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L’Equip de Govern Acord per Borriana  ha aconseguit 
que el festival Arenal Sound del 2016 per primera 
vegada no tindrà cap cost per a l’Ajuntament.

 Acord per Borriana comunica que l’empresa del festival 
es compromet a pagar la neteja exterior del recinte del 
festival , les despeses extres del dispositiu de la Policia 
Local i les despeses en via pública que sempre ha hagut 
de pagar l’Ajuntament. Una quantitat que ascendeix a 
100.000 euros, dels quals l’Ajuntament  paga 68.200 en 
extres pel dispositiu especial de la Policia Local; 25.000 
euros en neteja i quasi 10.000 euros en via pública.  
L’Equip de Govern declara que amb  el preacord per 
al Arenal del 2016 totes aquestes despeses les pagarà 
l’empresa organitzadora del festival, el que suposarà 
cost zero per a l’Ajuntament de Borriana.

 Acord per Borriana aconsegueix també la reducció 
de la zona de descans Arenal “B” a 4.000 persones, la 
qual cosa comportarà un alliberament de l’espai per al 
desplaçament dels ciutadans per la zona de la platja. 
A més, l’Equip de Govern aconsegueix millores en les 
instal.lacions del festival per al Arenal Sound  del 2016.

Altres millores és que es fomentaran les zones de 
descans de la Malvarrosa per tal d’alliberar la primera 
línia de platja i millorar els accessos dels veïns i veïnes 
de la zona Marítima.

 En aquest preacord amb l’empresa del Arenal Sound 
, l’Equip de Govern aconsegueix també  que part dels 
beneficis de l’empresa reverteixen en la ciutadania de 
Borriana, com ara en millores del serveis socials,  d’ 
activitats culturals, esportives i medi ambientals. Açò 
farà que hi haja un impacte directe en beneficis per al 
municipi de Borriana.

Com se sap, Acord per Borriana està format per 3 forces 
polítiques (PSOE, Compromís i Podem per Borriana), 
amb sensibilitats diferents cadascuna d’elles, per la 
qual cosa la postura durant les negociacions per a 
aclarir les condicions del pròxim Arenal Sound no han 
sigut uniformes.

EL FESTIVAL ARENAL SOUND DEL 2016 TINDRÀ COST ZERO 
PER A L’AJUNTAMENT

L’objectiu de les tres forces polítiques de l’Equip 
de Govern ha sigut sempre aconseguir les millors 
condicions per al poble de Borriana, encara que no s’ha 
estat d’acord amb tots els punts.

La Postura de “Podem Borriana” en un d’aquets punts 
era la realització d’una consulta ciutadana a tots els 
veïns i veïnes de la localitat per a saber la seua valoració 
i per a negociar unes condicions que reflectiren  el 
sentir de la majoria de la població.

Per la seva banda, els socialistes eren partidaris d’ 
eliminar el caming B, per millorar els accessos per 
als veïns i descongestionar la zona de l’Arenal encara 
que comprenent que ha de ser de manera progressiva, 
fomentant l’activitat del Malvarosa per fer-ho  atractiu i 
no de forma radical. 

Per la seua part, Compromís per Borriana ha manifestat 
el seu desacord en la reducció progressiva de la zona 
d’acampada Arenal “B”, sent la seua posició la retirada 
total d’aquesta zona d’acampada.

 A pesar de les diferències, els tres grups de l’Equip 
de Govern han prioritzat els punts en els quals estaven 
tots d’acord a fi de millorar les condicions de la 
celebració per a l’any que ve del festival Arenal Sound 
i que el festival tinga una repercussió positiva en els 
veïns i veïnes de Borriana.
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FE D’ERRADES BIM 425 AGOST

EL BIM “EL PLA” és una publicació gratuïta que 
els ciutadans podran trobar periòdicament a les 
oficines municipals. Si el lector troba qualsevol 
deficiència en la distribució o en l’adquisició de
la publicació, es prega fer el corresponent sugge-
riment a la redacció per poder oferir un millor 
servei d’informació. El Butlletí no comparteix 
necessàriament les idees expressades als arti-
cles signats.

En la pàgina 31 deia “La resta de grups: el porta-
veu del Partit Popular, Juan Fuster, obté 11 vots (...)” i 

el text correcte és: “La resta de grups: el portaveu del 

Partit Popular, Juan Fuster, obté 7 vots (...)”

En la pàgina 11 en la noticia de ACODIS la fotografia 

correcta es la següent:

ANUNCIE’S EN EL BIM (Tarifa per inserció)

1 mòdul.............................................30 euros

2 mòduls...........................................60 euros

1/2 pàgina.......................................120 euros

1 pàgina..........................................240 euros

Contraportada................................300 euros

més 21% d’IVA
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BALANÇ POSITIU DE LA CELEBRACIÓ DE L’ARENAL SOUND
El regidor de Seguretat, Javier Gual, considera un èxit 
el dispositiu policial de seguretat que ha funcionat 
segons el que s’havia previst durant els dies del festival. 
A més, destaca la ràpida actuació de l’Ajuntament 
i del Pla d’emergències municipal, el primer de la 
Comunitat Valenciana, que es va aplicar durant els dies 
de pluja en què es va fer un reallotjament voluntari dels 
sounders en locals municipals. Javier Gual ha dit que 
el primer dia van ser al voltant de 890 joves els que van 
ser reallotjats de manera voluntària entre la Casa de la 
Cultura i la Llar Fallera i el segon dia vora 1.290 entre 
la Llar Fallera, la Casa de la Cultura i el poliesportiu 
Sant Blai.

Respecte al trànsit, el regidor ha manifestat que, a 
pesar que enguany la Policia Local de Borriana ha 
fet el seu treball en solitari, no s’han produït grans 
problemes de circulació. Només n’hi ha hagut en 
alguns punts de Novenes de Calatrava i la raó ha sigut 
perquè s’ha incrementat en 100 el nombre d’autobusos 
que han arribat a Borriana amb motiu del festival. A 
més, el dispositiu es va avançar al matí del 27 de juliol 
i va finalitzar a les 14 hores del 3 d’agost.

El regidor ha agraït el gran treball realitzat els dies de 
celebració del festival pels agents de la Policia Local, 
els bombers del Consorci Provincial i altres forces de 
seguretat de l’Estat; així com la Creu Roja i Protecció 
Civil, sobretot els dies de dijous i divendres, la nit en 
què a causa de la meteorologia va haver-hi els majors 
problemes.
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CORPORACIÓ MUNICIPAL

CULTURA, PATRIMONI, 
ESPORTS I MITJANS DE 

COMUNICACIÓ. 
Vicent Granel Cabedo

TURISME, AGRICULTURA 
I NORMALITZACIÓ 

LINGÜÍSTICA. 

Santi Zorio Clemente

POLÍTIQUES ACTIVES 
D’OCUPACIÓ, COMERÇ, 

CONSUM, MERCAT I 
IGUALTAT. 

Inma Carda Isach.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
I REGENERACIÓ 
DEMOCRÀTICA, 

TRANSPARÈNCIA, 
COMUNICACIÓ CIUTADANA 

I NOVES TECNOLOGIES. 

Cristofer del Moral 
Espinosa.

SERVEIS SOCIALS, GENT 
GRAN, INTEGRACIÓ I 

SANITAT. 

Manel Navarro Ruiz

ALCALDESSA I 
REGIDORA D’EDUCACIÓ. 

Maria Josep Safont Melchor

SERVEIS PÚBLICS, VIA 
PÚBLICA, CEMENTIRI, 

PESCA, ZONA MARÍTIMA I 
SANTA BÀRBARA. 

Vicent Aparisi Juan

HISENDA. 

Cristina Rius Cervera

INTERIOR, PERSONAL I 
SEGURETAT. 

Javier Gual Rosell

JOVENTUT, FESTES I 
FALLES. 

Lluïsa Monferrer Aguilella

URBANISME, ACTIVITATS I 
MEDI AMBIENT. 

Bruno Arnandis Ventura

PP, Portaveu 

Juan Fuster Torres

Ana Montagut Borillo Iñigo Losada Breitlauch Enrique Safont Melchor Victoria Mª Marín Fuentes Carlos Solá Peris

José Ramón Calpe· PP

Rosa Marco· PSOE

Javier Perelló PP

MªJosé Almela·PSOE

Juan Granell· PP

Manuel Royo·PSOE

Esther Pallardó· PP

Mercedes Sanchordi·PSOE

Belén Sierra· PP

Daniel Vidal·CIBUR

Mercedes Giménez·PP

Joaquín Sorlí·CIBUR

Mª Consuelo Suay Moner

CIBUR. Portaveu, 
Mariola Aguilera Sanchis

Antonio Sáchez Avilés Ciudadanos. 
María Jesús Sanchis Gual

REGIDORS QUE HAN EIXIT



INFORMACIÓ MUNICIPAL

ÀMPLIA OFERTA CULTURAL, 
LÚDICA I MUSICAL PER A LES  
FESTES DE LA MISERICÒRDIA

Borriana amplia l’oferta musical, cultural i lúdica per a 
aquesta edició de les festes de la Misericòrdia, que se 
celebraran a la localitat del 4 al 13 de setembre. Així ho 
ha anunciat la regidora de festes, Lluïsa Monferrer, en 
la presentació del programa de les festes.
La regidora ha destacat que “l’Ajuntament ha fet un 
esforç per diversificar els actes i ampliar el ventall 
d’activitats perquè arriben a tots els veïns i veïnes 
de Borriana”. Lluïsa Monferrer ha dit que “açò és un 
primer pas, atés que l’equip de govern fa poc de temps 
que està funcionant, però que ja es pensa a ampliar i 
oferir altres novetats amb vista a pròximes edicions de 
les festes”.
D’aquesta manera, la regidora de Festes ha destacat 
la primera de les novetats, com són els concerts de 
grups locals i de grups en valencià, que tindran com a 
escenari la plaça de la Mercé. Així, el 6 de setembre, 
a les 23 hores, se celebrarà el concert de grups locals 
amb les actuacions de Salvando a María, Conducta 
Impropia, Entropía , Ella no quiere i del cantautor Ángel 
Cerezuela.
Una altra de les novetats importants serà la nit del 
dilluns 7 de setembre, amb la celebració del concert 1er 
Sona Borriana amb les actuacions de Pepet i Marieta, 
Smoking Souls i Tardor. D’aquesta manera, l’equip de 
govern pretén recuperar els concerts de música en les 
festes i al mateix temps potenciar el valencià.
A més, hi haurà un altre concert d’un grup local, Gorila 
Lounge Music, el 10 de setembre a les 23 hores, també 
a la plaça de la Mercé. El mateix dia, hi haurà a la nit 
l’actuació de l’actor valencià Ferran Gadea en el Teatre 
Payá, conegut per la seua participació en la sèrie 
L’Alqueria Blanca.
La regidora de Festes ha explicat també que en 
aquestes festes s’ha introduït una altra novetat, com 
són tres dies d’activitats infantils perquè xiquets i pares 
i mares puguen gaudir tots junts d’aquests actes. Els 
dies dedicats als més menuts de la casa seran el primer 
cap de setmana de festes, els dies 5 i 6 de setembre, a 
partir de les 18 hores, i l’últim dissabte, 12 de setembre, 
també a la plaça de la Mercé. A banda, cal destacar que 

es manté el dia de les paelles i el Casal del vi i de la 
tapa, que torna cada dia a la seua ubicació a la Terrassa 
Payà.
Lluïsa Monferrer ha destacat també que “s’ha habilitat 
un nou recinte de la marxa que serà obert i gratuït 
per a tot el públic, a diferència d’altres anys en què 
s’havia de pagar entrada. Aquest nou recinte estarà 
ubicat a la plaça dels Jardins en Novenes de Calatrava. 
L’Ajuntament ho ha fet així perquè els joves no hagen de 
pagar una entrada, com ha ocorregut en anys anteriors”.
La regidora de Festes ha destacat també l’Entrada 
de penyes, que tindrà lloc el pròxim divendres, 4 de 
setembre, a partir de les 20 hores. Cal destacar també 
la desfilada de fanalets que se celebrarà el dilluns 7 
de setembre a les 22.30 hores, amb la participació de 
la Coral Infantil Borrianenca i la Colla de Dolçainers i 
Tabaleters.
A banda, la regidora ha explicat que es mantenen 
17 bous, els mateixos que l’any passat, i ha volgut 
agrair la gran participació de les penyes en les festes 
de la Misericòrdia, algunes de les quals enguany 
commemoren el seu 20 o 25 aniversari.
Les festes de la Misericòrdia 2015 de Borriana 
conclouran el diumenge 13 de setembre amb la 
tradicional Batalla de flors i el castell de focs artificials, 
a partir de les 21 hores.
A partir de dilluns es podrà recollir el llibret de festes 
en l’Ajuntament de la localitat, encara que ja es pot 
consultar en la web municipal www.burriana.es

17 BOUS  DE CARRER PER A 
LES FESTES
La regidora de Festes de l’Ajuntament de Borriana, 
Lluïsa Monferrer, ha presentat el cartell dels bous de 
les festes de la Misericòrdia 2015. 
La regidora de Festes, Lluïsa Monferrer, ha destacat 
que ”s’han contractat esquellers per a tots els dies 
per aconseguir tancar els animals sense necessitat 
d’utilitzar cordes i respectar al màxim les condicions 
físiques dels bous”. A més, segons la regidora, “la 
divisa amb els colors de la ramaderia que posen al 
bou abans d’amollar-lo anirà amb veta adherent per 
evitar qualsevol dolor a l’animal”. A banda, s’instal·larà 
un hospital de campanya per als correbous. També ha 
remarcat que ”l’import de la carn de bou es destinarà 
enguany a finalitats socials a la mateixa localitat”.
La regidora de Festes, Lluïsa Monferrer, ha explicat 
que “el cartell inclou sis bous de carrer, del 5 al 12 de 
setembre, i dos correbous”. Un dels correbous tindrà 
lloc el diumenge 6 de setembre a les 23.30 hores i 
coincidirà amb bou embolat. L’altre es farà el dissabte 
12 de setembre a les 13 hores.
D’altra banda, la regidora ha indicat que hi haurà tres 
nits de bous embolats, que seran les nits del dissabte 
5, el dimecres 9 i l’últim dissabte de festes, 12 de 
setembre.
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DEMANDA SUPRAMUNICIPAL 
PER EXIGIR A LA DIPUTACIÓ 
QUE ACTUE EN LA LLUITA 
CONTRA ELS MOSQUITS

EL REGIDOR DE SANITAT DIU 
QUE EL PP NO VA DONAR 
SOLUCIÓ A LES PETICIONS 
CONTRA ELS MOSQUITS

L’Ajuntament de Borriana s’ha adherit a la reivindicació 
conjunta dels municipis de la província de Castelló 
per reclamar a la Diputació que assumisca les 
competències que li corresponen en la lluita contra la 
plaga dels mosquits.

El regidor de Sanitat de Borriana, Manel Navarro, ha 
assistit a la reunió de regidors de la província que s’ha 
celebrat a Almassora. Els 13 regidors de Borriana, 
Almassora, Castelló, Vila-real, Torreblanca, Nules, la 
Vall d’Uixó, Alcalà de Xivert, Almenara, Betxí, Xilxes, 
Benicarló i Moncofa han acordat elevar a la Diputació 
la demanda perquè assumisca les competències que li 
corresponen per llei en la lluita contra els mosquits i 
impulse de manera immediata les accions necessàries a 
les localitats de la província, tant de costa com d’interior, 
per tractar d’eradicar la proliferació de mosquits. 
Unes plagues que aquest estiu, a conseqüència de les 
elevades temperatures i de les pluges ocasionals, estan 
causant més problemes que altres anys, sobretot a les 
zones marítimes.

