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L’equip de govern de l’Ajuntament de Borriana, a través 
de la Regidoria de Festes i de la Regidoria de Seguretat, 
ha realitzat  una valoració positiva del desenvolupament 
de les festes de la Misericòrdia 2015.

La regidora de Festes, Lluïsa Monferrer, ha manifestat 
la bona resposta que han tingut totes les novetats 
que enguany l’Ajuntament ha introduït en les festes. 
Segons Lluïsa Monferrer “ha hagut una gran resposta 
de la gent als concerts de grups locals, de música en 
valencià, a les activitats culturals i infantils que s’han 
celebrat durant els 10 dies de festejos”. La regidora 
ha assenyalat que “ha sigut un encert l’actuació de les 
orquestres en el recinte de la Festa que han tingut gran 
participació de gent a l’igual que l’Esclafit , l’Entrada 
de penyes i la festa de les Paelles, encara que de 
cara a l’any que ve s’intentaran millorar aspectes per 
aconseguir una participació més àmplia i que les festes 
arriben a més gent”.

Respecte al recinte de la Festa, el regidor de Seguretat, 
Javier Gual, ha destacat que “enguany únicament s’ha 
rebut una cridada per molèsties mentre que l’any 
passat en varen rebre 33”. Segons Javier Gual “açò 
demostra que l’equip de govern ha encertat amb la 
ubicació triada per al recinte en els jardins de Novenes 
de Calatrava, garantint per damunt de tot la seguretat 
dels veïns i veïnes de Borriana, i per tant no ens val 
l’argument que el recinte de la festa no ha funcionant, 
tot i que estem oberts de cara a l’any que ve a estudiar 
altres ubicacions, sempre pensant en el benefici de la 
ciutadania”.

 En relació a les incidències, hi hagut una reducció 
important en passar de 1.183 cridades a la policia local 
per serveis d’incidències a les 1.146 d’enguany, cosa 
que significa una baixada del 3,13 per cent.

Centenars de borrianencs i borrianenques  i persones 
vingudes de diferents llocs de la Comunitat valenciana 
van assistir al Primer Sona Borriana amb motiu de les 
festes de la Misericòrdia. Un concert, promogut per 
la regidoria de Turisme i Normalització Lingüística 
i la Regidoria de Festes, per a promocionar la nostra 
llengua i els grups de música que canten en valencià. 
També va haver molta participació en els concerts dels 
grups locals. 
Davant la mirada d’un públic totalment entregat, en La 
Llar Fallera de la localitat els grups Smoking Souls, 
Pepet i Marieta i Tardor van interpretar la seua música  
integramente en valencià. El concert, que va començar 
passades les 11 de la nit, es va perllongar fins a més 
enllà de les 3 de la matinada. 
L’alcaldessa, Maria Josep Safont; el regidor de 
Normalització Lingüística, Santi Zorio; la regidora de 
Festes, Lluïsa Monferrer; el regidor de Cultura, Vicent 
Granel; el tinent d’alcalde de Poblats Marítims, Vicent 
Aparisi i la regidora d’Hisenda, Cristina Rius, van gaudir 
també de la música dels grups en valencià.
La mateixa nit, però un poc abans del concert, es va 
realitzar la tradicional desfilada de Fanalets amb la 
participació de nombrosos xiquets i xiquetes i els pares 
i mares.  

REDUCCIÓ DE LES 
MOLÈSTIES ALS VEÏNS I ALTA 
PARTICIPACIÓ EN LES FESTES 
DE LA MISERICÒRDIA

EL PRIMER SONA BORRIANA 
AMB MÚSICA EN VALENCIÀ
CONGREGRA CENTENARS DE 
PERSONES

LA FIRA DEL COENT  
PROMOCIONA ELS 
PRODUCTES TÍPICS DE LA 
LOCALITAT
L’Ajuntament promociona els productes típics de la 
Borriana en la Fira del Coent que es va celebrar  la 
setmana de festes de la Misericòrdia a la plaça de la 
Mercé de la localitat . A l’acte d’obertura de la fira va 
assistir l’alcaldessa, Maria Josep Safont, la regidora 



INFORMACIÓ MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE BORRIANA OCTUBRE  2015 · BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ  MUNICIPAL · NÚMERO  427

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.

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

Edita: Magnífic Ajuntament de Borriana
Directora: Maria Josep Safont
Regidor delegat: Vicent Granel Cabedo
Coordina: Teresa Violeta
Revisió: Aviva Borriana. Agència de Promoció 
del Valencià
Adreça: Magnífic Ajuntament de Borriana
Plaça Major, 1 · 12530 BORRIANA
Imprimeix i maqueta: Agència de Comunicació 
Dobleessa, SLU
D. Legal - CS-477-1979

BORRIANA VA CELEBRAR EL 
DIA EN HONOR
A LA PATRONA 

LA BATALLA DE FLORS  VA
POSAR EL PUNT FINAL A LES 
FESTES 

de Promoció Econòmica, Inma carda, el regidor de 
Turisme, Santi Zorio i altres regidors de l’equip de 
govern.

Veïns i veïnes de Borriana i visitants van acudir a aquesta 
fira, on els comerços tradicionals de la localitat van 
exhibir el coent, un dels embotits més típic i singular 
de la capital de la Plana Baixa.

Borriana va celebrar el 8 de setembre el dia gran de la 
patrona, en honor a la Mare de Déu de la Misericòrdia.

La ciutat es va vestir de gala per a retre homenatge a 
la patrona en la tradicional processó que va començar 
cap a les 8 de la vesprada des de la Plaça Major. A 
l’acte van assistir l’alcaldessa, Maria Josep Safont; els 
tinents d’alcaldes, Vicent Granel, Vicent Aparisi, Santi 

La Batalla de Flors i el Castell de Focs Artificials va 
posar el punt final a les festes de la Misericòrdia 2015 
el passat diumenge, 13 de setembre. Centenars de 
quilos de confeti  es van llançar al públic des de les 
carrosses de les comissions falleres. De les 7 carrosses 
que van entrar en concurs, el primer premi va ser per 
a la carrossa de la falla Sant Josep, el segon la falla 
València, el tercer la falla Club 53, el quart la Vila i el 
cinqué la Bosca.

 

Zorio, Cristina Rius, Javier Gual, la regidora Inma Carda 
, el regidor Bruno Arnandis, que  portava la senyera 
de Borriana, i la resta de membres de la Corporació 
Municipal. Com marca la tradició, les Comissions, les 
Reinas Falleres amb les corts d’honor i les penyes van 
precedir la imatge de la Mare de Déu de la Misericòrdia 
que va desfilar davant la mirada dels veïns i veïnes de 
la localitat.
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PRIMERS PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS DE 
L’AJUNTAMENT DE BORRIANA

L’equip de govern, a través de la Regidoria de 
Transparència i Participació Ciutadana, anuncia que, 
per primera vegada, els pressupostos de l’Ajuntament 
tindran un caràcter participatiu i incorporaran 
propostes presentades i votades per la ciutadania.
Aquests pressupostos participatius es vehicularan 
en una campanya de participació que començarà el 
pròxim dia 5 d’octubre. Amb el lema de la campanya 
«Les teues idees milloren Borriana» volem 
comunicar a la població que l’Ajuntament està obert 
a les seues propostes per a portar a terme inversions 
que milloren la ciutat. 
El regidor de Transparència i Participació Ciutadana, 
Cristofer del Moral, ha manifestat que “desitgem 
que la ciutadania participe de manera activa en 
l’elaboració dels pressupostos municipals, deixant de 
costat el verticalisme i apostant per la transversalitat 
política. Volem fer realitat el que la gent vol per a 
Borriana”. 
La ciutadania demana des de fa temps més 
participació i més presència en les decisions 
municipals importants, i així ho van reflectir també 
en els seus programes els partits que conformen 
Acord per Borriana. 
Per aquest motiu,  ha dit Cristofer del Moral “en 
aquests pressupostos participatius oferim als veïns i 
veïnes de Borrriana la ferramenta adequada perquè 

puguen participar en la determinació de les inversions 
que es realitzaran per al 2016 i que s’incorporaran en 
els pròxims comptes de l’Ajuntament”.
Per a dur a terme aquest procés ens “hem reunit amb 
les associacions de veïns de la ciutat er a escoltar-
les i recollir les seues propostes. Les reunions 
mantingudes per la Regidoria de Transparència i 
Participació Ciutadana han sigut fructíferes i els 
representants de les associacions han mostrat el seu 
suport a la proposta de pressupostos participatius”.
El procés que conduirà a l’elaboració dels 
pressupostos participatius es divideix en 3 fases: la 
primera fase serà la recollida de propostes durant 
dues setmanes, del 5 al 18 d’octubre. 
Les propostes es podran presentar de forma 
telemàtica, en el Portal de Participació que també 
entrarà en funcionament el mateix dia: http://
participa.burriana.es, i per correu electrònic, a 
l’adreça participa@burriana.es.
També es podran presentar propostes en persona, 
en les urnes que s’habilitaran en els llocs següents: 
Ajuntament, Casa de la Cultura, centres de salut, 
IES, Centre Rafel Martí de Viciana, instal·lacions 
esportives, Piscina municipal, Policia Local, Tinència 
d’Alcaldia dels Poblats Marítims, Teatre Payà, 
Mercat Central, Mercat del dimarts. Igualment, es 
podran presentar a través del Registre General de 
l’Ajuntament.
Totes aquestes propostes se sotmetran a un estudi 
tècnic per a considerar la seua viabilitat —atentent 
criteris de viabilitat tècnica i pressupostària, i de 
competències de l’administració local, entre altres—, 
i es triaran 10 propostes, que seran les que hauran 
de votar els ciutadans i ciutadanes, per a decidir 
finalment, quines s’incorporen als pressupostos.
La votació tindrà lloc en la segona fase, que es 
desenvoluparà entre el 23 i el 31 d’octubre. El 
sistema de votació tindrà unes característiques 
semblants. En aquesta fase s’hauran de complir dos 
requisits per a poder validar el vot: tindre complits 
els 16 anys i estar empadronat a Borriana abans de 
l’1 de gener de 2015. Cada persona només podrà 
votar una vegada. Mitjançant sistemes informàtics 
s’assegurarà que els vots vàlids compleixen els tres 
supòsits.
Posteriorment, en la tercera fase, es publicaran 
les propostes més votades i es portaran a terme 
els tràmits necessaris per a introduir-les en els 
pressupostos per al 2016.
Tota la informació actualitzada sobre aquesta 
campanya de participació es podrà consultar en el 
Portal de Participació http://participa.burriana.es.
Puntualment, la Regidoria de Participació Ciutadana 
i Transparència informarà del desenvolupament de la 
campanya de participació en el Portal de Participació, 
en burriana.es i en els mitjans de comunicació locals.



INFORMACIÓ MUNICIPAL

PUNT D’ATENCIÓ A 
EMPRENEDORS I EMPRESES

El Punt d’Atenció a Emprenedors i Empreses està 
obert cada divendres a l’Ajuntament de Borriana. 
L’oficina estarà a disposició dels veïns i veïnes 
de Borriana que estiguen plantejant-se obrir un 
negoci, fer-se autònoms o millorar el sistema 
de finançament de les seues empreses. El Punt 
d’Atenció a Emprenedors atendrà la ciutadania 
cada divendres, de 9 del matí a les 13 hores.

La mesura es troba dins de les accions del Pacte 
Ceràmic, projecte al que pertany el municipi de 
Borriana des del seu origen en 2012, i al qual 
l’alcaldessa, M.ª Josep Safont, ha assistit a les 
reunions que des de juny s’han celebrat per activar 
el Pacte Ceràmic. 

La regidora de Promoció Econòmica,Inma Carda, ha 
remarcat “la necessitat de potenciar l’autoocupació 
i recolzar a les PIMES”. El punt PAE  pretén “donar 
a conèixer les possibilitats de crear el seu propi 
lloc de treball a persones aturades i a joves com a 
primera ocupació. Facilitar-los la tramitació per a 
la creació de la seua pròpia empresa i la formació 
bàsica necessària per a l’inici de la seua activitat. 
Potenciar les idees innovadores. Recolzar a les 
PIMES ja creades mitjançant assessorament i 
formació per aconseguir l’èxit del seu negoci i fer-
les capaços de crear ocupació”.

L’objectiu del projecte, ha apuntat l’edil, Inma 
Carda, “és impulsar la creació d’empreses i el 

desenvolupament posterior de les mateixes a 
través d’assessorament tècnic personalitzat a 
emprenedors, acompanyant-los en tot l’itinerari 
de creació de l’empresa, des de l’inici de la idea 
fins a la seva consolidació del projecte empresarial 
generador d’ocupació; i d’assessorament tècnic 
personalitzat a empreses”.

Entre els serveis que es prestaran està la 
informació sobre les característiques de la Societat 
Limitada Nova Empresa (SLNE), la Societat de 
Responsabilitat Limitada (SRL) i l’Empresari 
Individual: marc legal, aspectes mercantils 
més importants, avantatges fiscals, aspectes 
comptables, sistemes de tramitació, normativa 
aplicable; a més, s’ofereix informació d’altres 
formes jurídiques vigents en l’ordenament jurídic 
mercantil. També la tramitació per a la constitució 
d’empreses mitjançant el sistema de tramitació 
telemàtica desenvolupat per la Direcció general 
d’Indústria i de la PIME, utilitzant el Document 
Únic Electrònic (DUE). Aquest servei haurà de 
prestar-se amb caràcter obligatori i gratuït. La 
informació sobre les ajudes i incentius per a la 
creació d’empreses aplicables al projecte, o sobre 
el règim de Seguretat Social aplicable, criteris 
d’adscripció, afiliació, cotització, etc.

La responsable de Promoció Econòmica ha 
destacat que “d’aquesta manera, els emprenedors 
podran constituir-se de forma àgil, tant com a 
empresaris de responsabilitat limitada, com en 
forma societària, a través de models simplificats i 
sistemes telemàtics”.

El servei també contempla l’acció ‘Reempresa’ que 
va a servir per facilitar la transmissió d’empreses. 
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SUPORT A INICIATIVES QUE 
FOMENTEN
L’ACTIVITAT DELS JOVES 
AGRICULTORS

RECLAMEN A LA DIPUTACIÓ 
CELERITAT I INCREMENT 
DELS TRACTAMENTS CONTRA 
ELS MOSQUITS

L’Ajuntament dóna suport al curs d’Agricultura Ecològica 
que impartirà el Centre  d’Educació d’Adults Historiador 
Viciana a partir del 22 de setembre. L’alcaldessa, Maria 
Josep Safont i el regidor d’Agricultura, Santi Zorio, 
han mantingut una reunió amb els responsables del 
centre i el president de la Cooperativa Sant Josep, José 
Montoliu, que col.labora també amb aquesta iniciativa.

