazamiento a
los burrianenses? Es más es que ni
siquiera el señor Aparisi ejercía de
concejal del área en su momento,
lo era el señor Vicent Granell. No
soy nada sospecha de defender a
Compromís, pero sí de defender el
trabajo bien hecho y en este caso, el
mérito es suyo porque la responsabilidad también lo era. Qué pena que
el afán de protagonismo les impida
ver más allá de su ombligo. Porque
de bien nacidos es ser agradecidos.
Y esta mayoría socialista no es ni
agradecida ni tiene memoria, pero al
final, como todo en la vida, el tiempo
pone a cada uno en su sitio.
mjesus.sanchis@burriana.es
www.ciudadanos-cs.org
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E

n el pleno de toma de posesión de
la nueva corporación el portavoz
del Grupo Municipal de VOX ya se
ofreció a apoyar al equipo de gobierno en
aquellas iniciativas que fuesen encaminadas a mejorar las condiciones de vida y
la prosperidad de los burrianenses.
El tema del denominado PARC LITORAL
debería ser uno de ellos, de hecho VOX
llevaba una propuesta similar en su programa electoral, hasta ahora desconocemos el alcance de la futura inversión y
esperamos que sea lo suficientemente
ambiciosa y no se quede en una actuación de "medio pelo" que es a lo que nos
tienen acostumbrados. Lo que es inaudito, es que el mismo equipo de gobierno haya dejado pasar más de cuatro sin
realizar ninguna labor significativa en la
zona, ni limpieza, ni mantenimiento y por
otro lado permitir que una empresa privada se quede con cerca de 16.000 m2
de nuestro querido Arenal, empresa a la
que el señor Arnandis y el resto de sus
compañeros de gobierno parecen tener
en alta estima, ya que para justificar el
proyecto argumenta, según declaraciones al periódico Mediterráneo (sic) "Será
beneficioso para el ARENAL SOUND, ya que
la nueva zona verde proporcionará sombra
a todos los sounders" .
Con estas declaraciones el equipo de
gobierno del Ayuntamiento de Burriana
tiene claro cual es orden de preferencia
en cuanto a sus políticas, primero una
empresa privada que se apodera por
60.000 € del Arenal de Burriana durante
un mes y medio durante la época estival
y después la ciudadanía.
Esta actitud es, cuanto menos, llamativa. Desde VOX venimos reclamando que
se plantee a la citada empresa un incremento del mísero alquiler de la zona
de acampada hasta alcanzar la cifra de
500.000 €. Si esto se hubiese hecho así
desde hace cuatro años el Ayuntamiento hubiese ingresado a fecha de hoy
2.000.000 € y los fondos FEDER se hubiesen podido dedicar a otros proyectos
en todos los poblados marítimos, desde
la Serratella hasta el Grao, tan necesitados de inversiones.
Desde VOX estamos dispuestos a trabajar y aportar ideas para un bien tan
preciado como el Arenal de Burriana y no
estamos dispuestos a dejar pasar otros
37 años, cuando se construyó el paseo
marítimo en la época del primer Ayuntamiento democrático de la UCD, de abandono y desidia.

Ante “los problemas de maquetación”
de última hora en la impresión del Boletín
de Información Municipal de este més de
Noviembre, adjuntamos los dos últimos
parráfos del artículo de Opinión redactado por el Grupo Municipal VOX.
Parece ser que la vocación de servicio
a Burriana declarada por todos los grupos municipales en el pleno de toma de
posesión se ha transformado para los

miembros del equipo de gobierno, con la
Alcaldesa al frente, en auto servicio.
En aras de la transparencia municipal, pueden comprobar las variaciones
de salarios anuales de algunos de los
componentes del equipo de gobierno
antes de aplicarse la subida del pasado
mes de julio. Juzguen ustedes mismos
las vocaciones.

