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Judit Pesudo Martínez i Ana
Giménez Domingo triades com
a noves Reines Falleres de
Borriana per al pròxim any
El Saló de Plens Municipal ha tornat a quedar-se xicotet en
l'acte d'Elecció on, després de la votació, l'alcaldessa Maria
Josep Safont ha informat directament a les dues joves elegides

J

udit Pesudo Martínez ja és la nova Reina
Fallera de Borriana per al pròxim exercici
de 2018. Com Ana Giménez Domingo que
ha sigut triada com a Reina Fallera Infantil de
la ciutat. Després de dues setmanes de nervis i incertesa amb fins a tres joves presentant les seues candidatures a Reina Fallera i
tres més que ho han fet per a representar a
la ciutat com a Reina Fallera Infantil, els dubtes es s'han esvaït definitivament quan l'alcaldessa de Borriana Maria Josep Safont ha
despenjat el telèfon en la bancada presidencial del Saló de Plens per a fer saber primer
a Ana que era la nova Reina Fallera Infantil
de Borriana, i pocs segons després que Judit
Pesudo havia sigut triada per les comissions
falleres com la màxima representant de les
festes josefines de 2018.
Quan encara faltaven prou minuts per a les
set de la vesprada, tant els exteriors, com
més tard, l'interior de l'Ajuntament de Borriana s'ha convertit en un formiguer de gent,
la gran majoria d'ells amics i familiars de les
candidates, i pràcticament tots i totes membres d'alguna de les 19 comissions falleres
de Borriana. Es podien notar els nervis, i totes

les persones assistents a l'acte de l'Elecció
tenien la seua particular travessa sobre qui
serien les dues afortunades triades com a
noves Reines Falleres. Després de la cerimoniosa votació per part dels presidents i presidentes de cadascuna de les dinou Falles de la
ciutat, la presidenta de la JLF, Lluïsa Monferrer,
i l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont
rebien el sobre amb el resultat de les votacions realitzades. Tan sols quedava despenjar
el telèfon per a comunicar a les triades el seu
nou càrrec de Reines Falleres de Borriana.
Com ja és habitual, la simple pronunciació
del nom triat per part de Safont, ha fet que
la cridòria i l'alegria dels i les més properes a
cadascuna de les dues joves triades es desbordara. Després de l'anunci, els familiars i
amistats de les dues noves Reines Falleres es
dirigien a l'Ajuntament per a complir amb l'acte de traspàs del regnat de mans de les dues
últimes Reines Falleres, Elena Collado i Silvia
Martínez que es mostraven entre emocionades i un tant malenconioses en vore que, des
d'avui, s'inicia el final el seu regnat i comença
el de Judit i Ana com a noves Reines Falleres
de Borriana.

Ruta de la Tapa

QuinCafé es fa amb el Primer Premi de la
Ruta de la Tapa 2017 de Borriana
El Bar Maruja en segon
lloc i el Cercle Fruiter
com a tercer, completen el
podi de l'edició amb major
participació de la història
del certamen gastronòmic

Q

uinCafé i la seua tapa “Quin Remei” han estat els guanyadors de
la Ruta de la Tapa 2017 de Borriana, per davant del “Ximet Borrianenc”
que era la proposta del Bar Maruja i del
“Pa grec amb boletus i foie” elaborat pel
Cercle Fruiter.
L'alcaldessa de Borriana Maria Josep
Safont, i el regidor de Turisme, Santi
Zorio han lliurat de forma personal els
guardons i distintius que a partir d'avui
lluiran en els tres restaurants guanyadors com a acreditació del seu triomf en
la vuitena edició de la Ruta de la Tapa.
Els representants municipals han visitat
inicialment al Cercle Fruiter on han lliurat
el guardó pel tercer lloc aconseguit i la
litografia de l'artista local Vicent Guerola amb la qual el consistori ha volgut
“obsequiar als guanyadors i agrair-los
l'esforç extra que sabem que en aquesta
última edició de la Ruta de la Tapa han
realitzat”. Seguidament ha sigut el Bar
Maruja qui ha rebut a alcaldessa i regidor per a fer lliurament del segon premi
per segon any consecutiu, i finalment
han visitat als treballadors i treballadores del QuinCafé, que han obtingut gràcies als vots dels clients el primer premi
d'aquesta vuitena edició. Tots ells han
mostrat la seua “satisfacció per tornar
a formar part de la Ruta de la Tapa i poder haver aconseguit ser premiats amb
un dels tres guardons, la qual cosa ens
espenta i dóna forces per a seguir superant-nos el pròxim any i, com a mínim,
repetir els resultats».
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Actualitat

La Serratella veu la llum al final
del camí amb el desbloqueig de la
Unitat d'Execució A-30.31
Després de subscriure el
conveni d'electrificació,
l'equip de govern lamenta “el
temps perdut i que el cost del
desbloqueig siga molt més
elevat que si el PP l'haguera
executat en el seu moment”

L

'alcaldessa de Borriana, Maria Josep
Safont, ha signat el Decret pel qual
se subscriu el conveni per a l'electrificació del sector del Camí de la Serratella i el Camí del Marge emmarcats dins
del Pla General de Borriana, i que, per fi
després de molts anys de demora, permetrà el desbloqueig de la situació en la
unitat d'execució A-30 i A31. Juntament
amb l'autorització i disponibilitat del pagament a l'empresa elèctrica, es tracta
de l'últim pas abans de “desbloquejar per

complet una situació que tenia als veïns
i veïnes de la zona en suspens des de fa
massa anys, ja que quan tan sols faltava
un 0,22 per cent del projecte per executar, l'anterior equip de govern va decidir
no seguir avant i deixar completament
paralitzat el desenvolupament urbanístic en eixa zona de La Serratella”, tal com
explicava la regidora d'Hisenda Cristina
Rius, qui ha volgut afegir que “eixa deixadesa del Partit Popular per tancar la
unitat d'execució ha fet que un projecte
que en el seu moment s'haguera acabat
sense despesa per a les arques municipals, ara ascendisca a més de 275.000
euros, ja que amb els 23.000 euros de
quotes d'urbanització dels veïns s'hagueren completat els pagaments i tràmits d'execució”.
El mateix regidor de Via Pública i Poblats
Marítims, Vicent Aparisi, ha volgut recordar que “ja fa més de cinc anys que els

veïns de La Serratella tenen completament bloquejats qualsevol tipus de projecte urbanístic o d'adequació d'habitatges, amb el que la signatura del conveni
per a l'electrificació i el pagament són
la primera bona notícia que reben en
molts anys”. Segons s'ha detallat des de
la regidoria d'Hisenda, “si els populars
hagueren abonat els 23.600 euros en
què estava valorada l'obra que faltava
per realitzar, ni tan sols haguérem hagut
de destinar recursos municipals, ja que
era la xifra que corresponia al pagament
de quotes. Nosaltres el que entenem és
que aquests anys d'oblit sols han anat
en detriment dels veïns i veïnes de La
Serratella, per la qual cosa hem treballat
en el desbloqueig de la situació que en
el seu moment va deixar completament
enquistada el Partit Popular en no executar una xifra final d'obres tan irrisòria
com el 0,22 per cent del total”.

Música

Ara Malikian conquesta Borriana amb
dues sessions i les seues quasi tres
hores d'espectacle

E

n les dues sessions que el violinista libanès ha oferit del seu
espectacle “La Increíble Historia
del Violín” al Teatre Payà, l'ovació final
del públic que va esgotar les entrades
va durar quasi dos minuts, en el reflex del que van ser dues nits de pur
espectacle musical. Amb les històries,
unes vegades imaginàries i altres reals, que Malikian va intercalant entre
cançó i cançó, poc va tardar el violinista a ficar-se al públic del Payà en
la butxaca, al que va enamorar del tot
amb la interpretació durant més de
dues hores i mitja de les peces que
componen aquesta última gira de
l'artista internacional. Juntament amb
una banda que va estar en tot moment a la gran alçada interpretativa
de Malikian, l'espectacle “La Increíble
Historia del Violín” ha aconseguit ser
un dels primers espectacles en esgotar durant dues nits seguides les gairebé 800 entrades posades a la venda
per a cadascun dels espectacles. Tal
com va destacar el regidor de Cultura
Vicent Granel, «ha estat un èxit increïble poder tindre a Borriana a un artista
del nivell d'Ara Malikian, i que a més
poguérem aconseguir dues sessions

en dies consecutius en vore el ritme
de venda d'entrades, encara ens fa
més contents. Tant de bo en el futur

puguem seguir programant espectacles d'aquesta magnitud i resposta
per part del públic».

4|5

Actualitat

Continuen les obres de renovació de
Via Pública de 2017 amb els treballs en
la zona del Camí d'Onda

E

l Regidor de Serveis i Via Pública de l'Ajuntament de Borriana,
Vicent Aparisi, acompanyat per
tècnics municipals i professionals de
FACSA, l'empresa concessionària del
servei d'Aigua Potable i Clavegueram
en la localitat, han visitat les obres que
s'estan duent a terme entre la Plaça
de l’Estacioneta i el Camí d’Onda de la
població. Una zona, en la qual segons
ha comentat el propi Aparisi, “el clavegueram es trobava molt degradat”.
Així, l'edil ha explicat que, entre altres
millores, “s'han renovat els col·lectors
de diverses vies i, a més, en els carrers
Joaquín Peris Fuentes i General Prim
també s'han substituït les canonades
d'aigua potable”.
Des del consistori han ratificat sobre
aquest tema que “en les vies on s'ha

hagut d'alçar el paviment per a renovar
tots dos serveis, es realitza una reposició integral tant de la calçada com de
les voreres”. En aquesta mateixa zona,
també s'està renovant un tram del clavegueram del carrer Mariano Benlliure
i en breu es canviarà un col·lector situat
en el carrer Pere Cornell.
A la vegada, en la intersecció del Camí
d’Onda amb el carrer Benito Pérez
Galdós s'ha substituït un tram de
l'artèria principal que enllaça el dipòsit de capçalera amb la xarxa de distribució d'aigua potable. Una actuació
que, juntament amb les que s'han dut
a terme en anys anteriors, «incrementa l'operativitat del sistema en
garantir el proveïment d'aigua a la
població en cas d'avaria, la qual cosa
millora el servei que FACSA presta als

usuaris en el casc urbà», com ha explicat Aparisi.
Següent zona. La següent zona a renovar durant aquest 2017, se situa entorn
a la Plaça de les Monges, on els treballs
han començat en els carrers Sant Andreu i Primer de Maig i en breu s'estendran també els treballs als carrers Santa
Helena i Peu de la Creu. En tots aquests
vials es renovaran tant les canonades de
proveïment d'aigua potable com els col·
lectors de clavegueram. En aquesta zona
la reposició del paviment serà integral, es
construiran noves voreres i s'asfaltarà el
vial. A més, en el carrer Sant Helena i en
Peu de la Creu està previst pavimentar
tot el carrer al mateix nivell amb llamborda prefabricada de formigó, amb un acabat similar al que ja presenten diversos
carrers del centre de Borriana.