El regidor d’Agricultura ha destacat que “des de 
l’Ajuntament es pretén donar suport a totes aquelles 
iniciatives que promoguen la recuperació dels 
joves agricultors”. Santi Zorio ha manifestat que 
“l’Ajuntament treballa per reactivar la nostra agricultora 
a fi d’estimular l’ocupació dels joves emprenedors 
que opten per la recuperació de finques agrícoles 
abandonades i vulguen donar-los rendiment”.

El curs d’Agricultura Ecològica va destinat a tots els 
públics, és gratuït i consistirà en una part teoríca, on 
s’explicaran els avantatges d’implantar aquest tipus 
d’agricultura sostenible, sobretot en hortalisses i 
algunes fruites. A més hi hauran classes pràctiques, per 
a les quals s’ha habilitat una parcel·la prop del centre, 
on es plantaran tota classe de verdures d’una manera 
ecològica, sense insecticides, ni productes químics.

La matrícula encara estarà oberta aquest mes i el mes 
d’octubre. Les classes es realitzaran cada dimarts, en 
horari de 12 del migdia a la una de la vesprada, i cada 
divendres, de 9 a 11 del matí, fins al mes de juny.

L’equip de govern de l’Ajuntament de Borriana ha 
demanat a la Diputació que actue amb immediatesa 
i eficàcia per a combatre la plaga de mosquits que 
afecta diverses localitats de la Província de Castelló. La 
petició l’han realitzada l’alcaldessa, Maria Josep Safont; 
el primer tinent d’alcalde, Vicent Granel i el regidor 
de Sanitat, Manel Navarro, que van acudir el passat 
9 de setembre a la reunió de la Diputació i regidors i 
alcaldes de les comarques de Castelló,  convocada per 
la Diputació a instàncies dels ajuntaments per a trobar 
solucions als problemes dels mosquits.
 El regidor de Sanitat de Borriana, Manel Navarro, 
ha reclamat a la institució provincial “que destine 
una partida específica per als tractaments de les 
fumigacions per a tota la província i que no fraccione 
les ajudes”. Segons l’edil “les plagues no estan només 
localitzades en un municipi, sino que els insectes van 
per tot el territori, tot i que els focus puguen ser més 
intensos en llocs de marjal, zones humides o aigua 
estancada”.
El regidor de l’equip de Govern de Borriana ha 
demanat també a la Diputació que   “es prolonguen 
els tractaments preventius i les actuacions de les 
fumigacions durant tot l’any i no només en una època 
concreta”. Manel Navarro ha explicat en aquesta reunió 
que “els mosquits estan latents tot l’any a les nostres 
comarques, encara que proliferen més quan fa calor o 
en condicions atípiques, com ha ocorregut aquest estiu 
que ha fet molta calor i hi hagut un període de pluges 
inusuals al mes de juliol”. Per això, ha dit el regidor de 
Borriana  “els tractaments no han de parar-se perquè 
els mosquits hivernen en determinades èpoques de 
l’any però poden aparéixer en qualsevol moment, si es 
donen les condicions propícies”.
El regidor també ha reclamat que els tractaments han 
de ser, a més, específics i buscar els més eficaços ja que 
cada zona o terme municipal té les seues peculiaritats 
per a afavorir l’aparició de plagues. En aquest sentit, 
Manel Navarro “ha instat la Diputació perquè prenga 
decisions rápides, ja que en alguns ajuntaments, com 

Borriana, ha finalitzat el contracte amb les empreses 
adjudicatàries i s’està a l’espera de traure noves 
licitacions”.
L’equip de govern de Borriana ha afegit la proposta de 
realitzar campanyes informatives i de conscienciació a 
la població, a més de reclamar a la institució provincial 
que invertisca més en la formació dels tècnics 
municipals i els regidors delegats de l’àmbit sanitari.
Manel Navarro ha sugerit en la trobada que es contacte 
amb la Diputació de valència i les autoritats catalanes 
per tal de realitzar actuaciones coordinades, donat que 
la plaga de mosquits està escampada per tota la zona 
del Mediterrani.
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EL JUTJAT DÓNA LA RAÒ 
ALS VEÏNS EN LA DEMANDA 
CONTRA L’ANTERIOR 
GOVERN MUNICIPAL QUE 
VA AUTORITZAR EXCESIUS 
NIVELLS DE SOROLL EN 
L’ARENAL SOUND

L’ARENAL SOUND HA 
SUPOSAT UNES DESPESES 
MUNICIPALS DE 120.932,36 € 

El festival Arenal Sound 2015 que es va celebrar a la 
platja de Borriana del 27 de juliol al 2 d’agost va suposar 
una despesa per a l’Ajuntament de la localitat de 
120.932,36 euros. Aquestes són les dades provisionals 
que han fet públiques les regidories de Transparència i 
participació Ciutadana i d’Hisenda.
El regidor de Transparència, Cristofer del Moral, ha 
manifestat “que es tracta de les previsions de despeses 
que han arribat a l’Ajuntament i que una vegada 
siguen contrastades es publicaran en el portal de 
transparència”. Cristofer del Moral ha matisat que “les 
despeses de l’Arenal Sound es publicaran desglossades 
per cadascun dels conceptes que va suposar el festival 
perquè volem que la gent de Borriana sàpia de manera 
clara i nítida la quantitat de diners que l’Ajuntament 
s’ha hagut de gastar per a la passada edició del festival 
de música”.
D’aquesta manera, els regidors de transparència 
i d’Hisenda, Cristofer del Moral i Cristina Rius han 
especificat una per una les despeses provisionals:
459,80 E - en panells informatius
1.210 E - en el solars habilitats per a parquing al port
57.587 E-  hores extres Policia Local
17.360 E-  productivitat Policia Local
132 E -  en cremar la carn confiscada
7.024E - hores extres Via Pública
4.300 E - productivitat via pública
121 euros - 50 pacs aigua
374,44-  lloguer equip retransmissions Policia Local
5.320 -  autobusos extres per pluges
25.118,56 E-  neteja exteriors de l’Arenal Sound
2.300 E - neteja lavabos dels locals habilitats per als 
sounders per pluges
El regidor de transparència, Cristofer del Moral, 
ha assegurat que en les pròximes setmanes el 
desglossament de les despeses es publicaran en el 
portal de transparència.

El Jutjat Contenciós -Administratiu Nº 2 de Castelló ha 
estimat en part la demanda interposada pels veïns del grup 
de Roger de Flor contra el decret aprovat el 2014 per l’anterior 
Govern municipal de Borriana que autoritzava el festival de 
l’Arenal Sound del 2013 en les condicions acústiques en què 
es va celebrar.

Només conèixer la sentència del jutjat Contenciós 
Administratiu, l’actual equip de govern ha començat a 
estudiar les conseqüències de l’estimació de la demanada 
amb els Serveis Jurídics municipals i manifesta “que es posa 
al servei dels veïns i veïnes d’esta zona del port per tal de 
pal·liar les molèsties per sorolls i per vulneració dels drets 
humans fonamentals que els podien causar els concerts de 
l’Arenal Sound i que van ser el motiu del recurs veïnal contra 
el decret de l’anterior govern del PP”.  L’equip de govern vol 
destacar que “la salut i les condicions físiques dels ciutadans 
de Borriana estan per damunt de qualsevol altre interès i que 
com a responsables municipals tenim el deure de garantir la 
convivència de la ciutadania”

Un decret en el qual l’anterior govern municipal desestimava 
les queixes dels veïns, al·legant que la celebració del festival 
Arenal Sound es trobava a l’empar de la Disposició Addicional 
Primera de la Llei 7/2002 de la Generalitat valenciana sobre 
protecció de contaminació acústica i que considerava la 
celebració del festival de música com una situació especial i 
esporàdica. A més, en el decret s’afirmava el caràcter festiu, 
d’evident  caràcter social i públic del festival.

Davant d’aquest decret i posterior recurs dels veïns, ara el 
tribunal administratiu ha estimat la demanda dels ciutadans 
del grup de Roger de Flor en defensa dels drets fonamentals, 
com el dret a la integritat física i moral de les persones ja que 
estaven exposades a nivells de sorolls superiors als permesos 
legalment durant els concerts de l’Arenal Sound.

 D’altra banda, el Jutjat Contenció-Administratiu Nº 2 de 
Castelló desestima la pretensió interposada dels veïns de 
demanar a l’Ajuntament una indemnització econòmica per 
als vulneració de drets fonamentals i pels danys morals 
ocasionats per l’esmentat decret de l’anterior govern 
municipal de Borriana.
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L’AJUNTAMENT RET 
HOMENATGE A LA POLICIA 
LOCAL I A CREU ROJA  
BORRIANA EN EL DIA 
DEL PATRÓ SANT MIQUEL 
ARCÀNGEL

ES RETIRA LA MEDALLA D’OR 
A FRANCISCO FRANCO

La Corporació Municipal de Borriana ha retut homenatge 
a la Policia Local en el dia del seu patró, Sant Miquel 
Arcàngel. Un acte, celebrat a la plaça Major de la ciutat, 
i on l’Ajuntament ha realitzat  un especial homenatge a 
Creu Roja de Borriana-Alqueries per la commemoració 
del centenari de l’organització humanitària i també per 
la seua gran tasca en els dies de pluges del festival 
Arenal Sound.

L’alcaldessa, Maria Josep Safont, i el regidor de 
Seguretat, Javier Gual, han passat revista a la plantilla 
del cos de la Policia Local de Borriana en presència del 
cap de la Policia Local, Francisco Javier Catalán, i dels 
membres de la Corporació Municipal.

Desprès, l’alcaldessa ha agraït “el paper de servei 
públic de la Policia local per tal de garantir la seguretat 
i la protecció dels ciutadans”. Maria Josep Safont, ha 
lliurat el premi a l’Entitat Exemplar a Creu Roja per “la 
tasca dels voluntaris i voluntàries que treballen sense 
descans en situacions d’emergència i per l’exemplaritat 
que vam poder comprovar tots els qui vam viure en 
primera persona la situació que es va produir enguany, 
amb les pluges, els dies del festival Arenal Sound”.

Per la seua part, el regidor de Seguretat, Javier Gual, ha 
reiterat l’agraïment de tota la Corporació “al gran treball 
de la Policia i sobretot en els moments més díficils i 
complicats en els quals vostès sempre saben estar i 
actuar eficaçment, com varen demostrar d’una manera 
notable en la celebració del festival”. Per aquest motiu, 
Javier Gual, ha anunciat que la Generalitat tramita ja 
l’expedient per obtenir la Felicitació Pública a Títol 
Col·lectiu per a tota la plantilla de la Policia Local de 
Borriana.

L’Ajuntament de Borriana ha aprovat per majoria una 
moció en la qual es retira la Medalla d’Or de la ciutat al 
dictador Francisco Franco. La moció ha estat defensada 
pel primer tinent d’alcalde, Vicent Granel, qui ha 
assegurat que amb aquest acord es pretén recuperar 
la dignitat de tots els borrianencs i borrianenques que 
van patir les conseqüències de la dictadura franquista. 
El tinent d’alcalde ha dit en aquesta moció que 
“l’Ajuntament de Borriana d’acord amb la Llei 
de Memòria Històrica de 2007 acorda retirar les 
distincions i títols honorífics següents: la Medalla 
d’Or al cap d’Estat durant la dictatura franquista que 
se li va concedir a Francisco Franco Bahamonde el 4 
d’abril de 1968 i també la distinció de Fill Adoptiu  que 
se li va concedir el 15 de gener de 1954 a José Antonio 
Girón Velasco, ministre de Treball entre l’epoca de la 
dictadura franquista des de 1941 fins el 1957”.
Vicent Granel ha argumentat que  “l’Ajuntament 
considera que ningú pot sentir-se legitimat, com va 
ocórrer en el passat per utilitzar la violència amb la 
finalitat d’imposar les seues conviccions polítiques 
i establir règims totalitaris contraris a la llibertat i la 
dignitat de tots els ciutadans, la qual cosa mereix la 
condemna i repulsa de la nostra societat democràtica, 
i com a conseqüència condemnem el colp d’Estat de 
1936”.
A més, el tinent d’alcalde ha assegurat que “aquests 
dos acords es van realitzar per corporacions no elegides 
democràticament que no representen, ni representaven 
en cap moment la voluntat popular dels ciutadans i les 
ciutadanes del nostre poble. Al mateix temps que va 
ser adoptat en un context històric determinat i sota un 
règim dictatorial en què la llibertat i la seguretat dels 
ciutadans i ciutadanes de l’Estat espanyol no estaven 
garantides”.
A través d’aquest acord, el tinent d’alcalde ha  manifestat 
també que “se sol·licitarà al Patrimoni Nacional la 
devolució de la Medalla d’Or concedida a Francisco 
Franco a l’Ajuntament de Borriana per a procedir a 
l’eliminació de la inscripció que figura en el revers de 
la mateixa”.
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DEMANDA  D’ADHESSIÓ 
A LA XARXA DE CIUTATS 
VALENCIANES ACOLLIDORES 
DE REFUGIATS 

BORRIANA CELEBRARÀ 
EL 9 D’OCTUBRE AMB 
LA REPRESENTACIÓ DE 
L’ALQUERIA BLANCA

La Corporació Municipal ha aprovat mitjanançant una 
altra moció adherir-se a la declaració institucional 
de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies 
per a coordinar l’ajuda als refugiats. Així, a través de 
l’Oficina de Coordinació Municipal d’Ajuda al Refugiat, 
els Ajuntaments, les Diputacions , Cabildos i Consells 
Insulars podran accedir a la informació actualitzada 
que es genere en aquest procés i podran plantejar 
l’oferiment de recursos.

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

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

L’equip de govern reclama “la sensibilitat de totes 
les institucions públiques en aquesta problemàtica 
produïda per l’èxode massiu de persones i famílies, el 
40 per cent de les quals són xiquets i xiquetes, que no 
troben resposta d’acollida a la Unió Europea”.  L’equip 
de govern recorda que “només a Síria, dels dèsset 
milions originals d’habitants, hi ha més de dotze 
milions de persones que necessiten ajuda humanitària 
urgent, segons l’Alt Comissionat de Nacions Unides per 
als Refugiats(ACNUR), dels quals mes de set milions i 
mig han estat víctimes de desplaçaments forçosos en el 
seu país i quatre milions han anat als països pròxims de 
l’Orient Mitjà i Nord d’Àfrica”.

L’equip de govern indica que “rebre asil és un dret 
fonamental recollit en la Declaració Universal de Drets 
Humans i, en el cas de la Unió Europea, també en el 
Reglament de Dublín,.

En aquesta moció, es remarca que “convertir el dret 
d’asil en una simple quota significa vulnerar l’article 
13.4 de la Constitució espanyola, així com altres cinc 
de la Llei d’Estrangeria, inclós el dret a sol·licitar  asil 
d’aquells estrangers que accedisquen sense visat o per 
llocs no habilitats”.