PLENARIS I JUNTES

Pleno Ordinario Municipal 14-11-19
El Pleno acuerda aprobar por unanimidad fijar como festividades locales para el ejercicio 2020: el día 3 de
febrero, festividad de San Blas y el
día 8 de septiembre, festividad de la
Virgen de la Misericordia.
El Pleno acuerda por mayoría crear
el Consejo Sectorial Municipal de
la Gente Mayor, como órgano asesor y consultivo mediante el cual
se articula la representatividad de
la ciudadanía con el fin de propiciar
un lugar de debate y comunicación,
y con el de crear un marco de participación para la propuesta y promoción de iniciativas en el ámbito
de las políticas públicas que afectan especialmente a las personas
mayores del Municipio. También ha
establecido su composición.
El Pleno acuerda por unanimidad
proceder a la ejecución de la sentencia firme dictada por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo
nº 2 de Castellón el 16 de enero de
2018 en el recurso contencioso
administrativo seguido como Procedimiento Ordinario nº 627/2016
interpuesto por la mercantil EDIFESA OBRAS Y PROYECTOS SA ,
contra acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Burriana de 6 de octubre de 2016 que desestimó el
recurso de reposición interpuesto
contra el acuerdo desestimatorio
de la solicitud de declarar las obras
de construcción del CEIP Cardenal
Tarancón como de especial interés
o utilidad municipal a efectos de la
bonificación en el Impuesto sobre
Construcciones prevista en la Ordenanza Fiscal Municipal.
El Pleno emite el informe Ambiental y Territorial Estratégico de la
modificación puntual n.º 42 del Plan
General de Burriana, resolviéndose
la evaluación ambiental y territorial estratégica por el procedimiento simplificado por considerar que
dicha modificación no tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente y el territorio.

El Pleno queda enterado del dictamen de la Comisión Informativa de
Hacienda y Cuentas,
del informe trimestral del estado
de ejecución del Presupuesto de
Ingresos y de Gastos así como del
movimiento y la situación de la Tesorería de la Entidad formado por la
Intervención y Tesorería Municipal,
correspondiente al segundo trimestre de 2019.
El pleno acuerda por unanimidad
solicitar a la subdirección general
de infraestructuras educativas de
la Generalitat Valenciana el reajuste
de anualidades, para la realización
de la actuación 680 del plan edificant, “Reposición en el mismo solar
del IES Jaume I de Burriana'.
El Pleno rechaza por mayoría la
moción presentada por VOX en la
que el Ayuntamiento de Burriana
insta al Gobierno de la Generalitat Valenciana y a la Conselleria de
Educación, de manera urgente, a:1.
Eliminar la división por áreas de influencia para la elección de centro
escolar. 2. La elaboración de un Decreto para implantar un DISTRITO
ÚNICO escolar. 3. Concertar nuevas
unidades o, en su caso, autorizar la
creación de nuevos centros de iniciativa social en los que se puedan
concertar.
El Pleno rechaza por mayoría la moción presentada por VOX relativa a
la libertad lingüística y la no inmersión lingüística, en la que el Ayuntamiento de Burriana insta al Gobierno de la Generalitat Valenciana
y a la Conselleria de Educación, de
manera urgente, a: 1- Comunicar a
la Conselleria de Educación, Cultura
y Deporte la presente Declaración
Institucional. 2- Comunicar a los
Grupos Parlamentarios de las Cortes valencianas la presente Declaración Institucional para que sirva
como aportación a la Proposición
No de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario VOX Comunidad Valenciana. 3- Instar al Gobierno de