El regidor de Sanitat de l’Ajuntament de Borriana, Manel 
Navarro, ha assegurat que, “en cas que la Diputació no 
assumisca les fumigacions que li pertoquen legalment, 
els ajuntaments estudiaran la possibilitat de prendre 
les mesures legals que corresponguen”. 

El regidor de Sanitat de l’Ajuntament de Borriana, 
Manel Navarro, aclareix que l’empresa encarregada de 
les fumigacions contra els mosquits està actuant sobre 
les més de 360 sol·licituds rebudes de particulars. Unes 
sol·licituds que, segons Manel Navarro, “van entrar en 
aquest Ajuntament durant l’anterior govern del PP i no 

van ser ateses quan calia, sent els anteriors governants 
els que en aquell moment havien de donar solució 
als problemes dels ciutadans, mentre que ara estan 
reclamant que siguen ateses”.

El regidor Manel Navarro assegura que les 367 peticions 
han sigut traslladades a l’empresa encarregada, “però el 
problema és que s’ha arribat tard perquè les actuacions 
de reforç es varen realitzar al juny amb l’actual equip 
de govern, quan les actuacions preventives haurien 
d’haver-se fet amb molts mesos d’antelació”.

Segons Navarro, “es va presentar al municipi una 
empresa, de gran pes en el sector de la fumigació, 
amb helicòpter per a fumigar, però no va ser atesa 
per l’anterior govern del PP. És més, aquesta mateixa 
empresa tenia una reunió amb diversos municipis veïns 
i un regidor de l’anterior corporació es va presentar-hi 
posant en dubte aquestes actuacions aèries”. Davant 
d’açò, Manel Navarro matisa que “les actuacions aèries 
no estan prohibides, cal regular-les perquè no afecten 
zones protegides i es poden fer en focus realment 
importants dins de la llegalitat”.

Navarro indica que el que s’ha fet ara és modificar 
les planificacions d’actuacions, “cosa que ha sigut 
necessària per a no repetir accions i reforçar les 
fumigacions ara a l’estiu als llocs on realment ha 
calgut”. El regidor recorda que amb una partida de 
25.000 euros, heretada de l’anterior govern, “no es va 
fer una reserva de diners per a urgències contra aquest 
problema”. ”Aquestes dues empreses en l’anterior 
govern popular actuaven en tot el terme municipal i això 
vol dir que hi havia setmanes que podien coincidir en 
una mateixa zona, deixant altres zones descuidades, o 
duplicar actuacions sobre la mateixa zona”.

De fet, “les partides que estaven veritablement en 
negatiu han sigut altres, com les de festes, publicitat 
o protocol, per això s’ha hagut de fer la modificació 
de crèdit perquè ens havien de fer unes festes com 
Borriana es mereix”.

Ara, “el que hem fet és modificar la manera d’actuar 
per a no repetir actuacions, delimitant molt bé el que és 
la zona de la costa i la resta del terme municipal”.

El regidor de Sanitat adverteix que “una bona prevenció 
és la base fonamental per a evitar aquests problemes 
i el PP ho va realitzar molt malament”. “Si s’han 
incrementat els focus de mosquits”, diu Manel Navarro, 
“ha sigut per la confluència de diverses circumstàncies, 
com la falta de prevenció quan calia, i l’estiu atípic 
que estem patint, amb pluges i ones de calor que han 
afavorit la proliferació d’aquests insectes”.

El regidor reitera que “el problema ha adquirit caràcter 
de salut pública, per la qual cosa les institucions que 
ens emparen han d’implicar-se i actuar; i per ordre 
de pes i proximitat la Diputació és la primera que ha 
d’assumir les competències que li pertoquen”.
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TRES NOVES GALERIES EN EL 
REFUGI ANTIAERI DE LA GUERRA 
CIVIL
Borriana ha descobert tres galeries noves en el refugi 
antiaeri de la Guerra Civil  ubicat en el camí d’Onda. 
El regidor de Patrimoni, Vicent Granel, ha assegurat 
“que es tracta d’una descoberta molt important i ara 
l’ajuntament estudiarà la possibilitat de continuar els 
treballs per tal de descobrir quines eren les dimensions 
reals d’aquest refugi construït durant la Guerra Civil 
Espanyola”.

Les tres galeries descobertes han aparegut després 
de diferents treballs d’excavacions que “podrien tindre 
continuïtat més enllà al llarg d’aquesta zona de la 
localitat, de la que desconeixem plànols i cap on es 
dirigeixen”, assegura Granel.

L’Equip de Govern va apostar fa un mes per continuar 
amb les excavacions en aquest projecte que realitza 
actualment la Universitat Politècnica de València sota 
la direcció de l’arquitecte, Iván Cabrera. L’objectiu es 
conèixer quina era la vertadera dimensió del refugi 
antiaeri que té el seu començament en l’església de 
Sant Josep dels Carmelites i que discorre de manera 
soterrània fins més enllà del quiosc de la música, situat 
al Camí d’Onda.

El regidor de Patrimoni, Vicent Granel, ha destacat 
que “l’Ajuntament estudia prolongar els treballs amb 
l’objectiu de posar en valor aquesta part del patrimoni 
històric de la ciutat i fer-lo visitable turísticament’’. 
“Precisament, l’objectiu d’aquesta primera actuació 
està sent conèixer la longitud real d’aquest braç, 
mitjançant la retirada d’àrids”, destaca el regidor. 

Granel destaca que  “l’informe preliminar de l’arquitecte 
determina que l’obra va ser realitzada amb una gran 
qualitat i perfecció geomètrica i amb una depurada 
tècnica constructiva” i que “el projecte inicial confirma 

que es va fer així en el seu dia per a garantir al màxim 
la seguretat dels ciutadans mentre es refugiaven de les 
bombes durant la guerra”.

L’AJUNTAMENT RECULL LES 
PROPOSTES  DEL GRUP PER A
LA RECERCA DE LA MEMÒRIA 
HISTÒRICA

L’Ajuntament ha recollit les propostes del Grup per a 
la Recerca de la Memòria Històrica i col·laborarà amb 
este col·lectiu per a recuperar la memòria de Borriana, 
dels homes i dones que van viure la Guerra Civil i la 
repressió franquista. L’Equip de Govern treballa ja per 
a retirar la Medalla de la ciutat al dictador Francisco 
Franco, una retirada que es proposarà en el pròxim Ple 
municipal.

Entre les actuacions que es faran destaca l’eliminació 
d’honors i distincions a polítics i militars colpistes 
que encara puguen estar vigents. L’eliminació de la 
nomenclatura al·lusiva al colp d’Estat en els carrers de 
Borriana o el recordatori de l’exconvent de la Mercé  com 
a lloc de reclusió i internament de milers persones. Es 
proposa col·locar una placa commemorativa en la Casa 
de Cultura per a recordar els anys en què va ser presó.

També es proposa ampliar el reconeixement i crear una 
“sala de la Memòria”, amb panells informatius amb les 
fotografies de què disposa el Grup sobre el que va ser 
la presó per a recordar a totes les persones que hi van 
estar empresonats.
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S’OBRIRAN LES PORTES DE 
L’ESCOLA INFANTIL PRÍNCEP 
FELIP AL SETEMBRE

L’Ajuntament de Borriana treballa en l’obertura de 
l’Escola Infantil Príncep Felip per al pròxim mes de 
setembre. L’equip de govern ha manifestat que “si 
en l’actualitat ens trobem en una situació penosa del 
centre, és per responsabilitat exclusiva del PP, que ha 
actuat amb una desídia absoluta en aquesta matèria, 
per no dir mala fe”.

L’edil, Javier Gual, ha lamentat que “la regidora, Ana 
Montagut, ha comparegut durant molts anys davant 
els mitjans de comunicació on ha llançat desenes de 
titulars falsos, tant sobre les presumptes guarderies 
municipals que pretenia construir a Borriana darrere 
de la Llar Fallera -mai portades a efecte-, com sobre 
els seus plans per a l’Escola Infantil Príncep Felip, que 
no ha fet una altra cosa que bloquejar”. El regidor ha 
destacat que “resulta hipòcrita que s’acuse l’equip de 
govern actual de desídia, quan precisament la regidora 
del PP mai s’ha pres de debò l’assumpte. Bona prova 
d’això és que des de l’any 2009 la legislació autonòmica 
obligava a comptar amb tot un seguit de requisits 
formals que el govern del PP no va demanar fins al 
2014”.

Una de les primeres decisions que  va adoptar l’equip 
de govern,  per urgència, “va ser continuar amb 
el procediment que el PP havia deixat obert per a 
l’adjudicació de l’Escola Infantil; i si les empreses 
es van retirar -tant en aquesta convocatòria com en 
la posterior- va ser per un motiu clar; la inviabilitat 
econòmica, i és perquè, com hem vingut sostingut des 
del principi, l’educació no és un negoci”.

L’equip de govern indica que “la petició de les regidores 
de l’oposició d’eliminar el patronat existent és 
absolutament inconscient, atès que el patronat no pot 
liquidar-se fins que arribe la resolució de Conselleria 

que autoritzarà l’Escola Infantil, assumpte del que ens 
estem ocupant des del primer dia. No podem entendre 
com el patronat, que porta funcionant 37 anys d’aquesta 
manera, precisament ara molesta tant al PP i a la seva 
sòcia de CIBUR, com no siga una obstinació per tancar 
l’Escola Infantil”.

L’equip de govern ha transmès “tranquil·litat, perquè no 
anem a parar de treballar ni un sol moment perquè el 
centre puga obrir les seves portes al setembre, com tots 
els anys, i si ha de fer-ho encara sota la forma jurídica 
del patronat, ho farà”. La prioritat del nou govern és 
l’educació, “però no al preu que pretén el PP”. 

LA REGIDORIA DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA APOSTA PER 
POTENCIAR EL MERCAT

La regidora de Comerç s’ha mostrat oberta a recollir tots 
els suggeriments que permeten millorar, dinamitzar i 
potenciar el negoci per tal de fer del Mercat Municipal 
de Borriana un centre de referència econòmica de la 
ciutat.

Entre les propostes de la Regidoria de Promoció 
Econòmica s’inclou l’adequació de la climatització, 
la remodelació dels lavabos, la millora dels sistemes 
de videovigilància i la potenciació d’activitats 
gastroculturals, entre d’altres.

La Regidoria de Promoció Econòmica aposta per un 
mercat obert a la ciutat, que mitjançant l’adequació 
de les instal·lacions, la publicitat dels seus comerços 
i l’ampliació de l’oferta puga contribuir a potenciar el 
valor d’aquest servei municipal. 

La regidora, amb el total suport de l’alcaldessa, Maria 
Josep Safont, que s’ha incorporat al final de la reunió, 
s’ha compromés a modificar l’horari de funcionament de 
la climatització per tal de millorar la sensació tèrmica 
en l’obertura de les instal·lacions, a revisar amb els 
tècnics la programació de la temperatura per veure de 
quina manera es pot aconseguir el nivell adequat per a 
mantenir els productes peribles en el seu nivell òptim, 
així com a estudiar solucions per a evacuar les bosses 
d’aire calent que s’acumulen a les zones altes de l’edifici 
i que contribueixen a la ineficiència dels sistemes de 
climatització.
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SUPORT ALS PESCADORS 
D’ARROSSEGAMENT 

La regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de 
Borriana, Inma Carda, ha mantingut una reunió amb el  
conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball, Rafa Climent, per tractar alguns 
assumptes de vital importància per a la localitat.

El conseller ha encomanat la regidora l’elaboració d’un 
estudi que justifique la renovació del sostre del mercat 
municipal de Borriana atenent a criteris d’estalvi 
energètic, ja que el seu aïllament no és l’adequat i fa 
malbé els productes que allà es venen i d’altra banda, 
dispara el consum d’energia.

Des de la regidoria de Promoció econòmica de Borriana, 
s’aposta per la creació d’un mercat ‘Kilòmetre 0’ amb 
productes locals i creatius de la zona que podria fer-se 
extensible a localitats de la comarca com ara Vila-Real, 
Almassora o Onda.

L’Ajuntament ha aconseguit el suport de la Generalitat 
perquè els pescadors borrianencs d’arrossegament 
puguen pescar sense restriccions en aigües de 
la província de València. El regidor de Pesca de 
l’Ajuntament de Borriana, Vicent Aparisi, ha obtingut 
aquest recolzament  en una reunió mantinguda amb el 
director general d’Agricultura i Pesca de la Conselleria, 
Roger Llanes.

El regidor Vicent Aparisi i el director general de la 
Conselleria d’Agricultura i Pesca han assegurat que 
,encara que els pescadors dels ports de Castelló 
estiguen en parada voluntària perquè no s’ha publicat 
la veda per part de l’Estat, els pescadors borrianencs 
d’arrossegament poden realitzar la seua activitat. 

Tot i això, podent pescar en aigües de la província de 
Castelló,  per respecte als de Castelló,  aniran a agarrar 
el peix en  aigües de la província de valència, a partir 
de la costa d’Almenara.  Posteriorment, podran vendre 
el producte a la llotja de Borriana, ja que estan dins de 
la legalitat, segons han constatat tant el regidor, Vicent 
Aparisi com el director general d’Agricultura i Pesca.

PROJECTES PER MILLORAR 
EL MERCAT MUNICIPAL I 
POTENCIAR LES PIMES 

REGIDORA DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA : “L’AJUNTAMENT 
NO ESTÀ PER FER PREVALER 
“LA PRECARIETAT LABORAL”
La regidora de Promoció Econòmica a l’Ajuntament, 
Inma Carda, ha contestat la sol·licitud rebuda pel 
Partit Popular sobre les raons polítiques que han fet 
que Borriana no s’aculla al Pla conjunt d’ocupació. 
Segons la regidora, entre les moltes raons es troba 
que “l’Ajuntament no està per fomentar la precarietat 
laboral amb contractes temporals i de mitja jornada, 
amb l’únic objectiu que baixe l’estadística de l’atur”. 

Inma Carda ha explicat que “el Partit Popular intenta 
d’una forma alarmista i populista fer creure que el Pla 
conjunt d’ocupació de la Diputació de Castelló és la 
panacea, quan en realitat és un simple maquillatge que 
pretén ocultar la greu situació laboral que vivim”. 

La Diputació de Castelló va obrir una convocatòria per a 

la contractació de persones en situació de desocupació 
a Borriana i contractar 18 treballadors/es, en contractes 
temporals de mitja jornada i d’una durada de 3 mesos. 
Inma Carda explica que “el govern municipal entén que 
és una oportunitat laboral per a 18 persones de les 
3.575 aturades que va deixar al maig el Partit Popular 
a Borriana amb la seua gestió d’ocupació; no obstant 
això, considerem que ni és l’administració local la que 
ha de promoure la precarietat laboral de contractes 
temporals i de mitja jornada, ni ningú, com pretén el 
PP”. La regidora apunta que “hi ha tres línies que cal 
seguir: formació, inserció laboral i emprenedoria. Les 
eines per les quals s’aposta són tallers de formació 
en competències professionals i crear una agència 
de col·locació que realitze tasques de prospecció i 
intermediació per afavorir a totes les persones aturades 
de Borriana”.
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REUNIÓ DE L’AJUNTAMENT 
AMB ELS PESCADORS

ES PERFILEN ELS PRIMERS 
PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS 

L’Ajuntament de Borriana s’ha reunit amb representants 
de la Confraria de pescadors de la localitat. En la reunió 
el secretari de la Confraria, Agustí Claramonte, ha volgut 
explicar de primera mà als representants municipals 
l’actual situació de la pesca d’arrossegament de 
Borriana. “Activitat que, segons ha informat el secretari 
de la Confraria, els pescadors d’arrossegament 
realitzen amb total normalitat”. En la reunió ha 
participat la Corporació Municipal al complet., 

La Regidoria de Participació Ciutadana, Transparència i 
Comunicació de l’Ajuntament de Borriana està perfilant 
els que seran els primers pressupostos participatius de 
la localitat. Per aquest motiu, el regidor de Participació, 
Cristofer del Moral, i la regidora d’Hisenda, Cristina 
Rius, han visitat l’Ajuntament de Paterna per tal de 

LES DEFICIÈNCIES DEL 
POLIFUNCIONAL
 DE LA SERRATELLA SERAN 
REPARADES

L’Ajuntament ha actuat de manera immediata davant la 
caiguda de dos balcons en l’edifici Polifuncional de la 
Serratella de Borriana. El tinent d’alcalde de Poblats 
Marítims, Vicent Aparisi, ha explicat que “les reixes i 
els cristalls dels balcons van caure al bar de davall de 
l’edifici i afortunadament no va causar danys personals”. 
La causa de l’ensorrament ha sigut “les deficiències 
detectades en la balconada de l’edifici construït per 
l’anterior govern del Partit Popular”, segons manifesta 
el tinent d’alcalde.