Gènere

Nou Protocol Municipal d'Actuació
per seguir lluitant contra els casos
de violència de gènere

L

a regidora d'Igualtat, Maria Romero, i el de Serveis Socials, Manel Navarro han presidit la darrera
sessió de la Taula Psicosocial de Violència de Gènere de Borriana celebrada en les dependències municipals i
en la qual han estat presents els representants de la Policia Local, de la
Guàrdia Civil, a més de l'Agent d'Igualtat municipal i les representants de
Serveis Socials, Oficina Víctimes del
Delicte, Centre Dona 24 hores i Subdelegació de Govern.
Segons ha explicat la regidora Romero al final d'una reunió que s'ha allargat durant més de dues hores, “una
de les principals conclusions positives
que hem tret de la trobada ha sigut el
treball que ja estem realitzant i que esperem que en breu desemboque en la
redacció i aprovació d'un Protocol Mu-

nicipal d'Actuació en casos de violència de gènere, la qual cosa creiem que
servirà per a augmentar les mesures
tant de protecció de les víctimes com
l'atenció psicosocial a les mateixes i als
seus fills i filles”.
Després de donar compte i aprovar
l'acta de la sessió anterior, un altre dels
temes importants que han quedat resolts ha sigut la divisió de treballs entre
Policia Local i Guàrdia Civil, ja que com
ha explicat la mateixa Romero, “la creació d'una Comissió Tècnica de VIOGEN
permet a la Policia Local accedir a les
bases de dades sobre violència de gènere en la nostra ciutat, i així és molt
més senzill que la Guàrdia Civil continue amb els seguiments en els casos
de risc elevat, mentre que la Policia Local ho farà amb aquells de grau mitjà o
baix”. Cadascuna de les agents i repre-

sentants dels diferents ens inclosos en
la Taula han exposat les dificultats que
es troben en cadascun dels seus llocs
de treball, i per això s'han pres decisions com la d'“adaptar-nos a les normatives estatals i que els menors siguen
també considerats víctimes i, per tant,
tinguen un accés a tractaments psicosocials molt més ràpid i efectiu”, com ha
explicat Romero. D'aquesta forma i tal
com s'ha conclòs després de la llarga
trobada, “es tracta de seguir dotant
a les treballadores municipals de les
eines, documents i dotacions necessàries per a seguir lluitant contra una
violència de gènere davant la qual no
anem a claudicar des d'institucions
com l'Ajuntament de Borriana, i contra
la qual seguirem plantant-nos amb totes les eines i treball possibles”, com ha
resolt Romero.
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Prop de 500 CORREDORs participen en la
V Maraclot de Borriana tot i la pluja
Els segons en passar per la línia de meta
va ser l'equip Excentric-Mario Jarque Fisioteràpia de la Vall d'Uixó, format per
Vicente Calvo, Jimmy Arnau, Fernando
Martínez i Mario Alberto Jarque.

L'equip de Jardineria
Hnos. Cuadros s'alça
amb el millor temps en la
marató per relleus

L

a gran protagonista de la cinquena edició de la Maraclot va ser la
pluja, ja que va acompanyar de
principi a fi als participants d'aquesta
prova de quatre relleus que completa els 42 quilòmetres d'una marató, i
que en molts moments fins i tot van
agrair la baixada de temperatures provocada per les precipitacions. A les vuit
del matí va arrancar la prova, enguany
avançada, amb els 120 equips, que
suposa quatre corredors per cadascun d'ells, i amb la pluja com a principal
acompanyant.

El Clot de Borriana va ser l'escenari per
a una carrera que va estar passada per
aigua, i que malgrat això, va resistir fins
al seu final sense haver de suspendre's
o posposar-se. L'equip de Jardineria
Hnos. Cuadros A de Vila-real, va aconseguir ser el primer en passar per la línia de meta amb un temps de 2.31.05
hores. L'equip format per Luis Azañon,
Jorge Mora, Óscar González i José Pascual Menero van ser els més ràpids de la
prova, i es van alçar amb el màxim guardó, aconseguint a més una diferència
d'un minut respecte al segon classificat.

En l'apartat femení, Agarreul@s1 de Vila-real, van ser les vencedores de la prova
amb un temps de 3.03.24 hores, Patricia
Cabedo, Aixa Cantavella, María Castelló i
Laura Espinosa van celebrar amb ganes
la victòria. I finalment, la categoria mixta
va ser per al club Run Addiction Castelló
K, amb un temps final de 2.51.56.

EDUCACIÓ

La Fundació la Cañada Blanch reforça
el seu compromís amb Borriana amb
el lliurament dels seus Premis a la
Trajectòria Educativa

Dins de l'acte de
lliurament a l'estudiantat
premiat, ha tingut lloc una
interessant conferència
del físic Josep Navarro
Salas recentment premiat
per la “Gravity Research
Foundation”

L

a implicació i el compromís que
la Fundació la Canyada Blanch
ha mostrat des de la seua creació amb el món de l'educació i el coneixement en la ciutat de Borriana,
s'ha vist una vegada més reflectida
en el lliurament dels tres premis a la
Trajectòria Educativa. L'acte ha tingut
lloc en el Saló de Plens Municipal, on
l'alcaldessa Maria Josep Safont ha
començat per agrair “a la Fundació la
Cañada Blanch la seua implicació en el
creixement cognitiu i educacional dels
i les nostres joves, amb el lliurament
d'aquests tres premis a la Trajectòria
Educativa de 2017, que un any més
han de servir per fer créixer les seues ganes de seguir amb els estudis,

gràcies també, al suport que reben
per part de la Fundació”. Però dins
dels objectius de la Fundació Cañada
Blanch des de la seua creació, la divulgació i la motivació als estudis sempre
han sigut grans premisses, i per això
en l'acte de lliurament als premiats
s'ha inclòs la conferència del Doctor en Física Josep Navarro Salas, un
borrianenc que recentment ha sigut
premiat per la prestigiosa institució
“Gravity Research Foundation”, i que
ha tingut suficient amb poc més de
vint minuts per a enlluernar a tots i
totes les assistents. La seua capacitat per a la motivació del seu alumnat
i companyes i companys en els camps
de la recerca i la investigació ha sigut
l'exemple perfecte per als i les estudiants avui premiades. Una vegada finalitzada la conferència, els estudiants
de Secundària Lluís Eixerés Ros de
l'IES Jaume I, Manuel Bueno Gozalbo
del Col·legi Salesianos i Wiam Rifi Aida
de l'IES Llombai han rebut el premi de
cinc-cents euros per a seguir finançant els seus estudis i poder disposar
tant de material com de recursos en
el seu futur com a estudiants. Ha sigut l'alumna de l'IES Llombai Wiam
Rifi qui ha rebut de mans del fins a fa

uns dies President de la Fundació la
Cañada Blanch, Juan López-Trigo, el
seu premi tant pel seu expedient acadèmic com per la seua capacitat empàtica i social amb la resta dels seus
companys i companyes de centre. A
continuació, han sigut les familiars de
Manuel Bueno i Lluís Eixerés qui han
arreplegat en nom dels dos alumnes
els premis que se'ls havien atorgat, ja
que precisament, tots dos estan participant en el viatge de finalització de
curs dels seus respectius centres. El
també director fins a fa ben poc de la
Fundació la Cañada Blanch, Luís Aznar ha tancat l'acte recordant que “el
premi que avui rebeu ha de ser una
motivació més i una ajuda per a eixos
futurs estudis universitaris que sabem que aneu a completar amb èxit a
causa de les vostres provades capacitats”. Finalment, l'alcaldessa de Borriana Maria Josep Safont ha agraït i iniciat l'aplaudiment per “els professors
i professores dels vostres centres pel
treball que realitzen, a la Fundació la
Cañada Blanch per la seua contínua
implicació en el món educatiu de Borriana, i a Josep Navarro per les seues
paraules i per ser l'exemple perfecte
per als i les premiades d'avui”.
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FALLES

La JLF de Borriana valora «molt
positivament» el pas per les
Fogueres d'Alacant i ultima els
propers actes fallers

L

a representació borrianenca que
durant cinc dies va portar el nom
de la ciutat fins les Fogueres
d'Alacant ha fet una valoració «molt
positiva» pel que fa tant a l'assistència i participació en els distints actes
programats a la ciutat alacantina, com
pel que fa referència a «seguir estretint
els llaços i augmentant les sinergies
de treball i col·laboració amb la resta
de representants fallers i festius del
conjunt de les terres valencianes, ja
que del treball conjunt i de la presència
de la Junta Local Fallera i de les Reines
i Corts Falleres en depèn directament
la millora i creixement de les Falles a
la nostra ciutat». Així ho ha explicat la
regidora de Festes i Presidenta de la
JLF, Lluïsa Monferrer, que un any més
ha acompanyat a cadascun dels actes
celebrats a la capital alacantina a la
completa representació de les Reines
Falleres, Elena Collado i Silvia Martínez,
les seues respectives Corts d'Honor i
Dames de la Ciutat. Tal i com es conclou des de la direcció de la Junta, «és
clau per al bon funcionament i el crei-

xement continuat de les Falles a la ciutat de Borriana que es mantinguen i,
fins i tot, s'amplien les col·laboracions,
visites i participacions en actes oficials
a tantes i tantes ciutats valencianes
com n'és Alacant. Només així es pot
aconseguir, per exemple, que la darre-

ra edició de l'Ofrena a la Mare de Déu
de la Misercòrdia suposara una participació massiva tant de les Falles de la
Ciutat com de les desenes i desenes de
persones del món faller que van voler
participar i engrandir la programació
fallera de la nostra ciutat».

ACTUALITAT

Nou conveni amb el Consell
per a la rehabilitació urbana i
creació d'una xarxa d'Oficines
d'Informació
L'alcaldessa Maria Josep Safont, subscriu l'acord pel qual es passa a formar part de
les Oficines d'Informació i Rehabilitació i es disposarà d'un punt d'informació sobre
rehabilitació

L

'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, s'ha desplaçat
fins a València per a assistir a la
signatura del conveni establit amb la
Conselleria d'Habitatge per a passar a
formar part dels municipis que disposaran d'una Oficina d'Informació i Rehabilitació, i així “millorar notablement
l'assistència tant a particulars com a
empreses del sector en matèria de
regeneració i renovació urbana en els
municipis de la Comunitat Valenciana”.
I ho ha fet al costat d'altres 22 municipis que se sumen a la llista dels vuitanta que mesos arrere ja van decidir
adherir-se a la proposta de la Conselleria que s'emmarca dins de les activitats vinculades a la Taula de Rehabi-

litació de la Comunitat amb l'objectiu
d'impulsar instruments que fomenten la comunicació i informació entre
les parts per a promoure activitats de
rehabilitació edificatòria i regeneració
urbana del parc d'habitatges existent.
En la signatura ha estat present tant la
Consellera, Maria José Salvador, com la
Directora General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, Rebeca
Torró, amb les quals Safont ha coincidit en assenyalar que amb la signatura
dels convenis, «els ajuntaments estaran presents en accions de la Taula de

Rehabilitació, de la xarxa OIR, la web i
les xarxes socials vinculades a aquesta qüestió, així com col·laboraran en
el procés participatiu de l'Estratègia
Valenciana per a la Renovació Urbana
i aportaran informació a l'Observatori
de l'Hàbitat i Segregació Urbana».
D'altra banda, la Consellería es compromet a proporcionar material i suport per a complir el compromís de les
OIR i propiciar l'accés a promocions de
formació específica per a tècnics en
matèria de rehabilitació urbana.
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ACTUALITAT

Borriana ja disposa de 196 nous
nínxols que acabaran amb la falta
d'espai del cementeri
L'alcaldessa, Maria Josep
Safont, i els regidors de
Serveis Públics i d'Hisenda
visiten unes obres que
asseguren espai suficient
durant els propers anys

L

'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont i el regidor de Serveis
Públics, Vicent Aparisi han visitat
les obres que s'estan duent a terme
des de fa diversos dies en el cementeri
municipal, i que permetran acabar amb
la falta d'espai en la instal·lació amb la
construcció de 196 nous nínxols i un
total de 50 columbaris situats en la
zona nord. Tal com han pogut comprovar els representants municipals després d'escoltar les detallades explicacions del director d'obra, “s'han accelerat
al màxim els treballs de construcció de
la nova instal·lació, i tal com ens ha

traslladat el director dels treballs, ha
sigut una de les obres més ràpides que
s'han realitzat en els últims mesos en
el conjunt de cementeris locals, la qual
cosa ens alegra i permet anunciar que
ja estan disponibles”, com ha volgut explicar Aparisi, que a més ha afegit que
“s'espera que amb aquest nombre de
nínxols, la demanda estiga coberta per
als tres pròxims anys, a l'espera de la
reforma global del cementiri”
En el detall del conjunt de l'obra, seran un total de 196 nínxols els que a
partir de la d'ara puguen començar a
utilitzar-se, gràcies a la signatura de
la utilització parcial que també s'ha
realitzat. A més, i tal com es pot observar en un dels laterals de la nova
construcció, també s'han disposat un
total de 50 columbaris, ja que “la creixent demanda d'aquest tipus de servei
per a dipositar les restes després de la
incineració ha sigut tinguda en compte
per part de la regidoria i també està ja

a la disposició de qui ho sol·licite”. Ha sigut l'empresa Urbamed qui durant les
últimes setmanes ha volgut avançar al
màxim la realització dels treballs, que
compten amb un pressupost total de
89.343,64 euros més IVA, i que acabaran amb “la falta quasi històrica d'espai
en el nostre cementiri, la qual cosa des
del primer moment va ser un objectiu a
complir per part de l'equip de govern, i
que ara amb satisfacció podem dir que
s'ha aconseguit”, com explicava l'alcaldessa Maria Josep Safont. El mateix
Aparisi ha recordat que “és la segona
actuació que duem a terme en els últims dos anys, ja que anteriorment es
va caure en una falta de previsió total
de l'espai necessari, la qual cosa hem
aconseguit solucionar amb aquesta
construcció de nínxols i que esperem
deixar completament llest amb les
obres globals que volem realitzar en
els pròxims dos anys i que permetran
una ampliació del conjunt de la infraestructura”.