la Generalitat Valencia a derogar la
Ley 4/2018, de 21 de febrero, por
la que se regula y promueve el plurilingüismo en el sistema educativo
valenciano.
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 07-11-19
La Junta de Gobierno Local acuerda aceptar la cesión de uso, por un
periodo de 30 años, de 2.048 m² de
superficie del edificio sito en la calle Valencia, 29-31 de esta Ciudad,
propiedad de la Tesorería General
de la Seguridad Social, con destino
a la instalación de servicios municipales de carácter social. También,
asumir el compromiso de consignar en los presupuestos municipales correspondientes el crédito
suficiente y adecuado para atender las obligaciones económicas
que se deriven del cumplimiento
del contrato de cesión.
La JGL acuerda incoar a la Comunidad de Propietarios Edificio Ibiza,
expediente para la restauración
de la legalidad urbanística, por la
realización, sin previa licencia ni
orden de ejecución, ni declaración
responsable que la legitime, de los
actos de edificación o uso del suelo consistente en rehabilitación
de fachada en edificio de viviendas
(edificio Ibiza) en inmueble sito en
Avda. Jaime Chicharro 24 , así como
por la ocupación de vía pública mediante la instalación de una plataforma elevadora.
Asimismo, se le concede un plazo
de diez días de audiencia contados
a partir del siguiente al del recibo
de la presente, para que alegue lo
que estime pertinente en defensa
de sus derechos y se le ordenar la
suspensión inmediata de los actos
de edificación o uso del suelo así
como la retirada de la plataforma
elevadora.
La Junta de Gobierno Local acuerda
declarar restaurada la legalidad urbanística infringida con la ejecución
de las obras consistentes en el va-
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llado de parcela 462, polígono 46; al
haberse concedido licencia municipal para legalización de las mismas
y de conformidad con el informe
emitido por el Arquitecto técnico
municipal en fecha 8 de octubre de
2019.
La JGL acuerda aceptar el cambio
de titularidad de la licencia de obras
concedida a la mercantil ARGELITA INMUEBLES SL, a favor de la
mercantil ALICOM 2020 SL, para la
finalización de las obras de construcción de tres viviendas en c/ San
Felipe .
La Junta de Gobierno Local acuerda
conceder a la mercantil TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA, la licencia de
obras solicitada para la realización
de una arqueta y canalización en vía
pública en acera de Avda. Unión Europea, para acometida de servicio
de telecomunicaciones a inmueble
sito en el citado emplazamiento.
La JGL acuerda conceder a la mercantil TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA,
la licencia de obras solicitada para
la realización de una arqueta y canalización en vía pública en acera
de c/ La Valletta, para acometida
de servicio de telecomunicaciones
a inmueble sito en el citado emplazamiento.
La Junta de Gobierno Local acuerda conceder a D. P.P.P.A. la licencia
de obras solicitada para instalación
de ascensor en vivienda unifamiliar aislada sita en c/ Migjorn, según
proyecto modificado con visado
CTAC en fecha 18/10/2019.
La JGL acuerda conceder al Sindicato de Riegos de la Comunidad de
Regantes de Burriana, la licencia
de obras solicitada para modernización de instalaciones existentes
en la casa de compuertas sita en pk
4+280 (junto al margen derecho de
la CV-18), en Suelo No Urbanizable
de esta localidad.
La Junta de Gobierno Local acuerda
conceder a la mercantil NOVACALATRAVA SL, licencia de parcelación
para segregar parcela en Sector
Novenes de Calatrava, esquina C/

Viena y C/ Brussel·les Ccn Avenida
Paris.
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 14-11-19
La Junta de Gobierno Local acuerda
declarar desierto el procedimiento abierto para la contratación del
servicio de información meteorológica localizada y personalizada del
municipio, al no haberse presentado ninguna persona natural o jurídica que cumpla las condiciones de
aptitud previstas en el art. 65 de la
Ley de Contratos del Sector Público,
en cuanto a la capacidad de obrar.
También acuerda publicar este
acuerdo en el perfil del contratante.
La JGL acuerda prorrogar el contrato del servicio de mantenimiento e
inspección periódica de las instalaciones eléctricas en los locales de
pública concurrencia y centros de
transformación dependientes del
Ayuntamiento, suscrito con TELECSO SL, por un año más, es decir
hasta el 31 de enero de 2021, en las
mismas condiciones que el contrato
de fecha 1 de septiembre de 2017,
por el importe anual de 25.416,59 €
IVA incluido. También acuerda aprobar los gastos futuros, en 2020 por
importe 23.298,60 € y en 2021:
por importe 2.118,00 € .
La Junta de Gobierno Local acuerda autorizar a Dª J.M.R., D. F.R.C.,
Dª N.J.V., D. R.R.C., y Dª J.M.M, la
división del local sito en c/ Manuel
Peris Fuentes, en dos locales según
los planos aportados y obrantes en
el expediente.
La JGL acuerda ratificar el acuerdo
de desestimar solicitud de revisión
de canon urbanístico, y desestimar
la misma.
La Junta de Gobierno Local acuerda
ejecutar subsidiariamente a cargo de
la mercantil G.A.T QUERCUS SL, los
trabajos necesarios para la retirada
de postes para desvío de instalaciones y sujetar de nuevo el cableado
a las fachadas de las edificaciones
existentes en Camí Artana 14,16 y
18, de conformidad con el informe
emitido por el arquitecto técnico municipal de fecha 3 de julio de 2019.