La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Borriana ha 
programat la representació de l’obra de teatre l’Alqueria 
Blanca: on collons està Sento? per  al  9 d’octubre, al 
teatre Payá . El regidor de Cultura, Vicent Granel, ha 
manifestat que “és un honor presentar a Borriana 
aquesta obra i que, a més, es represente en el dia 
gran dels valencians”. “Una obra, ha dit Granel,  que, 
s’escenifica tota en valencià i de producció valenciana”. 
El responsable de Cultura s’ha mostrat satisfet d’aquesta 
programació “que l’hem preparada específicament per 
al 9 d’octubre per tal de donar importància al teatre, 
atés que la sèrie que en el seu dia va aconseguir grans 
índexs d’audiència va desaparèixer paral·lelament al 
tancament de la Ràdio televisió valenciana”.

Vicent Granel convida “els veïns i veïnes de Borriana i de 
la resta de la província a que acudisquen el 9 d’octubre, 
a les 7 de la vesprada, al teatre Payá per a poder gaudir 
d’aquesta comèdia valenciana”.

El regidor recorda també que la venda anticipada 
d’entrades es realitzarà els dies 6, 7 i 8 d’octubre de 17 
a 20 hores en les taquilles del Teatre i el mateix dia 9,. 
des de les 17 hores fins a l’hora de la representació. Els 
preus de les entrades serà de 10 euros en les butaques 
i de 8 euros en l’amfiteatre.

El regidor ,Vicent Granel ,ha apuntat també altres actes 
que se celebraran a Borriana per tal de commemorar 
el dia dels valencians, com  el ple commemoratiu del 
9 d’octubre o les danses del grup local l’Arenilla, entre 
d’altres activitats.
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Borriana es va sumar a la celebració del Dia Mundial 
del Turisme amb una visita nocturna pel centre històric 
de la ciutat la nit del dissabte, 26 de setembre.

El Dia Mundial del Turisme va ser el diumenge, 27 de 
setembre i , amb aquest motiu,  l’Ajuntament, a través 
de la Regidoria de Turisme, va programar per a la nit 
del 26, dissabte, una visita nocturna pel cas històric. 
El regidor de Turisme, Santi Zorio, ha destacat que “al 
llarg del recorregut els assistents han pogut descobrir 
l’arquitectura modernista de les cases de Borriana i 
altres aspectes històrics del patrimoni de la nostra 
ciutat”.

 El regidor, Santi Zorio, ha dit que “el que es pretén és 
fomentar a Borriana un turisme cultural, de qualitat i 
que situe la capital de la Plana Baixa en el lloc que es 
mereix”. Així es va  visitar el traçat medieval i la basílica 
del Salvador, on es tindrà l’oportunitat de baixar a la 
cripta i pujar al pas de ronda.

La Junta Local Fallera de Borriana tria a Rafael Catalá 
per a la confecció de les teles de les Reines Falleres 
de Borriana 2016, les seues respectives Corts d’Honor i 
Dames de la Ciutat, i a Paco Palau artesania tèxtil com 
a indumentarista.

Rafael Catalá és una empresa familiar amb quasi 250 
anys d’história. Les seues teles són conegudes al món 
sencer i distingits dissenyadors aposten per les seues 
sedes per a realitzar creacions exclusives, en les quals 
cal destacar l’encàrrec de la Casa Real per partida 
doble: van teixir la seda del vestit de núvia de la Infanta 
Cristina i de Donya Letizia.

 Per la seua banda, Paco Palau artesania tèxtil és un 
comerç que va començar a funcionar fa 30 anys.Dedicat 
al principi a la decoració tèxtil de la llar, fa 25 anys i per 
l’amor que sent la seua propietària Isabel Romero per 
la festa josefina, va començar la seua carrera pel món 
de la indumentària fallera. 

Tenen col·lecció privada de teixits i l’honor d’haver 
dissenyat en el seu moment l’espolí Reina de Borriana, 
vestit per 12 reines de la ciutat.

Han tingut l’honor de vestir a 14 Reines de Borriana i les 
seves Corts d’Honor.

RAFAEL CATALá I PACO 
PALAU ARTESANIA TÈXTIL, 
VESTIRAN A LES REINES
FALLERES DE BORRIANA 2016

VISITA NOCTURNA PEL CASC 
HISTÒRIC AMB MOTIU DEL DIA 
MUNDIAL DEL TURISME
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TÈCNICS DE CONSELLERIA 
INSPECCIONEN
L’ESTAT DELS HABITATGES DE 
LA PLAÇA TOMáS Y VALIENTE

MÉS DE MIL VEÏNS VORAN 
MILLORADA LA DISTRIBUCIÓ 
DE XARXA POTABLE I  EL 
CLAVEGUERAM 

L’alcaldessa, Maria Josep Safont, el regidor de Sanitat, 
Manel Navarro i altres membres de l’equip de govern 
han realitzat una visita d’inspecció dels habitatges 
socials de la plaça Tomás y Valiente juntament amb 
tècnics de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i 
Conservació del Territori.

Els tècnics de la Conselleria amb els representants 
de l’Ajuntament han inspeccionat l’estat d’insalubritat 
que pateixen els garatges, les deficiències en algunes 
canonades d’aigua i els desperfectes en les terrasses 
d’ús comú, entre altres problemes de salut pública.

A banda, es preveu la visita dels tècnics de Conservació 
de la Conselleria perquè facen una inspecció de 
l’interior dels habitatges socials que estan actualment 
deshabitats i en estat important de deteriorament. 

El regidor de Sanitat, Manel Navarro, ha destacat que 
“l’Ajuntament està recollint  les queixes dels veïns 
d’aquesta zona de la Bosca per tractar de solucionar 
el més prompte possible els problemes que pateixen 
d’insalubritat en els exterior dels habitatges i en 
els llocs que tenen en comú, com els aparcaments 
soterranis, les terrasses o la zona de jardins”. El regidor 
ha insistit també en el fet que “l’Ajuntament treballa per 
solucionar aquest problema i poder adjudicar les cases 
que estan deshabitades a persones que ho necessiten”.

L’Ajuntament de Borriana està preparant el projecte per 
a continuar amb la renovació de les xarxes de distribució 
d’aigües potables i dels col·lectors del clavegueram en 
diversos carrers de la ciutat. Gràcies a totes aquestes 
obres es milloraran els serveis públics que es presten 
a uns 1.000 veïns amb la renovació aproximada de 4 km 
de canonades i escomeses en més de 300 immobles.

Aquestes actuacions s’estan executan davant el mal 
estat dels claveguerams en les zones on estan en pitjor 
estat.

L’alcaldessa, Maria Josep Safont, el regidor d’Urbanisme, 
Bruno Arnandis, i el de Via Pública, Vicent Aparisi, ha 
efectuat una visita de supervisió de les obres efectuades 
per FACSA en algunes vies i que continuaran fent-se, 
segons asseguren els responsables de l’Ajuntament.

 El regidor de Via Pública, Vicent Aparisi, ha assegurat 
que “l’equip de govern continuarà amb els treballs del 
pla director que millora de manera substàncial l’estat 
d’alguns vials i carrers de la ciutat de Borriana”.

El regidor especifica que en aquestes obres, que s’estan 
executan de renovació de les xarxes d’aigua potable, 
“s’ha donat prioritat a aquells carrers on era necessari 
renovar els dos serveis, prioritzant la renovació 
simultània de les dues xarxes i d’aquesta manera, 
minimitzant les molèsties als veïns”.

Per la seua part, el regidor de Medi Ambient, Bruno 
Arnandis, demana als ciutadans una major conscienció 
per tal de mantindre en òptimes condicions de salubritat 
els vials i reclama a la ciutadana no abocar cap objecte 
sòlid dins els claveguerams.
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PRIMERA ASSEMBLEA DE 
LA POLICIA LOCAL AMB 
L’AJUNTAMENT

L’AJUNTAMENT ORGANITZA 
AMB CREU ROJA BORRIANA 
LA CURSA NOCTURNA 10K

El regidor d’Interior i Seguretat de l’Ajuntament de 
Borriana, Javier Gual, ha convocat  la primera Assemblea 
de la Policia Local, que s’ha celebrat en dues sessions 
perquè tota la plantilla tinguera la possibilitat d’assistir. 
A aquestes convocatòries han assistit en total més de 
40 agents –aproximadament la meitat de la plantilla- 
el que l’edil ha qualificat “d’èxit, perquè demostren que 
volen escoltar i participar”. 

Javier Gual ha agraït als membres de la Policia Local  la 
seua excel·lent labor , i ha explicat que l’equip de govern 
ha actuat en tot moment de “bona fe. “Vàrem tenir 
l’oportunitat de viure en primera persona l’excel·lent 
treball de la Policia Local en dies difícils com els que 
vam haver de gestionar durant el festival, i atès que 
la Policia Local de Borriana ho va afrontar en solitari, 
ja que finalment no es va contractar a agents d’altres 
policies locals- vam entendre just que els diners que 
anàvem a gastar en uns altres, havia de repartir-se 
entre la Policia Local de Borriana”.

“Consultats els tècnics –ha prosseguit el regidor-” vam 
entendre que el més ajustat era remunerar en més les 
productivitats dels serveis ordinaris, augmentant-les 
de 50€ a 70 €, ja que les hores extraordinàries vénen 
explicitades en conveni i no es poden abonar a un preu 
diferent i a més ja remuneren un treball extra, per la 
qual cosa tampoc cal augmentar la productivitat en 
aquets horaris. No es va tractar, doncs, d’una decisió 
arbitrària, sinó de l’únic mitjà que entenem possible”. 

Quant a la limitació quilomètrica dels vehicles policials 
a 50 km. per torn, Gual ha anunciat la seua supressió, 
ja que “entenem que no té sentit aquesta limitació 
com hem manifestat en altres ocasions, si bé, per 
recomanacions tècniques i per poder fer un millor 
estudi de les rutes, s’implantarà aproximadament en 
un mes, quan es reben les noves emissores, encara que 
intentarem que siga abans”.  

L’Ajuntament organitzarà amb Creu Roja Borriana-
Alqueries la cursa popular 10K Nocturna amb motiu de 
la commemoració del centenari de aquesta ONG local. 
Així ho ha anunciat el regidor d’Esports, Vicent Granel, 
en la reunió que ha mantingut amb representants de 
Creu Roja Borriana-Alqueries. Ha sigut una primera 
presa de contacte per tal de preparar els detalls 
d’aquest esdeveniment que tindrà lloc el dissabte, 21 
de novembre, a les 8 de la vesprada per la ciutat de la 
Plana Baixa.

El regidor Vicent Granel ha destacat que “aquesta 
carrera forma part dels actes que Creu Roja Borriana 
està celebrant amb motiu del seu centenari i en el qual 
l’Ajuntament és també entitat organitzadora, ja que 
volem reconéixer la important tasca solidària que al 
llarg de tot aquest temps han realitzat els voluntaris i 
voluntàries de Creu Roja”.

Granel ha manifestat també que “amb la 10K estem 
fomentant l’esport entre la ciutadania i combinem 
esport amb solidaridad per a despertar la part més 
humana dels veïns i veïnes de la nostra ciutat”.

L’AJUNTAMENT ADVERTEIX QUE LLANÇAR RUNES 
I FEMS PEL TERME MUNICIPAL DE BORRIANA POT 
COMPORTARMULTES DE FINS A 30.000 EUROS PER LA 
QUAL COSA RECORDA A LA CIUTADANIA QUE EXISTEIX 
UN ECOPARC, ON ES PODEN LLANÇAR AQUESTA 
CLASSE DE DEIXALLES DE MANERA GRATUÏTA. 

ÉS IMPORTANT RESPECTAR EL 
MEDI AMBIENT

PER MANTINDRE NETA LA 
NOSTRA CIUTAT.
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L’Ajuntament de Borriana ha recolzat la taula informativa 
de l’Associació de Familiars i Malalts d’Alzheimer de la 
província de Castelló que s’ha instal·lat davant el Mercat 
Central de la localitat. Un acte amb el qual han celebrat 
el Dia Internacional de l’Alzheimer. L’alcaldessa, Maria 
Josep Safont, el regidor de Serveis Socials, Manel 
Navarro, i els tinents d’alcaldes, Vicent Granel, Cristofer 
del Moral, i,Vicent Aparisi, han realitzat una primera 
presa de contacte amb els representants de l’associació 
d’àmbit provincial.

Els representants de l’equip de govern s’han interessat 
per la situació actual dels Centres de Dia i dels Centres 
de Respir que hi ha actualment a les comarques de 
Castelló, i en concret a la comarca de la Plana Baixa. Per 
la seua part, els membres de l’Associació de Familiars 
i Malalts d’Alzheimer han explicat a l’alcaldessa i als 
regidors les actuals necessitats dels pacients, com els 
està afectant la Llei de la Dependència i la proposta 
d’implantar més Unitats de Respir en la comarca de la 
Plana.

L’Ajuntament de Borriana ha aprovat  iniciar el procés 
de rescisió de l’agent urbanitzador del Programa 
d’Actuació Urbanística(PAI) Sant Gregori. El regidor 
d’Urbanisme de l’equip de govern, Bruno Arnandis, ha 
defensat l’inici del procediment de rescisió, al·legant 
que “és el millor per als interessos de la ciutadania de 
Borriana”. 

Segons Arnandis, “rescindir ara la condició 
d’urbanitzador significava soterrar definitivament 
aquest projecte urbanístic per al progrés de la nostra 
localitat. Nosaltres volem ser optimistes i mirar 
cap al futur, pensant en el que resulta més prudent 
jurídicament per als interessos municipals”. 

Arnandis ha assegurat que “hem seguit els criteris del 
Consell Jurídic Consultiu que diu que el més prudent 
és donar per caducat el projecte, i iniciar de nou el 
procés per a esperar una decisió jurídica que atorgue 
les majors garanties a l’Ajuntament de Borriana”. 

L’edil ha advertit que “si anàrem a la rescisió de la 
condició d’urbanitzador de Golf Sant Gregori suposaria 
paralitzar per complet el programa urbanístic amb el 
consegüent panorama d’inviabilitat que significaria la 
seua represa”. El responsable d’urbanisme ha continuat 
al·legant que “reprogramar, reparcel·lar i realitzar un 
nou projecte de viabilitat de Sant Gregori suposaria una 
xifra milionària que l’Ajuntament de Borriana no podria 
assumir”. 

Per altra banda, el regidor de l’àrea ha recordat que “el 
2014 la mercantil va entrar en concurs de creditors i  a 
partir d’aleshores van haver 9 mesos sense tramitació. 
Arnandis ha apuntat l’agreugant del fet “que la Direcció 
General de Costes també va donar per caducada la 
regeneració d’aquesta zona del litoral borrianenc i que 
fer-ho de nou suposaria respectar el límit dels 500 
metres de la línia de platja”. 