IGUALTAT

Borriana mostra la seua total
implicació en la lluita pels drets del
col·lectiu LGTBI+ en el Dia de l'Orgull
El Secretari Autonòmic
d'Inclusió, Alberto Ibáñez,
participa de la lectura de
la Declaració Institucional
aprovada pel Ple i signa
en el Llibre d'Honor de
l'Ajuntament

D

esprés que, de forma unànime,
els grups polítics representats
en el Ple Municipal de Borriana
recolzaren la Declaració Institucional
en defensa i reivindicació de la igualtat total de drets civils de les persones,
siga quina siga la seua condició sexual
o gènere, Borriana ha tornat a mostrar el seu compromís absolut amb la
causa. I ho ha fet amb el tancament
de la programació especial que es va
iniciar la passada setmana amb exposicions, xarrades, presentacions i passi
de documentals que en paraules de la
regidora Maria Romero «és la forma
d'anar més enllà de les meres mostres
públiques de reivindicació de drets, ja
que gràcies a la programació d'actes
culturals s'aconsegueix una major
visibilització de la situació i la consci-

enciació és molt més àmplia entre la
ciutadania».
Així, tant el Secretari Autonòmic, Alberto
Ibáñez, com l'alcaldessa de Borriana Maria Josep Safont i la regidora d'Igualtat,
Maria Romero, han eixit a la balconada
de l'Ajuntament al costat de diferents representants municipals per a culminar la
setmana de reivindicacions amb la penjada de la bandera de l'Arc de Sant Martí.
A continuació s'han dirigit a les portes del
consistori per a realitzar la lectura de la
recentment aprovada Declaració Institucional. Romero ha recordat la història del
Dia de l'Orgull i el perquè «es feia neces-

sari el reconeixement a nivell municipal
a tots els sectors vinculats a les lluites
socials, per ser els i les responsables
que ja s'hagen aconseguit certs drets
reconeguts a les persones LGTBI+». El
mateix Secretari Autonòmic ha volgut
participar de la lectura parlant sobre «els
passos importants que ja s'han donat
al País Valencià amb la promulgació de
la Llei Integral de Dret a la Identitat i Expressió de Gènere». També Safont ha recordat els compromisos de l'Ajuntament
de «lluitar i denunciar qualsevol forma de
discriminació per raons d'identitat sexual
o gènere, així com el treball en la conscienciació ciutadana i l'objectiu d'aconseguir una igualtat total de drets».
Una vegada finalitzat l'acte, Ibáñez, ha
volgut deixar constància de la seua visita i participació en el Dia de l'Orgull
signant en el Llibre d'Honor de la ciutat,
on ha volgut plasmar que «Borriana és
una ciutat inclusiva, amable, justa i orgullosa de la seua diversitat, per això
done les gràcies a l'Ajuntament per la
seua visualització i defensa dels drets
LGTBI+». Ibáñez ha tancat les seues
paraules amb un «avui Borriana és
una ciutat més segura i lliure, on cada
persona pot voler com considere amb
el respecte i l'afecte de la resta de la
societat».
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CULTURA
“Celebrant la Diversitat” ompli de color i
reivindicació durant tres dies la ciutat de
Borriana

E

l Centre Municipal de Cultura de
la Mercè s'ha convertit en l'epicentre de la programació especial que l'Ajuntament de la ciutat ha
dissenyat dins dels actes de celebració
del Dia de l'Orgull LGTBI. I ho ha fet amb
fins a dos actes en els quals «la reclamació dels drets per al col·lectiu LGTBI
segueix sent la pedra angular sobre la
qual giren totes les activitats que celebrarem fins al pròxim dia 28, quan la
penjada de la bandera de l’Arc de Sant
Martí en la balconada del consistori
tanque tota una setmana de reivindicacions», com han explicat el regidor
de Cultura, Vicent Granel.
Ha sigut l'escriptora, guionista, autora teatral i des de fa mesos, bloguera
de referència, Fani Grande qui ha volgut portar fins a Borriana la presentació del seu llibre «Jo sóc així, i això
no és un problema», sobre el qual ha
parlat amb reflexions com que «la
diferència, la diversitat és un tresor,
una riquesa de la qual eixim tots i totes beneficiats, i per açò va en contra
del ben de la societat tolerar actituds
transfòbiques». Al seu costat, el coordinador del Grup d’Assessorament
en Transexualitat i vocal de Lambda,
Àlec Casanova, el tècnic superior en
Igualtat de Gènere, Guillem Montoro, protagonistes del llibre, han volgut manifestar l'alegria que «suposa
formar part d'una obra com aquesta,
i conèixer com Fani diu, a tot tipus
de persones, siga quina siga la seua
condició, ja que estarem creixent com
a éssers humans». Una vegada finalitzada la presentació, i a pocs metres
de distància, David Trullo ha començat a explicar als i les assistents a la
inauguració de l'exposició fotogràfica
«Una història vertadera», les curiositats i perquès d'algunes de les instantànies més antigues de la mostra,
i els ha animat a intentar distingir
quines d'elles pertanyen a mitjans del

segle passat i quins són les que ell ha
realitzat recentment, com un joc per
a entendre que la diversitat sexual
ha existit sempre, encara que quede
camí per recórrer per a aconseguir la
igualtat total de drets.
Mentre en els exteriors de la Mercè les
sis grans teles formaven en la façana
de l'edifici la bandera Arc de Sant Martí,
bona part de les persones presents en
l'exposició seguien impactades i sorpreses amb les fotografies recollides
per Paco Trullo en una exposició que la
mateixa alcaldessa de Borriana Maria

Josep Safont ha visitat amb curiositat i
sobre la qual ha comentat que «té tant
el vessant artístic a nivell fotogràfic com
la de reivindicació de drets, i la de despertar consciències a través de fotografies que tenen tota la força de remoure
l'esperit autocrític de qui les visiona».
Finalment la regidora d'Igualtat Maria
Romero ha comentat que «aquest tipus d'iniciatives i actes serviran, i estem
segures d'açò, per a seguir aconseguint
cotes de respecte i igualtat de drets
entre persones, siga quin siga la seua
condició sexual o gènere».

ACTUALITAT
El Consell Social crea tres noves
comissions de treball i estableix un
calendari immediat de reunions
Han quedat
conformats els grups
de treball per a
millorar la gestió del
Mercat Municipal
i per a optimitzar
les ordenances
fiscals i de tinença
d'animals domèstics
en el primer Consell
retransmès en
directe

E

l Consell Social de
Borriana continua
endavant amb el seu
treball d'obertura de la institució municipal al conjunt
de la ciutadania i en l'última
sessió celebrada en l'Ajuntament ha creat i implementat fins a tres noves
comissions de treball que
augmentaran, precisament, la capacitat de participació i assessorament per
part de col·lectius socials
i de particulars a la gestió
i millora de diferents ordenances municipals. Així,
els membres del Consell
Social han acordat la creació de la primera comissió de treball per a temes
relacionats amb la gestió
del Mercat Municipal de la
ciutat, amb la intenció de
“seguir millorant les condicions contemplades en
les ordenances municipals
tant per als usuaris i usuàries que cada dia confien en
el Mercat per a fer les seues compres, com per als
mateixos llocs establits en

la instal·lació municipal, i
així, que tant una part com
l'altra vegen millorades les
prestacions del Mercat”,
tal com ha explicat l'edil
de Participació Ciutadana,
Cristofer Del Moral. Una
altra de les noves comissions és la que treballarà
per a possibles millores a
implementar en l'Ordenança de Tinença d'Animals
Domèstics, a la qual també
se suma el nou grup de treball que analitzarà i sumarà
millores a les Ordenances
fiscals de la ciutat. A més,
dins de l'establiment del
calendari de treball per al
pròxim mes també s'ha
tancat la data de reunió
per a “seguir treballant en
l'aplicació de l'Estratègia
EDUSI en la nostra ciutat,
per això totes les reunions
de treball s'han volgut realitzar durant el mes de juliol, per a intentar guanyar el
major temps possible i així
començar a incorporar les
millores com més prompte
millor a la gestió municipal”

com ha detallat Del Moral. A més, aquesta última
sessió del Consell Social ha
tingut com a gran novetat
la celebració de la trobada
en el Saló de Plenaris Municipal, on a partir d'ara “es
duran a terme les reunions
de l'ens, ja que des de fa
dos mesos hem aconseguit que tant els Plens com
aquestes sessions siguen
retransmeses en directe a
través de les xarxes, per-

què a més d'intentar dotar
de la màxima transparència
possible al treball de col·laboració entre ciutadania i
institució, cada vegada més
gent conega de primera mà
el funcionament del Consell
Social i s'anime a participar
i formar part de les decisions preses de forma consensuada entre consistori i
agents socials que decideixen participar en cadascuna
de les comissions de treball”.
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ESPORTS

Borriana tanca les seues Escoles
Esportives Municipals amb el
lliurament de medalles i guardons
a més 300 xiquets i xiquetes

E

l pavelló de La Bosca i el camp
de Sant Fernando han sigut els
escenaris escollits per a celebrar el final de les escoles esportives
municipals del curs 2016-2017. Més
de 300 xiquets i xiquetes de la ciutat
s'han donat cita per a participar en una
última jornada en la qual s'han tornat
a practicar tots els esports inclosos en
les Escoles, i posteriorment s'han lliurat les medalles i guardons per als i les
participants.
Els més de 300 xiquets i xiquetes han
participat durant tot el curs amb deu
modalitats esportives, que arranquen
amb la iniciació multiesportiva i mutiesport per a 170 participants de menor
edat, el bàsquet que ha comptat amb
fins a 70 jugadors, un dels esports més
participatius de les escoles, i que també disposa d'una lliga escolar municipal. L'atletisme ha aconseguit els 17
participants en l'escola municipal, se-

guit del futbol sala, amb 15 alumnes,
que participen en la lliga provincial, patinatge, tir amb arc, pilota valenciana i
judo, amb una desena de mitjana per
a cada esport. En total, han participat
onze centres educatius de la localitat
en les escoles esportives municipals,

la qual cosa en paraules del regidor
de l'àrea, Vicent Granel, “suposa un
nou èxit i la confirmació que les polítiques de foment de l'esport i de tota
la varietat possible quant a disciplines,
segueix funcionant a la perfecció en la
nostra ciutat”

Les Escoles de la Mar de Borriana
acullen la final autonòmica dels
Jocs Esportius de Vela

L

'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, va voler estar present
en el lliurament de trofeus de les
finals corresponents al campionat autonòmic dels Jocs Esportius de Vela. Al
costat de la Cap de la Secció d'Activitat
Física i Esport de la Direcció territorial,
Diana Saura, van poder conversar amb
alguns dels i les participants arribats a
Borriana, que els van traslladar “la satisfacció d'haver participat en aquesta
fase final, i la diversió i tant bé com s'ho
han passat durant tota la jornada, ja

que com ens han comentat, ni tan sols
la pluja ha pogut aiguar-los la festa de

ser els campions i campiones dels Jocs
Esportius de Vela”.