La JGL acuerda imponer a Dª V.A.S.
y a los herederos de D. F: M.G., la
décima y última 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, 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 Junta de Gobierno Local acuerda
conceder a la mercantil IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SAU,
una prórroga de 6 meses para la
ejecución de las obras de canalización subterránea que conectará una
nueva línea aérea con la red subterránea existente en C/ Francisco
Branchadell
La JGL acuerda conceder a mercantil
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SAU, una nueva prórroga de 6
meses, para el inicio de las obras de
instalación de una línea aérea trifásica a 20 Kv en partida La Huerta
(Vintens).
La Junta de Gobierno Local acuerda conceder a D. B. A. V., la licencia
para obras de impermeabilización
de cubierta en C/ Isaac Albéniz,
cumpliendo las condiciones particulares.
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 21-11-19
La Junta de Gobierno Local acuerda
declarar en la situación administrativa de jubilación a la funcionaria de
carrera Dª. I.M.D., que ocupa una
plaza de técnico de administración
general, con efectos del día 3 de
diciembre de 2019, y agradecerle
los servicios prestados a la Corporación.
La JGL acuerda incoar expediente
sancionador a D. M.M.M., en calidad
de promotor, por presunta infracción urbanística cometida al ejecutar obras sin previa licencia munici-
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pal, consistentes en la construcción
de balsa de riego/piscina entre parcelas del Polígono 9, en suelo No
Urbanizable RC-1 del término municipal.
La Junta de Gobierno Local acuerda
archivar las actuaciones obrantes
en el expediente sancionador, incoado a Dª L.G.S. y a D. D.M.M., en
calidad de promotores, por presunta infracción urbanística cometida
al ejecutar obras sin previa licencia
municipal, consistentes en parcela
del polígono 46, en Camí La Mar de
Vila-real.
La JGL acuerda autorizar el proyecto
de ejecución a D. C.A.S.C., así como
la ejecución e inicio de las obras de
reforma y ampliación de vivienda
sita en c/ Santa Elena 3, conforme a Proyecto de Ejecución visado
CTAC y con las condiciones particulares establecidas en el acuerdo de
otorgamiento de la licencia.
La Junta de Gobierno Local acuerda conceder a Dª I.LL.S., licencia de
parcelación para segregar parcela
en C/ de Juan Pablo II.
La JGL acuerda conceder a COOPERATIVA AGRÍCOLA SAN JOSÉ DE
BURRIANA, la licencia de obras solicitada para ejecución de vallado de
parcela en inmueble situado en AV.
LLOMBAI S/N,.
La Junta de Gobierno Local acuerda conceder a D. J.J.G.C. y Dª P.E.F.,
la licencia de obras solicitada para
construcción de vivienda unifamiliar
adosada y piscina en c/ Bruselas,
según proyecto básico presentado
y obrante en el expediente.
La JGL acuerda conceder a D. A.J.
V.G., la licencia de obras solicitada
para reforma de fachada de vivienda unifamiliar sita en Avda. La Marina, conforme a proyecto básico y
de ejecución presentado y obrante
en el expediente.
La Junta de Gobierno Local acuerda
conceder a la mercantil PROYECTOS
A.M.J. 2017, SL, la licencia de obras
solicitada para reforma y elevación
de vivienda unifamiliar entre medianeras en c/ Comercio y c/ Calvari,