Davant l’inici del procediment, l’Ajuntament concedeix 
a la mercantil Urbanización Golf Sant Gregori un 
període d’audiència de 10 dies per a formular les 
pertinents al·legacions i també concedeix a Bancaixa, 
com a entitat aval·lista, una període de 10 dies per a 
presentar al·legacions, així com un període de 20 dies 
als propietaris afectats. 

SUPORT ALS FAMILIARS I 
MALALTS D’ALZHEIMER EN 
LA TAULA INFORMATIVA 
INSTAL·LADA  AL MERCAT 
CENTRAL

S’INICIA EL PROCÉS DE 
RESCISIÓ DE L’AGENT 
URBANITZADOR DEL PAI 
SANT GREGORI PER A 
L’INTERÉS GENERAL DE LA 
CIUTAT 
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LA TERCERA SETMANA 
ESPORTIVA  HA OFERT 37 
ACTIVITATS AMB 2.200 
PLACES GRATUÏTES 
 

La Tercera Setmana de l’Esport  es va celebrar a Borriana 
del dilluns 21 de setembre fins al diumenge, 27 de 
setembre. Una setmana, promoguda per l’Ajuntament 
a través de la Regidoria d’Esports, amb la qual es va 
pretendre incentivar de manera gratuïta la participació 
dels ciutadans en les diferents pràctiques esportives. 

El regidor d’Esports, Vicent Granel, va destacar 
juntament al tècnic del Servei Municipal d’Esports, 
José Socarrades, que “aquesta setmana impulsada per 
l’Ajuntament s’emmarca dins el programa europeu Now 
We Move a través de la Diputació i precisament Borriana 
és la localitat de les comarques de Castelló que major 
nombre d’activitats presenta en la setmana de l’esport 
europeu”.

El regidor, Vicent Granel, va anunciar que “la Tercera 
Setmana de l’Esport ha ofert  37 activitats lúdiques i 
divulgatives a un públic divers i que han  suposat 2.200 
places per tal que els veïns i veïnes de la localitat 
puguen gaudir de les diverses pràctiques esportives de 
manera entretinguda i completament gratuïta”. Granel 
va animar “els pares i mares perquè hi participaren 
juntament amb els seus fills” i “especialment, “des 
d’aquesta regidoria convidem les famílies perquè 
s’animen a acudir a la xarrada sobre el Pla Pati, l’esport 
que els teus fills es mereixen, perquè és una manera 
de conscienciar els pares i mares de la importància que 
representa per al desenvolupament físic i psíquic que 
els xiquets entre els 7 i 10 anys puguen practicar tot 
tipus d’esport, comptant sempre amb la col.laboració 
dels diferents clubs esportius de Borriana”. 

HOMENATGE AL CAMPIÓ 
D’ESPANYA DE MOTOCICISME 
EN LA SEUA CATEGORIA, EL 
JOVE SERGIO GARCIA

L’Ajuntament de Borriana ha rebut al campió d’Espanya 
de motociclisme en 80 cm cúbics, el jove borrianenc 
Sergio Garcia.

L’alcaldessa, Maria Josep Safont, el regidor d’Esports, 
Vicent Granel, i altres membres de la Corporació 
Municipal han volgut retre homenatge a este jove 
motociclista, de 12 anys, que la setmana passada 
es va proclamar campió d’Espanya en la categoria 
Challenge80.

L’acte s’ha celebrat a les portes del Consistori de 
Borriana amb la presència del pilot i els seus pares. 
El regidor d’Esports, Vicent Granel, li ha fet entregat 
a aquesta jove promesa del motociclisme d’un llibre 
sobre la història de la localitat i una insígnia amb l’escut 
de Borriana.
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L’Ajuntament de Borriana informa que els rebuts 
de l’IBI, que al voltant de 1500 veïns i veïnes del 
municipi, han rebut durant aquestes setmanes 
en els seus domicilis es deuen a la regularització 
cadastral que va ordenar el Ministeri d’Hisenda a 
finals del 2013.

L’edil d’Hisenda, Cristina Rius, va aclarir que 
“aquesta regularització cadastral ve ordenada pel 
Govern Central, el Ministeri d’Hisenda, que dirigeix 
el senyor Montoro, en una campanya a nivell 
estatal contra el frau fiscal”. El Ministeri d’Hisenda 
ha ordenat aplicar les variacions detectades i 
regularitzades, per la qual cosa el consistori ha 
procedit a emetre els rebuts d’IBI corresponents a 
la regularització realitzada.

Cal recordar, que el Ministeri d’Hisenda va informar 
a finals del 2013 a l’Ajuntament de Borriana la 
inclusió del municipi en el procés de regularització 
cadastral, que permetrà la incorporació al 
cadastre de les omissions o alteracions de les 
característiques en immobles del territori de 
règim comú, ja sigui per ampliació o rehabilitació 
dels mateixos, dades que haurien d’haver estat 
declarats en cadastre pels seus propietaris en el 
moment de l’alteració i, per tant, no coincideix la 
descripció de l’immoble en cadastre amb la realitat 
física del mateix.

El Pla en el qual es regularitza cada immoble va 
arrencar el 2013, i acabarà el 2016, amb una durada 
en cada municipi de sis mesos. Borriana va ser 
una de les tretze ciutats de la província de Castelló 
incloses en el primer procés de regularització dut 

a terme des de maig de 2014 fins al 30 de novembre 
del mateix any. En aquests mesos, cadastre va 
subministrar un llistat d’incidències detectades, 
amb un total de 1600 variacions en el nostre terme 
municipal.

El novembre del 2014, els veïns i veïnes de Borriana 
van rebre un primer avís del Cadastre en la que 
comunicava la variació detectada en la propietat, 
donant un termini d’al·legacions al temps, que 
cobrava una taxa única de 60 € amb la qual s’ha 
finançat el Pla de regularització. Rius va aclarir 
que “la Regularització Cadastral no implica una 
revisió dels valors cadastrals, ja que els immobles 
regularitzats es valoren amb els mateixos valors 
vigents a Borriana”. Per tant, el Pla pretén incloure 
en el Registre de Cadastre qualsevol ampliació 
o rehabilitació d’un immoble que gaudeix dels 
mateixos serveis públics que la resta d’immobles 
que sí estan declarats correctament i contribueixen 
en el manteniment comú dels mateixos.

Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament de 
Borriana recorda als veïns i veïnes, l’obligatorietat 
de comunicar a Cadastre qualsevol modificació 
física, jurídica o econòmica. Per evitar el frau 
fiscal immobiliari i les seves conseqüències, que 
poden arribar a ser importants multes per part del 
Ministeri d’Hisenda, la rehabilitació de l’habitatge 
o nova construcció d’un immoble, el canvi de nom 
o fins i tot l’ús comercial que se li doni al mateix, 
són causes d’alteració cadastral que el Ministeri 
d’Hisenda persegueix en la seva lluita contra el 
frau fiscal.







FINS AL 12 D’OCTUBRE

Exposicions en el CMC La Mercé

«Borriana en relleu» de Vicente Doménech i «Itàlia: temps absents» de Canós Cotolí

DIVENDRES 2 I DIUMENGE 4

X Concurs de Teatre en Valencià

“El fulano de la Conxa” per la Falla Societat de Caçadors

Teatre Payà. Divendres 2, 22.30 h i diumenge 4, 18 h

DIVENDRES  9

Acte institucional

Plenari extraordinari commemoratiu. A continuació actuació del Grup de Danses tradicionals L’Arenilla de 
Borriana.

Ajuntament, Plaça Major, 12 h

L’Alqueria Blanca

“On collons està Sento?”- L’Alqueria Blanca- 

Teatre Payà, 19 h 

Preu: 10 € platea i 8 € amfiteatre

Descompte del 25% a jubilats i pensionistes, usuaris del carnet jove i membres de família nombrosa

Venda anticipada d’entrades en les taquilles del Teatre el dimarts 6, dimecres 7 i dijous 8 d’octubre de 17 a 20 
h i el mateix dia de la representació des de les 17 h fins l’inici de l’espectacle.

DISSABTE 17

Concurs Playbacks

IV Concurs de Playbacks “Ciutat de Borriana”, organitzat per la Falla Don Bosco.

Teatre Payà, 22 h 

DIUMENGE 18

Mare de Déu del Pilar

Festival de Jotes del Centre Aragonès de Borriana

Teatre Payà, 18 h

Entrada gratuïta fins completar l’aforament

DIVENDRES 23

Exposicions

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

CMC La Mercé. Divendres, 23, 19 h

DIVENDRES 23 I DIUMENGE 25

Teatre solidari

«Antología de Federico García Lorca» pel grup de teatre de Borriana Medina Alhadra amb la col·laboració de 
Luisa Piquer Estudi de Dansa.

Teatre a benefici de l’Associació Síndrome de Down de Castelló 

Teatre Payà, divendres 23, 22.30 h i diumenge 25, 18 h

CULTURA

PROGRAMACIÓ CULTURA



DIVENDRES 30, DISSBTE  31 I DIUMENGE 1 DE NOVEMBRE

Cinema d’estrena

«Regresión» Pel·lícula de suspens escrita i dirigida per Alejandro Amenábar i  protagonitzada per Ethan 
Hawke, Emma Watson i David Dencik.

Teatre Payà. Divendres 30, 22.30 h, dissabte 31 i diumenge 1 de novembre, 20h  

AVANÇ PROGRAMACIÓ

Diumenge, 8 de novembre

Luis Piedrahita

«El castellano es un idioma loabale, lo hable quien lo hable» per Luis Piedrahita

Teatre Payà, 20 h

CULTURA



CASAL JOVE

Què succeeix quan els xiquets, xiquetes i adolescents 
s’integren o participen en Associacions Juvenils a més de 
jugar, divertir-se. realitzar tallers, excursions i aprendre 
habilitats socials?

• Aprenen a prendre decisions sobre la seua vida. 

• Senten més confiança en si mateixos, s’enforteix la seua 
autoestima i la seua autonomia. 

• Reconeixen que les seues opinions són valuoses per a la 
resta i que poden fer contribucions a la societat. 

• Enforteixen el seu sentiment de pertinença i responsabilitat. 

• Poden expressar-se, participar, demanar ajuda i estar més 
preparats per a situacions de risc. 

• Desenvolupen la seua capacitat per generar canvis. 

• Promouen una cultura democràtica perquè aprenen a 
escoltar diversos punts de vista, pensar opcions i compartir 
la presa de decisions.

SISTEMA DE GARANTIA JUVENIL- INJUVE

El CIJ-Casal Jove de l’Ajuntament de Borriana ha estat 
seleccionat a través de l’INJUVE, com únic Centre d’Informació 
Juvenil de la província de Castelló, per participar en un 
projecte pilot que pretén afavorir l’accés de les persones joves 
al programa europeu de Garantia Juvenil, que facilita l’accés 
al mercat de treball.

Aquest programa està destinat a joves d’entre 16 i 29 anys que 
estiguin a l’atur o hagen acabat els seus estudis. L’objectiu 
és que,  puguen rebre una oferta d’ocupació, d’educació o de 
formació com a aprenents o en pràctiques. Es tracta així de 
que tinguen l’oportunitat de trobar una feina d’acord a la seua 
formació, o que adquireixin els coneixements, competències o 
experiència necessaris per augmentar les seues possibilitats 
de trobar feina en el futur.

Gràcies al projecte pilot esmentat, els joves de Borriana i 
província podran donar-se d’alta al Sistema de Juvenil al Casal 
Jove de Borriana. Així mateix, rebran l’assessorament que 
requereixin i l’ajuda necessària per omplir els qüestionaris 
corresponents.

CARNET JOVE EN EL CASAL JOVE DE BORRIANA.

Horari: matins: de dilluns a divendres d’11 a 13 h

Requisits:  Tindre més de 14 anys i menys de 31 anys. Abonar 
la taxa (8,40€).

Tindrà una validesa de dos anys comptats des de la data de la 
seua expedició.Tens que aportar el teu DNI original i fotocòpia.

MONITOR/A D‘ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE EDUCATIU 
INFANTIL I JUVENIL

Del 24 d’octubre de 2015 al 27 de febrer de 2016

Dissabtes de 9.30-14.30h i de 15.30-18.30h.

310 hores lectives + 160 h pràctiques

Preu: 170 € + 25 € estada en alberg 

Preinscripció oberta fins el 12 d’octubre: 

casaljove@burrianaes

 

ANIMACIÓ DEL TEMPS LLIURE DE XIQUETS I JOVES AMB 
DISCAPACITAT PER DISFUNCIONALITAT INTEL·LECTUAL.

Formació permanent monitors. Especialització.

Del 7 de novembre al 19 de desembre

Dissabtes de 9.30 a 14.30 h

30 hores Preu: 55 €

Preinscripció oberta: casaljove@burriana.es 

LLENGUA DE SIGNES. NIVELL A1.1 ORGANITZAT PER LA 
FUNDACIÓ FESORD CV I EL CASAL JOVE DE BORRIANA.

Del 7 de novembre al 19 de desembre.

Dissabtes de 9.30-14.30 h (30h)

Preu: 30 € (20% de descompte amb Carnet Jove i membres de 
families nombroses)

Preinscripció oberta: casaljove@burriana.es 

CURSOS EMPRENJOVE DEL IVAJ.GVA JOVE:

- Curs de Tributació : Dimecres 7 d’octubre de 10-13 h

Inscripcions: casaljove@burriana.es 

TALLER D’ART I COSTURA

Dilluns de 9:15-12:15 h

Inici el 5 d’octubre.

Preu: 60 €/trimrstre (a benefici de l’associació Parkinson)

Inscripcions: casaljove@burriana.es 

CURS DE MANIPULADOR/A D’ALIMENTS

Dimecres 14 d’octubre de 16.30 – 20.30h

Lliurament immediat del certificat (vàlid per a tota Espanya).

Informació i Inscripcions: 

Formació Dietètica Teresa Ventura: 964636180-657450750

CENTRE D’INFORMACIÓ JUVENIL. CASAL JOVE

INFORMA´T FORMA´T

Casal Jove Burriana: Tel  964591692  mail: casaljove@burriana.es
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L’AJUNTAMENT RETIRA LES 
PLAQUES DELS EDIFICIS 
MUNICIPALS ON FIGUREN 
EL NOM DE POLÍTICS 
CONDEMNATS PER LA 
JUSTÍCIA

L’Ajuntament ha procedit hui a retirar d’alguns 
edificis públics municipals les plaques 
inauguratives, en les quals figurava el nom 
de polítics que han sigut condemnats per la 
justícia. 