El tinent d’alcalde ha indicat que “Via Pública ha 
actuat de manera immediata retirant tots els cristalls 
i els enderrocs i ara els tècnics municipals faran una 
avaluació dels danys per tal de reparar l’edifici”.

El tinent d’alcalde, Vicent Aparisi, ha assegurat que 
els balcons han caigut perquè estaven mal construïts 
i només se sostenien amb silicona. Açò ha fet que el 
material es dilatara a conseqüència de les elevades 
temperatures provocant la caiguda de les reixes i 
cristalls del Polifuncional.

L’EQUIP DE GOVERN TREBALLA 
PER SOLUCIONAR ELS 
PROBLEMES DELS VEÏNS DE LA 
SERRATELLA

L’Ajuntament  treballa ja per donar solució a les 
reivindicacions plantejades pels veïns de la zona 
marítima de la Serratella. L’alcaldessa de la localitat, 
Maria Josep Safont, el tinent d’alcalde de Poblats 
Marítims, Vicent Aparisi i el regidor d’Urbanisme i Medi 
Ambient, Bruno Arnandis, han assistit a l’assemblea de 
veïns i veïnes de la Serratella, així com altres membres 
de la corporació .

Es gestiona  finalitzar la urbanització de les unitats 
d’execució 30-31. L’alcaldessa, Maria Josep Safont, 
demanarà mantenir una entrevista amb la consellera 
d’Habitatge, Obres Públiques i Conservació del 
Territori, Maria José Salvador, per a la regularització 

dels habitatges a la zona de la Marjaleria de Borriana.  
A més, l’Ajuntament està disposat a atendre una altra 
de les reivindicacions veïnals de la Serratella, com és 
la construcció d’espigons en aquest tram de costa. 
Són dos espigons exempts paral·lels a la costa per a 
frenar l’impacte de la mar i un altre espigó que aniria 
perpendicular a l’abric del port.
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LA BANDERA BLAVA ONEJA 
UNA ALTRA VEGADA A 
L’ARENAL
La platja de l’Arenal de Borriana ja torna a tenir la 
bandera blava. L’Ajuntament ha ordenat que s’hissara 
la bandera en recuperar la platja l’excel·lència de les 
aigües, segons les últimes anàlisis realitzades per la 
Conselleria de Medi Ambient. Segons els resultats, les 
aigües d’aquesta platja estan lliures de bacteris fecals 
i la Conselleria torna a qualificar d’excel·lent l’estat de 
l’Arenal, platja que té la bandera blava a l’igual que lade 
la Malva-rosa.

L’Ajuntament vol recordar que només van ser alguns 
dies quan les aigües de la platja de l’Arenal van estar un 
poc per davall dels nivells considerats com a excel·lents. 
No obstant això, l’Ajuntament assegura que mai han 
representat un perill per a la salut pública.

conéixer de primera mà el projecte de pressupostos 
participatius que en aquest consistori de la província de 
València ha donat tants bons resultats. Els regidors de 
Borriana han realitzat una primera presa de contacte 
amb els representants de l’Ajuntament de Paterna i 
s’han citat per a una nova reunió que se celebrarà al 
setembre com a intercanvi d’experiències i així acabar 
de tancar els que seran els primers pressupostos 
participatius de l’Ajuntament de Borriana.

El regidor, Cristofer del Moral, ha destacat que “es 
persegueix incrementar la participació dels ciutadans 
en els assumptes que afecten el municipi i fomentar el 
creixement del teixit social de la nostra localitat”.

Al mateix temps, la Regidoria de Participació Ciutadana 
treballa per tal de poder realitzar consultes ciutadanes 
sobre aquells assumptes transcendentals que més 
preocupen els ciutadans. A més, la Regidoria té la 
intenció d’obrir els plens a la ciutadania.

NO HI HAURÀ MÉS 
INCREMENTS DELS VALORS 
CADASTRALS

L’Ajuntament ha demanat a la Direcció General del 
Cadastre l’última actualització per coeficients dels 
valors cadastrals. Amb aquest tercer increment 
consecutiu dels valors cadastrals, en còmput global, a 
tota la ciutat, es quedaran actualitzats definitivament. 
“Si la situació de mercat no canvia, en els pròxims anys 
no hi haurà increments de valors cadastrals”, segons 
ha assegurat la regidora d’Hisenda, Cristina Rius.

Cristina Rius recorda que “des de l’any 2014 
s’incrementa anualment el 10% del valor cadastral, 
tal com obliga a realitzar-ho l’Administració central”. 

La regidora d’Hisenda considera que aquest “no és 
el sistema més just, atés que hi ha habitatges antics 
i nous que tenen diferents valoracions i en el sistema 
imposat per l’Administració central s’incrementa a 
tots per igual”. “El més just seria haver-ho realitzat de 
manera individual per cada immoble, cosa que l’Estat 
es va negar a fer”.

 Arribat el 2015, i després d’una reunió mantinguda per 
la Regidoria d’Hisenda amb la Gerència del Cadastre en 
la qual es va informar que el valor global dels immobles 
de Borriana estava ja en un 36% del valor de mercat, 
l’equip de govern va decidir aplicar enguany el coeficient 
del 10% per última vegada i així arribar al voltant del 
50% del valor de mercat, que és el percentatge just i 
correcte.

l’Ajuntament tornarà a consultar els valors globals 
segons l’estudi de Cadastre i, si es manté la situació, 
ja s’haurà regularitzat el desfasament que tenia la 
població i ja no hi haurà nous increments dels valors 
cadastrals en els pròxims anys. 
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L’alcaldessa de l’Ajuntament de Borriana, Maria 
Josep Safont, ha assistit  a la supervisió de les obres 
del Corredor Mediterrani en el tram de l’estació de la 
localitat. L’alcaldessa ha acudit a la visita juntament al 
segon tinent alcalde i regidor de Participació Ciutadana, 
Cristofer del Moral i altres membres de la Corporació 
municipal. També han assistit el president de la 
Diputació de Castelló, Javier Moliner i el subdelegat del 

L’equip de govern manifesta que, a més de trobar-
se les arques municipals molt disminuïdes perquè 
l’anterior govern del Partit Popular es va gastar en 
algunes partides en 5 mesos allò previst per a tot l’any, 
s’ha trobat diverses tramitacions irregulars que caldrà 
resoldre.

A l’equip de govern han arribat factures per serveis 
prestats durant l’any 2014 en festes, o publicitats fetes 
per Sant Blai, que l’anterior govern popular va sol·licitar 
als proveïdors que facturaren una vegada passades les 
eleccions per tal de carregar aquestes despeses a la 
nova corporació. L’actual govern es veu obligat a donar 
solució a la tramitació incorrecta d’aquestes despeses.

Un altre cas són les despeses de la consergeria de 
l’aulari de l’Escola Oficial d’Idiomes del 2013, que han 
estat facturades el passat mes de juliol per un concepte 
que no reflectia la realitat de la despesa.

La regidora d’Hisenda, Cristina Rius, ha denunciat  
“aquestes tramitacions irregulars, on l’Ajuntament 
no estava assumint la despesa dins de l’exercici 
corresponent, sinó que la derivava a exercicis posteriors, 
tot per haver gastat més del que s’havia pressupostat”.

La regidora d’Hisenda remarca que, com que en tots 
aquests casos les empreses han efectuat el seu treball, 
encara que la tramitació per part del PP ha sigut 
incorrecta, l’actual equip de govern donarà solució a 
aquests i altres assumptes bastant més greus que “ens 
estem trobant heretats de l’anterior govern del Partit 
Popular”.

L’EQUIP DE GOVERN 
RESOLDRÀ LES 
TRAMITACIONS IRREGULARS 
DE FACTURES PER DESPESES 
DE L’ANTERIOR GOVERN 

  VISITA A LES OBRES DEL 
CORREDOR MEDITERRANI EN 
L’ESTACIÓ DE BORRIANA

Govern a Castelló, David Barelles.

Els treballs s’emmarquen en l’adaptació a l’ample 
internacional del tram València-Castelló. Unes obres 
que permetran l’arribada de l’alta velocitat a les 
nostres comarques i per a les quals són necessàries les 
renovacions de les vies i la corresponent implantació 
del tercer carril, que permetrà la circulació tant en 
l’ample ibèric com en l’estàndard  europeu.

L’AJUNTAMENT RECULL LES 
REIVINDICACIONS DE
L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL 
PORT
L’equip de govern de l’Ajuntament de Borriana ha 
participat en l’assemblea de veïns del port de la 
localitat, a la qual agreix haver-los convidat per escoltar 
les seues propostes.

Per part de l’Ajuntament van assistir l’alcaldessa, Maria 
Josep Safont i altres regidors de l’equip de govern en 
una reunió que va congregar uns 120 veïns i veïnes del 
Port de Borriana.

Entre els assumptes  tractats ha estat la problemàtica 
de la plaga de mosquits, que aquest estiu afecta 
especialment les zones del litoral. En aquest sentit, 
el regidor de Sanitat, Manel Navarro, ha explicat als 
assistents totes les actuacions pel que fa a fumigacions 
que està realitzant l’Ajuntament en les zones on els 
focus són més importants.

També s’ha parlat  de com millorar l’impacte que causa 
als residents del Port la celebració de l’Arenal Sound. 
El tinent d’alcalde de Poblats Martítims, Vicent Aaparisi 
ha assegurat “que s’han pres  bona nota de totes les 
reivindicacions dels veïns i que s’intentarà millorar el 
màxim les condicions de celebració del festival per tal 
de ampliar les zones d’aparcaments als residents i 
millorar també els accessos a la platja durant els dies 
del festival”.
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La consellera d’Habitatge, Obres Públiques i 
Vertebració del Territori, María José Salvador, 
ha mantingut una reunió amb l’alcaldessa de 
Borriana i diversos representants de l’equip de 

LA CONSELLERIA I 
L’AJUNTAMENT ACORDEN 
L’EXECUCIÓ D’UN PASSEIG 
PER ALS VIANANTS I 
CICLISTES A LA CARRETERA 
DEL PORT

Els membres de l’Equip de Govern han explicat 
en aquesta reunió que recolliran i analitzaran en 
deteniment totes les reivindicacions fetes pels veïns i 
veïnes del port.

govern de la localitat. En aquest sentit, s’han 
abordat diferents temes que competeixen a la 
Conselleria, com el projecte de la carretera de 
Borriana al Port. D’aquesta manera, les dues 
administracions han acordat revisar els criteris de 
disseny del conveni signat en 2003 a fi d’apostar 
clarament per assegurar el trànsit de vianants i 
ciclistes al mateix temps que s’actua per a calmar 
el trànsit. Per a això, es realitzarà l’execució d’un 
passeig per als vianants i ciclistes segur i segregat 
de la carretera actual sense necessitat d’ocupar 
les parcel·les adjacents.

D’altra banda, des de la Conselleria han mostrat el 
compromís d’extraure del Pla general d’ordenació 
urbana la tramitació del Pla de minimització de 
la Marjaleria i els tècnics de Conselleria també 
han informat els responsables municipals que 
l’adjudicació del centre d’educació infantil i 
primària Cardenal Tarancón es realitzarà el pròxim 
mes de setembre.

Finalment, les dues administracions han mostrat 
la seua preocupació per l’estat en el qual es 
troben els habitatges de titularitat pública a la 
localitat i han coincidit en la necessitat de buscar 
punts de col·laboració per posar a la disposició 
dels ciutadans aquests habitatges en condicions 
adequades.

A la reunió també han assistit el director 
general d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat 
Urbana, Carlos Domingo; el director general 
d’Avaluació Urbanística, Territorial i Ambiental del 
Planejament, Lluís Ferrando, així com la gerent 
de l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat 
Valenciana (EIGE), Blanca Marín. 
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GRAN PARTICIPACIÓ DE LA 
XIV VOLTA AL CLOT

La XIV Volta al Clot de Borriaba va concregar  el 
passat diumenge, 16 d’agost més de 400 participants 
en el Paratge Municipal. Francisco José Hervás va 
aconseguir el primer lloc en categoria masculina i la 
borrianenca Chantal Moros en femenina. En total, 216 
corredors van participar en la categoria absoluta, i 200 
xiquets i xiquetes van córrer en les categories infantils.

L’alcaldessa, Maria Josep Safont, el regidor d’Esports, 
Vicent Granel, i el de Poblats Marítims, Vicent 
Aparisi, van donar suport a la celebració de la prova, 
que un any més va córrer a càrrec d’Amics del Clot, 
amb la participació del Servei Municipal d’Esports i 
l’Ajuntament de Borriana.

DESENA EDICIÓ DEL TRIATLÓ      

L’Ajuntament de Borriana ha donat suport a la desena 
edició del Triatló Ciutat de Borriana que es va celebrar 
el passat diumenge 23 d’agost a la platja de l’Arenal. El 
regidor d’Esports, Vicent Granel,va presentar aquesta 
competició popular juntament amb els organitzadors, 
el Club Triatló de Burriana.

El regidor, Vicent Granel, va expressar la seua satisfacció 
“perquè  el número de participants ha sigut una mostra 
que el Triatló s’ha consolidat a Borriana i que suposa 

un important reclam per als borrianencs i els turistes”.

A més, el regidor ha destacat que “amb aquesta 
competició es promociona també la platja de l’Arenal, el 
seu entorn i la zona del Port de Borriana”.

PROTECCIÓ CIVIL PARTICIPA 
EN LA DONACIÓ DE SANG
 

Els voluntaris de Protecció Civil de Borriana han 
participat en la campanya de donació de sang 
organitzada pel Centre de Transfusions de la Generalitat 
valenciana. Els més de 10 voluntaris de la ciutat han 
acudit a donar sang al centre de Salut de l’avinguda de 
Nules de Borriana.

Els voluntaris conviden a donar sang perquè asseguren 
que és un acte res dolorós, assistit per professionals 
i que contribueix a la posterior curació de moltes 
persones.

L’AJUNTAMENT COL·LABORA 
EN EL CENTENARI DE CREU 
ROJA 

L’Ajuntament col·laborarà en els actes preparats per 
Creu Roja de Borriana per a commemorar els 100 anys 
d’història. Els responsables de Creu Roja han presentat 
a l’alcaldessa, Maria Josep Safont, i a la regidora 
de Joventut, Lluïsa Monferrer, les activitats quan es 
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compleix el centenari de l’ONG a la localitat.

Els responsables de Creu Roja han explicat que al 
setembre del 1915 es va crear l’Assemblea Local a 
Borriana i al gener del 1916 es va constituir el primer 
Comité, per la qual cosa el centenari se celebrarà del 
setembre d’enguany al gener del 2016. 

Un dels actes més simbòlics serà la Desfilada de 
Torxes, on participaran al voltant de 500 persones en 
un recorregut que anirà des de la plaça Major de les 
Alqueries fins al recinte de la Festa de les Paelles de 
Borriana. La desfilada tindrà lloc el pròxim dia 11 de 
setembre, des de les 17 hores fins a les 20.30 hores.