según proyecto básico presentado y
obrante en el expediente.
La JGL se da por enterada de la sentencia dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo núm.1 de
Castelló la cual desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra desestimación de
solicitud de desocupación de fincas
en c/ Juan Lugo y Viver e incoación
de expediente expropiatorio.
La Junta de Gobierno Local se da por
enterada del auto dictado por el Juzgado Contencioso Administrativo
núm.1 de Castellón, el cual dispone
que no ha lugar a la suspensión de
resolución recurrida desestimando
la medida cautelar interesada.
La JGL se da por enterada de las
declaraciones responsables para la
ejecución de las obras: 8478/2019,
8952/2019,
8955/2019,
9120/2019,
9125/2019,
9166/2019,
9170/2019,
9328/2019,
9711/2019,
9738/2019,
9921/2019,
10158/2019 Y 10485/2019.
La Junta de Gobierno Local acuerda adjudicar a INTUR ESPOR SL.,
el servicio de ejecución de los programas deportivos municipales,
del servicio de vigilancia, control,
socorrismo y primera asistencia
de urgencia en la piscina cubierta
municipal y del servicio de apertura, información, vigilancia, control y
cierre de las instalaciones deportivas municipales en los pabellones
polideportivos municipales, en el
campo de fútbol municipal San Fernando y en el complejo deportivo
municipal Llombai, de conformidad
con las condiciones previstas en los
pliegos reguladores de la contratación y en la oferta presentada, por el
importe total anual de 408.543,33
euros IVA incluido.
También acuerda autorizar y disponer el gasto futuro total de
408.543,33 € correspondientes a
una anualidad del año 2020, y l de
408.543,33 € correspondientes a
una anualidad del año 2021, ambos
gastos condicionados a la existencia de crédito adecuado y suficiente

para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio
correspondiente.
La JGL acuerda ratificar el acuerdo
adoptado por la Junta de Gobierno
Local en fecha 19 de julio de 2019,
por el que se desestima la solicitud formulada 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.
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 28-11-19
La Junta de Gobierno Local acuerda
declarar en la situación administrativa de jubilación al funcionario de
carrera D. L. M.B., que ocupa una
plaza de agente de la Policía Local
con efectos del día 30 de diciembre
de 2019, que será el último día de
prestación de servicios en activo y
también agradecerle los servicios
prestados a la Corporación.
La JGL acuerda declarar en la situación administrativa de jubilación
al funcionario de carrera D. M. F. G.,
que ocupaba una plaza de subalterno con efectos del día 6 de mayo
de 2019, que fue el último día de
prestación de servicios en activo, y
agradecerle los servicios prestados
a la Corporación.
La Junta de Gobierno Local acuerda
no admitir la proposición presentada
por Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España
SAU por no cumplir los requisitos del
Pliego de Prescripciones Técnicas
(PPT) y adjudicar a Base 10 Informática SL, al haber obtenido la mayor
puntuación y cumplir los requisitos
previstos en los pliegos, por el precio
total de 39.622,53 € , el suministro
de elementos necesarios para la actualización de la infraestructura virtual del Ayuntamiento, cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional en el marco del Programa
Operativo de Crecimiento Sostenible.
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PLENARIS I JUNTES
La JGL acuerda autorizar la devolución del importe de 120 € depositado como garantía del suministro en
régimen de arrendamiento y trabajos de colocación y retirada de sillas
y mesas, (2.050 sillas para la batalla
flores y 4.000 sillas y 500 mesas fiesta paella Misericordia 5/09/2018
y 1.000 sillas y 120 mesas fiesta
paella Sant Blai 2/02/2019) a favor
de la empresa Espectáculos Talia.
La Junta de Gobierno Local acuerda
conceder a la mercantil SANTATECLA ARQUITECTOS SLP, como adjudicataria del contrato de la redacción de los proyectos, documentos
técnicos y dirección facultativa para
la construcción y puesta en funcionamiento de un nuevo Centro de
Enseñanza que ha de sustituir el
actual IES Jaume I , financiado por
la Generalitat Valenciana a cargo
del programa Edificant, una prórroga de dos semanas en el plazo de
entrega del proyecto de ejecución y
estudios asociados (instalaciones,
proyecto de actividad, certificación
energética, estudios de seguridad y
de gestión de residuos) fijándose un
nuevo plazo máximo hasta el día 13
de diciembre de 2019.
La JGL acuerda conceder a la mercantil BLUE DEC, SL, como adjudicataria del contrato de obras de “Adecuación del entorno de Sant Blai”,
cofinanciado por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional en el marco
del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020, una
prórroga de dos meses en el plazo
total de ejecución de las obras, debiendo estar concluidas en fecha 31
de enero de 2020.
La Junta de Gobierno Local acuerda
adjudicar a la mercantil PL SPORTS,
SL, como licitador a cuyo favor ha
recaído la propuesta de adjudicación por ser el candidato con mejor
puntuación, el contrato de obras
de “Adecuación del polideportivo
antiguo de la Bosca”, incluidas en
el Plan de Cooperación Provincial
de Obras y Servicios para el año
2019 “Plan Castellón 135”, por un
importe de 45.934,29 € (IVA inclui-