La primera placa que s’ha retirat ha sigut la 
de la Piscina Municipal, on figurava el nom de 
Carlos Fabra, ex president de la Diputació de 
Castelló i actualment en presó per haver sigut 
condemnat per diversos delictes de frau fiscal. 
A l’acte de retirada d’aquesta placa han assistit 
el regidor de Seguretat i Interior, Javier Gual; 
el regidor de Transparència i Participació 
Ciutadana, Cristofer del Moral; i el regidor 
de Turisme, Agricultura i Normalització 
Lingüística, Santi Zorio.
L’Ajuntament està també retirant altres 
plaques en el Casal Jove de Borriana i l’edifici 
de Serveis Socials, on figura en aquest últim 
el nom de Rafael Blasco,  ex conseller de 
Benestar Social en l’època de govern del PP 
de la Generalitat. Rafael Blasco està també 
condemnat per la justícia per malversació 
de diners públics, prevaricació i falsedat 
documental pel desviament de 1,6 milions 
d’euros que havien d’haver anat destinats a 
iniciatives de cooperació a Nicaragua i varan 
acabar sent invertits en immobles de València.
Amb la retirada de les plaques, l’Ajuntament 
compleix la mesura aprovada en ple de retirar 
de manera immediata les plaques, cartells, 
noms de carrers o places, títols, escultures 
o altres elements commemoratius de la 
localitat, on figuren els noms de persones 
condemnades. A més, l’actual Corporació 
Municipal no procedirà a la col·locació de 
plaques, ni cartells nominatius, demostrant 
que l’obra realitzada s’ha fet gràcies i per als 
veïns i veïnes de Borriana.



ADI

El Servei d’Atenció al Desenvolupament Infantil (ADI) de Borriana es 
presentarà a les famílies de la ciutat el pròxim dissabte, dia 26 de setembre. 
Les responsables d’aquest servei han presentant la programació per 
al primer quadrimestre d’aquest curs a l’alcaldessa de l’Ajuntament de 
Borriana, Maria Josep Safont, qui ha coincidit amb elles en la necessitat de 
promoure una bona interacció entre les famílies i els nens.

 Les responsables de l’ADI volen recordar que aquest servei continua 
treballant per a promoure la cultura d’una interacció familiar beneficiosa 
per al desenvolupament dels xiquets i xiquetes des d’edats primerenques. 
Una cultura que ha de contribuir a augmentar la qualitat de vida de pares i 
fills i prevenir possibles dificultats, a més de continuar amb les prestacions 
habituals del servei.

Per aquest motiu, el dissabte que ve, 26 de setembre, de 9,30 del matí a 
les 12,30 del migdia, es realitzarà la presentació del servei ADI al Centre 
Municipal de les Arts Martí Viciana. Les responsables del servei indiquen que 
“els xiquetes i xiquetes de 0 a 3 anys i les seues famílies poden beneficar-se 
de les prestacions de l’ADI, per la qual cosa es realitzarà una presentació 
d’aquest servei a les famílies de xiquets menuts inscrites al jardí artístic 
del CMA i es convidarà als assistents a participar en les activitats de l’ADI 
programades durant el curs”.

Dins d’aquesta programació, el 30 d’octubre, tindrà lloc una xerrada col.loqui 

 EL SERVEI D’ATENCIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT INFANTIL DE 
BORRIANA PRESENTA LA PROGRAMACIÓ 
PER AQUEST CURS

dirigida a pares i mares de xiquets menuts en entorns competents i la seua 
influència en el desenvolupament. Es reflexionarà sobre la importància de 
la influència dels contextos familiars en el desenvolupaments dels infants. 
Serà, de 10 a 11 del matí, al Centre de Salut de Novenes de Calatrava.

El 18 de novembre hi haurà una xerrada dirigida a futurs pares i mares amb 
el títol “els beneficis de l’afecte estable entre l’adult i el nadò”. Serà a les 9,30 
del matí, al Centre de Salut de l’Avinguda de Nules.

A més, el pròxim 21 de novembre s’ha programat la celebració de la Diada 
dels Drets de la Infància: juguem en família. El 20 de novembre se celebra 
l’aprovació del tractat internacional sobre els dets de la Infància. Precisament 
un dels drets que se citen en la Convenció, és el dret al joc, per això, des del 
Jardí artístic i des de l’ADI, han volgut organitzar el dissabte 21 de novembre, 
una activitat de joc compartit adreçada a mares, pares i els seus fills de 0 a 
3 anys. En aquesta activitat, adults i nens gaudiran amb diferents propostes i 
recursos lúdics. El lloc serà al Centre Municipal de les Arts Martí Viciana, de 
10,15 del matí a les 12 del migdia.



GRUPS MUNICIPALS

Com vostès ja sabran, l’Equip de Govern ha acordat 
declarar la caducitat de l’expedient de resolució de 
l’agent urbanitzador del PAI de Sant Gregori, tal i com 
declara el Consell Jurídic Consultiu autonòmic. La raó 
és ben senzilla: prudència i seguretat jurídiques. No 
volem que Sant Gregori es convertisca en una altra 
paperera, però amb unes conseqüències molt més 
greus i traumàtiques per Borriana, i que després de no 
fer cas alguna resolució judicial complique una història 
que, ja per si mateixa, és prou complexa i està plena de 
despropòsits.

Cert és que l’empresa, per diferents circumstàncies, no 
ha complit amb totes les seues obligacions, però no és 
menys cert que, durant estos quinze anys, els governs 
del partit popular no han fet més que posar pedres en 
el camí a este projecte que, d’haver-se impulsat com 
calia per ells mateixos, haguera donat feina i beneficis 
a Borriana, en compte de tindre la possibilitat de 
convertir-se en la seua gran càrrega.

Amb esta decisió, preservem els drets de tots els 
interessats, Administració, empresa i sobre tot dels 
grans oblidats en esta història: els propietaris, ja que 
conservem avals i garanties. D’una altra manera potser 
s’haguera arribat a una reparcel·lació inversa amb 
unes conseqüències previsiblement desastroses i que 
ningú ha pogut determinar. Ara, encara estem a temps 
de trobar inversions interessades en este projecte 
transformador que, d’altra manera, es veuria abocat al 
fracàs més rotund, que pareix que és el que es vol des 
de l’oposició (quan resulta que durant el seu govern no 
va avançar res).

Ells (el PP) són els vertaders culpables de que Sant 
Gregori s’haja anat abandonant, convertint-se en un 
terme, que abans era productiu, totalment irrecuperable 
i inclús amb certa perillositat per les persones que es 
veuen abocades a viure allí. I front a eixa imatge de 
desídia sols tenim una solució: tirar endavant.

La prudència ens porta a prendre esta decisió, perquè 
no podem perdre l’esperança i perquè estem al costat 

APOSTAR PER SANT GREGORI 
I PELS VEÏNS DE BORRIANA

del projecte i, sobre tot, dels veïns i veïnes de Borriana.

L’ESCOLA INFANTIL PRÍNCEP FELIP ESTÀ OBERTA

Un altre tema importantíssim és el de l’Escola Infantil 
Príncep Felip, que tal i com els vam anunciar té les 
seues portes obertes amb tota normalitat. Continuem 
a l’espera que la Conselleria pertinent remeta la 
preceptiva autorització, però malgrat el que l’oposició 
diga, el patronat que la regix continua tenint el seu 
objecte -com en els 37 anys que duu vigent- i no hi ha 
cap perill de tancament. 

És cert que al 2009 es va legislar en l’àmbit autonòmic 
en esta matèria, però és igualment cert que no va ser 
fins fa quatre dies que el PP va començar el procés per 
adaptar-se, perquè no tenia cap interès. A data de hui, 
no és possible adjudicar l’escola infantil a cap gestió 
que no siga la del Patronat, per falta de l’esmentada 
autorització, però això no vol dir que no puga funcionar 
com ho ha vingut fent des de 1978, perquè es troba en 
procés de regularització.

¿Què ha canviat per que l’anterior regidora ara canvie 
de criteri i vulga liquidar el patronat? Res, excepte que 
ha passat d’estar del govern a l’oposició, i pareix que 
ara veu la vida d’una altra manera. Nosaltres, en una 
situació i ara en l’altra, continuem defensant el mateix: 
que amb l’educació no es pot fer negoci, que amb 
l’educació no es juga, i per això mateix continuem amb 
el nostre compromís de mantindre-la oberta, perquè 
és una necessitat per als més menuts de Borriana i les 
seues famílies.

Continuen dient-se moltes mentides i irresponsabilitats 
al respecte, sobre tot per qui abans tenia l’opció de 
poder canviar les coses i no ho va fer -perquè tenia uns 
altres objectius-, però la realitat objectiva és una: que 
la nostra estimada «guarderia» continua i continuarà 
oberta, i que està en un procés d’adaptació que està 
seguint-se amb normalitat.

RETIRADA DE LES PLAQUES DELS CONDEMNATS

Mentre s’escriu este article, comencen a retirar-se dels 
edificis de la nostra competència les plaques inaugurals 
o commemoratives que porten noms d’alts càrrecs 
polítics que han sigut condemnats per la justícia penal. 
Els Socialistes ja feia temps que ho veníem demanant 
via mocions al ple, i en esta legislatura finalment ho 
hem aconseguit entre tots. I com les mocions no poden 
quedar-se en meres declaracions d’intencions, ací 
estan els resultats. És l’hora de complir, i retornar la 
dignitat perduda a les institucions que ens representen 
a tots i totes, sense personalismes i amb vertadera 
ciutadania (concepte que molts desconeixen).

Les portes d’este Ajuntament estan totalment obertes 
als veïns i veïnes de Borriana, perquè estem segurs 
que sols amb ciutadania, amb vertadera participació, 
podrem atansar els objectius d’aconseguir una Borriana 
més justa i millor per a tots i totes.
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Comença la tardor, i amb ella el nou curs, i les noves 
idees. Compromís segueix treballant de valent per fer 
que Borriana recupere la seua posició social, econòmica 
i cultural al panorama provincial i autonòmic. El treball 
és una de les principals preocupacions al nostre grup, un 
treball digne, i sense precarietat. Promoció Econòmica 
es centra en dinamitzar el treball digne i el comerç local. 
Les primeres accions que hem realitzat ha sigut reunir-
se amb el Conseller d’Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball, a més a més, d’establir 
els primers contactes amb els diferents agents socials 
i econòmics del teixit local per entendre les necessitats 
reals de la població.

Un primer pas en eixe camí ha sigut avaluar tots aquells 
convenis signats per l’ajuntament amb entitats pel 
foment de l’ocupació i que estaven poc valorades en 
l’anterior equip de govern popular. Des de 2012, Borriana 
ha signat anualment un conveni amb altres poblacions 
veïnes anomenat Pacte Ceràmic, amb la intenció de 
pal·liar el dany de la crisis als/les treballadors/-es de la 
taulellera. Aquest últim any, Borriana havia pagat 25.000 
€, però no havia sol·licitat ninguna acció per a Borriana, 
i per això una de les primeres demandades nostres ha 
sigut establir el Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE), 
depenent del Pacte Ceràmic. El PAE té com objectiu 
facilitar la creació de noves empreses, l’inici efectiu 
de la seva activitat i el seu desenvolupament, a través 
de la prestació de serveis d’informació, tramitació de 
documentació, assessorament, formació i suport a 
la finançament empresarial. Aquest servei es presta 
cada divendres de 9 a 13 hores, i des del primer dia 
ha tingut èxit entre la població motivada a emprendre 
accions empresarials. Junt a aquesta acció, Compromís 
treballa intensament per consolidar la marca “Km 0” de 
productes i establiments  que treballen per diversificar 
l’economia facilitant que les persones s’incorporen al 
sector agroalimentari tant com agricultors, així com 
elaborant  aliments, per a crear un model per a futures 
iniciatives d’autocupació en el sector agroalimentari.

Una de les eïnes que s’ha posat en marxa amb l’entrada 
del mes d’octubre és la nova  web de Promoció 
Econòmica (promocioeconomica.burriana.es) que 

PEL TREBALL DIGNE I LES 
PERSONES

persegueix promocionar les accions econòmiques del 
nostre municipi en un mateix punt. D’aquesta manera, 
el nou portal aglutina les àrees d’ocupació, comerç i 
consum al nostre poble, amb una única mirada fixada 
en la recuperació econòmica local.

Per altra banda, Compromís ha pres part en la iniciativa 
per posar en marxa el primer servei d’autobús comarcal 
entre Vila-real, Almassora i Borriana per connectar als 
estudiants amb la Universitat Jaume I, i que es posarà 
en marxa en els pròxims mesos. Borriana ha demanat 
a la Diputació que es sume a la iniciativa i participe 
de manera activa demanant les competències a la 
Generalitat Valenciana, i faja possible que aquest servei 
que iniciarà una xarxa de comunicació en la nostra 
comarca siga realitat. Encara així, des de Borriana 
farem el possible per a que el transport per a estudiants 
a la universitat es realitze.

A més a més, del treball i l’educació, l’agricultura també 
és un bé fonamental per a la nostra ciutat. Després de 
més de dos anys s’ha convocat el Consell Agrari per 
abordar la problemàtica dels robatoris i del Banc de 
Terres, amb l’objectiu de que tots els agents s’activen 
i encaminar l’agricultura de Borriana en una linea més 
ferma. 

Des de Igualtat, s’ha aprovat el Pla d’igualtat dels 
treballadors/-es de l’ajuntament, en compliment de 
la normativa sobre igualtat. S’ha realitzat la primera 
reunió amb diferents agents de les administracions 
estatals, autonòmiques i municipals per tractar un 
tema tan d’actualitat i preocupant com és la violència 
de gènere i s’han marcat les primeres línies de treball 
amb la Secretaria Autonòmica de Inclusió i Igualtat. 
I hem pres grans decisions, com amb Sant Gregori, 
amb el que tenim l’objectiu de tindre un projecte que 
respecte el medi ambient i done el treball que necessita 
la nostra ciutat.

Compromís no vol saber res d’intoxicacions populars, 
que pretenen fer dubtar als veïns i veïnes amb 
pagaments de tributs que no es van a produir, sinó 
que ens interessa la veritat i les persones, i per això 
seguirem lluitant. Ni propostes per a gravar més en 
segones vivendes a la mar, ni res paregut. Nosaltres 
reivindiquem millores per a Borriana fora de la nostra 
ciutat, com la Serratella, mentre altres diuen que 
recolzaran, però no arriben a fer-ho. Les persones 
segueixen sent el primer per a nosaltres, i per elles 
lluitarem.

Compromís obri tots els dimarts de 18 a 20 hores, 
la seua seu al carrer Encarnació, 42, perquè el més 
important segueix sent les persones, per a que ens 
conten, proposen, i també critiquen, per a que formen 
part de l’activitat de govern, perquè sense ells, no som 
res.