El mateix dia, l’organització de Creu Roja realitzarà la 
Rifa solidària especial .

L’AJUNTAMENT DÓNA 
SUPORT AL CURS DE 
VALENCIÀ PER A PERSONES 
NOUVINGUDES DEL CENTRE 
DE FORMACIÓ DE PERSONES 
ADULTES
Les persones interessades poden formalitzar 
la matrícula del 2 al 21 de setembre
A partir de demà i fins al pròxim 21 de setembre es 
pot fer la inscripció al curs de valencià per a persones 
nouvingudes que organitza el Centre Públic de Formació 
de Persones Adultes Historiador Viciana de Borriana.

L’Ajuntament, a través de la Regidoria de Normalització 
Lingüística, dóna suport a aquest curset, que pretén 
fomentar l’aprenentatge de la nostra llengua entre les 
persones immigrants i que pot ajudar a facilitar-ne la 

integració i a millorar les expectatives socials, laborals 
i personals dels nouvinguts.

El regidor de Normalització Lingüística, Santi Zorío, ha 
destacat que “l’Ajuntament presta tota la col·laboració 
en aquest curs, ja que l’aprenentatge del valencià 
per part dels qui no el coneixen incideix també molt 
positivament en la consolidació de l’ús social de la 
nostra llengua”. Santi Zorío indica que “el valencià 
forma part del nostre patrimoni i és un dels elements 
bàsics de la nostra societat i cultura, per la qual cosa no 
sols cal protegir-lo sinó també promoure’l”.

Cal dir que el curs és gratuït i la informació sobre aquest 
està disponible en uns fullets que s’han distribuït als 
edificis municipals de la localitat, les associacions 
d’estrangers i Càritas. Els tríptics inclouen la informació 
sobre el curset en diverses llengües: valencià, romanés, 
anglés, francés, castellà, àrab i tamazic.

Totes les persones interessades poden acudir a 
formalitzar la inscripció al Centre de Formació de 
Persones Adultes, els matins de 10 a 13 hores i les 
vesprades de 18 a 20 hores. Hi ha al voltant de 40 places 
i la documentació que cal aportar és una fotocòpia del 
DNI i una fotografia.

El curs de valencià per a persones nouvingudes 
començarà el pròxim 24 de setembre, els dijous de 
15.30 a 17 hores, i finalitzarà al mes de juny de 2016, 
amb un total de 66 hores de durada.



La Alcaldía Presidencia HACE SABER que, en la fecha que se indica, adoptó la siguiente resolución:
Decreto núm.   2109/2015
Fecha:  20/07/2015
VISTO que se aproxima la celebración de las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de la Misericordia y como viene siendo habitual 
que, durante las mismas, peñas y grupos de amigos se reúnan en locales urbanos de propiedad particular que se convierten en lugares 
de reunión festiva, pudiendo originar molestias al vecindario que descansa en su domicilio.
VISTO que, asimismo, también se realizan durante estas fechas diversas actividades recreativas en la vía pública, organizadas por las 
peñas y grupos de amigos y que, generalmente, no están abiertas a la pública concurrencia, como son  comidas, cenas o “porrats” 
en la vía pública.
VISTO lo dispuesto en la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Es-
tablecimientos Públicos.
VISTO lo dispuesto en el Decreto 52/2010, de 26 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
4/2003, de 26 de febrero, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.
VISTA la Orden 15/2014, de 16 de diciembre, de la Conselleria de Gobernación y Justicia, por la que se regulan los horarios de espec-
táculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, para el año 2015. 
VISTA la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana.
Y de conformidad con la propuesta formulada por la Concejalía de Fiestas.
Esta Alcaldía Presidencia, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 8.2 de la citada Ley 14/2010, de 3 de diciembre; artí-
culo 9.7 del Decreto 52/2010, de 26 de marzo, del Consell y artículos 4.1, 8 y 23 “in fine” de la Ordenanza Municipal de Convivencia 
Ciudadana, RESUELVE:
Primero.- Establecer las siguientes medidas a fin de no causar perjuicios ni molestias a la población y de garantizar la seguridad de 
las personas y los bienes:

MEDIDAS EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES QUE SE REALICEN CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LA MISERICORDIA 2015

A. LOCALES O CASALES

1º.- Se deberá comunicar a este Ayuntamiento, mediante la presentación en el Registro General de modelo normalizado,  firmado por 
persona mayor de edad, la ubicación del local donde pretendan realizar reuniones festivas las peñas y grupos de amigos. El modelo de 
declaración responsable será facilitado en la Oficina de Atención a la Ciudadanía-OAC de este Ayuntamiento.

El plazo para la presentación de la indicada comunicación será el siguiente: desde el día 27 de julio de 2015 hasta el día 28 de agosto 
de 2015, ambos incluidos.

2º.- Queda prohibida la expedición de bebidas alcohólicas a menores, así como la venta a terceros con fines lucrativos, con el objeto 
de evitar la competencia desleal a los establecimientos comerciales debidamente autorizados.

En los casales ocupados íntegramente por menores de 18 años queda prohibida la existencia o almacenamiento de bebidas alcohóli-
cas, siendo decomisadas las posibles existencias por el Servicio de la Policía Local, levantándose la correspondiente acta.

3º.- En los locales no deberán existir materiales combustibles.

4º.- El aforo máximo será de una persona por metro cuadrado y el mismo deberá ser calculado por los usuarios del local y figurar en 
cartel visible en la puerta del mismo.

5º.- Las puertas y salidas deberán mantenerse libres de cualquier obstáculo. Se considerarán también obstáculos, vallar o acotar las 
zonas exteriores de los locales invadiendo espacios públicos o privados sin autorización de sus titulares.

6º.- El local deberá reunir las condiciones mínimas de habitabilidad, seguridad e higiene y contar con extintores, servicios de agua 
y de luz eléctrica y aseo, quedando expresamente prohibido el almacenamiento de enseres o material que pueda producir riesgos 
o acrecentarlos, tales como colchones, productos pirotécnicos, elementos inflamables, etc.,  respetando todo lo dispuesto en las 
Ordenanzas Municipales en cuanto a limpieza, aseo, ornato, horario y comportamiento cívico. En caso que por parte de los servicios 
municipales se observe la presencia de riesgo en el local, se ordenará su inmediata retirada.

7º.- Es exigible la contratación de un seguro de responsabilidad civil en cuantía suficiente teniendo en cuenta el tipo de actividad y el 
aforo permitido y todo ello, en los términos que se establecen en el artículo 60.1 del Decreto 52/2010, anteriormente indicado.

B. HORARIO Y CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.

1º.- Se deberá comunicar a este Ayuntamiento, mediante la presentación en el Registro General de modelo normalizado,  firmado por 
persona mayo
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1. Dado el carácter festivo de la actividad, se exime del cumplimiento de los valores límite de perturbación de ruidos y vi-
braciones que se establecen en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Protección Contra la Contaminación 
Acústica,  desde el día 4 al 13 de septiembre de 2015, ambos incluidos, en los horarios que a continuación se indicarán  
y todo ello, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera de la citada Ley y Disposición Adicional 
Tercera del Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de La Generalitat.

No obstante, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera del Decreto, se informará al público en 
los lugares donde se realicen los diferentes espectáculos o actividades, mediante carteles indicativos, sobre los peligros de 
exposición a elevada presión sonora, recordando el umbral de dolor de 130 dB(A).

En cualquier caso, deberá mantenerse un comportamiento cívico y decoroso con el fin de no perturbar los derechos de los 
vecinos a no ser molestados en su tranquilidad y descanso más allá de lo que aconseje la lógica tratándose de días festivos, 
quedando terminantemente prohibida la emisión de música con equipos o altavoces instalados en el exterior de los locales.

2. Tanto para los locales indicados en el apartado anterior como para la realización de comidas, cenas o “porrats” en vía 
pública que puedan celebrar las peñas o grupos de vecinos, se establecen los siguientes HORARIOS, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Orden 15/2014, de 16 de diciembre, de la Conselleria de Gobernación y Justicia de la 
Generalitat Valenciana por la que se regulan los horarios de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimien-
tos públicos, para el año 2015 (DOGV Núm. 7429 de 23 de diciembre):

B.1. Para las comidas, cenas  o “porrats” en vía pública:

NO podrán sacarse a la vía pública mesas, sillas ni otro tipo de elementos o instalaciones:

a) Comidas: hasta las 12:00 horas del mediodía.

b) Cenas: hasta las 20:00 horas de la tarde.

Recogida de las mesas, sillas o de cualquier otro elemento o instalación:

a) Comidas: recogida a las 16:00 horas.

b) Cenas: recogida a las 00:00 horas.

B.2. Para los locales:

- Noches del domingo 6 de septiembre, martes 8 de septiembre, miércoles 9 de septiembre y jueves 10 de septiembre:

 · Se desconectará la música a la 1:30 horas, iniciándose el desalojo.

 · El local deberá estar completamente cerrado a las 2:00 horas.

- Noches del viernes 4 de septiembre, sábado 5 de septiembre, lunes 7 de septiembre, viernes 11 de septiembre y sábado 
12 de septiembre:

 · Se desconectará la música a las 3:30 horas, iniciándose el desalojo.

 · El local o reunión deberá estar completamente cerrado a las 4:00 horas.

La vía pública correspondiente a la fachada del local de la peña o el espacio de la misma en la que se haya celebrado la 
comida, cena o “porrat” deberán dejarse en perfectas condiciones de limpieza antes del cierre.

* De conformidad con lo establecido en la normativa de legal aplicación queda totalmente prohibido servir, vender o sumi-
nistrar bebidas alcohólicas y tabaco a menores de 16 años.

* No se autorizará el servicio de bebidas en la calle fuera del horario de comidas y cenas o “porrats” y, en ningún caso, la 
venta de las mismas.

* No se autoriza el encendido de fuego con leña para la realización de comidas o cenas en la vía pública.

C. PERMISO PARA LA REALIZACIÓN DE COMIDAS, CENAS O “PORRATS” EN LA VÍA PÚBLICA.

Las solicitudes instando el permiso para realización de comidas, cenas o “porrats” en la vía pública, impliquen o no el  corte 
de calles, se presentará en el Registro General del Ayuntamiento mediante el modelo normalizado que se cita en el punto 
A.1. de esta resolución, que se facilitará en la Oficina de Atención a la Ciudadanía-OAC, desde el día 27 de julio de 2015 
hasta las 14 horas del próximo día 28 de agosto de 2015 (viernes).

D. CESIÓN DE USO DE MATERIAL MUNICIPAL: VALLAS. 
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D.1. Las solicitudes instando la cesión de uso de material (vallas) se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento 
mediante la presentación del modelo normalizado que se  cita en el punto A.1 de esta resolución, que se facilitará en la 
Oficina de Atención a la Ciudadanía-OAC, desde el día 27 de julio de 2015 hasta las 14 horas del próximo día 28 de agosto 
de 2015(viernes).

D.2. NO se cederá ningún entarimado o similar propiedad del Ayuntamiento, dado que el Ayuntamiento no dispone de ma-
terial suficiente para todas las peñas.

E. ACTUACIONES MUSICALES, BAILES O SIMILARES EN VÍA PÚBLICA.

E.1. Si se pretende realizar algún espectáculo musical, baile o similar  (como disco móvil) por las peñas u otros colectivos 
en la vía pública, los HORARIOS serán los siguientes:

- Noches del domingo 6 de septiembre, martes 8 de septiembre, miércoles 9 de septiembre y jueves 10 de septiembre:

 · Se desconectará la música a la 1:30 horas, iniciándose el desalojo.

 · El local deberá estar completamente cerrado a las 2:00 horas.

- Noches del viernes 4 de septiembre, sábado 5 de septiembre, lunes 7 de septiembre, viernes 11 de septiembre y sábado 
12 de septiembre:

 · Se desconectará la música a las 3:30 horas, iniciándose el desalojo.

 · El local o reunión deberá estar completamente cerrado a las 4:00 horas.

E.2. Las solicitudes instando el permiso para realización de los citados espectáculos en la vía pública se presentará en el 
Registro General del Ayuntamiento mediante la presentación del modelo normalizado que se cita en el punto A.1. de esta 
resolución, que se facilitará en la Oficina de Atención a la Ciudadanía-OAC, desde el día 27 de julio de 2015 hasta las 14 horas 
del próximo día 28 de agosto de 2015 (viernes).

E.3. Derechos de explotación de obras: de acuerdo con lo que dispone el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 
el organizador del acto se compromete a abonar a la entidad de gestión que corresponda, los derechos de comunicación 
pública de la obra que se ejecute, con anterioridad a su representación.

F. ATRACCIONES FERIALES CON ELEMENTOS  DESPLEGABLES (CASTILLO HINCHABLES) EN VÍA PÚBLICA.

F.1. Si se pretende instalar o montar castillos hinchables o similares en la vía pública por las peñas y grupos de amigos, los 
HORARIOS de ocupación de la vía pública serán los siguientes:

1.- Mediodía: hasta las 12:00 horas del mediodía, no se podrá sacar ningún elemento o instalación. Deberá ser convenien-
temente recogido a las 18:00 h.

2. Tardes: hasta las 21:00 horas de la tarde, no se podrá sacar ningún elemento o instalación. Deberá ser convenientemente 
recogido a las 00:00 horas.

F.2. Si se pretende instalar o montar castillos hinchables o similares en la vía pública para el ejercicio de una actividad, los 
solicitantes deberán ajustar su solicitud a las determinaciones y plazos que se indican en la letra I. para la venta ambulante 
o instalación de tenderetes.

F.3. Las solicitudes instando el permiso se presentará en el Registro General del Ayuntamiento mediante la presentación del 
modelo normalizado que se cita en el punto A.1. de esta resolución, que se facilitará en la Oficina de Atención a la Ciudadanía-
OAC, desde las 9:00 horas el día 27 de julio de 2015 hasta las 14:00 horas del próximo día 28 de agosto de 2015 (viernes).

G. ACTUACIONES MUSICALES, BAILES O SIMILARES EN EL INTERIOR Y EN LA VÍA PÚBLICA DE LOCALES QUE YA DIS-
PONEN DE LICENCIA.

G.1. En el supuesto de celebración de actuaciones musicales, bailes o similares dentro de locales cerrados que dispongan de 
licencia de apertura (artículo 25 de la Ley 14/2010 y 61 y siguientes del Decreto 52/2010), deberá presentarse en el Registro 
General declaración responsable, según modelo normalizado que se facilitará en la OAC, con una antelación mínima de 15 
días, acompañada de la siguiente documentación:

1. Declaración del tipo de actividad cuya realización se pretende, señalándose fecha, hora, lugar, aforo solicitado y diferentes 
instalaciones que configuren la actividad propuesta.

2. Licencia de funcionamiento de que dispone el local, fecha de concesión y aforo autorizado.

3. Certificado de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios.
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4. Boletín de mantenimiento periódico de instalaciones de baja tensión en locales de pública concurrencia.

5. Acreditación documental de que dispone del contrato de seguro previsto en la Ley 14/2010, para cubrir los riesgos 
derivados de la explotación de la actividad, en la cuantía prevista reglamentariamente, según el aforo.

G.2. Si el desarrollo de la actividad extraordinaria solicitada supone un incremento del aforo autorizado, la colocación de 
elementos o instalaciones provisionales o un aumento de riesgo respecto de las condiciones de seguridad que motivaron 
la concesión de la licencia de que se dispone, a la documentación antes citada se adjuntará la documentación que se indica 
en el art. 68 de Decreto 52/2010.

G.3. En el supuesto de celebración de actuaciones musicales, bailes o similares en la vía pública  de locales que dispongan 
de licencia de apertura (artículo 25 de la Ley 14/2010 y 61 y siguientes del Decreto 52/2010), deberá presentarse en el Re-
gistro General declaración responsable, según modelo normalizado que se facilitará en la OAC, con una antelación mínima 
de 15 días, acompañada de la siguiente documentación:

1.Declaración del tipo de actividad cuya realización se pretende, señalándose fecha, hora, lugar, aforo solicitado y diferen-
tes instalaciones que configuren la actividad propuesta.