ACTUALITAT

Borriana clausura en el Casal
Jove els seus cursos de Training
Days per a persones emprenedores

L

a regidora d'Ocupació i Promoció
Econòmica de l'Ajuntament de
Borriana, Maria Romero, ha estat
present en el tancament d'una nova
edició dels Training Days per a joves
emprenedors que durant les últimes
quatre setmanes s'han dut a terme en

les instal·lacions del Casal Jove de la
ciutat. Segons la mateixa regidora i els
representants dels Centres Europeus
d'empreses Innovadores que han dirigit els Training Days, «per segon any
consecutiu creiem que la iniciativa ha
sigut més que exitosa, ja que la quinze-

na d'emprenedors i emprenedores que
ha participat, marxen d'ací amb molta
més formació i coneixements sobre
emprenedurisme i de com millorar les
capacitats d'una empresa que haja iniciat la seua activitat recentment».
Ha sigut l'últim dels tallers formatius,
el Nous Models de Negoci, el que ha
tancat les sessions que es van iniciar
el passat 1 de juny en el Casal Jove de
Borriana. Tal com han assenyalat des
de les dues institucions organitzadores
dels Training Days, Ajuntament i CEEI,
«la participació ha sigut bona. Malgrat
que sempre ens agradaria comptar
amb el major nombre de gent interessada a millorar diversos aspectes empresarials dins del seu negoci, el fet de
s'hagen inscrit prop de vint persones
és una més que bona notícia».

Els venedors i personal del
Mercat de la Mar qualifiquen de
“positiu” el funcionament durant
el segon trimestre

L

a regidora de Comerç de l'Ajuntament de Borriana, Maria Romero,
s'ha reunit amb una representació dels mercaders del Mercat de la
Mar i el personal designat des del consistori per a la gestió de la instal·lació
municipal, tant per fer un balanç sobre
el funcionament durant els últims mesos, com proposar i acordar millores de
cara al pròxim mes d'octubre.
Els principals temes tractats durant la
trobada han sigut la neteja de la instal·
lació, la seguretat i intervenció policial,
el pla d'emergències, els horaris o els
serveis que presta el Mercat i que pretenen millorar-se en el futur. Així, regidoria i venedors van coincidir en asse-

nyalar que “la neteja ha sigut més que
òptima durant la primera part de l'any
Les principals millores que tant el personal municipal com a venedores i
venedors han assenyalat des que es
municipalitzara el servei, han destacat
“la instal·lació dels aparca-bicis que faciliten l'arribada de compradors, els pa-

nells informatius i indicadors de noves
places de pàrquing i la dotació de banys
tan necessaris per al Mercat de la Mar.
Tal com ha acabat resumint Romero,
“la municipalització del servei pot arribar a ser un procés molt costós a causa dels nombrosos canvis que s'han
d'implementar tant a nivell d'ordenança com de metodologia de treball
de venedors, però després d'aquest
primer semestre de l'any, creiem que
el Mercat de la Mar de Borriana torna a ser el referent entre les diferents
instal·lacions de venda de productes
que cada cap de setmana es donen en
diverses poblacions de la Plana Baixa i
les comarques veïnes”.
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URBANISME
El Consell inclou a Borriana en la
redacció de propostes d'ordenació
urbana de Ports

E

l treball realitzat durant els últims mesos per la regidoria de
Poblats Marítims i Pesca de
Borriana ja té els primers fruits amb la
confirmació per part del Consell d'haver inclòs a Borriana entre les sis ciutats que veuran millorades les seues
instal·lacions portuàries durant el prò-

xim any. Tal com ha explicat el màxim
representant de l'àrea, Vicent Aparisi,
“és important destacar el treball realitzat durant els últims mesos junt a
la Conselleria d'Obres Públiques i Vertebració del Territori per analitzar les
necessitats del nostre port, a més de
la sensibilitat del Consell cap a les nos-

tres peticions, ja que dins dels nostres
objectius a curt termini la reforma del
Port era dels més urgents”. Entre les
obres, destaca la remodelació del moll
de càrrega, on treballen els pescadors
i que a causa d'anys de falta d'inversions havia quedat obsolet i dificultava el
treball en la llotja. A més, també es tindrà en compte l'estat del Faro de Borriana, que el mateix Carlos Domingo va
visitar i en el qual també es va comprometre a actuar per a augmentar la
seguretat . Tal com ha conclòs Aparisi,
“estem molt contents de veure com
la *Consellería encapçalada per Maria
José Salvador ha tingut en compte les
necessitats del *Port de Borriana, i per
açò esperem que les obres que es durien a terme durant els pròxims dotze
mesos, dignifiquen i facen més fàcil el
treball de pescadors i treballadors de
la zona portuària, a més d'augmentar
la seguretat i la capacitat de càrrega i
descàrrega de productes procedents
del nostre mar”.

El Consell Local avala el nou conveni amb
la Federació de Comerç que augmenta fins
els 22.000 euros

L

a sala de juntes de l’Ajuntament
de Borriana ha reunit novament
al Consell Local del Comerç que
havia quedat en suspensió donat el
canvi al capdavant de la regidoria així
com la renovació de la junta directiva
de la Federació del Comerç. Tal com ha
destacat la regidora de Comerç, Maria
Romero, «aquesta darrera sessió ha
estat especialment positiva en quant
als acords presos per les diferents
parts representades al Consell, atès
que la urgència de signar el nou conveni amb la Federació ha quedat total-

ment solucionada». Així,s'ha felicitat
públicament tant a la Federació com al
tècnic responsable pel treball realitzat
conjuntament en la redacció del nou
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Federació. Com ha detallat Romero, «el nou conveni suposa,
d'una banda, augment considerable
de la consignació passant de 17.000
a 22.000€, i d'altra, inclou activitats
per a tres campanyes o activitats de
promoció comercial al llarg de l’any:
la campanya d’estiu, la campanya de
tardor i la de hivern». Resulta espe-

cialment destacable la limitació que
s’inclou al conveni de no utilitzar més
del 40% del total de la dotació econòmica en cap dels esdeveniments que
s’organitzen de forma que es garantisca la disponibilitat econòmica per a
totes les accions consignades.
Un altre dels punts positius acordats
durant la sessió ha estat «la creixent
representativitat comercial al Consell,
per tal que tots els agents comercials
se senten part important, amb veu i vot
dins l'òrgan».

SEGURETAT
Cinc nous vehicles policials per a
reforçar la seguretat i atenció ciutadana

E

l regidor de Seguretat i Policia
Local, Javier Gual, ha revisat al
costat de l'Intendent Principal
en Cap de la Policia Local de Borriana,
Francisco Javier Catalán i l'Intendent
Raúl Amat, la nova dotació de vehicles
de la qual disposa el cos des d'aquesta
mateixa setmana. Es tracta d'un total
de cinc vehicles, quatre d'ells de patrulla i un tipus tot-camí, que com ha
explicat Gual “responen a les necessitats de la nostra Policia Local a l'hora de
millorar una dotacions que augmenten
de forma notable la capacitat d'assistència dels i les agents al conjunt de la
ciutadania, a més d'incorporar últimes
tecnologies en matèria de seguretat
tant per als i les treballadores de la Policia com para aquells que les requeris-

quen en forma de serveis en qualsevol
moment”.
Segons explicaven els mateixos responsables del departament durant la
revisió realitzada en la mateixa Plaça
Major de Borriana, “s'ha ajustat al màxim el pressupost destinat a aquesta
nova dotació, ja que si inicialment el valor de la licitació s'acostava als 59.000
euros, la proposició econòmica que
s'ha acabat acceptant, amb prou faenes, ha superat els 47.000 euros pels
quatre pròxims anys i amb una previsió
de quilometratge de 160.000 km per a
cada vehicle”.
Les principals novetats en els cinc nous
vehicles són, per exemple, la incorporació de tecnologia lumínica per a “aug-

mentar la visibilitat, per exemple, en la
realització de controls, la qual cosa, a
la vegada, incrementa la seguretat tant
per als agents que ho realitzen com per
als vehicles que circulen en les proximitats”. I també, tal com s'indica en el
plec de condicions, per primera vegada
un dels vehicles està dotat “amb un kit
en forma d'oficina mòbil que facilita i
agilita els tràmits i diligències que poden realitzar-se des del mateix vehicle
sense necessitat de desplaçar-se a la
comissaria de Policia, i que incorporen mobiliari per a la recepció i trasllat
de documentació, material que puga
ser necessari en controls i dispositius
puntuals i tot el necessari per a poder
instruir diligències en el mateix vehicle”.

18 | 19

EDUCACIÓ

L'IES Jaume I repassa i exposa una
any d'experiències amb el programa
d'Aprenentatge-Servei

B

orriana i els seus centres educatius segueixen a l'avantguarda
de les tècniques i noves metodologies pedagògiques, com ha quedat
perfectament demostrat en l'acte celebrat avui en el Saló de Plenaris Municipal, on l'alumnat de secundària de l'IES
Jaume I ha realitzat una exposició de
repàs d'un any d'experiències a través
del programa d'Aprenentatge-Servei.
Com bé han anat explicant els alumnes
i les alumnes del centre a través d'un
vídeo-resum i de la lectura d'informació sobre el programa, “es tracta d'analitzar com durant un any hem aplicat la
metodologia d'aprenentatge-servei
en diferents àmbits de la nostra ciutat,
com han sigut les experiències i treball
amb les persones majors del CEAM, els
xiquets i xiquetes del CEIP José Iturbi i
del Roca i Alcaide, i finalment l'últim

projecte d'anàlisi i propostes de millora per a l'entorn del barri on se situa el
Jaume I”. I és que paral·lelament a l'acte
que se celebrava en el Saló de Plenaris,
la Sala de Juntes acollia a una quinzena
d'alumnes que traslladaven al regidor
de Via Pública, Vicent Aparisi, i a l'alcaldessa Maria Josep Safont les seues
conclusions sobre l'estudi sociològic
i sobre necessitats i millores a aplicar a l'entorn de l'IES Jaume I. Tal com
concloïa l'alcaldessa i regidora d'Educació, Maria Josep Safont “estem molt
contents de vore com des dels centres
de la nostra ciutat i amb el suport del
consistori, els programes d'innovació
pedagògica i les noves metodologies d'aprenentatge poden suposar un
benefici directe per al conjunt de la
societat, situació a la que cal sumar
l'assimilació de valors i coneixements

de l'alumnat, que suposen un èxit total
en aquesta implementació dels programes d'aprenentatge-servei que
enguany ha decidit dur a terme l'IES
Jaume I”. Des de l'IES Jaume I, la seua
directora, Mari Carmen Usó i una de les
coordinadores del programa, Regina
Rodrigo, s'han mostrat “molt satisfetes d'aquest primer any d'aplicació de
l'aprenentatge-servei, i per això volem
agrair tant la predisposició de l'alumnat com la col·laboració de l'Ajuntament
i dels altres centres com el CEAM o els
CEIP José Iturbi i Roca i Alcaide que han
volgut sumar-se a aquestes noves formes d'entendre tant les metodologies
d'aprenentatge com la necessitat de
l'alumnat d'obrir-se a noves formes de
relacionar-se i adquirir tot tipus de coneixements i valors”.