do), con un plazo máximo de ejecución de 8 semanas y 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 colocación de 240 asientos adicionales a los indicados en
el proyecto, valorada en 2.657,47€
(IVA incluido).
La JGL acuerda aceptar el justiprecio fijado por el Jurado Provincial
de Expropiación Forzosa dictadas
en los expedientes relativos a la
valoración de las parcelas n.º 8, 9
y 10 del proyecto de expropiación
de los terrenos necesarios para el
ensanche de la calzada actual de la
carretera del Grau de Burriana, con
destino a la ejecución de un carril
bici y paso peatonal, propiedad de
SAFIAGRO, SA, que asciende a la
cantidad total de 23.670,59 €, de
los que 12.142,97 € (5% de premio
de afección incluido) corresponden al justiprecio de la parcela 8;
3.440,68 € (5% de premio de afección incluido) corresponden al justiprecio de la parcela 9; y 8.086,94 €
(5% de premio de afección incluido)
corresponden al justiprecio de la
parcela 10.
También acuerda aprobar, disponer y reconocer el gasto y ordenar
el pago a favor de la mercantil SAFIAGRO, SA, del importe total de
2.374,03€, en concepto de diferencia entre el justiprecio ya satisfecho
por este Ayuntamiento en fecha 8
de abril de 2019 y el fijado por el
Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa en resoluciones de 20 de
junio de 2019, con cargo a la aplicación denominada “EDUSI Expropiación carril bici carretera del grao”.
La Junta de Gobierno Local acuerda
señalar el próximo día 4 de diciembre de 2019, a las 8.00 horas, a fin
de ejecutar los trabajos necesarios
para el restablecimiento de las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público del inmueble sito en C/ Cullera, consistentes
en limpieza de parcela y retirada de
restos a vertedero.

La JGL acuerda desestimar la solicitud formulada por D. J.A.A.C., en lo
relativo a la declaración de situación
individualizada de minimización de
impacto territorial de la edificación
construida en la parcela 93 del polígono 3 de suelo no urbanizable,
habida cuenta que ya se consideran
iniciados los trámites por vía del
art.197 de la LOTUP.
La Junta de Gobierno Local acuerda
declarar parcialmente restablecida la legalidad urbanística infringida con la ejecución de las obras
consistentes en la construcción de
una solera, un almacén trastero de
unos 20 m² y otro adosado de unos
10 m2, así como de las dos terrazas
adosadas a los trasteros, ejecutados en parcela 149 del polígono 51,
en Camí Sta. Pau, en suelo No Urbanizable de este término municipal.
La JGL acuerda conceder a la mercantil SATINE FACTORY S.L., la licencia de obras solicitada para derribo
de dos edificios entre medianeras
sitos en Pl. Mayor, según proyecto
visado CTAC en fecha 15/07/2019.
La Junta de Gobierno Local acuerda conceder a Dª M.P.P.G. y a D.
J.M.A.LL., la licencia de obras solicitada para reforma de vivienda
unifamiliar aislada y construcción
de piscina en C/ Malvarrosa, según proyecto visado CTAC en fecha
07/11/2019.
La JGL acuerda conceder a D. A.B.C.,
la licencia de obras solicitada para
demolición de dos hiladas de bloque
de hormigón y levantado de planchas de policarbonato en inmueble
sito en Camí La Coixa.
La Junta de Gobierno Local se da por
enterada de las declaraciones responsables para la ejecución de las
obras: 93/2019 y 7811/2019.