2.Licencia de funcionamiento de que dispone el local y fecha de concesión.

3.Declaración de tener contratada póliza de responsabilidad civil para cubrir el riesgo de los posibles daños que puedan 
producirse en el ejercicio de la actividad, tanto para los puestos de alimentación como para los que sean de tipo atracción 
ferial.

G.4. Derechos de explotación de obras: de acuerdo con lo que dispone el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelec-
tual, el organizador del acto se compromete a abonar a la entidad de gestión que corresponda, los derechos de comunica-
ción pública de la obra que se ejecute, con anterioridad a su representación.

H. OTRAS DETERMINACIONES.

H.1 La inscripción de los casales en el registro creado al efecto y la autorización, incluso tácita, para efectuar el corte de 
calles y celebrar cenas o “porrats” en ellas, no conlleva la autorización para la celebración de espectáculos en la vía pública 
ni en el interior del casal, ni autoriza el acceso a éste como si se tratara de un local de pública concurrencia.

H.2. No podrá entenderse, en ningún caso, que se ha concedido autorización a los casales o para celebración de espectácu-
los si no se cumplen y mantienen la totalidad de condiciones establecidas en la presente resolución, incluida la de contratar 
el seguro de responsabilidad civil. Cuando del informe de inspección de los locales, se constate el incumplimiento de las 
condiciones establecidas en la presente resolución o existan riesgos graves de perturbación de la tranquilidad o seguridad, 
no se concederá autorización a los casales para su apertura, hasta que las irregularidades detectadas sean subsanadas.

H.3. Para desarrollar actividades en la vía pública (entendiéndose por tales la instalación de mesas o sillas u otros elemen-
tos o instalaciones) que puedan dificultar u obstruir la circulación se deberá solicitar la autorización municipal correspon-
diente, de acuerdo con lo dispuesto en las letra C de las presentes condiciones. Toda actividad en la vía pública que dificulte 
u obstaculice el tráfico, deberá señalizarse adecuadamente de acuerdo con la normativa sobre tráfico y seguridad vial.

H.4. No está permitido realizar ningún tipo de hoguera de leña en la vía pública para la realización de cualquier tipo de 
actividad de hostelería y restauración.

H.5. Corresponde a los servicios competentes del Ayuntamiento (Servicios Técnicos y Policía Local), el ejercicio de la fun-
ción inspectora al objeto de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de legal aplicación y en la  presente 
resolución. Para ello, podrán realizar las comprobaciones que estimen oportunas al objeto de determinar si el estado de 
los locales se ajusta a las condiciones indicadas. Los responsables de la peña están obligados a facilitar y a colaborar con 
la función inspectora en sus respectivos locales.

I. ACTOS EN LA VÍA PÚBLICA DENOMINADOS CHARANCHAS, BATUCADAS Y OTROS DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES 
CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LA MISERICORDIA 2014: HORARIO Y CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.

I.1. Se establecen los siguientes HORARIOS en relación con las charangas, batucadas y otros actos de características 
similares en la vía pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Orden 15/2014, de 16 de diciembre, 
de la Conselleria de Gobernación y Justicia de la Generalitat Valenciana por la que se regulan los horarios de espectáculos 
públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, para el año 2015:

- Noches del Domingo 6 de septiembre, martes 8 de septiembre, miércoles 9 de septiembre y jueves 10 de septiembre: 
hasta la 01.30 h.
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- Noches del viernes 4 de septiembre, sábado 5 de septiembre, viernes 11 de septiembre y sábado 12 de septiembre: hasta 
las 3:00 horas.

I.2. Derechos de explotación de obras: de acuerdo con lo que dispone el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, el 
organizador del acto se compromete a abonar a la entidad de gestión que corresponda, los derechos de comunicación pública 
de la obra que se ejecute, con anterioridad a su representación.

I.3. La realización de estas actividades en la vía pública no podrá dificultar u obstruir la circulación.

J. PERSONAS RESPONSABLES.

J.1. Podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten 
responsables de los mismos aun a título de simple inobservancia.

J.2. Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con la exigencia 
al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como con la indemnización por los 
daños y perjuicios causados que podrán ser determinados por el órgano competente, debiendo, en este caso, comunicarse 
al infractor para su satisfacción en el plazo que al efecto se determine, y quedando, de no hacerse así, expedita la vía judicial 
correspondiente.

J.3. Cuando el cumplimiento de las obligaciones corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma soli-
daria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. Serán responsables subsidiarios o 
solidarios por el incumplimiento de las obligaciones impuestas  que conlleven el deber de prevenir la infracción administrativa 
cometida por otros, las personas físicas y jurídicas sobre las que tal deber recaiga. 

Segundo.- Advertir a las personas interesadas que ante el supuesto de incumplimiento de las condiciones enumeradas, la 
Alcaldía Presidencia, Concejal delegada de Fiestas o Concejal delegado de Seguridad podrán ordenar el cierre inmediato del 
local de la peña o grupo de amigos, recayendo la responsabilidad sobre el organizador responsable y, subsidiariamente, so-
bre el propietario del inmueble si no existiera contrato de arrendamiento y, en caso de existir tal contrato, la responsabilidad 
recaerá sobre el arrendatario y, subsidiariamente, a su vez, sobre el arrendador.

La orden de cierre emitida podrá ser ejecutada de forma inmediata por el Servicio de Policía Local.

Tercero.-  Comunicar esta resolución a la Sección III, a la Sección IV, a los Servicios Técnicos y a la Concejalía de Fiestas, a 
los efectos oportunos.

Cuarto.- Dar traslado de la presente resolución al Servicio de la Policía Local, a los efectos previstos en el artículo 354 y 
siguientes del Decreto 52/2010.

Quinto.- Ordenar la publicación de esta resolución en el tablón de anuncios municipal y en la página Web del Ayuntamiento.

Sexto.- Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, procede interponer recurso contencioso adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Castellón de la Plana, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente a la notificación de la presente resolución. 

Alternativamente y de forma potestativa, se puede interponer recurso de reposición ante la Alcaldía Presidencia, en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente a la citada notificación.

L’Alcaldessa Presidenta,
Maria Josep Safont

Borriana, 20 de juliol de 2015

BÀNDOL DE FESTES DE LA MISERICÒRDIA
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ADI

L’entrada del xiquet a l’escola suposa per a molts la primera experiència de 
separació important de l’entorn familiar. 

Cal tenir en compte que el xiquet ix d’un espai molt conegut que li proporciona 
seguretat per a entrar en un espai desconegut amb persones distintes i amb 
costums diferents... i on no és el centre d’atenció.

Per això aquesta separació pot provocar ansietat, malestar i incertesa, tant 
als xiquets com a les famílies.

Durant aquest període els adults hem de mostrar-nos comprensius i 
tolerants, entenent tot el que l’entrada a l’escola suposa per al xiquet: 
en algunes ocasions, manifestarà la seua incertesa amb falta d’apetit, 
problemes de son, dificultats de comportament, etc. 

Els adults que estem amb ells, en primer lloc, hem d’acceptar i comprendre 
els seus canvis i protestes; mostrar-nos comprensius i tractar de 
transmetre’ls sentiments de seguretat. 

Com més segur d’ell mateix i més autònom siga el nostre fill, menys angoixa 
demostre la família i més comprensius siguen els professionals que se’n 
facen càrrec, més ràpida i fàcil serà l’adaptació. 

Es tracta d’un període transitori, que normalment en poc de temps superen, 
arribant a sentir-se molt segurs al centre infantil. 

ALGUNES REFLEXIONS QUE PODEN AJUDAR A ANAR A L’ESCOLA 
AMB MÉS SEGURETAT
Si nosaltres tenim clar que anar a l’escola és beneficiós per a ells, els 
transmetrem seguretat i això els llevarà l’angoixa. Si ens perceben 
temorosos o insegurs, els transmetrem les nostres pors i els costarà més 
l’adaptació: per això és molt important que triem un centre infantil de la 
nostra total confiança i, una vegada escollit, confiem en els professionals.

No és convenient fer coincidir l’entrada al centre infantil amb canvis 
importants de la família com, per exemple, el naixement d’un germanet.

Una vegada heu pres la decisió de dur-lo a escola, intenteu mostrar-vos 
segurs, tranquils, comprensius i tolerants.

Podem realitzar alguna visita prèvia amb el xiquet a l’escola infantil triada 
perquè aquest lloc li vaja resultant un espai conegut. 

Mantinguem contactes previs amb els professionals de l’escola i seguim 
amb aquests contactes periòdicament. Això ens farà sentir-nos més segurs. 

Dotem el nostre fill d’autonomia per tal que es trobe més segur i confiat.

Tractem de comprendre’l, però procurem no sobreprotegir-lo.

Tractem de mostrar una actitud tranquil·la i fer un comiat afectiu, però com 
més curt millor.

EL PERÍODE D’ADAPTACIÓ AL CENTRE 
INFANTIL

És important no amenaçar mai el xiquet amb res relacionat amb l’escola.

De tant en tant, parlem a casa dels aspectes positius d’anar a l’escoleta: 
un pati gran per a jugar, una classe bonica, contes, amiguets, però amb 
naturalitat i no a tota hora (en tal cas només aconseguirem angoixar-lo).

Si ens sentim malament per deixar-lo a l’escoleta, pensem en totes les 
coses positives que li aportarà. En cas contrari, el vostre fill percebrà la 
vostra actitud com a dubitativa i això no ajudarà a l’adaptació.

Procureu que falle només quan està malalt, ja que si està un temps sense 
anar-hi haurà de fer una nova adaptació (en qualsevol cas el pediatre és qui 
té la darrera paraula).

No l’enganyeu mai (és contraproduent dir-li “mamà i papà se’n van a aparcar 
i tornen de seguida”, si no és veritat).

El fet de ser molt puntuals quan l’espereu a l’hora de l’eixida també li donarà 
seguretat.

Sobretot doneu-li temps i tingueu molta paciència, de segur que prompte el 
veureu gaudir i aprendre moltes coses. 
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Han passat quasi tres mesos des que el Grup Municipal 
Socialista va accedir a l’Equip de Govern i a l’Alcaldia de 
Borriana, i des d’eixe moment no hem deixat de treballar 
ni un instant per gestionar els interessos públics de la 
millor manera possible, fent especial incidència en els 
temes més urgents i importants que afecten  la nostra 
benvolguda Ciutat.

Darrere queda l’experiència de l’Arenal Sound, on vam 
demostrar sobradament capacitat de gestió i, sobretot, 
que estàvem i estem preparats per governar i afrontar 
les dificultats amb eficiència i coordinació.Però sabem 
que ens queda molt per fer, perquè la desídia dels 20 
anys de govern PoPular ens ha deixat en una situació 
complexa i difícil, i molts són els projectes que han de 
reactivar-se per aconseguir la Borriana millor que totes 
i tots volem, i amb la qual ens hem compromès.

Així, fa pocs dies vam mantindre una reunió amb la 
Consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració 
del Territori de la Generalitat Valenciana, Mª Josep 
Salvador, per tal de començar a treballar i poder donar, 
per fi, solució a tants problemes que els anteriors 
governs han obviat i/o han creat. Entre ells destaquen 
Sant Gregori -pareix que ara al PP li han entrat les 
presses quan l’han tingut bloquejat anys i anys-, o la 
Marjal –que per obra i gràcia del PP d’un dia per un 
altre, es va convertir en un problema greu per als veïns, 
que es troben litigant al jutjat-. En el dos casos, este 
Govern no deixarà de lluitar i parlar amb els agents 
implicats –perquè creiem en la participació- per tal de 
buscar solucions entre tots, i sobretot, informant sobre 
quina és la situació real, sense mentides ni amagatalls. 
Les coses ben clares: s’ha de treballar molt perquè 
la situació és complexa i fins ara s’ha fet ben poc per 
solucionar-la. 

Es tracta de situacions que pateixen un bloqueig greu 
per una falta absoluta de gestió, i nosaltres som, 

VERTEBRAR BORRIANA

precisament, el contrari: si hem vingut per alguna cosa 
és per treballar. Per això hem mamprès també un altre 
tema encara més antic que els anteriors: la carretera 
del port, un dels eixos principals per a la vertebració de 
Borriana, entre el casc urbà i el principal poblat marítim. 
No és admissible que en 2015 encara siga un vial 
perillós pels vianants (perquè no hi ha voreres ni carril 
bici) quan és pràcticament la carretera més transitada 
de totes, per raons evidents d’accés als serveis o al 
gaudi en estiu. La nostra intenció és desbloquejar per 
fi la seua situació i convertir-la, en la mesura de les 
nostres possibilitats, en el vial que mereix ser, en el que 
mereix la ciutadania.

ESCOLA INFANTIL PRÍNCEP FELIP.

Un altre tema fonamental és el de l’Escola Infantil. 
Mentre s’escriu este article, està pendent la recepció 
de l’autorització de la Conselleria: pas necessari per 
tal que l’escola óbriga les seues portes d’ací unes dies, 
i que ho faça dins de la llei –diguen el que diguen els 
altres-. 

Els Socialistes entenem que l’educació no és un negoci, 
i no anem a permetre que la “Guarderia” es deixe 
perdre –com altres pareix ser que volen-. Per això, si 
durant el 2015/16 s’ha de mantindré el patronat, que és 
perfectament legal i porta en funcionament 37 anys, es 
mantindrà per tal de donar el servei a les famílies de 
Borriana.

FESTES DE LA MISERICÒRDIA.

També mentre s’escriu este article, comencen a 
deixar-se vore els cadafals per la plaça. Es tracta 
d’unes festes que hem volgut diversificar notablement 
amb més cultura, més participació de les penyes en 
la programació, promoció dels grups musicals de 
Borriana, concerts en valencià i creació d’activitats 
entre pares i fills, entre moltes altres coses; i tot, per 
tal de que els veïns puguen gaudir d’events diversos, 
siguen o no aficionats al bou, perquè ací cabem tots, i la 
pluralitat també  ha de marcar el calendari festiu. I per 
tal que la festa arribe a tots, també serà el primer any 
que l’accés al recinte de la festa serà gratuït.

I és que la festa, diu molt del que és una societat, i 
també és un element vertebrador, i és fruit del treball 
i diàleg. 

De cor, els desitgem que passen unes bones festes, 
amb civisme i harmonia.
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Compromís ha demostrat en els pocs més de 60 dies 
que duem de govern en l’Ajuntament de Borriana que 
el més important són les persones, i l’atenció als 
ciutadans del nostre poble és el primer pas a complir. 
Bé siga a l’ajuntament o pel carrer, els nostres regidors 
atenen les reivindicacions del veïnat. Per això, hem 
iniciat ja les primeres mesures que vam prometre a les 
veïnes i els veïns que hem escoltat, com és en aquest 
cas, a la Serratella. 

La costa sud de Borriana porta des de l’any 1992 patint 
una regressió important i en tot aquest temps cap dels 
dos partits majoritaris han sigut capaços de fer un 
gir i dur endavant el projecte de regeneració integral. 
L’any 2003 es va projectar per a la seua regeneració 
una actuació en tota la zona, al 2005 es va iniciar 
aquest projecte per fases, la primera la rehabilitació 
de la vorera marítima entre l’Escullera de Ponent i el 
Camí de les Tancades, posteriorment es va estudiar la 
construcció d’espigons en forma de T o L, així com un 
nou enfocament per al passeig marítim.