ESPORTS

L'Handbol Platges de Borriana es
presenta per recuperar l'esplendor
de l'esport a la ciutat

E

l regidor d'Esports de l'Ajuntament de Borriana, Vicent Granel, i el vocal de la Federació
d'Handbol Valenciana, i impulsor del
projecte, Jaume Moreno, han triat el
poliesportiu de la Bosca per a anunciar la creació d'un nou club d'handbol
en la ciutat. L'Handbol Platges de Borriana es presenta, tal com ha explicat
el regidor Granel “amb molta il·lusió,
com la que ens fa eixir de l'Ajuntament
per a presentar-ho en el poliesportiu
de la Bosca, ja que creiem que era de
justícia recuperar la llarga tradició que
aquest esport ha tingut en la nostra
ciutat durant molts anys”. El mateix
Granel ha recordat que “tant en el Pla
PATI que desenvolupem a Borriana
com en iniciatives com les Escoles Esportives sempre hem tingut en compte a l'handbol com un dels esports als

quals animar a practicar als xiquets i
xiquetes de Borriana, i per açò és molt
satisfactori saber que eixes activitats

podran, des d'avui, tenir una continuïtat amb la incorporació a un club com
el Platges de Borriana”.

Primera “Caminada Saludable” a
Borriana

U

na trentena de persones s'han
donat cita per a participar en la
primera de les Caminades Saludables que cada primer dilluns de mes

es duran a terme a Borriana gràcies a
l'organització de la Farmàcia del Barranquet (Llorís González), que ha volgut sumar una activitat més a l'agenda

esportiva i de foment d'una vida saludable de la ciutat. Així, la caminada
ha consistit en aproximadament una
hora de trajecte eixint des del mateix
centre de Borriana per a acabar en la
zona del Port, després de recórrer els
aproximadament dos quilòmetres del
vial de la ciutat al Port a través del carril
per als vianants que fa quatre mesos
es va habilitar en la infraestructura. Tal
com explicava la regidora Cristina Rius
que també va voler sumar-se a aquesta primera Caminada Saludable, “tan
sols cal vore el nombre de gent que
diàriament circula, camina o cobreix el
trajecte amb bicicleta per a comprovar que el nou carril ciclopeatonal està
sent un èxit i ha servit per a augmentar
notablement la seguretat d'aquelles
persones que diàriament van del Port
fins a la mateixa ciutat”.
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ACTUALITAT

Les Banderes Blaves i distintius de
qualitat llueixen un estiu més en les
platges de l'Arenal i La Malvarrosa

E

l regidor de Turisme de l'Ajuntament de Borriana, Santi Zorío,
s'ha desplaçat fins a les platges
de la Malvarrosa i L'Arenal per a instal·lar al costat dels operaris de Via
Pública, els diferents distintius amb
els quals, un any més, s'ha premiat a la
qualitat turística i d'instal·lacions de les
platges de la ciutat. Així, les Banderes
Blaves tornen a lluir en el cel de la costa borrianenca en ambdues platges,
acompanyades a més pels diferents
distintius atorgats pel Ministeri d'Indústria i Turisme, amb la Q de qualitat i
la bandera Qualitur, i la que també lliura
anualment la Associación Técnica para
la Gestión de Residuos, Aseo Urbano y
Medio Ambiente (Ategrus), la bandera
*Ecoplayas.
D'aquesta forma, un any més l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor pertanyent a l'ens internacional Foundation for Environmental
Education ha tornat a tenir en compte

les característiques òptimes de les
platges de Borriana perquè el reconegut distintiu de les Banderes Blaves
torne fins a la ciutat. Fa precisament
trenta anys que l'Associació lliura les
Banderes Blaves amb les quals ja
compta Borriana, a més de la distinció
de Sender Blau que des de fa diversos
anys també rep el Clot de la Mare de
Déu com a exemple de la gestió i integració del paratge natural en l'oferta
turística del conjunt de la ciutat. Tal

com ha explicat el regidor de l'àrea,
Santi Zorío, “un any més estem molt
satisfets de rebre tant les Banderes
Blaves com els distintius de Qualitur
i Ecoplayas, la qual cosa significa que
des de l'Ajuntament i els diferents
departaments implicats en la gestió,
millora d'instal·lacions o neteja de les
platges s'està realitzant un gran treball, la qual cosa es reconeix des de les
diferents institucions autonòmiques,
estatals i fins i tot internacionals”.

opinió

ARENAL SOUND 2017

U

n año más nuestra Ciudad ha
acogido la celebración del festival Arenal Sound, el más importante de España, y lo ha acogido
cumpliendo con todas la premisas que
marca la Ley; objetivo que los Socialistas hemos conseguido desde que
estamos gobernando. Si algo ha caracterizado esta octava edición del evento, ha sido un dispositivo de seguridad
y tráfico que han funcionado mejor que
nunca, dado que se ha incrementado
sensiblemente tanto el número global
de efectivos, como los medios a disposición de fuerzas y cuerpos.
Así las cosas, durante los días de celebración del evento, burrianenses y visitantes han podido desplazarse sin graves molestias tanto por la Ciudad como
por los poblados marítimos, revelándose la eficacia del citado dispositivo
policial, así como los nuevos carril bici y
peatonal de la Avenida Jaime Chicharro
(antigua carretera del puerto), que han
facilitado la movilidad de todos. Movilidad que además se ha visto muy mejorada por el incremento del número de
visitantes que accedieron con autobús,
coordinándose una operación llegada y
una operación salida de manera excelente.
Nuestra obligación es vigilar en todo
momento que se cumplan las premisas
legales y de seguridad, por lo que hemos participado en todas las inspecciones diarias llevadas al efecto, que han
servido para mejorar e implementar las
oportunas medidas. Así, cuando éstas
han sido necesarias (como en la madrugada del miércoles al jueves) todo
funcionó correctamente. Mucho se ha
dicho al respecto de aquellos momentos, y en su mayoría incierto o, mejor
dicho, una mentira con todas las letras.
LA VERDAD es que, cuando tanto empresa como fuerzas y cuerpos detectaron una masificación de personas en
la entrada del recinto del Beach Club,
se decidió interrumpir la actuación
musical y desalojar el recinto preventivamente, utilizando las salidas de
emergencia que ya estaban abiertas, y
todo funcionó bien y sin incidentes de
gravedad. Con posterioridad se pudo
comprobar que no hubo ningún exceso
de aforo, pues se constató que había
aproximadamente 18.900 personas
(como indicó el medidor que la empresa

disponía por Ley) en un recinto cuya
autorización permitía unas 20.000, es
decir, se actuó preventivamente y con
eficacia (aunque a muchos les pese y
hablen de aforos de 90.000, mintiendo
descaradamente).
La información se facilitó de manera
constante, responsable y transparente,
como no puede ser de otra forma con
un grupo Socialista cuya única motivación es servir a los intereses públicos.
Sabemos que se han producido molestias, lo cual es inevitable cuando triplicamos la población durante una semana, y hemos trabajado y seguiremos
haciéndolo para minimizarlas.
Así, este año la responsabilidad con
la limpieza de la zonas afectadas por
el festival se ha compartido con la
empresa. El Ayuntamiento ha incrementado el número de efectivos encargados de la limpieza (desde la rotonda del puerto hasta la Serratella)
y por otro lado la empresa se encargó
de las actuaciones desde dicho punto
hasta el Grao y toda la zona de afección hasta la Avenida Cañada Blanch.
Y debe destacarse que, cuando finalizado el festival se detectó que esta
zona necesitaba un refuerzo, los medios municipales se pusieron a disposición, y serán costeados por la propia
empresa. Es decir, se ha reaccionado
igualmente con rapidez y con eficacia,
para que en 24 horas los viales y la
playa estuvieran en condiciones.
Uno de nuestros objetivos siempre ha
sido la reducción de costes que entraña el festival, y continua siéndolo.
Los Socialistas hemos trabajado con

dicha finalidad y así, en la anterior edición, aumentamos el canon a 75.000
€ que fue ingresado antes que nunca.
Este año el canon ha sido de 60.000 €
y, para beneficiar a la ciudadanía, el resto (15.000 € más) se abonarán por la
empresa con actuaciones y patrocinios. No obstante, hemos invertido más
en seguridad, aumentando el precio de
las horas tanto de los policías locales
como de los trabajadores de vía pública, que asumen una gran responsabilidad. Este año, además hemos contado
con policías de otras poblaciones para
complementar el dispositivo, y otra vez
debemos aclarar LA VERDAD (puesto
que hay quien prefiere instalarse en el
alarmismo y mentir con fines espurios):
hemos contado con un gran equipo policial y debidamente equipado, y el resultado ha sido excelente. LA VERDAD
es que intentamos conseguir menos
costes pero, a la vez, incrementamos
dispositivos que son absolutamente
necesarios.
Es por ello que resulta de obligado
cumplimiento agradecer su labor, así
como al resto de Fuerzas y Cuerpos y
a los incansables miembros del cuerpo de voluntarios de Protección Civil de
Burriana, que han respondido con dedicación y entrega sin prácticamente
nada más a cambio que la gratitud.
Gracias igualmente a todos los vecinos de Burriana por demostrar que
somos una Ciudad de acogida, por su
paciencia, por su colaboración, por
todo… y pedimos sinceras disculpas
a quienes hayan sufrido molestias.
Seguiremos trabajando para mejorar
este gran festival.
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Una escola per al futur

L

’estiu ens ha dut una de les noticies més importants del 2017 per
a la nostra població, l’eliminació
dels barracons dels nostres centres
escolars. Ha tardat molt en arribar, i en
dos anys s’ha solucionat. Això és el que
molts veïns i veïnes, pares i mares pensaran de la construcció del nou col·legi
del Cardenal Tarancón a Borriana.
Un centre que va nàixer fruit de les necessitats d'escolarització d'aquell any
2007, que ho va fer en forma de barracons, i que, després de quasi deu anys,
veurà la llum. Ha sigut un dur treball de
reivindicacions de les ampes, d'alumnat,
del professorat i la direcció dels centres… reivindicacions necessàries i per
defensar un dret fonamental com n'és
l'educació. Fins avui, a Borriana només
havien arribat projectes eteris i promeses populars que cada mes de setembre
desembocaven al mateix lloc: centenars
de xiquets i xiquetes començant un nou
curs a l'interior dels barracons. Mai es va
tindre la sensació que l'anterior Conselleria estiguera disposada a eliminar els
barracons d'una forma ferma i decidida.
Temps després hem sabut que l'interès
per seguir obrint col·legis fantasma en
forma de barracons anava molt més
enllà de la pura estructura educativa al País Valencià. Avui, i només dos
anys després del canvi polític viscut a la
nostra terra, la programació feta per la
Conselleria d'Educació per eliminar els
barracons del nostre teixit educatiu,és
ja una realitat, i n'hem d'estar satisfets.
Han sigut més de 3.000 dies en barracons on alumnes, professors i professores han conviscut amb el fred de l'hivern o la calor de l'estiu. 3.000 dies de
desvergonya política on els contractes
amb les empreses de barracons manaven sobre les necessitats educatives.
3.000 dies on els governs populars han
suspès una vegada i una altra els exàmens sobre la gestió en educació. Dies
que seran ja part de la història, aquella
que no apareixerà als llibres de text de
l'assignatura, però que ha marcat la vida
escolar de tota una generació a la nostra ciutat.