Informat i contacta a:

borriana.compromis.net

compromisperborriana@hotmail.com
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Un dels punts clau del programa electoral en què es 
van presentar els regidors de Podem Borriana era 
la participació de la gent en la presa de decisions 
importants per al municipi. Per esta raó, els nostres 
regidors van assumir les responsabilitats en 
Participació, Transparència i Noves Tecnologies, d’una 
banda, i en Sanitat i Serveis Socials, d’una altra.

La creació de les ferramentes que faran fer possible 
que totes les persones puguen participar en la presa 
de decisions suposa temps i dedicació. Perquè volem 
fer les coses ben fetes. Perquè volem que tot allò que 
es cree ara tinga una base sòlida i perdure en el temps. 
Molts ens exigeixen resultats ja mateix, però això no és 
possible si volem que la participació tinga un nivell de 
qualitat molt alt. Necessitem crear unes eines potents 
i això no es pot fer del no-res. S’ha de tindre en compte 
que la majoria de les altres regidories porten moltes 
legislatures en funcionament i tenen ja fixades unes 
bases i uns instruments. En el cas de la participació i 
transparència comencem des de zero, i el treball no és 
fàcil, sobretot perquè volem arribar lluny i obtindre els 
millors resultats possibles.

El primer pas ha sigut gravar les sessions plenàries 
i publicar-les en Internet perquè la gent que no puga 
assistir als plens puga conéixer les decisions que pren 
l’equip de govern. Açò només és el principi, perquè 
s’està treballant en un reglament de participació 
ciutadana en el Ple, que possibilitarà que un ciutadà 
o un grup de ciutadans puguen presentar directament 
les seues mocions directament en el Plenari. Una 
altra ferramenta molt necessària és la que permetrà 
convocar consultes a la població. Som conscients que 
la gent ho està demanant però hem d’assegurar-nos 
que tot el procediment es fa correctament. En este 
mateix àmbit, el regidor de Participació està mantenint 
contactes amb les associacions de veïns per a conéixer 
les seues inquietuds i presentar els projectes de 
participació de la regidoria.

Pel que fa a la transparència, la regidoria aposta per 
uns comptes clars com l’aigua. L’Ajuntament s’ha 
adherit al portal de transparència de l’Estat, el qual 
permetrà que tots els ciutadans puguen saber en què 

UN PAS ENDAVANT CAP A LA 
PARTICIPACIÓ

es gasten els diners dels impostos, els fons que es 
dediquen a cultura, a festes, a educació... Este portal 
estarà accessible per Internet en un web intuïtiu i 
amigable. Les dades estaran ben explicades en apartats 
fàcilment entenedors. Al mateix temps, es farà una 
àmplia difusió dels comptes municipals en un butlletí 
de transparència, amb el fi que esta informació arribe a 
tots els ciutadans i ciutadanes.

Des de la Regidoria de Serveis Socials sabem que la 
lluita per a la dignitat de les persones és la nostra 
prioritat, que si podem donar una oportunitat d’un futur 
millor, ho farem. Per això no anem a deixar de lluitar 
perquè les persones que ara mateix ho estan passant 
malament, per la raó que siga, tinguen una oportunitat 
de demostrar que amb una xicoteta ajuda, es pot canviar 
la vida d’una persona o d’una família.

Tenim moltes tasques per fer, sabem que esta crisi ha 
afectat sobretot als més vulnerables, i els han deixat 
en un túnel sense llum, però per a això està tot l’equip 
de Serveis Socials, des del primer fins a l’últim, per a 
canviar esta situació tan injusta. És imprescindible que 
tota l’Administració s’implique a fons a donar solució a 
la problemàtica del dia a dia de moltes persones, que 
pateixen a causa de la crisi.

Treballar per a la gent major és una part molt agraïda 
de la nostra tasca. Anem a dedicar-los més temps, per 
a estar amb ells i atendre’ls millor. No podem deixar 
de costat les persones que han sacrificat la seua vida 
perquè nosaltres tinguérem un futur millor.

En Sanitat hem dedicat molt d’esforç, inversions i 
mitjans humans a resoldre la problemàtica produïda 
pels mosquits. A pesar de totes les mesures que hem 
pres, este estiu de climatologia tan atípica ha fet que 
moltes actuacions no hagen produït el resultat esperat. 
Hem mantingut contactes amb els municipis veïns, 
també afectats per la plaga de mosquits per a formar un 
grup unit i reclamar a les administracions provincials 
i autonòmiques que prenguen mesures urgents per a 
resoldre esta situació, i les administracions han respost 
positivament. 

Treball del Cercle de Podem Borriana

El Cercle de Podem Borriana manté actius diversos 
canals en les xarxes socials: Facebook, Twitter i 
Instagram, a través dels quals es pot estar al dia de les 
notícies del Cercle i de les actuacions dels regidors. 

Aclariments

El Cercle de Podem Borriana vol manifestar la seua 
indignació per les mentides que recollia sobre els 
regidors de Podem Borriana l’article de Cibur en el 
BIM del mes passat. Els atacs i les mentides no són 
nous i, lamentablement, es repeteixen cada Ple. Els 
representants de Cibur s’obliden que els regidors de 
Podem Borriana han sigut elegits democràticament 
pels borrianencs i borrianenques, i quan posen en 
dubte la seua honrades i dignitat, estan insultant tota la 
gent que els han votat.
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“Los lunes al sol”, película con la que Fernando León 
de Aranoa retrató en 2002 el drama del desempleo, 
tendría hoy su precuela en Burriana. Después de 100 
días de gobierno, los tres partidos instalados en la 
alcaldía y capitaneados por el PSPV, se han dedicado a 
tomar el sol mientras la ciudad caminaba a su suerte.
La primera y más impactante medida, la de apostar 
por la desocupación. Nules y Onda han visto triplicada 
su oferta laboral gracias a la triste decisión de 
Compromís, avalada por el PSPV, de renunciar a 
54.996,48 euros de la Diputación Provincial para ofertar 
18 empleos. Dieciocho familias que han visto privada 
una oportunidad laboral gracias a las políticas de la 
izquierda instaladas en el ayuntamiento a golpe de 
talonario. 
El mismo poder con el que el PSPV ha decidido 
ningunear a los técnicos municipales y alinearse con 
los intereses privados de una mercantil, la del Golf 
Sant Gregori. Después de declararse en concurso de 
acreedores, los técnicos municipales consideraron que 
la fórmula más adecuada para garantizar los intereses 
de nuestros vecinos era retirar a la firma su condición 
de agente urbanizador. Así lo respaldamos en pleno, 
con el apoyo sin fisuras del PSPV, el 26 de enero de 
2015. 
Transcurridos 8 meses, el PSPV ha decidido cambiar de 
criterio. En lugar de rescindir definitivamente cualquier 
relación con la urbanizadora y, con ello, ejecutar los 
avales que en su día depositó y garantizar colchón 
económico a todos los afectados por este PAI, el PSPV 
ha optado por dar alas a la mercantil. Y lo ha hecho 
saltándose el criterio de los técnicos municipales. Los 
mismos que en un informe fechado el 14 de julio de 
2015 por el negociado de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Patrimonio del Ayuntamiento de Burriana 
advertían a la alcaldía que tenía plazo hasta el 29 de 
septiembre para cumplir aquello que el 26 de enero 
votó a favor: desvincularse de la mercantil.
Una vez más, el tripartito sigue mirando al sol. En lugar 
de tomar decisiones que velen por los intereses de los 
vecinos a quienes gobierna, el PSPV aplica la política 
de la avestruz, la de hechos consumados, la de ver el 
problema y mirar hacia otro lado, o la de, sencillamente, 
buscar cómo generar preocupación y tensión entre la 
ciudadanía. 
Compromís, el partido que renunció a los 18 contratos 
del Plan de Empleo Conjunto con el aval socialista, 
se destapaba este mes de septiembre con otra idea 
“brillante”. Para Vicent Granel, primer teniente de 
alcalde, la enmienda que su compañero de filas, Joan 
Baldoví, ha presentado en el Congreso de los Diputados 
con el fin de aplicar un recargo del 50% del IBI a las 
viviendas desocupadas, es una medida perfectamente 
aplicable en nuestra ciudad. 
Y lo es porque, precisamente en Burriana hay 
muchos vecinos que poseen segundas residencias. 
Deshabitadas, como exige Baldoví en su enmienda, 

CIEN DÍAS AL SOL

un mínimo de 183 días al año. En lugar de avanzar 
hacia políticas que engrasen las economías familiares, 
damos pies de gigante para lastrar el bolsillo del 
contribuyente. 
Estas son las grandes apuestas de la izquierda. La 
que ha venido a resolver los problemas ¿o más bien a 
crearlos? Y ahí están los mecanismos de transparencia 
que Podem lleva tres meses intentando encontrar. Las 
herramientas participativas que promuevan consultas 
ciudadanas y cuya fórmula todavía no ha templado. 
Mientras Compromís se dedica a ¿resolver? los 
problemas de los comerciantes. Mercaplaya muere y 
llega otro mercado que, lamentablemente, la regidora 
del ramo no ha podido todavía definir (¿será para este 
año?) y que ha generado tensión entre los negocios de 
la localidad. 
El mismo malestar que ha provocado el abandono de 
nuestras vías públicas, de nuestra playa. Basuras, 
matojos y falta de mantenimiento que constatan 
que el PSPV sigue tendido al sol. Mientras, Burriana 
pierde oportunidades, opciones laborales, promoción 
económica. Y enquista problemas como el Arenal Sound, 
para el que Podem todavía no ha hallado fórmulas de 
transparencia, porque después de ratificar un acuerdo 
con el organizador del evento para el próximo año, 
nada se sabe de documento alguno y las negociaciones 
se hacen a puerta cerrada. Ejemplo y modelo de la 
nueva política. Esperamos que las quemaduras del 
sol provocadas por tanta incompetencia no lleguen a 
tercer grado. Porque Burriana es lo primero.
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 Y eso está pasando por desgracia con el equipo de 
gobierno de Burriana. Los tres dibujos representan 
la forma de actuar de los concejales de COMPROMIS, 
PODEMOS Y PSOE, que debería cambiar su famoso 
“Acord per Borriana”, por la verdad de su gestión: 
“Acord per el meu sou”. No ven futuro ninguno , no 
escuchan a nadie, y no hablan ni contestan a nuestras 
preguntas, porque no tienen argumentos ni tienen 
proyecto ninguno para nuestra ciudad.

Lamentable decir que la “TRISTE SAFONT” no aparece 
sino es para hacerse alguna foto que le interese, pues 
no se ha dignado a sentarse en ninguna de las pocas  
reuniones que se han hecho con los grupos de la 
oposición. Ni sabe organizar a sus concejales, y dice no 
enterarse, ni de que ella misma ha firmado pagarle a un 
familiar suyo, un alquiler con dinero público. ¿Ustedes 
se lo creen?

Nosotros tampoco claro¡¡¡ Lo que se está viendo de 
la “triste Safont” y de los emoticonos que intentan 
gobernar nuestra ciudad, es que no se han enterado 
aún, de que “la información no es el entendimiento”, 
y de que “los problemas son aquellas circunstancias 
que ves cuando no tienes definido tu objetivo”, y llevan 
3 meses “llorando” por los problemas que les han 
dejado, sin saber solucionar nada.

“EL NO SER ÚTIL A NADIE ES 
LO MISMO REALMENTE QUE 
NO VALER NADA”

COMPROMIS Y PODEM, no hacen más que contradecirse, 
amparándose en un punto de su supuesto acuerdo: 
“Si dos partidos están a favor de algo, el otro tiene 
que tragar, y renunciar a sus ideales, a su programa 
electoral y a lo prometido.” Pero no engañan ya, porque 
si es así, ¿Por qué no se hace la consulta ciudadana 
sobre el festival? ¿Por qué se ha perdido mercaplaya? 
¿Por qué seguimos con una guardería ilegal? ¿Por qué 
…..? Pues porque la “triste Safont” hace lo que quiere 
con ellos, y al final los emoticonos apoyan todo lo que 
el PSOE dice o hace, no vaya a ser que se queden sin 
sueldo, y a pesar de perder toda identidad como partido 
y toda ética política como personas.

CIBUR ha trabajado siempre desde la oposición 
intentando aportar ideas y propuestas, pero es imposible 
aportar y colaborar con este tripartito sordo, ciego y 
mudo que no hace más que esconder la información, 
dejarnos plantados en las reuniones, tomarnos el pelo y 
despreciarnos y lo peor es que cuando les preguntas en 
las comisiones o en los plenos, ni siquiera te entienden, 
porque no se molestan ni en intentar aprender y 
prepararse.

Es imposible que Burriana mejore en nada con este 
tripartito y esta tristeza encima, y deberían ya tener 
claro, que si buscan resultados distintos, no pueden 
seguir haciendo lo mismo. Y para muestras, PERLAS: 

“El plan de minimización en la marjal no es aplicable”, 
B.Arnandis dixit. Parece mentira, porque ese plan no 
solo es fundamental para la zona húmeda de Burriana, 
sino que ha pasado ya por todas las Consellerías 
pertinentes con informes favorables, y tan solo unas 
semanas antes el mismo Arnandis reconocía que iban 
a intentar tramitarlo con urgencia. ¿Cómo quedamos 
pues? Será que como no sabe ni entiende de urbanismo, 
estaría pensando en otra cosa.

“Nosotros no vamos a ir en contra de los técnicos”, 
“SI, SI Aparici”:

En el Arenal Sound ya tenía que haber hecho caso 
no solo a los técnicos, sino al Juez, que lo ha dejado 
bastante claro, y además a este señor se le olvida que 
han votado “en contra de los informes técnicos” en casi 
todas las decisiones importantes. ¡¡Claro es lo que tiene 
no ser coherente ni serio en ninguna decisión.¡¡

“Estoy muy satisfecha, soy yo misma la que está 
coordinándose las citas”, “Triste Safont”: Que mayor, 
señora alcaldesa, en 3 meses ha aprendido a llevar 
su agenda. Usted me dirá cuándo piensa empezar a 
trabajar y como va a conseguir que usted y su equipo 
empiecen a tener visión de futuro. Burriana se lo 
agradecería.
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Para cuando se publique este número de El Pla 
habremos pasado los 100 días de rigor que todo nuevo 
gobierno tiene derecho a “disfrutar” mientras van 
asentándose en sus cargos sus señorías.

Sin embargo, si echamos la mirada atrás, en esos 100 
días, muchas burrianensas y burrianeneses tenemos 
la sensación de que casi se ha “deshecho” más que 
se ha “hecho”. Hoy me gustaría hacer un repaso a las 
primeras medidas que este Gobierno Local de pactos ha 
llevado a cabo. Pero me refiero a medidas de POLÍTICA 
en mayúsculas. La política en su acepción aristotélica 
«cosas que incumben a la polis y que la cambian de 
pleno». Cosas como la dinamización de un plan por el 
empleo, por la inversión, por el turismo, por rescatar 
el patrimonio cultural, por buscar una coordinación 
entre las ong’s, asociaciones y el área de Bienestar, 
en definitiva, un largo etcétera… Y no hablo de la 
contratación de consultorías (que cuestan lo suyo a las 
arcas municipales), hablo sencillamente de establecer 
una reunión con todos los implicados en cada área, ya 
que en Burriana tenemos los ingredientes necesarios 
para ello, pero, sobre todo, una de las tasas de paro 
más altas de la provincia. No es tan difícil.