Compromís es va comprometre el mes de maig passat, 
junt al nostre diputat, Joan Baldoví, a portar al Congrés 
dels Diputats les demandes de l’Associació de Veïns 
de la Serratella. La primera de les demandes és la 
presentació d’una esmena als Pressupostos Generals 
de l’Estat 2016, amb una consignació pressupostària 
de 6,5 milions d’euros per a dur a terme la protecció 
i regeneració de la costa i, sobretot, que es garantisca 
la seguretat dels veïns de la Serratella per al seu futur. 
Una esmena que esperem siga recolzada per tots els 
partits a Madrid.

COMPROMÍS AMB LES 
VEÏNES I ELS VEÏNS DE 
BORRIANA

Compromís treballa per escoltar als ciutadans i ho 
demostra amb l’assistència a les assemblees del Grau 
i del Port, on vam conéixer de primera mà les seues 
reivindicacions i propostes de com solucionar-les 
durant aquests pròxims anys. Des de Compromís tenim 
clar que sense escoltar a les persones no es poden 
prendre decisions. 

És el moment de dir NO a la precarietat laboral a què 
ens tenia acostumat fins ara l’anterior equip de govern. 
No volem reduir l’estadística d’aturats amb contractes 
temporals i de mitja jornada, sinó que volem transformar 
les polítiques d’ocupació, apostar per les persones i 
posar els mitjans necessaris per dinamitzar l’ocupació 
a la nostra ciutat. Compromís planteja tres línies a 
seguir: formació, inserció laboral i aprenentatge, que 
fins ara han estat aparcades, per reduir la xifra de més 
de 3.500 aturats que hi ha a Borriana.

Per altra banda, arriben les festes patronals de la 
Misericòrdia, i amb elles, es veuen les primeres 
novetats, com ara el concert de grups en valencià que 
patrocinarà la Regidoria de Normalització Lingüística, 
amb l’objectiu de promocionar la música en la nostra 
llengua. A més a més, s’amplia l’oferta cultural i musical 
a les festes, una proposta que perseguíem, i per la que 
treballarem, per a que l’any que ve tinga més presència.

I comencem el mes de setembre amb bones notícies 
per part del conseller d’Educació, de Compromís, Vicent 
Marzà, que ha anunciat l’obertura d’una aula infantil 
per a 2-3 anys al centre educatiu Roca i Alcaide, com 
a programa pilot per introduir l’ensenyament infantil 
gratuït en els centres educatius, que anirà augmentant 
a 1 any i 0 anys en exercicis posteriors. A més a més, 
Marzà també va anunciar l’autorització definitiva en 
pocs dies de la guarderia Príncep Felip com a Escola 
Infantil de 0 a 3 anys, cosa que permetrà l’apertura del 
centre per al curs actual. A això s’uneix la proposta de 
la gratuïtat dels llibres per als alumnes de les escoles 
valencianes, per a que cap xiquet, ni xiqueta es quede 
sense el seu llibre

Nous passos que mostren el canvi que volia la 
ciutadania a Borriana i al País Valencià, amb l’objectiu 
de #recuperarlos #ambvalentia.

Informat i contacta a:

borriana.compromis.net

compromisperborriana@hotmail.com
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La participació és un dels eixos fonamentals de la tasca 
que ha de desenvolupar la Regidoria de Transparència i 
Participació Ciutadana, al costat de la transparència, on 
la ciutadania pren part en totes les decisions (importants) 
que s’adopten al si de l’Ajuntament. Això significa que 
s’escolta el que pensa la gent en les qüestions que els 
afecten. L’opinió dels ciutadans té un pes específic a 
l’hora de prendre decisions sobre el desenvolupament 
de les polítiques per part de l’Ajuntament.

Estem estudiant totes les formes de participar a través 
del Ple. S’ha de crear un nou reglament, en el qual es 
determine el sistema de participació més adequat, el 
temps de resposta, ponderació i anàlisi de les propostes, 
etc. No ha de ser un reglament burocràtic i limitant, 
sinó tan ampli com ho permeta la llei. Constituirem una 
junta amb les associacions veïnals per al foment de la 
participació i promoció de la transparència.

Cal recordar que actualment el ciutadà pot enviar 
mocions als diferents partits polítics perquè les 
presenten al Ple. Des de Podem Borriana ja se’n 
presentaran algunes per al pròxim Ple. Hem de 
potenciar també altres vies de participació, com són: 
registre, oficina d’atenció al ciutadà, correu electrònic, 
portal web, etc.

Algunes de les consultes ciutadanes, que estem 
analitzant, de participació directa són:

• Sobre els pressupostos: decidir on van els diners dels 
contribuents, prioritats en les inversions, coneixement 
de les partides pressupostàries, destinar diners a festes 
o a actes de caràcter social.

JUNTS/ES PODEM 

• Consultes puntuals sobre temes importants de política 
ciutadana: són els més importants perquè permeten 
conéixer l’opinió de la ciutadania sobre temes puntuals 
i donen com a resultat una resposta clara del que la 
gent vol. És necessari fer consultes sobre aspectes 
controvertits de la vida local: Arenal Sound, bous, 
Mercaplaya, etc., però també es poden fer consultes 
sobre altres temes que afecten només un barri, un 
carrer o la població disseminada. Les consultes poden 
ser per Internet o presencials. S’han de buscar els 
mecanismes que permeten que aquestes votacions es 
produïsquen amb totes les garanties democràtiques 
i de protecció de dades personals. A més a més, s’ha 
de fomentar la participació de la gent amb campanyes 
d’informació i de difusió de les votacions. I també s’ha 
de decidir el valor que tindran els resultats.

La Regidoria establirà tots els mecanismes possibles 
de participació de la gent en les decisions (importants). 
A més a més, la Regidoria ha de tenir el suport de 
l’Ajuntament per a proporcionar les eines tècniques i 
el personal de suport necessaris perquè les consultes 
puguen realitzar-se sense entrebancs i siguen 
accessibles a tota la ciutadania.

Establir estes ferramentes participatives no sols porten 
un cost econòmic i de personal, també comporten un 
cost en temps, ja que en un municipi com el nostre, en 
el qual, s’ha de desenrotllar la participació ciutadana 
pràcticament de zero, ja que no ha sigut una prioritat 
per al govern anterior, no hi ha cap tipus de ferramenta 
o mecanisme, ni tan sols un personal especialitzat en 
la matèria. Des del cercle de Podem Borriana creiem 
que la participació i la transparència deuen de ser 
els nostres pilars fonamentals i per això treballem de 
manera contínua per a aconseguir-ho.

La participació ciutadana persegueix que els 
borrianencs no siguen simples observadors del que 
necessita la localitat, sinó que, entre tots, es busquen 
solucions per construir una ciutat millor i més adaptada 
a les necessitats reals de les persones.
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Burriana no tendrá la oportunidad este año de acceder 
a los contratos a los que optaba a través del Plan de 
Empleo Conjunto promovido por la Diputación de 
Castellón. El “cambio” que debía llegar de la mano del 
tripartito que gobierna bajo el liderazgo de la alcaldesa 
socialista María José Safont ha decidido rechazar una 
subvención de 54.996,48 euros para contratar a 18 
vecinos en paro.

Es un escándalo que la principal preocupación para 
miles de personas en nuestra ciudad, como es el optar a 
un trabajo digno, se rechace por quienes nos gobiernan. 
Porque en opinión de la regidora de Compromís, 
responsable de Promoción Económica, cobrar 800 
euros a media jornada es un sueldo “que fomenta la 
precariedad”. 

Sorprende que lo diga Inma Carda, la regidora que percibe 
por su jornada partida 1.500 euros al mes. Entendemos 
que ese sueldo, para un nivel de retribuciones como 
el de la concejala, resulte “precario”. Sin embargo, la 
realidad de la calle es otra muy distinta. Burriana tiene 
3.406 vecinos en paro que, según el Servef, el pasado 
mes de julio buscaban una opción laboral, no que se les 
nieguen oportunidades. 

La decisión de Compromís ha recibido el aval de la 
alcaldesa socialista, que cobra por su representación 
municipal pero también por su cargo de diputada 
provincial. Safont debe coincidir con Carda a la hora de 
calificar de “precaria” esta oferta de empleo. Su aval 
a la decisión de Compromís le convierte en cómplice 
de una medida que niega el empleo y promueve la 
desocupación.

La política del desgobierno instaurada en el 

SAFONT RECHAZA 55.000€ 
PARA CREAR 18 EMPLEOS

ayuntamiento, la misma que ha llevado al tripartito a 
no tomar decisión alguna para atajar la lucha contra los 
mosquitos. Una plaga que este verano hemos sufrido 
de forma virulenta y que quienes propugnaban como 
oposición soluciones eficaces, ahora como gobierno 
abandonan a su suerte a la población. Es lamentable 
que el tripartito se niegue a ampliar la partida para 
luchar contra los mosquitos y sí dedique 146.287,46 
euros extras a la partida de fiestas. Si tenemos dinero 
para ampliar el gasto en nuestros festejos, antes, por 
responsabilidad, deberíamos atender con los fondos 
que se estimen oportunos la lucha contra esta plaga. 

Una política del desconcierto que también ha afectado 
a las familias que el próximo curso lectivo habían 
matriculado a sus hijos en la guardería Infante Felipe. 
El centro continúa cerrado después de que la consciente 
dejación de responsabilidades de la alcaldesa haya 
promovido el abandono de la adjudicataria. Las 
relaciones personales y los amiguismos deberían 
quedar en un segundo plano, como en el caso del PAI 
Sant Gregori, del que el tripartito ha recibido informe 
técnico el 17 de julio para actuar antes de que el 20 
de septiembre caduque el expediente. Seguimos 
esperando una decisión para resolver el desarrollo de 
este sector del que están pendiente cientos de vecinos 
de Burriana.

Sin embargo, lamentablemente, esta política del 
desgobierno está provocando situaciones insólitas 
como en el caso de Mercaplaya. A menos de 15 días 
para que el servicio se instale en la costa, el tripartito 
todavía no ha decidido qué hacer con el conjunto de 
puestos ambulantes.

Por nuestra parte, desde el Partido Popular ofrecemos 
al tripartito colaboración, esfuerzo y apoyo para trabajar 
por nuestra ciudad. Aplicando la labor fiscalizadora 
que como oposición nos corresponde. Velando día a 
día desde esta bancada por los intereses de Burriana. 
Trabajando desde la oposición como en su día lo hicimos 
desde el gobierno. No nos busquen para apoyar políticas 
que niegan oportunidades. Tampoco para respaldar 
aquellas que lejos de asumir responsabilidades buscan 
culpables en terceros. 

Recuerden, son ustedes gobierno. Sean responsables 
y den soluciones. No echen balones fuera y abandonen 
a Burriana a su suerte. Porque nuestra ciudad no 
se merece la recesión que ustedes promueven. Si 
decidieron unir sus votos para gobernar y ocupar la 
alcaldía, deben ser consecuentes con la firma de un 
pacto a tres bandas que, por lo pronto, está provocando 
situaciones insólitas y lamentablemente negativas para 
Burriana. Las que se derivan de un pacto que basó su 
fundamento en el ansia de poder y no en el desarrollo y 
progreso de nuestra ciudad.
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Tres meses han pasado, desde que tres partidos 
minoritarios se unieran para “supuestamente” realizar 
el cambio de política que tanto se reclama por la 
ciudad de Burriana. Y triste, pero cierto, la realidad es 
muy distinta y desde CIBUR, como siempre, vamos a 
explicarles la verdad.
El triste tigre mayor, el PSOE de Burriana, no solo ha 
engañado a sus electores y sino que “juega” con los 
tigres pequeños para conseguir objetivos particulares 
de la alcaldesa, y ninguno de los 6 del PSOE trabaja ni 
sabe trabajar por Burriana (nunca lo han hecho) sino que 
se dedican, a disparar a ciegas sin proyecto, sin control 
y sin dirección, tomando decisiones que criticaban hace 
tan solo unos meses, y que ahora siguen la estela del 
PP.
El triste tigre de en medio, COMPROMIS, se ha vendido 
por unos sueldos medios de 2000e, saltándose todas 
sus promesas de campaña, y ni escuchan a los suyos 
ya, en temas tan importantes como Arenal Sound o San 
Gregori. El señor Granel ha perdido toda credibilidad, 
puesto que lo único que hace es seguir con la política 
deportiva y cultural que instauró el PP, y permite 
calladito y levantando la mano, el desvarío de gestión del 
PSOE, el señor Zorío, aún no sabe ni por donde va, y la 
señora Carda, en tres meses ha “colocado” a su prima, 
ha perdido 18 puestos de trabajo por no adherirse al 
Plan de Empleo de la diputación, y en vez de gestionar 
“mercaplaya”, lo deja perder por no saber trabajar.
El triste tigre pequeño, PODEMOS, ese es el ejemplo 
perfecto de la ignorancia, de la nula preparación, del 
engaño continúo a la oposición y a los ciudadanos: El 
“pequeño del Moral”, en tres meses, se ha puesto 14 
de pagas de 2000e, dos ordenadores, y dos amiguetes 
inseparables que le hacen el trabajo digital, saltándose 
todas las normas de protección de datos puesto que sus 
supuestos “asesores” no pueden realizar las labores 

“TRES TRISTES TRIGES ……. 
INTENTABAN GOBERNAR 
PERO NO HACÍAN MÁS QUE 
ENGAÑAR”

que él mismo debería hacer. Eso sí, les paga bien con 
cenas y bebida gratis a los eventos que los lleva.
Pero su “participación” y “transparencia” se queda en 
sus ordenadores y sus amiguetes, puesto que NO ha 
sido capaz, de asistir a ninguna reunión de vecinos, 
ni del Puerto, ni de Grao ni de la Serratella, donde al 
menos CIBUR si participó como cada año, escuchando 
las reivindicaciones y solucionando dudas de los 
vecinos. 
El señor Navarro, si fuera legal con su gente, debería 
forzar la dimisión de su portavoz, o dejar las filas de 
Podemos, puesto que si sigue permitiendo estas 
actitudes, se retratará él mismo.
Y los tres tristes tigres, que nadie dirige, puesto que no 
se sabe quién manda: “ no saben, no escuchan, no están, 
no contestan, no gobiernan más que para engañar.”
Eso sí, en tres meses, los tristes, han permitido que 
el Arenal Sound sea una vez más una vergüenza para 
Burriana, se saltan la ley y anuncian una nueva edición 
sin preguntar a nadie. ¿Dónde están, Compromis y 
Podemos con sus consultas ciudadanas para todo? 
Van a seguir contratando a la hermana de la alcaldesa 
ilegalmente, destrozando un servicio municipal de 
guardería que tras muchos años estaba regulado, 
han destinado dinero para todo, menos para ayudas 
sociales, incluso alquilando un local de un familiar de 
la alcaldesa para fiestas, (será que no habían otros), 
tienen a todos los propietarios de San Gregori en trance, 
sin saber qué futuro les espera, puesto que no deciden 
nada.
Los tres tristes tigres, ni rugen, porque no contestan a 
ni una pregunta en las comisiones, no saben de nada,  
cuando intentamos explicarles, no entienden nada y sus 
perlas son igual que su gobierno, tristes y verdaderos 
engaños:
“Veremos cuáles son las necesidades cotidianas”, 
“pequeño triste tigre del Moral dixit”. Aún no se ha 
enterado este señor, que cuando uno empieza a 
gobernar, su obligación es saberlas, y que no las sabrá 
jamás detrás de sus ordenadores y sin escuchar a los 
vecinos.
“Arenal Sound si, pero con condiciones”, Alcaldesa, 
“antes mi familia que Burriana y la Ley”, esta señora 
no se ha enterado aún, que no puede volver a alquilar 
el terreno del Arenal directamente, que debe sacar 
una subasta pública y que debe consultar antes con los 
vecinos. Tampoco se ha enterado aún de que la empresa 
del festival, jamás ha cumplido las condiciones que se 
le han impuesto desde el Ayuntamiento, pero ella, a lo 
suyo.
“Los propietarios de la Carretera Villareal pagarán IBI 
rústico…”,  Cristina Rius (antes todo mal, y lo mismo 
ahora todo bien), le ha faltado decir que será por el 
trabajo de CIBUR en los pasados meses, no por usted, 
que como concejal de hacienda, en tres meses, lo único 
que ha hecho, es aprobar modificaciones ilegales, y 
tomar decisiones “a sabiendas que no son correctas”. 
Para usted hace meses eso era supuesta “prevaricación 
administrativa”. Ahora que es?.
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GRUPS MUNICIPALS

Lo más importante son las personas, ya lo decíamos en 

campaña y lo seguimos pensando. Por eso, queremos 

dedicar este número a una de las organizaciones que 

más ha HECHO, sí en mayúscula, por las personas.