Ocupació i inversió

A més de les Inversions en infraestructures, seguim treballant en els persones. Els programes d’Ocupació tornen
a ser una realitat a Borriana després
d’anys d’absència, amb una inversió de
més de 450.000 euros durant aquest
any, en el que s’han contractat fins a 36
persones a través dels diferents plans
de la Conselleria i Diputació, amb perspectiva de seguir contractant fins a final
d’any. Gent que es trobava fora del mercat laboral, i que han tornat a treballar
durant uns mesos o un any. Persones
en situació d’atur de llarga durada, per
a joves, majors, qualificats, i per a formació. Vuit programes d’ocupació pensats per a poder reprendre la vida laboral de moltes persones que es troben
desocupades, i que han tornat a tindre
un contracte digne per a treballar en la
seua feina. Seguirem apostant pels programes d’ocupació en els que formar i
insertar a veïns i veïnes al món laboral.
Un camí per al turisme

Hem acabat de redactar el nou Pla Estratègic de Turisme, perquè Borriana és Mediterrani, modernisme, cultura, citricultura i gastronomia. Aquests són els cinc
pilars sobre els quals s'erigeix la capital
de la Plana Baixa i sobre els quals s'ha
d'escriure el futur turístic de la ciutat. I
sembla que, després de més de deu anys
sense que Borriana comptara amb una
estratègia, comencen a donar-se passos
sobre els quals es traçarà el nostre relat
turístic. En total, 25 eixos d'acció agrupats en quatre programes i en un termini
temporal de cinc anys. Per al desenvolupament d'aquest pla s'ha treballat

durant quasi mig any per a traçar els esbossos d'acció en diverses reunions amb
totes i tots els actors socials de Borriana,
al llarg del 1er semestre d’enguany.
I l’estiu no serà tal, si no l’omplírem d’activitats que promouen la vida social i econòmica de la nostra ciutat. La incorporació de noves activitats ha sigut important
per a que els veïns i visitants de la nostra
ciutat gaudesquen d’un estiu amb activitats per a tots. Activitats per a xiquetes i
xiquets de 4 a 12 anys, jocs en la platja de
l'Arenal relacionades amb la mar i el Medi
ambient, visites guiades a la Borriana històrica i modernista, al Clot de la Mare de
Déu, al Port i Llotja de Borriana i un recorregut per les petjades de la Guerra Civil. A
més a més d'un cicle de concerts de grups
homenatge al Mercat de la Mar que ha sigut del grat de tot tipus de públic.
Hem tornat a traure la cultura al carrer
amb l’aposta de l’exposició de les marquesines de bus. Una nova proposta que
apropa l’art a la gent, i que torna a fer
pensar i reflexionar a la ciutadania. El teatre a la Torre del Mar, i els deu esdeveniments esportius que s’han programat
durant tot l’estiu a la nostra platja han
dinamitzat la ciutat per visitants a dos
campionats de handbol platja, travessia,
campionat de crossfit, novetats que han
sorgit en solament dos anys de treball.
Compromís segueix treballant per recuperar Borriana, per fer una ciutat més habitable, i contant amb la gent. Per tot això,
si vols fer-nos arribar la teua proposta o
reivindicació, contacta amb nosaltres.
Informa’t i contacta a:
borriana.compromis.net
borriana@compromis.net

opinió

Aprofundir el canvi

J

a han passat dos anys des que Se
Puede Burriana, amb els seus dos
regidors, Christopher del Moral i
Manel Navarro, entraren a formar part
del govern del canvi Acord per Borriana.
Des de les àrees respectives -Participació Ciutadana, Transparència i Noves
Tecnologies, i Sanitat i Serveis Socials,
respectivament- han fet molts esforços
perquè el canvi de polítiques socials i de
participació arribaren a tota la societat.
I ho han aconseguit. En participació podem recordar els pressupostos participatius que ja va van començar el mateix
2015, o l’obertura dels Plens a la participació, la posada en funcionament del
Consell Social o la renovació del web de
l’Ajuntament, entre altres, i des de serveis socials i sanitat s’ha donat un impuls a les noves polítiques d’ajudes a les
persones i col·lectius més necessitats,
amb l’habilitació de vivendes socials,
l’augment del pressupost per a serveis
socials o totes les accions de prevenció i
lluita contra el mosquit tigre i altres plagues, entre moltes altres.
Però no només han estat estes accions
des de les regidories les que han permès
el canvi a Borriana, sinó el seu treball
dins de l’Acord per Borriana que ha sigut imprescindible per a donar impuls a
totes les polítiques en la resta d’àmbits
-cultura, educació, ocupació, etc.- que
s’han executat al sí de l’Ajuntament. El
Mercat de la Mar o la carretera del Port,
que naixen de les demandes dels pressupostos participatius no haurien sigut
possibles sense el suport de Se Puede
Burriana, ni el recentment acabat CEIP
Cardenal Tarancón, o la celebració d’actes culturals o festius, etc.
Des de Podem Borriana reclamem que
la ciutat canvie encara més. Tenim al
davant la meitat de la legislatura per
a acostar la ciutadania encara més a
l’administració, per aprofundir en els
àmbits de participació i transparència,

per a crear infraestructures de serveis
socials i noves ajudes i augment del
pressupost per ajudar a les persones
que han patit més la crisi. Però també
per a aprofundir en el canvi en la resta
d’àmbits, perquè el govern municipal
de l’Acord per Borriana ha de portar
endavant polítiques i gestió que apodere la ciutadania, que s’aprofundisca
en la igualtat, que ningú perda oportunitats per falta de recursos, que
l’ocupació siga un element clau, i ha
de portar a terme accions per integrar
les persones amb diversitat funcional,
que ajuden la gent jove a trobar el seu
espai en la societat, que les festes arriben a tota la població… Uns canvis
profunds i duradors en les bases de
la política municipal que reflectisquen
els sentiments de progrés i augment
de la qualitat de la democràcia local
que la societat reclama. I estos són
els principis amb què des de Podem
Borriana encoratgem els nostres regidors perquè continuen aprofundint
el canvi en el govern de l’Ajuntament.
Sí que es pot.

Treball del Cercle de Podem
Borriana

Des del Cercle de Podem Borriana estem preparant el nou curs amb moltes
ganes. Són ja dos anys de treball continu però continuem il·lusionats amb esta
tasca de suport a les regidories i treball
de base dins del Podem. Si vols col·laborar amb nosaltres, t’esperem. El canvi ja
està ací. Tenim molta feina per davant,
però clar que podem!

#ABorrianaPodem
podemosburriana@gmail.com
http://podemosburriana.wixsite.com/
sepuedeburriana
Canal d’Informació en Telegram:
https://telegram.me/podemborriana
Facebook:
https://www.facebook.com/podemos.
burriana
Twitter:
https://twitter.com/podemosburriana
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Burriana, la teua mar?

N

os hacemos esta pregunta porque las declaraciones que hace
escasas semanas formulaba el
tripartito en sesión plenaria dejaron patente cuál es la consideración que sobre
nuestro litoral tienen los tres partidos
que gobiernan Burriana.
Si alguno de ustedes ha tenido la
oportunidad de visitar este verano las
playas de la Serratella o el Grao entenderá a lo que nos referimos. Hay
un abandono total y absoluto de este
entorno de nuestra costa que a muchos vecinos ha llevado a pensar si es
que ellos no pagan religiosamente la
contribución como para no tener un
servicio mínimo de mantenimiento. El
mismo que sí disfrutan otras playas de
nuestra costa.
El pasado julio interpelamos al responsable de Playas en pleno. Lo hicimos por
el bochorno que causa pasear por estos
sectores de nuestro litoral que en pleno
estío deberían disfrutar de una conservación adecuada a la temporada estival
en la que nos encontramos, puesto que
es ahora cuando la población residente
se multiplica.
Sin embargo, para el concejal delegado del ramo, la Serratella y el Grao no
existen como playas. El Arenal sí. Y esta
respuesta dada a una pregunta formulada por nuestro grupo constata cuál
es el nivel de implicación de quienes
nos gobiernan. No solo no hay servicios
básicos que mantengan en condiciones
mínimas de limpieza y mantenimiento
el sector. Es que no los hay porque quienes gestionan la cartera de Playas ni
siquiera tienen en consideración que la
Serratella y el Grao lo sean.
Para el Grupo Municipal del Partido
Popular, no reconocer las playas de la
Serratella y el Grao como tales es un
despropósito propio de quien no conoce
Burriana. Una afirmación de este calado
no puede corresponder a un miembro
de un tripartito que gobierna nuestra
ciudad. Pero lamentablemente, sí lo es.
Y así nos va.

Este verano, el estado de nuestra costa
es tristemente lamentable. Y decimos
tristemente porque si se hubiera trabajado con la debida previsión y calendario, esta situación no hubiera ocurrido.
Advertimos al tripartito antes del inicio
de la temporada estival de la necesidad
de actuar con la debida previsión. Les
ofrecimos incluso la oportunidad de reivindicar a Costas acciones más contundentes para mejorar el litoral y prestar
el mejor servicio al ciudadano. Y en caso
de que la respuesta no fuera la esperada, encargarnos como ayuntamiento
de financiar la conservación puesto que
nos debemos a nuestros vecinos.
Pero ni lo uno ni lo otro. La Serratella y
el Grao han sido abandonadas a su suerte y al deficiente mantenimiento de la
costa se ha sumado el precario servicio
de limpieza que en pleno agosto sigue
siendo objeto de protesta y crítica.
Creemos que gobernar es responsabilizarse de un cometido. Y fallar en la
gestión del mismo y como toda respuesta echar balones fuera, no debería
ser lo habitual. Sin embargo, lamentablemente, sí lo está siendo en Burriana.
Entre los tres partidos que se repartieron el gobierno local no son capaces de
coordinarse y organizarse para dar un
servicio correcto al ciudadano. Al mismo al que puntualmente se le exige que
abone impuestos y tasas, al mismo al

que se le cobra con recargo cuando paga
fuera de plazo. Y si la administración ha
de ser exigente con el ciudadano, primero hemos de serlo como gestores,
dando solución a los servicios que sean
precarios.
Pero en Burriana hay tres partidos que
gobiernan en paralelo. Y cada cuál marca su ritmo, deseos e intereses. Los
unos entregados al Plan Estratégico de
Turismo, un documento que debe servir
para promocionar nuestro litoral, para
ponerlo en valor y atraer visitantes a
nuestras playas. Los otros dedicados
a un Parque Litoral, un nuevo proyecto
que viene a revolucionar el litoral. Y los
otros siguen buscando herramientas.
Y ustedes se preguntarán, ¿cómo vamos a pretender que el turismo nos
visite, si nosotros mismos no podemos
disfrutar la costa por el estado de abandono en el que se encuentra? Empecemos la casa por los cimientos y no por
el tejado. Actuemos en nuestro litoral y
pongamos en valor la belleza de nuestras playas. De todas. Porque cada playa
tiene unas características, una identidad y una riqueza en sí misma. Porque
aunque haya quien considere que la única playa de Burriana es el Arenal, para
nosotros hay muchas más y todas son
nuestras.
Feliz verano.
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SALVESE QUIEN PUEDA

H

ace poco mas de dos años, aunque parecen muchos más (lo
malo pasa poco a poco) o muchos
menos (a la vista de los escasos resultados y que aún siguen con el cuenta de
la herencia) llegaron al Ayuntamiento
los “salvadores” (no se les puede llamar
salvapatrias porque muchos de ellos
eso de la patria no lo entienden).
Venían a acabar con el oscurantismo,
a erradicar la mala praxis, a hacer “un
Ayuntamiento de cristal”, a fomentar la
participación.
En suma, una nueva forma de hacer política.
Pero sobre todo, venían a “salvar a las
personas”.
Hablemos de transparencia.
¿Es transparencia que el expediente de
un evento tan importante como el Festival Arenal Sound, en el que constan
documentos presentados en mayo, se
comparta con la oposición el día 9 de
Agosto, cuando el Festival ha finalizado?.
Una de las labores de la oposición, tal vez
la mas importante, es fiscalizar la labor
del equipo de gobierno. Y escondiendo
la documentación se impide esa labor.
¿Tanto tienen que esconder? El Sr. del
Moral es el concejal delegado de Transparencia, Regeneración Democrática y
varias cosas rimbombantes mas. Cobra,
y muy bien por cierto, por ello. Entonces ¿porque no desarrolla su labor? ¿por
ineptitud? Grave. ¿por dejadez? Muy grave ¿porque no le dejan? Gravísimo.

cibur
cido diversos hechos desagradables y
peligrosos, pero no cuando estarán las
playas en condiciones.
Si transparencia, poca. Participación
menos. Votar el destino del 0,7% del
presupuesto es una burla. Para el destino de los Fondos EDUSI, millones de
euros, no han pedido opinión a nadie.
Y sobre la creación de Comités, Comisiones y Juntas, apliquen la frase: UN
COMITE ES UN GRUPO DE PERSONAS
CARENTES DE PREPARACION, NOMBRADAS POR OTRAS CARENTES DE
DISPOSICION, PARA HACER ALGO CARENTE DE UTILIDAD (F. Allen)

Pero peor es el papel de la Sr. Safont.
Atada de pies y manos dentro y fuera,
necesita tanto el voto de todos los miembros del Tripartito que no puede más
que sonreir y mirar hacia otro lado ante
los desmanes que se producen. Y, por si
eso no fuera suficiente, se ve “obligada” a
reconocer su ineptitud y la de su equipo.