NFORMACIÓ MUNICIPAL
FARMÀCIES DE GUÀRDIA
DESEMBRE 2019

Almela Castillo
C/ del Raval 36.......................................1, 12, 23
Beltrán Martinavarro
Av. de Llombai, 1....................................2, 13, 24
Doménech Font
C/ del Maestrat, 28...............................3, 14, 25
Gascó Musoles
Pl. de les Monges, 12...........................4, 15, 26
Lloris González
C/ del Barranquet, 25..........................5, 16, 27
Medina Badenes
C/ del Finello, 15....................................6, 17, 28
Muñoz Melchor
camí d’Onda, 41.....................................7, 18, 29
Peirats Santa Àgueda
C/ de la Tanda, 22..................................8, 19, 30
Terrádez Navarro
C/ de Federico García Lorca, 19.......9, 20, 31
Terrádez Fuster
C/ de Sant Vicent, 6.................................. 10, 21
Vernia Sabater
C/ del Progrés, 17..................................... 11, 22
FARMÀCIES DE GUÀRDIA
GENER 2020

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

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
José Miguel Batalla Rubert (agost)
Lola Calvo Molés (setembre)
Sofía Peirats Moreno (setembre)
David Chiva Mataix (setembre)
Abel Peirats Renau (setembre)
Tamara Moreno Martínez (setembre)
Jordi Alós Calvo
María Cantavella Rosales
Martín Miró Molés
Laia Sierra Peris
Noa Peris Núñez
Xavi Isach Ballester
Martina Gual Le
Leah Gual Le
Helena Gual Le
Youssei Warkach Rico
Bruno Quesada Mezcua
Salma Lahrimi
Lucas Saura Jiménez
Carlos Gil Ros

DEFUNCIONS
Cristóbal Jiménez Ballesteros........................................................87
Juan Felip Safont..................................................................................73
Irene Mingarro Caballero................................................................ 85
Elena Peirats Santa Agueda.......................................................... 55
Antonia Saura Fito.............................................................................102
Emilio Rubira Lázaro...........................................................................92
María Pérez Morales...........................................................................92
Dolores Muñoz Gil............................................................................... 90
Vicente Vilar Ros.................................................................................. 88
José Escrivà San Pedro......................................................................73
Blas José Moragrega Valls.............................................................. 64
Julio Guerola Gargallo....................................................................... 86
Dolores Saborit Borja......................................................................... 91
Vicente Llácer Guerola......................................................................87
Dolores Ferrer Mesado..................................................................... 86
Natalia Sánchez Villanueva............................................................ 91
Dolores Jiménez Torres..................................................................... 89
Manuel Ros Varella............................................................................. 90
María Collado Ibañez......................................................................... 86
M. Dolores Robles Vivó..................................................................... 66
Ana María Tena Garcia...................................................................... 65
Eva María Rodríguez Gómez.......................................................... 43
José Díaz Toledo....................................................................................82
Josefa Hidalgo Soto............................................................................ 90
Teresa Pastor Blasco........................................................................... 81
Araceli Romero Garcia.......................................................................78
María Espert Torres............................................................................ 86

MATRIMONIS
Roberto Almela Fortea i María Belén Rubert Enrique
Vicente Cuevas Goterris i Marta Arnandis Sánchez
Pablo Emanuel Gallo i Tamara de la Cruz Martos
Francisco Gallardo Chinchilla i Sandra Cuesta Barrio
Jesús Martínez Adell i Neus Planelles Bort
David Monfort Marañón i Jessica Serrano Miralles

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

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
Creu Roja ........................................964 51 76 07
Hospital La Magdalena .............964 24 44 00
Hospital Provincial ......................964 35 97 00
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
Centre Cultural La Mercé ..........964 51 00 10
Parc Comarcal Bombers .............................. 085
Estació RENFE .............................902 43 23 43
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

serratella

COSTES INICIA LES OBRES
EN EL LITORAL DE LA SERRATELLA

E

Realitzen un doble mur de contenció per a reforçar la zona de la Serratella

l regidor delegat de la zona marítima, Vicent
Aparisi, juntament amb el president de l'associació de veïns, Ximo Sanahuja, van visitar
les obres de reparació pels temporals de setembre de 2019 que s'estan realitzant al litoral de la
Serratella de Borriana.
L'obra, que té un pressupost de 191.273,86 euros, té un termini màxim d’execució de 5 mesos.
En aquestes obres es durà a terme la construcció
d'un doble mur de contenció d'aigües per tal de
protegir la zona, així com l’adequació de l'espai per
evitar inundacions i millorar la façana marítima.
El regidor ha agraït als tècnics de Costes la seua
implicació, una vegada més, en la millora de les
zones marítimes de la ciutat de Borriana i, en especial, d'aquesta zona del litoral de la partida de
la Serratella.
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