Mercaplaya, la cita de los domingos
El Mercaplaya se había convertido para cientos de 
ciudadanos en un encuentro, casi familiar, cada 
domingo. Muchos aprovechaban el hecho de tener 

100 DÍAS DE ESTUPEFACCIÓN

que ir al puerto a comer con la familia para darse 
una vuelta. Pues bien, ahora ya no podrán hacerlo. Y 
es que el Mercaplaya ha pasado a mejor vida. Lo han 
liquidado. Por el impacto medioambiental y por acabar 
con los negocios de “amiguetes” de Fabra. Pues nos 
parecen razones de peso. No queremos ensuciar 
nuestra playa ni queremos legados de corrupción. 
Pero esta no es la cuestión. La cuestión es que había 
muchos comerciantes que comerciaban y muchos 
clientes que paseaban y compraban más o menos. Es 
decir, se creaba un movimiento económico que ahora 
ya no existe. Aquí es donde viene la correcta gestión, 
¿cómo reconvertir esto sin que no pierdan ni clientes 
ni vendedores? Ciudadanos siempre hemos sido 
partidarios de transformar Mercaplaya en un mercado 
ecológico adaptado al lugar en el que se encontraba 
cerca del mar. También se habló del Mercado Km 0 con 
establecimientos de burrianenses y zonas colindantes.

18 familias que son personas
Como dijimos en Pleno, estamos de acuerdo con la 
concejala de Empleo, Inma Carda, en que hay que 
cambiar las políticas de empleo. Pero eso no exime el 
hecho de haber perdido la subvención de Diputación 
donde con una dotación de 27.000 euros más, 18 
familias podrían haber tenido 3 meses de alivio. Sí, son 
número nimios. Sin embargo, ninguna persona vale 
menos que un número. Cuando se está en una situación 
tan dramática cualquier ayuda por pequeña que sea se 
convierte, al menos, en un descanso temporal.

Regeneración agrícola
A pocas semanas de comenzar una nueva campaña de 
la naranja, somos conscientes del drama –que ya viene 
de años- que está sufriendo nuestro campo. Tenemos 
que ponerle remedio cuanto antes. El campo es un bien 
natural de donde viene la vida y tenemos que cuidarlo, 
protegerlo, y convertirlo en rentable, nuevamente. 
Otra cosa no, pero de “cultura agrícola” en Burriana 
sabemos un poco. ¿Por qué no podemos ser el cambio 
de una regeneración agrícola? Ya lo fuimos en el siglo 
XX. Ciudadanos propondríamos la creación de una 
comisión de trabajo con todas las partes implicadas, 
agricultores, exportadores, distribuidores, ingenieros 
agrícolas, etc., para estudiar tanto la mejora de los 
cítricos como la implantación de nuevos productos. 
Imposible es solo una opinión.

Contacto:
Mariajesus.sanchis@burriana.es
ciudadanoscsburriana@gmail.com



PLENS

 PLE MUNICIPAL ORDINARI 03/09/2015
El ple aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta corresponent 
a la sessió especial de constitució de la Corporació Municipal 
2015/2019, celebrada el dia 13 de juny del 2015, en la seua 
versió en les dues llengües oficials.

 El ple desestima per majoria -vots a favor ONZE (6 PSOE, 3 
Compromomís i 2 Podem ). Vots en contra, NOU (6 del PP, 2 
de CIBUR i 1 de Ciudadanos). Cap abastenció- el recurs de 
reposició interposat en data 28 de juliol del 2015 presentat per 
Dª Mariola Aguilera Sanchis, D. Juan Fuster Torres i Dª María 
Jesús Sanchis Gual, com a regidors d’aquest Ajuntament, 
contra els acords adoptats pel ple de l’Ajuntament en sessió 
celebrada el dia 29 de juny del 2015, un relatiu a la determinació 
de les quanties que han de percebre els membres de la 
Corporació Local, i l’altra adoptat per la mateixa sessió 
sobre la creació i composició de les Comissions Municipals 
Permanents, atés que el mateix no emmalalteix de cap dels 
vicis de nul·litat que s’al·leguen, tal com queda justificat en la 
part expositiva de la resolució.

El ple aprova per unanimitat incoar nou procediment de 
resolució contractual de la condició d’agent urbanitzador del 
Programa d’Actuació Integrada de la Unitat d’Execució B-2 
a la mercantil URBASUR SIGLO XXI, SL, conservant aquells 
actes i tràmits de l’expedient que es caduca que pugueren 
resultar oportuns. El ple aprova concedeir a URBASUR 
SIGLO XXI, SL. un període d’audiència de 10 dies naturals, 
a comptar des de la recepció de la present, perquè puga 
formular al·legacions i presentar la documentació que estime 
pertinent en defensa dels seus drets, amb caràcter previ a 
que es dicte acord resolvent el contracte d’adjudicació de la 
condició d’Urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada 
per al desenvolupament de la Unitat d’Execució B-2, motivat 
en la demora injustificada en el incompliment dels terminis 
totals d’execució de les obres d’urbanització de l’esmentada 
actuació.

El Ple aprova per unanimitat l’ordenança reguladora de 
l’administració electrònica de l’Ajuntament de Borriana.

El ple aprova per majoria l’expedient 6/2015 de reconeixement 
extrajudicial de crèdits per un import de 10.197,28 euros, 
i autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació 
dels imports que es detallen, l’import del qual global és de 
10.197,28 euros amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
procedents del Vigent Pressupost Municipal del 2015.

La Corporació Municipal queda assabentada de la designació 
de D. Antonio Sánchez Avilés com a representant de CIBUR en 
la Comissió Municipal Permanent d’Hisenda i Comptes.

La Corporació Municipal queda assabentada de les 
resolucions dictades per l’alcaldia presidència obrantes en la 
secretaria municipal corresponent al període del 20/07/2015 
al 23/08/2015, tots dos inclosos.

El Ple aprova per majoria- (vots a favor, 12 (6 del PSOE, 3 de 
Compromís, 2 de Podem Borriana i 1 de Ciudadanos). Vots en 
contra, cap`. Abstencions, 7 (5 del PP i 2 de CIBUR)- la moció 
conjunta del PSOE-Compromís.Podem Borriana, a través de 

la qual es retira la Medalla d’or de la ciutat a Francisco Franco 
Bahamonte(concedida el 4 d’abril de 1968) d’acord amb la Llei 
de Memòria Històrica de 2017. El ple acorda també la retirada 
del títol honorífic a José Antonio Girón Velasco, Ministre de 
Treball entre 1941 i 1957, i nomenat fill adoptiu de Borriana el 
15 de gener de 1954.

A través de la moció aprovada, l’Ajuntament de Borriana 
considera que ningú pot sentir-se legitimitat, com va ocòrrer 
en el passat, per a utilitzar la violència amb la finalitat 
d’imposar les seues conviccions polítiques i establir règims 
totalitaris contraris a la llibertat i a la dignitat de tots els 
ciutadans, cosa que mereix la condemna i repulsa de la nostra 
societat democràtica i com a conseqüència es condemna el 
colp d’Estat de 1936.

El ple aprova sol·licitar a Patrimoni Nacional la devolució a 
l’Ajuntament de Borriana de la Medalla d’Or concedida a 
Francisco Franco Bahamonte, per a procedir a l’eliminació de 
la inscripció que figura en el revers de la mateixa. S’aprova 
traslladar aquest acord a les associacions de la ciutat i de 
la província de Castelló vinculades en la recuperació de la 
memòria històrica, així com a tota la ciutadania de Borriana.

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 pensa deixar caducar l’expedient i 
posteriorment suspendre la condició d’agent a l’agent 
urbanitzador. Respon la Sra. Alcaldessa.

El SR. Fuster pregunta a la Sra. Alcaldessa si s’ha firmat algun 
document relatiu a l’anunci publicat en premsa el 2 d’agost, 
segons el qual l’Ajuntament havia arribat a un preacord amb 
l’empresa organitzadora del Festival Arenal Sound. Respon la 
Sra. Alcaldessa.

El Sr. Fuster pregunta a la Sra. Alcaldessa com explica la 
seua manifestació d’estar al costat dels veÏns del grup de 
Roger de Flors (desprès de la dicció de la sentència en recurs 
contenciós administratiu interposat pels veïns) si previament 
ja havia arribat a una preacord amb l’empresa organitzadora 
sense haver parlat amb els veïns del grup Roger de Flors?. 
Respon la Sra. Alcaldessa.

El Sr. Fuster pregunta al Sr. Granel pel decret de 30 d’agost 
de 2015, segons el qual s’adopta la mesura de nomenar com 
assessor o personal eventual al Director del Centre de les 
Arts Rafel Martí de Viciana, amb un pressupost de 39.790 E. 
Pregunta a que es deu aquesta contractació; com ha pogut 
fer canviar l’opinió del Partit Socialista; i si va a utilitzar el 
mateix criteri per a la selecció del Director que va utilitzar per 
a contractar a l’Assessora de Premsa. Respon el Sr. Granel.

El Sr. Safont pregunta al Sr. Zorío si considera que tots els 
actes festius, lúdics, culturals, etc..que s’han fet en la ciutat 
durant l’estiu són mereixedors de promoció turística de 
Borriana, per tal que vinga gent d’altres pobles. Respon el Sr. 
Zorío.

El Sr. Safont pregunta si se li pot informar de l’estat de 
tramitació del procés de liquidació del Patronat del Museu de 



la Taronja. Respon el Sr. Granel.

El Sr. Safont pregunta al Sr. Granel si considera que se li hauria 
de posar el nom d’un carrer a un càrrec públic que haja dit 
“hem arribat a l’extrem de considerar que abans que la seua 
senyoria puge al poder, hem d’arribar a l’atemptat personal” 
...o “els socialistes estarem amb la legalitat mentre la legalitat 
ens permeta tindre allò que necessitem...” o que diga: “volem 
la mort de l’esglesia; per això eduquem els homes, i així els 
llevem la consciència. No combatem els frarers per a exaltar 
els capellas. Res de mitges tintes: volem que desapareguen 
uns i altres”. Respon el SR. Granel.

El Sr Solà pregunta al Sr. Del Moral quina és la seua postura( 
com a part de l’equip de govern) en relació a la compra de 
bous per a les festes. Respon el Sr. Del Moral.

El Sr. Sánchez pregunta a la Sra. Rius si és cert (com s’ha 
publicat en premsa) que l’actualització del valor cadastral 
realitzada per la Direcció del Cadastre no suposaria un 
increment de l’Impost de Béns Immobles(IBI) per als ciutadans 
de Borriana. Com van a mantindre la quantia del rebut de l’IBI 
si pugen els valors cadastrals?. Respon la Sra. Rius.

La Sra. Aguilera pregunta a la Sra. Alcaldessa quins són els 
propietaris de la casa situada en el carrer de Creu de Sant 
Joan, Nº 1; i perquè se’ls va a pagar 1.210 E. Respon la Sra. 
Alcaldessa.

La Sra. Aguilera pregunta a la Sra. Carda si té ja l’informe 
relatiu a la possibilitat de la gestió del Mecaplaya per gestió 
directa, o si s’ha adoptat alguna decisió al respecte. Respon 
la Sra. Carda.

La Sra. Aguilera pregunta al Sr. Gual perquè no s’ha anul·lat la 
mesura de limitació de 50 KM/dia per cotxe de la Policia Local 
vigent des del 2013. No li ha donat temps o és que ha canviat 
d’opinió?. Respon el Sr. Gual.

La Sra. Aguilera pregunta al Sr. Gual perquè ha decidit repartir 
els diners restants de la productivitat que s’havia utilitzat 
per a contractar més policies en l’Arenal Sound només amb 
els agents del torn, i no amb tots els agents (tal com s’havia 
acordat en una reunió amb els sindicats de la policia). Respon 
el Sr. Gual.

La Sra. Aguilera li fa vàries preguntes al Sr. Del Moral:

- A vosté le pareix transparent renovar verbalment amb 
l’empresa organitzadora del festival Arenal Sound?.

- Li pareix transparent que se’ns amague a l’posició durant 
quasi un mes l’informe sobre la rescisió de l’adjudicació de 
Sant Gregori?.

- Li pareix transparent continuar amb una gestió al·legal de la 
Guarderia Infant Felip?.

- Li pareix transparent contractar un assessor de confiança, 
sense consultar a ningú, que a més a mé, pertany al Cercle 
de Podem?.

-Li pareix participatiu que no es digne a aparèixer en cap de 
les tres assemblees de veïns més importants de Borriana (el 
Grau, la Serratella, el Port).

- Li pareix a vosté regeneració democràtica que la ciutat de 

Borriana li tinga que pagar a vosté i als seus amics( assessors) 
els viatges, sopars, et?.

- Li pareix regeneració democràtica donar suport a una 
alcaldessa que només que pot beneficia la familia, i li paga el 
local als sogres de la seua germana?.

- Qui és Carlos Alamilla, i quina relació té amb vosté?.

Respon el Sr. Del Moral.

La Sra. Aguilera pregunta al Sr. Del Moral, al Sr. Granel, i a 
la Sr. Alcaldessa com i quan van a fer la consulta ciutadana 
relativa a la celebració del Festival Arenal Sound; si van a 
seguir jugant amb l’empresa organitzadora, o es van a posar 
a treballar en les bases que ha de traure l’Ajuntament a 
subhasta. Respon el Sr. Del Moral.

La Sra. Aguilera proposa que per a eixir de dubtes en allò 
que ha de fer-se respecte a la celebració del festival (traure a 
subhasta pública la seua organització), s’emeta per part dels 
Servicis Tècnics el preceptiu informe.

La Sra. Aguilera prega als tres partits de l’oposició:

 - Que es notifique i es requerisca a l’empresa perquè retire la 
publicitat que està fent de la celebració de l’edició 2016.

- Anuncien les dates i la forma de consulta de participació 
ciutadana que pretenen fer.

- Convoquen els grups polítics perquè s’òbriga un debat sobre 
el futur del festival Arenal Sound.

La Sra. Sanchis pregunta al Sr. Gual (com a president del 
Patronat de la Guarderia Infant Felip) si han modificat els 
estatuts del Patronat, i si no actualment és il·legal. Respon 
el Sr. Gual.