El día 11 de septiembre, Cruz Roja celebra su aniversario 

en nuestra Burriana. Su labor durante estos años ha 

sido encomiable y ha evolucionado pasando de atender 

enfermos a formar personas, pero  sin olvidar su 

carácter humanitario sigue atendiendo a las personas 

en situación de extrema vulnerabilidad, en cualquier 

momento y en cualquier lugar. No importan religión, 

etnia o sexo. 

Cruz Roja Burriana ha sido reconocida a nivel nacional 

como un centro de referencia por ser pionero en 

la implantación de diversos programas de empleo, 

educación e intervención social. Atiende a niños 

dándoles clases de apoyo, a los mayores manualidades, 

a los desempleados formación y técnicas de búsqueda 

de empleo y a los necesitados ropa, comida y consuelo. 

Pero yo quiero agradecer lo que me ha dado a mi  Cruz 

UN HOMENAJE A CRUZ ROJA 
BURRIANA

Roja como colaboradora, porque he aprendido de los 

voluntarios lo que es la entrega a cambio de nada, he 

aprendido lo que es el compañerismo y la nobleza y el 

querer hacer algo por los demás simplemente por el 

hecho de hacerlo. Pero a quien le estoy más agradecida 

es a esa gente que busca ayuda en Cruz Roja, que me 

han demostrado que por dura que sea la vida y los golpes 

que recibas siempre queda un motivo de alegría y un 

rayo de esperanza. Y con su mirada de agradecimiento 

me han hecho sentir que merece la pena cada segundo 

de tiempo que he dedicado como voluntaria. De ellos 

deberíamos aprender todos. Ellos son una lección 

y, por lo tanto, desde Ciudadanos, queríamos darles 

un pequeño homenaje con estas líneas dejando los 

rifirrafes para el próximo número y centrémonos tanto 

en las personas que se esfuerzan en querer vivir, como 

a aquellos que invierten su tiempo en una organización 

para ayudar a los demás. Ese es el principio del ser 

humano.
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PLE ORDINARI 23/07/2015
Aprovat per unanimitat el Pla d’igualtat del personal de 
l’Ajuntament de Borriana.

Aprovada per unanimitat la liquidació definitiva del modificat 
del projecte de reparcel·lació de la unitat d’execució A-11 a la 
mercantil Urbanovenes, SL.

Aprovat per unanimitat l’acord de col·laboració entre l’Agència 
Valenciana de Turisme i l’Ajuntament de Borriana. L’objecte 
és la gestió del manteniment, reparació i conservació de la 
infraestructura turística del litoral instal·lada a les platges de 
la localitat.

Aprovat per majoria l’expedient 3/2015 de modificació de crèdit 
mitjançant concessió de crèdits extraordinaris o suplements 
de crèdits. Vots a favor, 11 (6 del PSOE, 3 de Compromís i 2 de 
Podem). Vots en contra, 2 (2 de CIBUR). Abstencions, 8 (7 del 
PP i 1 de Ciudadanos).

La modificació de crèdit aprovada per majoria ascendeix a 
242.287,46 euros.

L’objecte de la modificació és, per un costat, suplementar 
aplicacions pressupostàries per atendre despeses que 
es no poden demorar i, per un altre costat, la creació de 
noves aplicacions. Pel que fa a aplicacions de despeses per 
entendre-les insuficients per a concloure l’exercici, hi ha: 
despeses en protecció civil, festes de la Misericòrdia, Junta 
Fallera, manteniment de via pública, cementeri, activitats 
culturals, esportives, festes poblats marítims, premsa i 
publicitat, assistència jurídica, serveis socials i atencions de 
protocol.

Aprovat per unanimitat el compte general corresponent a 
l’exercici del 2014.

Dació de compte al Ple de les resolucions de l’Alcaldia 
Presidència sobre nomenaments i delegacions.

Dació de compte al Ple de la constitució i composició dels 
grups polítics, així com la designació dels seus portaveus. 

Dació de compte al Ple de l’assignació de regidors pels grups 
polítics a les comissions municipals permanents.

Dació de compte al Ple d’informació econòmica relativa al 
segon trimestre del 2015.

Dació de compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de 
Govern entre els dies 27/04/2015 i 09/07/2015.

Dació de compte al Ple de les resolucions dictades per 
l’Alcaldia Presidència que consten a la Secretaria Municipal, 
corresponents al període del 20/04/2015 al 19/07/2015.

Aprovada per unanimitat la proposta de l’Alcaldia Presidència 
sobre la designació de representants municipals en òrgans 
col·legiats.

Rebutjada la moció presentada pel Grup Municipal de 
Ciudadanos relativa a la promoció d’un pacte autonòmic per a 
l’educació amb l’objectiu de fomentar i millorar la introducció 
del model plurilingüe als col·legis públics de la Comunitat 
Valenciana. Vots en contra, 11 (6 del PSOE, 3 de Compromís 
i 2 de Podem). Abstencions, 9 (7 del PP i 2 de CIBUR). Vots a 
favor, 1 (1 de Ciudadanos).

Aprovada per unanimitat la moció conjunta de PSOE, 
Compromís i Podem relativa a la plaga de mosquits a 
la província de Castelló. En la moció s’insta totes les 
administracions implicades perquè assumisquen les 
competències d’una plaga que supera l’àmbit municipal, 
impossible de tractar i eradicar de manera aïllada sense una 
actuació conjunta en tot el territori de la província. S’insta les 
administracions corresponents a posar en funcionament de 
manera urgent el programa de prevenció de plagues per a 
l’any 2015. S’insta la Diputació de Castelló perquè constituïsca 
una comissió de gestió de les plagues, en la qual s’incorporen 
tècnics municipals, provincials i de la Conselleria de Medi 
Ambient. De la mateixa manera, la comissió ha d’incloure 
experts i investigadors de diferents universitats. Cal enviar el 
resultat de l’acord obtingut per aquesta corporació municipal 
a totes les administracions competents.

Aprovada per unanimitat la moció del PSOE, Compromís 
i Podem relativa a la sol·licitud de la retirada de plaques 
commemoratives en les quals s’anomenen persones 
condemnades per la justícia. La corporació acorda procedir 
a la retirada de manera immediata de totes les plaques, 
cartells, títols, carrers, places, escultures o altres elements 
commemoratius del municipi en els quals figuren els noms 
i cognoms de persones condemnades per la justícia, i així 
reconéixer l’honorabilitat de tots aquells que han passat 
sense màcula per la vida pública, de manera que s’evite el 
trasllat a la societat del greuge i càrrega del record infaust de 
les indecoroses accions dels condemnats.

La corporació municipal acorda no procedir a la col·locació 
de plaques ni cartells nominatius de cap càrrec als edificis 
municipals de nova construcció, i així demostrar que l’obra 
s’ha realitzat gràcies i per als veïns i veïnes de Borriana i, en 
el seu cas, fer referència únicament a l’administració que hi 
haja intervingut.

Precs i preguntes

El Sr. Fuster pregunta a la Sra. alcaldessa si l’equip de govern 
ha pres la decisió de retirar la condició d’agent urbanitzador 
de Sant Gregori, o si ha pensat consensuar-ho amb la resta 
de grups abans de prendre la mesura oportuna. Contesta la 
Sra. alcaldessa.

El Sr. Fuster pregunta a la Sra. alcaldessa si es realitzaran 
les actes de comprovació diàries del recinte del festival de 
l’Arenal Sound 2015. Respon la Sra. alcaldessa.

El Sr. Fuster pregunta al Sr. Gual si ja tenen perfilat el 
quadrant de la Policia Local per a cobrir les necessitats com a 
conseqüència de la celebració del festival Arenal Sound 2015. 
Respon el Sr. Gual.

El Sr. Fuster pregunta a la Sra. alcaldessa si ja s’ha reunit 
amb l’empresa del Mercaplaya. Responen la Sra. alcaldessa 
i la Sra. Carda.

La Sra. Montagut prega a la Sra. Carda que mantinga reunions 
o mantinga informats els grups de l’oposició sobre les 
novetats en l’assumpte del Pla municipal d’ocupació. Respon 
la Sra. Carda.
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El Sr. Safont prega que, tal com es va quedar en reunions 
diverses amb el Sr. Gual, no entren en el Ple assumptes que 
s’hagen dictaminat el mateix dia de celebració de la sessió 
plenària.

El Sr. Safont pregunta al Sr. Granel, com a regidor de Cultura, 
per què no s’ha fet ja el nomenament del personal eventual 
de director del Centre de les Arts Rafel Martí Viciana, atés el 
problema que suposa obrir el termini per a matrícules per al 
curs posterior sense que s’haja designat el responsable del 
centre. Respon el Sr. Granel.

La Sra. Suay pregunta al Sr. Navarro sobre el contracte 
realitzat amb dues empreses per a la gestió de les plagues de 
mosquits. Respon el Sr. Navarro.

El Sr. Sánchez pregunta al Sr. Arnandis si considera que 
no s’ha comés cap irregularitat en incloure els criteris 
d’homogeneïtzació realitzats per l’arquitecte municipal 
sense haver estat prèviament recollits en el concurs per a 
l’adjudicació de l’enderrocament de la Paperera. Respon el 
Sr. Arnandis.

La Sra. Aguilera pregunta al Sr. Arnandis quina llicència 
d’obres té i per què es permet a una empresa de telefonia 
que pose el cablejat de les façanes del nucli històric. Respon 
el Sr. Arnandis.

La Sra. Aguilera pregunta al Sr. Arnandis si pensa reunir-se 
amb la resta de grups polítics per comentar quines actuacions 
té previst adoptar per tal de desblocar el Pla especial de la 
Marjaleria i el Pla de minimització d’impacte ambiental a la 
zona humida. Respon el Sr. Arnandis.

La Sra. Aguilera pregunta al Sr. Arnandis quins tràmits ha 
iniciat per a la gestió directa de les unitats d’execució A-30, 
A-31, B-2 i D-3. Responen el Sr. Arnandis, el Sr. Aparisi i la 
Sra. alcaldessa.

La Sra. Aquilera pregunta a la Sra. Monferrer quants bous 
pagarà l’Ajuntament i si al final hi haurà correbou a les festes 
de la Misericòrdia. Respon la Sra. Monferrer.

La Sra. Aguilera pregunta a la Sra. alcaldessa si s’incoarà 
expedient sancionador ,per la realització d’obres sense prèvia 
llicència, a l’empresa responsable de l’Arenal Sound als 
Jardins de la Malva-rosa. Respon la Sra. alcaldessa.

La Sra. Aguilera pregunta a la Sra. alcaldessa si s’exigirà 
la prestació de la fiança requerida pels tècnics a l’empresa 
organitzadora del festival Arenal Sound 2015 o si es condonarà. 
Respon la Sra. alcaldessa.

La Sra. Aguilera pregunta a la Sra. alcaldessa si l’equip de 
govern permetrà que l’empresa organitzadora de l’Arenal 
Sound subarrende els terrenys ocupats a altres empreses. 
Respon la Sra. alcaldessa.

La Sra. Aguilera pregunta a la Sra. alcaldessa si firmarà 
el decret per a permetre la celebració de l’edició 2015 del 
festival Arenal Sound, a pesar que no es compleixen tots 
els condicionants imposats en la llicència. Respon la Sra. 
alcaldessa.

La Sra. Aguilera prega que des de l’Alcaldia se’ls remeta 
l’escrit en el qual consta el nombre d’entrades repartides 

gratuïtament per part de l’empresa i des de l’Alcaldia, i a 
quines persones (polítics i funcionaris) se n’ha repartit i 
quantes a cadascun. Respon la Sra. alcaldessa.

La Sra. Sanchis demana al Sr. Gual que concrete en què 
consisteix la millora del conveni amb l’Ajuntament de Vila-
real per a la cessió de policies durant la celebració de l’Arenal 
Sound; i si en el conveni subscrit es tindrà en compte les 
reclamacions judicials interposades actualment pel col·lectiu 
de Policia Local contra l’Ajuntament de Borriana. Respon el 
Sr. Gual.

JUNTA DE GOVERN 30/07/2015
La Junta aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària 
realitzada per la Junta de Govern Local el dia 23 de juliol de 
2015.

La Junta estima parcialment el recurs contenciós administratiu 
interposat per l’entitat Promotora de Desarrollos Urbanísticos 
AMEG, SL, contra la resolució del jurat d’expropiació forçosa 
de Castelló, de 15 de setembre de 2010, que desestima el 
recurs de reposició formulat davant la resolució del 10 de 
març de 2010 que s’anul·la en l’extrem relatiu als interessos 
de demora i es declara conforme a dret en la valoració de les 
finques expropiades.

Aprovada l’aportació anual de la guarderia Príncep Felip 
de 8.000 euros, amb càrrec a la partida 323.48900006, del 
Pressupost de 2015, en concepte d’aportació anual al Patronat 
Municipal d’Assistència Social i Guarderies Infantils que tutela 
la guarderia Príncep Felip.

Arxivat l’expedient d’ordre d’execució incoat a T. A. P. per la 
neteja de la parcel·la situada a l’avinguda del Setze de Juliol, 
núm. 45.

Aprovada la desestimació de les al·legacions, es proposa 
l’enderrocament de les obres realitzades sense llicència per 
D. P. M. S. i C. R. C. 

Acceptada la renúncia formulada per J. M. M. M. a la 
construcció de piscina al carrer de Vicente Enrique Mingarro, 
7, es procedeix a la devolució de la fiança per import de 
1.900 euros en concepte de reposició i reparació de serveis 
urbanístics que pogueren afectar-se per l’execució de les 
obres de construcció d’habitatge unifamiliar aïllat.

Aprovada la imposició a V. U. G. i M. H. C. de la tercera 
multa coercitiva per import de 500 euros per a executar 
subsidiàriament l’enderrocament de les obres executades 
sense llicència al polígon 25, parcel·la 440.

Desestimada la petició formulada per R. M. V. G. i ratificada 
l’ordre de paralització de les obres al carrer de la Mare de Déu 
d’Agost, número 27.

Aprovada la concessió de la llicència provisional per a la 
legalització de solera i tancament al camí Vell de València.

JUNTA DE GOVERN 06/08/2015
La Junta aprova prorrogar el contracte dels serveis d’execució 
dels programes esportius municipals, serveis de vigilància, 
control, socorrisme i primera assistència d’urgència a 
la piscina coberta i el tancament d’obertura, informació, 

PLENS I JUNTES DE GOVERN



31
vigilància, control i tancament de les instal·lacions esportives 
municipals, als pavellons poliesportius i al complex esportiu 
de Llombai subscrit amb EULEN, SA, durant sis mesos, és a 
dir, fins al 29 de febrer de 2016, en les mateixes condicions 
previstes en el contracte de l’1 de febrer de 2012, llevat que 
amb anterioritat es formalitze el nou contracte; i autoritzar 
i disposar la despesa de 74.249,98 euros corresponent al 
període de setembre a desembre de 2015, amb càrrec a 
l’aplicació de despeses 341.22799027 (Contractes serveis 
esportius) del vigent Pressupost. 

La Junta aprova desestimar el recurs de reposició interposat 
per L. S. G. contra l’acord d’aquesta Junta d’inici d’execució 
subsidiària d’ordre d’enderrocament d’obres a la parcel·la 
312 del polígon 25.