Sobre lo de salvar a las personas, veamos dos colectivos:

Triste papel para quien encabeza un
equipo al que solo une el ansia de poder,
unos sueldos opíparos y algunos toques
de rencor y revanchismo.

- Damnificados por las plusvalías: Algunos Ayuntamientos han devuelto, tras
la sentencia, los importes cobrados indebidamente a sus ciudadanos. Otros,
al menos, les informan de sus derechos.
Aquí nada de nada. La nefasta situación
económica no permite devolución alguna. Más aún, no se incluye coeficiente corrector alguno para ajustar los

Tal es la transparencia que, respecto al
Festival Arenal Sound se sabe que no
será a coste cero (Senyor Gual, diga les
cosses com cal) pero aún no sabemos
el aforo. Sabemos que se han produ-

- Propietarios de terrenos en el PAI Golf
Sant Gregori. Siguen pagando a precio
de oro unos servicios que no reciben. El
Tripartito se niega a bajar el IBI, aunque
alguno de sus miembros lo defendía cuando estaba en la oposición.

aumentos que se producen cada año.
Mientras tanto los embargos incoados
por el Ayuntamiento alcanzan cotas escandalosas.
¿Todos damnificados? NO
Como dice Charles Bukowski : SE EMPIEZA A SALVAR AL MUNDO SALVANDO
UN HOMBRE POR VEZ, TODO LO DEMAS
ES ROMANTICISMO GRANDIOSO O POLITICA.. y ellos 11 se están salvando.
Tenemos PERLAS ESTIVALES
“Hemos reforzado con seis personas y
una duración de siete jornadas el personal para regresar a la normalidad,
en lo que es una campaña especial de
limpieza”. Vicente “Don Limpio” Aparisi.
Bién por reconocer que lo que sucede
no es normal. Pero le recordamos no es
más limpio el que más limpia, sino el que
menos ensucia. Esperamos que las vallas que acotan grandes zonas del Arenal se retiren, para que la “normalidad”
sea completa. Por cierto ¿quien paga esa
limpieza? Se admiten apuestas.
“El Ayuntamiento quiere para la costa
una parque litoral antes de 2022, con
flora, vegetación autóctona y arbolado” Bruno “con lo bien que estaba yo con
mis plantitas” Arnandis. Otra muestra de
participación ciudadana. Afortunadamente en 2022 no estarán gobernando.
Al menos usted.
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Y con el tripartito...nada nuevo
bajo el sol... de la Serratella

L

a rutina casposa en la que se ha
instalado el día a día del tripartito
de Burriana afecta directamente a su gestión y, lo peor, la calidad
de vida de nuestros vecinos. Aquellas
promesas de campaña tan modernas,
necesarias y progresistas (y lo digo
con sonrisa) han pasado a mejor vida
al tiempo que los concejales del cambio
ocupaban sus escaños.
Uno de los temas más destacados fue
la mejora de la zona de la Serratella.
Los candidatos del PSOE y Compromís
(antagonistas en la campaña y compañeros de cama política durante la
legislatura) no dudaron en fotografiarse para la prensa con los vecinos de la
zona a modo de cebo mediático. Lo de
siempre, “todo para el pueblo pero sin
el pueblo”.
Y ahora, ¿quién se acuerda de la Serratella?, porque cuando gobernaba el
Partido Popular, el Partido Socialista
mostraba gran interés por los problemas de los vecinos y ha sido llegar al
poder y olvidárseles todas aquellas
promesas.
Hemos hablado con los vecinos y su
preocupación es la misma de siempre, “qué puedo y qué no puedo hacer
en mis tierras”, o lo que ellos llaman
'Plan de Usos de la Marjal'. Cuando el
PSOE se encontraba en la oposición,
mostró una gran preocupación por
la marjal, ¿y ahora?, ¿se ha olvidado
todo?
Desde que este equipo de Gobierno
está en el Consistorio, hace ya dos
años, solo se ha contratado a una
empresa a la que han pagado 5.000
euros, -en teoría- para ver si nos unimos o no a Nules. Sin embargo, pa-

rece que a día de hoy tampoco está
muy claro y como dicen los vecinos
“todo sigue igual”, “nadie nos informa, nadie nos dice y nadie se preocupa”.
Y lo peor es que una de las zonas más
rica y productiva agrícolamente hablando de Burriana, se encuentra paralizada ya que no se puede pulverizar y utilizar determinados abonos,
pero nadie hace nada para que pueda
convertirse en una zona de agricultura ecológica, se preguntan los vecinos
qué pasa con ese plan de minimización
que el señor Arnandis ha dejado caducar en la Consellería y que ellos creen
que solucionará en gran medida sus
problemas, o por lo menos los suavizaría.

Otra de las preguntas que se hacen
los vecinos es para qué sirve una
zona húmeda si nadie la protege y
nadie invierte en ella. Una zona húmeda, es un valor que hay que poner
el alza, y no una losa que caiga sobre
los propietarios que es lo que está
pasado aquí.
Los vecinos no saben aún, ni siquiera
la delimitación de la zona, en el caso de
Pedra Blava hasta Bassa Sangoneres,
osea, cuál es la zona húmeda, cuál la
zona de protección, y qué se puede hacer en ambos sitios. Hasta ahora solo
tienen claro que si hacen algo que no
deben les denuncian, pero no saben
muy bien el porqué. Y así... pasamos la
legislatura sin nada nuevo bajo el sol
de la Serratella.
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Pleno Ordinario 08-06-17
El Pleno acuerda desestimar las alegaciones formuladas en fecha 23 de marzo de 2017 (RE 4063, de 24 de marzo)
por BANKIA, SA, como entidad avalista y
resuelve el Convenio urbanístico de 1 de
julio de 2005 suscrito entre este Ayuntamiento de Burriana y la mercantil INMOSAL, SL, rescindiendo la adjudicación
de la condición de agente urbanizador
del Programa de Actuación Integrada
para el desarrollo de la Unidad de Ejecución B-10 del Plan General de Burriana.
El Pleno acuerda modificar la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio Municipal de Retirada
de Vehículos de la Vía Pública y somete
el presente acuerdo de modificación de
tributos a exposición pública durante el
plazo de 30 días, mediante anuncio en
el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento, y publicar el anuncio de exposición
en el Boletín Oficial de la Provincia.
El Pleno rectifica y actualiza el libro de
inventario municipal en cuanto a bienes
inmuebles municipales.
El Pleno emite INFORME AMBIENTAL Y
TERRITORIAL ESTRATÉGICO de la modificación del Plan de Reforma Interior
de la Unidad de Ejecución D-1,2,4-1
del Plan General, resolviéndose la evaluación ambiental y territorial estratégica por el procedimiento simplificado
por considerar que dicha modificación
no tiene efectos significativos sobre
el medio ambiente y el territorio, de
acuerdo con los criterios establecidos
en el anexo VIII de la LOTUP, los informes técnicos obrantes en el expediente
y la propuesta de la Comisión de Evaluación Ambiental del Ayuntamiento de
Burriana; estableciéndose como condiciones ambientales la observancia de
las medidas correctoras informadas
por la Conselleria de Turismo, Cultura
y Deporte en fecha 4 de septiembre de
2012 para la ejecución de las obras de
urbanización del Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución
D-1,2,4-1 del Plan General, a saber, se

efectuará un seguimiento arqueológico
de las obras, descartándose de forma
tajante cualquier modificación en el trazado actual del Camí Vell de València, ya
que parte de su valor histórico consiste
en su propio trazado.
El Pleno queda enterado de la siguiente
información económica suministrada
por la intervención y tesorería municipal, correspondiente al Primer Trimestre de 2017:
− Información establecida en el art. 4
de la Ley 15/2010, de 5 de julio, sobre
morosidad y del periodo de pago medio
a proveedores según el Real Decreto
635/2014, de 25 de julio.
− Estado de ejecución del presupuesto
y tesorería
Resoluciones contrarias a reparos de la
intervención y tesorería municipal art.
218 del TRLHL.
Se da cuenta al Pleno DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL ENTRE LOS DÍAS
27/04/2017 y 18/05/2017, AMBOS
INCLUIDOS (Secretaría). Y también de
LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR
LA ALCALDÍA PRESIDENCIA OBRANTES EN LA SECRETARÍA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE
24/04/2017 al 21/05/2017, AMBOS
INCLUIDOS

DESPACHO EXTRAORDINARIO
El Pleno aprueba la MOCIÓN GRUPO
PSOE- COMPROMÍS- SE PUEDE BURRIANA- PP- CIBUR- CIUDADANOS, RELATIVA A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL
ORGULLO LÉSBICO, GAY, TRANSEXUAL,
BISEXUAL E INTERSEXUAL (LGTBI ). Sometida la urgencia a la correspondiente
votación, se aprueba por unanimidad.
Con relación al fondo del asunto no se
producen intervenciones.
Sometido el asunto a la consideración

de la Corporación, los veintiún miembros presentes le prestan unánime
aprobación, y así lo declara la Presidencia.
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 01-06-17
Por Secretaría se da cuenta de la sentencia dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo núm. 2 de Castellón,
Que procede estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D.
José Bravo Sánchez, representado y
asistido por el Letrado D. Juan Serrano
Castán, contra la desestimación presunta por parte del Ayuntamiento de
Burriana de la petición formulada por
el referido demandante en fecha once
de enero de dos mil dieciséis en orden
a la devolución de las cuotas abonadas
a la mercantil “Urbanizadora Golf Sant
Gregori, S.A.” con carácter anticipado al
comienzo de las obras de urbanización
por importe de veintinueve mil ciento
ochenta y un euros con nueve céntimos
(29.181,09), y el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dª.
Rosa María Gil Cheza, representado por
D. Juan Serrano Castán, contra la desestimación presunta por parte del Ayuntamiento de Burrriana de la petición formulada por la referida demandante en
fecha once de enero de dos mil dieciséis
en orden a la devolución de las cuotas
abonadas a la mercantil “Urbanizadora
Golf Sant Gregori, S.A.”.
La Junta de Gobierno Local se da por
enterada.
Por Secretaría se da cuenta de la sentencia dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo núm. 2 de Castellón,
que procede declarar la inadmisibilidad
del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil “Urbanovenes, S.L.”, representada por la
Procuradora Dª. Felicidad Altaba Trilles, contra el Derecho de la Alcaldía
del Ayuntamiento de Burriana número
1688/2015, de fecha once de junio de
dos mil quince, por el que se acordaba
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“desestimar el recurso de reposición
interpuesto por Urbanovenes, SL, con
CIF B-12515417, contra el Decreto
0821/2015 de 1 de abril de 2015, por
el que se inadmitió la tramitación del
documento “memoria de retasación de
cargas de la UE A-11 del PGOU de Burriana”, presentado el 14 de enero de
2015 (RE 453) por la citada mercantil.
La Junta de Gobierno Local se da por
enterada.
La JGL solicita al Servicio Provincial de
Costas en Castellón de la Dirección
General de Sostenibilidad de la Costa
y del Mar, del Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente, la
emisión de informe sobre si las obras
ya ejecutadas en zona de Dominio
Público consistentes en demolición
y reconstrucción de los balcones de
edifico sito en C/ Gravina nº 13, son
legalizables y, en su caso, si se ha
obtenido la preceptiva concesión, o
se informe del estado de tramitación
de la misma; todo ello a fin de poder
conceder, en su caso, la preceptiva licencia para la legalización de las obras
ejecutadas.
La JGL ordena a la mercantil VABUCE
SL y SINEC SL, como propietarias del
inmueble sito en CM VELL DE VALENCIA, 5 de Burriana, la ejecución de los
siguientes trabajos necesarios para
restablecer las debidas condiciones
de seguridad, salubridad y ornato público del inmueble: se debe proceder
a retirar el agua y basuras del muelle
de carga que no se usa y a adoptar las
medidas correspondientes para evitar
que se acumule agua y que no represente peligro de caídas procediendo a
su tapado o eliminación del mencionado muelle de carga.
LIMPIEZA INMEDIATA DE LA PARCELA
y posterior retirada de restos a vertedero. ( 5194m.)
La JGL declara la situación de ruina inminente del inmueble sito en la parcela
140 del polígono 16, , cuyo propietario
es D. JOSE ALBERTO BASAURI PERIS,
en base al informe emitido por el arquitecto municipal. Y así, impedir la
entrada de personas en el inmueble de