La Sra. Sanchis manifesta a la Sra. Carda que l’Ajuntament de 
Borriana hauria d’haver-se adscrit al Pla Conjunt d’Ocupació 
de les Administracions Públiques, encara que a l’Ajuntament 
de Borriana li haguera suposat 27.000 euros de despesa, per a 
poder contractar 18 persones. Respon la Sra. Carda.

La Sra. Sanchis pregunta al Sr. Navarro que és el que s’ha 
decidit fer per a solucionar la plaga de mosquits. Respon el 
Sr. Navarro.

La Sra. Sanchis pregunta sobre el tema de la urbanització del 
PAI Golf Sant Gregori. Interve el Sr. Arnandis, el Sr. Fuster, el 
Sr. Granel i el Sr. Sánchez.

JUNTA DE GOVERN 27/08/2015 

La Junta de Govern desestima integrament el recurs de 
reposició contra l’acord de la Junta de Govern Local del 21 de 
juliol del 2014, pel qual es concedeix autorització a IMUSIC 
FESTIVAL S.L. per a la celebració del festival Arenal Sound 
2014, presentat per Mariola Aguilera Sanchis en data del 21 
d’agost del 2014.

La Junta de Govern aprova concedir a J.M.G. llicència d’obres 
per a l’obertura d’una rasa per a comptador d’aigua en 
l’immoble situat en el carrer d’Ausiàs March, número 73-Baix. 
Es donarà compte abans de l’inici de les obres al personal 
dels serveis tècnics a fi de senyalitzar sobre el terreny el punt 
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exacte de connexió. Es fixa una fiança de 150 euros a fi de 
garantir la reposició de firmes afectades en via pública, que 
s’enten degudament dipositada.

La Junta de Govern aprova concedir a la mercantil GAS 
NATURAL CEGAS SA: llicència d’obres per a la realització 
d’una rasa en via pública per al subministrament de gas 
natural i escomesa domèstica al carrer de l’Escorredor, 
Número 86.

La Junta de Govern aprova en despatx extraordinari concedir 
a la mercantil GAS NATURAL CEGAS SA llicència d’obres per 
a la realització d’una rasa en via pública per a la instal·lació 
de xarxa de distribució de gas natural al paseig de Sant Joan 
Bosco, 6.

JUNTA DE GOVERN 03/09/2015
La Junta de Govern aprova l’adjudicació de la contractació 
del servei de prevenció i Control de la legionel·losi en les 
dependències i instal·lacions de l’Ajuntament a la mercantil 
Serviecologia i Tratamiento de Aguas S.L.. Autoritzar i 
disposar de la despesa de 3.324 E, corresponent al període 
de setembre a desembre de 2015, amb càrrec a l’aplicació 
presspostària “prevenció de la legionel·la edificis municipals”.

 La Junta de Govern aprova arxivar l’expedient d’rdre 
d’execució ref. 4804/2015, incoat a la mercantil Alquileres 
Alameda 34 SLU, com a propietària de l’immoble situat 
en el carrer del Raval, 19, que té per objecte la realització 
de treballs de manteniment de la façana de l’immoble, 
eliminant els elements que presenten deficients condicions 
de seguretat, adherència o fixació; al trobar-se el mateix en 
les degudes condicions de seguretat, salubritat i ornament 
públic, de conformitat amb informe emés per l’arquitecte 
tècnic municipal de l’expedient.

La Junta de Govern aprova concedir a la mercantir GAS 
NATURAL CEGAS SA llicència d’obres per a la realització 
d’una rasa en via pública per a la instal·lació de la xarxa de 
distribució de gas natural i escomesa domèstica en el carrer 
d’Artana, 60-9.

JUNTA DE GOVERN 17/09/2015
La Junta de Govern aprova arxivar l’expedient d’ordre 
d’execució ref. 319/15, incoat a les mercantils FAMILIA HOYO 
INVERSIONES SL. I a FAMILIA MENERO INVERSIONES SL com 
a propietàries de l’immoble situat en el carrer de Juan Lugo, 
11, l’objecte del qual era l’execució dels treballs de neteja del 
citat immoble i posterior retirada de les restes a l’abocador.;al 
trobar-se ja en les condicions adequades de seguretat, salu-
britat i ornat públic.

La Junta de Govern aprova arxivar l’expedient d’ordre 
d’execució ref. 324/15, incoat a J. M. P. V. I a M. C. R. F. com a 
propietaris de l’immoble situat en l’Avinguda de Vicente Caña-
da Blanch, 19 B, al trobar-se el mateix en les condicions ade-
quades de seguretat, salubritat i ornat públic, de conformitat 
amb l’informe emés per l’Arquitecte Tècnic Municipal.

La Junta de Govern aprova arxivar l’expedient d’ordre 
d’execució ref. 6402/15, incoat al BANCO GUIPUZCOANO SA. 
Com a propietari de l’immobles situat en el Camí Vell de Va-

lència, 36, al trobar-se el mateix en les adequades condicions 
de seguretat, salubritat i ornat públic amb informe emés per 
l’Arquitecte Tècnic Municipal.

La Junta de Govern aprova concedir a D. Pedro Miguel Cid Re-
quena, en nom de la Parroquia del Salvador, una prórroga de 
18 mesos per a la finalització de les obres de construcció de la 
Casa Parroquial i dependències anexes, com l’emplaçament 
en les Placetes, 6 i el Racò de la Badia d’aquesta localitat, en 
relació a la llicència d’obres concedida per la Junta de Govern 
Local en data del 8 de novembre del 2010.

La Junta de Govern aprova concedir a la mercantil INICIATI-
VA PLANA BAIXA SL: llicència de parcel·lació per a segregar 
de la parecl·la M2-5A, la superfície de la qual és de 514,30 
m2s, una superfície de 210m2s per a formar part de la nova 
parcel·la M2-5AB, resultant una resta de finca de 304,39 m2s 
amb façana al carrer de la Vilavella.

La Junta de Govern aprova concedir a S. A. S. La llicència 
d’enderrocament de l’edifici existent en l’Avinguda de la Unió 
Europea, 32, conforme al projecte visat  pel CTAC 2015/725-1, 
de data 23/07/15; que s’enten atorgada llevat el dret de pro-
pietat i sense perjudici del de tercer, a l’empar de los disposat 
en l’art. 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 de Govern aprova concedir a A. F. P. I J. C. T. ,respec-
tivament la llicència d’obres sol·licitada per a la construcció 
d’habitatge unifamiliar en l’Avinguda de Paris, 14. Indicar a la 
interessada que en el termini de 30 dies a comptar des de la 
data de l’inici de les construccions haurà de presentar auliqui-
dicació davant la Secció de Rendes de la Intervenció Munici-
pal. A l’Autoliquidació s’acompanyarà certificat d’inici d’obres, 
notificació de l’acord de concessió de llicència i rebut de les 
taxes per prestació de Serveis Urbanístiques ja liquidats.

La Junta de Govern aprova les declaracions responsables  per 
a l’execució de les obres: 8825/2015, 8836/2015, 8838/2015, 
8840/2015, 8842/2015, 8843/2015, 8882/2015, 8887/2015, 
9222/2015, 9223/2015, 9226/2015, 9255/2015 i 9322/2015.

En despatx extraordinari, la Junta de Govern aprova sol·licitar  
una ajuda econòmica de 227.032,59 E per a l’Escola Municipal 
de Música Pasqual Rubert, dependent d’aquesta Corporació 
Local, segons convocatòria de l’Ordre 2/2015, de 21 d’agost, 
de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, 
de convocatòria de subvencions destinades a les escoles de 
música dependents de corporacions locals o d’entitats pri-
vades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per 
a l’exercici 2015 publicada al Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana núm. 7606 de 02/09/2015. La Junta de Govern fa 
constar que, de conformitat amb l’informe emès sobre aquest 
tema per la Intervenció de Fons, al Pressupost Municipal per 
l’exercici de 2015 figuren aplicacions pressupostàries per al 
manteniment de l’Escola Municipal de Música Pasqual Ru-
bert, integrada en l’Organisme Autònom Centre Municipal 
dels Arts Rafel Martí de Viciana.
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INFORMACIÓ MUNICIPAL

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

assessorament en elaboració de 
currículums, entrevistes de treball i 

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

www.cvdonaburriana.org

Regidoria d’Igualtat
Ajuntament de Borriana
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AGENDA

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

*INHUMACIONS AL CEMENTERI MUNICIPAL

NAIXEMENTS

MATRIMONIS

Eneko Fuentes Sanchez , d’Eugenio I Maria Victoria

Mateo Sánchez Deliu , de Jesús I Ana Maria

Samuel Daluz Águila, d’Herminio I Laura

Baraa Agdi Afilal, de Yassin I Manan

Irene Ilie Mechó, de Narcis Dimitru I Patricia

Daniel Puig Parra, de José Francisco I Rosa

Nueria Noguera Fernández,  de Juan Fco I María del Mar

Israel Udroiu Tirado, d’Alenxandru I Paula

David Ionut Toescu, de Geroge Ovidiu I Florina

Firdaws Habbour Hessane, de Mohammed I Latifa

Patrick Gallardo López,  d’Aarón I Patricia

Roberto Camacho Llorach, d’Abel I Alicia

Isabella Montoya Gimeno, de Carlos  I de Isabel

Naomi Barrachina González, d’ Oscar I Sandra

Diego Andreu Montoliu, d’Héctor I Rosa Ana

Adriana Aymerich Monsonis, d’Ignacio I Estela

Iulia Handrea , de Ioan I de Juliana

Mireia Peris Núñez , de Jorge I Maria

Maria Yaíza Barcenilla Castellón, de J.José I M Angeles

Marcos Román Salazar, de Francisco I Pamela

Nina Louise Ballester Bryant, de Joshua M Reeck I Helena

Francisco Pons Usó, de Francisco I Rosa María

Hugo Ruíz Guillamón, de cristobal I Raquel

Marc Segarra Villena, de Víctor I Ursula

David Rubert Ibañez, d’Eduardo I Marta

Clara Pintor Blesa, de Francisco José I María Begoña

Albert Pérez Cantavella, de Vicent I Aurora

José Juan Romero  I Sandra Vicent Monzó

Sébastien Labateux I Ester Conde Traver

Fernando Calabria  I Patricia Alcántara Tellols

Vicente Ridaura I M Asunción Almancio Soriano

Alberto Ferrandis I Cristina Asensio Sanahuja

Vicente Sibies Botella I Estefanía García Archelós

Abel Franco Santos I Izasku Díaz Escribá

Crescencio Jordán Fernández I Tudorica Cojocaru

Lea El Mokaddem I Soumaya Mejri

Julián Romero  I Daniela Navarro Borgoñón

Federico Broch  I Cristina Tormos Múñoz

Alexandru Catalin Poiana I Elena Corina Nanescu

Juan Antonio Contrera I Maria Amparo Heredia 

Juan Manuel Aguiler I M Dolores Guerrero Mota

Raúl Bautista López I Vanessa Castillo Beteta

Vicente Carratalà Gavara I Tánia Saura Martínez

Luís Navarro Cañas I Rebeca Alonso Moya

José Abad Prieto I M del Mar Martínez Magaña

Juan  Beltrán Melià I Aida Traver Macián

José Vte Roglà Naixes I M del Carmen Solà Peris

DEFUNCIONS TELÈFONS



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

ESTE CALENDARI ESTÀ SUBJECTE A VARIACIONS

* No circula diumenges i festius

OCTUBRE
LLORIS   9 20 31     
Barranquet, 22
MEDINA    10 21    
Finello, 15
MUÑOZ   1 11 22   
Camí d’Onda, 41
PEIRATS   2 12 23     
La Tanda, 22
TERRÁDEZ - FUSTER  13 24
Sant Vicent, 6
TERRÁDEZ NAVARRO 3 14 25
Fdco. Gcía. Lorca, 19
VERNIA   4 15 26   
Progrés, 17
ALMELA   5 16 27   
Raval, 28
BELTRÁN   6 17 28 
Llombai, 1
DOMÉNECH   7 18 29
Maestrat, 28
GASCÓ   8 19 30
Pl. de les Monges, 12

PORT: FARMACIA ALES
Mediterrània,30

HORARI AUTOBÚS BORRIANA · PORT · GRAU / BORRIANA · CASTELLÓ

línia borriana · castelló
Eixides BORRIANA

cap a Castelló

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

DISSABTES

DIUMENGES I FESTIUS

Eixides CASTELLÓ
cap a Borriana

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

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

   8.00           14.00
   9.30           16.00
 11.00           18.00 
 12.30           20.00

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

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

       8.45          15.00
     10.15          17.00
     11.45          19.00
     13.15          21.00

HORARIS: BORRIANA·RENFE·ALQUERIESEIXIDA DE BORRIANA PORT GRAU

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

HORARIS FINS A LA RATLLA

BORRIANA·ALQUERIES·SANTA BÀRBARA

NOMÉS DIMARTS DIA DE MERCAT

ALQUERIES· RENFEPORT·RATLLA·GRAU

GRAU·PORT

ALQUERIES· RENFEGRAU·PORT

GRAU·PORT

ALQUERIES· RENFEPORT·GRAU

PORT·GRAU

ALQUERIES· RENFEGRAU·PORT·RATLLA

PORT·RATLLA·GRAU

PORT·RATLLA·GRAU

PORT·GRAU

GRAU·PORT·ALQUERIES·RENFE

10.20
12.20
15.20
19.20

  8.20
  9.20
10.20
11.20
12.20
13.20
15.20
16.20
18.20
19.20
20.20

8.20      11.20      18.20     20.20

7.30  11.30

www.burriana.es

casaljove.burriana.es

turisme.burriana.es

sme.burriana.es

www.cmeviciana.es

www.burrianacultura.es

www.cvdonaburriana.org

policialocalburriana.es

www.bibliotecaspublicas.es/burriana

adi.burriana.es

arxiu.burriana.es

mam.burriana.es (Museu Arqueològic)

cardenaltarancon.burriana.es

www.juanvarea.es

www.facebook.com/ajuntament.burriana 

www.promocioeconomica.burriana.es

· Dilluns.  Matí. Ajuntament.

· Dimarts. 9 del matí a 13 hores Tinència Alcaldia

· Dimecres.Visita del regidor als veïns de la zona 

marítima juntament amb el  tècnic de Via Pública.

· Dijous. Matí. Ajuntament.

· Vesprada 17 hores a 20 hores Tinència Alcaldia.

· Divendres  9 matí a 13 hores Tinència Alcaldia.

HORARIS  ATENCIÓ TINÈNCIA  
ALCALDIA POBLATS MARÍTIMS

WEBS MUNICIPALS

AGENDA



TEATRE PAYÀ 
9 D'OCTUBRE, 19H 
PREU: 10 € PLATEA 8 € AMFITEATRE 

Venda d'entrades en les taquilles del Teatre: 
 6,7 i 8 d'octubre de 17 a 20 h 

i el mateix dia de la funció des de les 17 h 
 

 