La Junta aprova deixar sobre la taula per a millora d’estudi la 
desestimació del recurs de reposició interposat per J. M. A. 
E. i M. T. P. L. contra l’acord d’aquesta Junta de denegació de 
llicència d’obres i usos provisionals.

Aprovada la concessió de la llicència d’obres a Gas Natural 
CEGAS, SA, al camí d’Artana, per a la realització d’una rasa en 
via pública per a l’ampliació de la xarxa de distribució de gas 
i connexió domèstica en aquest camí, 58, atorgada a l’empara 
del que disposa l’article 219 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de 
la Generalitat, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, 
de la Comunitat Valenciana.

Aprovada la concessió de llicència d’obres sol·licitada per J. L. 
T. M. per ampliació d’habitatge en un porxo i piscina al carrer 
de les Terrasses, 27.

Dació de compte de les declaracions responsables per a 
l’execució de les obres: 8038/2015, 8039/2015, 8040/2015, 
8043/2015, 8045/2015, 8046/2015, 8047/2015, 8048/2015, 
8049/2015, 8050/2015, 8051/2015, 8052/2015, 8053/2015, 
8055/2015, 8057/2015, 8060/2015, 8061/2015, 8062/2015, 
8064/2015, 8065/2015, 8066/2015 i 8068/2015.

JUNTA DE GOVERN 13/08/2015
La Junta aprova classificar per ordre decreixent les 
proposicions admeses, atenent a les puntuacions atorgades 
per a la contractació del servei de prevenció, tractament, 
control i eradicació de legionel·losi en dependències de 
l’Ajuntament de Borriana. Serviecología y Tratamientos de 
Aguas SL (Servyeco SL), 93,26; Wintón Ibérica SA, 91,15; JM 
Soluciones SL, 88,00; Soluciones Industriales y Tratamientos 
Ambientales SL (SITRA), 76,53; Amicai Sanidad Ambiental SL, 
69,85; Servicios Industriales Grins 2007 SL, 62,49.

La Junta aprova requerir Serviecología y Tratamientos de 
Aguas, SL (Servyeco, SL), en haver obtingut la màxima 
puntuació i complir els requisits previstos, per tal que en 
el termini de 10 dies hàbils, comptadors des del següent a 
aquell en què haguera rebut el requeriment, presente la 
documentació següent:

 - Acreditació de la capacitat d’obrar.

 - Poder de representació.

 - Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries 
i amb la Seguretat Social o autorització a l’Ajuntament per a 

obtenir-ne de manera directa l’acreditació.

 - Justificant d’haver constituït la garantia definitiva de 412 
euros.

Aprovada la contractació del servei de telecomunicacions 
de veu i de dades a través de xarxes mòbils de l’Ajuntament 
de Borriana a la mercantil Vodafone España, SAU, amb CIF 
A-80907397 i amb domicili a l’avinguda d’Amèrica, 115, de 
Madrid, per l’import total de 33.057,85 euros més IVA al 21%, 
total 40.000 euros anuals.

Aprovada la pròrroga del contracte del servei de desratització 
i desinfecció a les dependències municipals i el tractament 
terrestre contra els mosquits al terme municipal de Borriana 
subscrit amb Winton Ibérica, SA, durant 3 mesos, és a dir, fins 
al 26 de novembre de 2015 o fins que es formalitze la nova 
contractació. Autoritzar i disposar la despesa de 3.507,65 
euros corresponent al període de setembre a novembre de 
2015, amb càrrec a l’aplicació de despeses 311.22700005 
(Contractes desinfecció i desratització) del vigent Pressupost.

Aprovació de les bases reguladores de convocatòria de 
concessió de subvencions a entitats privades o agrupacions 
de persones físiques que hagen realitzat festejos taurins 
tradicionals durant les festes de la Misericòrdia 2015. L’import 
global màxim previst per aquest Ajuntament per a atendre les 
sol·licituds de subvenció de la present convocatòria és de 3.750 
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 338.48900085, 
denominada Conveni penyes bous, del Pressupost municipal 
vigent per a l’exercici de 2015. La concessió de les subvencions 
previstes en les presents bases queda condicionada a 
l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos 
de l’Ajuntament de Borriana per a l’exercici de 2015.

Els festejos taurins objecte de subvenció són els anomenats 
bous salvatges (cerriles) que s’hagen exhibit durant les festes 
de la Misericòrdia del 2015, de caràcter públic i gratuït per 
als ciutadans, i s’han d’haver fet en les dates del 4 al 13 de 
setembre del 2015, tots dos inclosos. Se subvenciona com a 
màxim 2 bous per entitat o agrupació de persones físiques. 
El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils, 
comptadors des del dia següent al de la publicació d’un 
extracte d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la 
Província. La quantia econòmica de la subvenció atorgada és, 
com a màxim, de 250 euros per bou realitzat.

La Junta aprova imposar a R. P. O., B. N. M., P. J. P. C. i P. P. O., 
respectivament, la tercera multa coercitiva per import únic de 
750 euros, per incompliment de l’ordre de restabliment de la 
legalitat urbanística infringida acordada per la Junta de Go-
vern Local del 23 de juliol de 2012, per la qual se’ls ordenava 
que en el termini d’un mes procediren a l’enderrocament de 
les obres consistents en el replà de llit de sequiol existent, així 
com en la construcció d’un habitatge d’uns 130 metres qua-
drats, aproximadament, a base de fàbrica de tancament de 
rajola ceràmica, estructura de formigó i coberta inclinada, a 
la parcel·la 75, polígon 25, de senda de l’Ullal, en sòl no urba-
nitzable especialment protegit, en trobar-se a la zona humida 
Marjal Nules-Borriana.

La Junta aprova ordenar a D. J. M. G. que procedisca en el 

PLENS I JUNTES DE GOVERN
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termini d’un mes, comptador des del següent a la recepció de 
la notificació del present acord, a la restitució de l’antic centre 
d’educació especial, a la carretera de Vila-real, al seu estat 
original previ a l’execució de les obres objecte del present ex-
pedient de restabliment de la legalitat.

La Junta aprova la concessió a P. R. A. de la llicència muni-
cipal sol·licitada per a la legalització d’obres d’habilitació de 
local d’ús comercial per a restaurant al carrer de Fra Terencio 
Huguet. 

La Junta aprova la restauració de la legalitat urbanística infrin-
gida amb l’execució d’obres a l’immoble del carrer d’Artur Pe-
rucho i Badia núm. 4, consistents, entre d’altres, en l’execució 
de coberta, així com de trasters, barbacoa i cuina, sense ajus-
tar-se a la llicència concedida en expedient 13/2013-LOMAY; 
en haver-se aportat certificat original d’obres acreditatiu de 
la finalització d’aquelles objecte de l’expedient 45/14-LOMAY 
-la llicència de la qual va ser concedida per acord de la Junta 
de Govern Local de l’1 de setembre de 2014- que tenia per 
objecte la legalització de les obres objecte d’aquest expedient 
de restauració de la legalitat urbanística.

La Junta aprova la concessió a la mercantil GAS NATURAL 
CEGAS, SA, amb CIF A-08009722, de llicència d’obres per a 
la realització d’una rasa en via pública per a l’ampliació de la 
xarxa de subministrament de gas natural i connexió de servei 
domèstica a la plaça de José Iturbi, núm. 1, de la localitat. 

La Junta aprova la concessió a la mercantil GAS NATURAL 
CEGAS, SA, amb CIF A-08009722, de llicència d’obres per a la 
realització d’una rasa en via pública per a ampliació de xarxa 
per al subministrament de gas natural als carrers d’Almenara 
i de Peníscola i dues connexions de servei domèstiques al ca-
rrer de Peníscola núm. 30 i 35; atorgada llevat el dret de pro-
pietat i sense perjudici de tercer, a l’empara del que disposa 
l’article 219 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, 
d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comuni-
tat Valenciana.

La Junta aprova donar compte de les declaracions res-
ponsables per a l’execució d’obres: 8067/2015, 8335/2015, 
8342/2015, 8344/2015, 8346/2015, 8349/2015, 8351/2015, 
8353/2015, 8356/2015, 8359/2015, 8361/2015, 8363/2015 i 
8364/2015.

JUNTA DE GOVERN 20/08/2015
La Junta aprova prorrogar el contracte dels serveis 
d’immobilització, retirada i trasllat de vehicles de la via pú-
blica al dipòsit municipal de Borriana, subscrit amb Grúas 
La Plana, SL, durant un any, és a dir, fins al 31 d’agost de 
2016, en les mateixes condicions previstes en el contracte del 
29 d’agost de 2013. La Junta aprova autoritzar i disposar la 
despesa de 20.000 euros corresponent a l’exercici del 2015 
(fins al 31 de desembre), amb càrrec a l’aplicació de despeses 
1532.22799002 del vigent Pressupost.

La Junta deixa sobre la taula per a un millor estudi la im-
posició de la segona multa coercitiva a R. D. V. i procedir a 
l’execució forçosa de l’enderrocament d’obres sense llicència 
a la parcel·la 154, polígon 25.

La Junta aprova, com a mesura de restauració de la legali-
tat urbanística vulnerada, l’enderrocament de les obres de 
reforma i ampliació realitzades sense llicència municipal a 
l’habitatge del carrer de la Serratella, número 26. Es con-
cedeix al propietari un termini de 15 dies comptadors des 
de la recepció de la notificació perquè puga formular les 
al·legacions pertinents.

La Junta aprova concedir a la mercantil GAS NATURAL CE-
GAS, SA, amb CIF A.08009722, llicència d’obres per a la realit-
zació d’una rasa en via pública per a la instal·lació de la xarxa 
de distribució de gas al carrer de l’Ave Maria, número 30.

La Junta aprova concedir a la mercantil GAS NATURAL CE-
GAS, SA, amb CIF A-08009722, llicència d’obres per a la rea-
lització d’una rasa en via pública per a la instal·lació de xarxa 
de distribució de gas al carrer del Progrés, número 19.

La Junta aprova concedir a la mercantil GAS NATURAL CE-
GAS, SA, llicència d’obres per a la realització d’una rasa en via 
pública per a la instal·lació de distribució de gas al carrer del 
Cor de Jesús, número 6.

La Junta aprova donar compte de les declaracions responsa-
bles d’execució de les obres 8487/2015, 8488/2015, 8489/2015 
i 8490/2015.

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

assessorament en elaboració de 
currículums, entrevistes de treball i 

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

www.cvdonaburriana.org

Regidoria d’Igualtat
Ajuntament de Borriana
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Ofertes d’ocupació, cursos de formació 
gratuïts, accés a subvencions, 

assessorament en elaboració de 
currículums, entrevistes de treball i 

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



Josefina Monserrat Orti

Irene Alos Sanz

Serafina Centelles Mas

Elvira Rosell Uso

Miguel Valero Palau

Vicente Montoliu Capella

Daniel Abril Buleo

Rosa Varella Moles

Francisca Sanchis Gimeno

MªAmparo Oliver Marin

Jose Vte. Galbis Gasco

Catalina Zafra Manjon

Juan Manuel Rius Marin

Manuela Saez Fernandez

Pedro Nieto Rojas

MªLuz Rosell Rius

Francisco Fores Segura
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AGENDA

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

*INHUMACIONS AL CEMENTERI MUNICIPAL

NAIXEMENTS

MATRIMONIS

Ana  Porcar Blanch filla D’Adolfo i Ana 

Baruc  Ruíz Hernández fill  de Julián i Belén

Elsa Ballester Fabregat filla de Víctor i Andrea

Israel Fathallah  El Asri fill de Mohamed Aziz i Azyza

Alvaro Bort Reolit fill de Sergio i Miriam

Eva Florentino Lupu filla  de Costel i Simona Nicoleta

Mohamed El Mayouchi Mansouri fill de  El Rhouti i Naima

Diego Torralba Chilet fill  de Juan i Irene

Denis Arizo Zamora fill de José i Eva maría

Alba Amate bermejo filla de Yassyne i Susana

Aida patón benítez filla  de Claudio i Aida

Isaac Chaib Angullo fill de Abdelquahed i Ana Maria

 Elias Alvárez Gutiérrez fill de Francisco Manuel i Noemi

Blai Madueño Felipe fill de Blai i Vanesa

 Marc López Ribes fill de José Antonio i Ana

Lina Tabai Idrissi filla de Abdeliha i Aicha

Daniel torres Casas fill de Rubén i Carolina

Juan Dimas Fernández González i Concepción Rubio 
Martín

David Gutiérrez Zubeldía i Mónica Mateo Ardil

Juan Royo Grcía i Paula Carrasco Barres

Jonathan García Lledó i Raquel Luna Maciá

Radu Nicolae Olariu i Raluca Mirela  Ionescu

Vicente Selma Roig i Livia Planelles García

Alejandro Jaén Castillo i Sandra Calvo Ripoll

Francisco javier cabedo Guerola i María Asunción  
Moreno Poré

Juan Carlos Escribá Muñoz i Lourdes Centelles Tabares

DEFUNCIONS TELÈFONS



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

ESTE CALENDARI ESTÀ SUBJECTE A VARIACIONS

*la guàrdia del dia 9 pasa a la farmàcia de ALMELA

* No circula diumenges i festius

SETEMBRE

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

PORT: BARBERÁ
Mediterráneo,30
BELTRÁN MARTINAVARRO   
Llombai, 1

HORARI AUTOBÚS BORRIANA · PORT · GRAU / BORRIANA · CASTELLÓ

línia borriana · castelló
Eixides BORRIANA

cap a Castelló

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

DISSABTES

DIUMENGES I FESTIUS

Eixides CASTELLÓ
cap a Borriana

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

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

   8.00           14.00
   9.30           16.00
 11.00           18.00 
 12.30           20.00

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

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

       8.45          15.00
     10.15          17.00
     11.45          19.00
     13.15          21.00

HORARIS: BORRIANA·RENFE·ALQUERIESEIXIDA DE BORRIANA PORT GRAU

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

HORARIS FINS A LA RATLLA

BORRIANA·ALQUERIES·SANTA BÀRBARA

NOMÉS DIMARTS DIA DE MERCAT

ALQUERIES· RENFEPORT·RATLLA·GRAU

GRAU·PORT

ALQUERIES· RENFEGRAU·PORT

GRAU·PORT

ALQUERIES· RENFEPORT·GRAU

PORT·GRAU

ALQUERIES· RENFEGRAU·PORT·RATLLA

PORT·RATLLA·GRAU

PORT·RATLLA·GRAU

PORT·GRAU

GRAU·PORT·ALQUERIES·RENFE

10.20
12.20
15.20
19.20

  8.20
  9.20
10.20
11.20
12.20
13.20
15.20
16.20
18.20
19.20
20.20

8.20      11.20      18.20     20.20

7.30  11.30

www.burriana.es

casaljove.burriana.es

turisme.burriana.es

sme.burriana.es

www.cmeviciana.es

www.burrianacultura.es

www.cvdonaburriana.org

policialocalburriana.es

www.bibliotecaspublicas.es/burriana

adi.burriana.es

arxiu.burriana.es

mam.burriana.es (Museu Arqueològic)

cardenaltarancon.burriana.es

www.juanvarea.es

www.facebook.com/ajuntament.burriana

· Dilluns.  Matí. Ajuntament.

· Dimarts. 9 del matí a 13 hores Tinència Alcaldia

· Dimecres.Visita del regidor als veïns de la zona 

marítima juntament amb el  tècnic de Via Pública.

· Dijous. Matí. Ajuntament.

· Vesprada 17 hores a 20 hores Tinència Alcaldia.

· Divendres  9 matí a 13 hores Tinència Alcaldia.

HORARIS  ATENCIÓ TINÈNCIA  
ALCALDIA POBLATS MARÍTIMS

WEBS MUNICIPALS

AGENDA