referencia, a fin de evitar riesgos para
la seguridad y salubridad derivados del
mal estado de la construcción.
La Junta concede a D. CARLOS PERIS
LOZANO, licencia municipal para legalización de las obras de adecuación de
local para pista deportiva cubierta sin
ambiente musical ejecutadas en inmueble sito en Paseo S. Juan Bosco núm.
12 de esta Ciudad.
La Junta rectifica y concede a BAJENARU, ANA MARIA, licencia de obras para
el VALLADO en POLÍGONO 10, PARCELA 139 de la localidad.
La JGL DA CUENTA DE LAS DECLARACIONES RESPONSABLES PARA
LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:
5881/2017, 5882/2017, 5889/2017,
5898/2017, 6075/2017, 6081/2017,
6088/2017, 6089/2017, 6090/2017,
6091/2017, 6098/2017, 6099/2017,
6111/2017, 6117/2017, 6122/2017,
6180/2017, 6267/2017, 6270/2017,
6398/2017, 6401/2017, 6434/2017
Y 6444/2017.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 08-0617
La JGL autoriza la devolución del importe de 963,98 euros, depositado
por Serviecología y Tratamiento de
Aguas SL, como garantía del contrato
de mantenimiento de equipos e instalaciones de tratamiento de agua de
la piscina municipal cubierta de Borriana.
La Junta autoriza la devolución del aval
num. 1892 por importe de 4.891,86
euros, depositado por Caja de Seguros
Reunidos Cia de seguros y reaseguros
SA Caser, como garantía de las pólizas
de seguros suscritas por el Ayuntamiento para la diferentes coberturas
(Daños, Vida, Accidentes, Flota de vehículos y RC).
La JGL aprueba el proyecto de obras
de “Reforma interior para la construcción de un módulo de despachos en el
antiguo recinto municipal de la Bosca”,
redactado por el arquitecto D. Miguel
Marco Vidal, con un presupuesto de

ejecución por contrata de 122.035,50
€ (IVA incluido) y que incorpora los correspondientes estudios de Gestión de
Residuos, Geotécnico y Básico de Seguridad y Salud.
La Junta sol·licita una ajuda econòmica de 140.718,71€ para per al citat
conservatori elemental de música, dependent d'aquesta Corporació Local,
segons convocatòria de la Resolució
de 17 de maig de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura
i Esport, per la qual es convoquen les
subvencions per a les corporacions
locals i entitats sense ànim de lucre
que mantenen conservatoris o centres privats autoritzats d’ensenyances
elementals o professionals de música
o de dansa de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2017 publicada en el
DOGV 8045 de 22 de maig de 2017.
La JGL declara restaurada la legalidad
urbanística infringida con la ejecución
de las obras consistentes en la reforma de local sito en Paseo San Juan
Bosco núm. 12 de esta Ciudad, para
ejercicio de una actividad de Gimnasio; al haberse concedido por la Junta
de Gobierno Local de fecha 1 de junio
de 2017, licencia para la legalización
de las mismas, de conformidad con el
informe emitido por el Arquitecto municipal en fecha 31 de mayo de 2017.
La Junta desestima el escrito de alegaciones presentado por D. David Sanchis Mínguez, en fecha 5 de mayo de
2017 (Reg. Entrada 5832), puesto que
las mismas no desvirtúan los hechos
que motivaron la incoación del expediente de restauración de la legalidad
urbanística.
La JGL declara restablecidas las condiciones de seguridad y salubridad de
la parcela 51 del polígono 31 de este
término municipal, al haber procedido
las herederas de D. Juan B. Gil Daudí,
en calidad de propietarias, a la demolición del inmueble sito en la misma y, en
consecuencia, procede el archivo de las
actuaciones obrantes en el expediente
de ruina.
La Junta ordena a JUAN VICENTE MECHÓ GINES, y a VICENTA MECHÓ GINÉS,

PLENS
como propietarios del inmueble sito en
C/ MAGALLANES, 6 de Burriana, para
que proceda en el plazo de 15 días, a retirar los restos existentes y trasnportarlos a vertedero autorizado y a ejecutar
el correspondiente vallado.
La JGL ordena a la mercantil CRITERIA
CAIXAHOLDING SA, como propietaria
del inmueble situado en C/ MARE DE
DEU DE LA MISERICORDIA Y C/ SANT
BLAI, de Burriana, para que proceda en
el plazo de UN MES a realizar los trabajos consistentes en: LIMPIEZA INMEDIATA DE LA PARCELA y posterior retirada
de restos a vertedero. ( 1226m2), reparación de la acera de la calle Sant Blai
(debe ponerse en contacto con Servicios
Técnicos) y proceder a cerrar el vallado
del inmueble en dicha calle; y reparación
de cables desprendidos en calle Misericordia.
La Junta ordena a la mercantil SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN
BANCARIA, como propietaria del inmueble situado en C/ BRUSELAS, 58, de
Burriana, para que proceda en el plazo
de UN MES a realizar los trabajos consistentes en LIMPIEZA Y VALLADO DE
LA PARCELA y posterior traslado de
restos a vertedero (3683 m² y 200 ml)
La JGL concede a TORMOS GRANELL,
JUAN MANUEL, la licencia de obras
solicitada para CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON
PISCINA en CR ISAAC PERAL NUM. 18
esquina C/ James A. Michener, de esta
localidad, según proyecto visado CTAC
2017/120-2, de fecha 14 de marzo de
2017.
La Junta concede a Dª.MARIA DOLORES
SEORES NEBOT, licencia de obras para
VALLADO del inmueble situado en C/
JUAN CARLOS I, 16, de esta localidad.
La JGL DA CUENTA DE LAS DECLARACIONES RESPONSABLES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 6461/2017,
6469/2017, 6481/2017, 6765/2017,
6772/2017, 6913/2017, 6914/2017,
6978/2017, 6981/2017, 6984/2017 Y
7003/2017.
DESPACHO EXTRAORDINARIO PRIME-

RO:
La Junta declara desierto el procedimiento abierto tramitado para contratar,
en régimen de concesión administrativa, la explotación de las instalaciones
del bar del edificio polifuncional municipal de la Serratella, por los motivos
expuestos. Y acuerda la apertura del
procedimiento negociado, previsto y
regulado en el artículo 178 del TRLCSP,
en las mismas condiciones contenidas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas aprobado
por la Junta de Gobierno Local de 23 de
febrero de 2017.
JGL 15-06-17
La Junta aurtirza la devolución del importe de 1.248,50 euros, depositada
por Ingeniería Flozaga Guterh SL, como
garantía del suministro de una máquina
limpiaplaya.
La Junta aprueba el proyecto de obras
de “Mejora de la eficiencia energética de
las instalaciones de alumbrado exterior
del recinto polideportivo de Llombai”,
redactado por el ingeniero técnico municipal, D. José P. Manzanet Nácher, con
un presupuesto de ejecución por contrata de 44.516'00 € (IVA incluido) y que
incorpora los correspondientes estudios de Gestión de Residuos, Geotécnico
y Básico de Seguridad y Salud.
La JGL apreuba la certificación núm. 3 y
final de obras suscrita en fecha 22 de
mayo de 2017 por el ingeniero de caminos municipal y la mercantil BECSA,
SAU, como adjudicataria del contrato de
“Renovación del pavimento e implantación de carril bici y paseo peatonal en la
Carretera de Burriana al Puerto” (PM
9/2016), correspondiente al mes de
mayo de 2017 y en la que se aprecia un
exceso líquido de importe de obra de
29.881,47 € (IVA no incluido).
La Junta da cuenta DE LA SENTENCIA
NÚM. 253/2017 DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA
COMUNITAT VALENCIANA, QUE ESTIMA PARCIALMENTE RECURSO CONTENCIOSO INTERPUESTO POR DRAGADOS SA EN P.O. 407/2017. La Junta
de Gobierno Local se da por enterada.

La JGL incoa a D. LIGORIO ROCA GIL y
a Dª CONSUELO FUSTER SANMARTÍN,
expediente para la restauración de la
legalidad urbanística vulnerada, por la
realización, sin previa licencia ni orden
de ejecución, de los actos de edificación
o uso del suelo consistentes en la elevación de pared de cerramiento lateral de
parcela sita C/ Les Terrasses núm. 18 de
esta Ciudad.
La Junta desestima el escrito de alegaciones presentado por D. Manuel Capdevila Domingo, en fecha 12 de mayo
de 2017 puesto que las mismas no desvirtúan los hechos que motivaron la incoación del expediente de restauración
de la legalidad urbanística; todo ello de
conformidad con las consideraciones
efectuadas en la parte expositiva del
presente acuerdo.
La JGL impone a D. JUAN BURGUETE
MONFORT y a Dª CARMEN GIL BORT,
la tercera multa coercitiva por importe
de 200 euros, por incumplimiento de la
orden de restablecimiento de la legalidad urbanística infringida acordada por
la Junta de Gobierno Local de fecha 31
de enero de 2011.
La Junta impone a D. MANUEL GOTERRIS ALMELA y a Dª MARIA MERCEDES
BELTRÁN BURDEUS, la tercera multa
coercitiva por importe de 270 euros,
por incumplimiento de la orden de restablecimiento de la legalidad urbanística
infringida acordada por la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de junio de 2014.
La Junta declara la innecesariedad de la
licencia de parcelación solicitada por D.
CARLOS SORIANO VIVO, para segregar
de la finca originaria registral 39.693, la
superficie de 516,10 m², para su agrupación con la finca registral 55.438,
quedando como resto la superficie de
2.710,58 m2, en los términos solicitados, y una superficie total de la finca
agrupada de 11.974,12 m².
La JGL concede a la mercantil IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SAU,
licencia de obra para zanja en vía pública en C/ San Germán, C/ Menéndez y
Pelayo, C/ Pere Cornell, cruce C/ Encarnación, y C/ Dels Frares de la localidad,
para ejecutar canalización subterránea
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que permitirá renovar el cableado de
alta tensión que conecta los centros de
transformación denominados San Germán y Primer Dolor. Y también concede
licencia de obra para zanja en vía pública en C/ Corazón de Jesús, Cruce c/Encarnación y C/Encarnación. Además de
concederle licencia de obra para zanja
en vía pública en C/ Vicent Andrés Estellés, C/ Raval, C/ Ave María de la localidad. Y por último, concede licencia
de obra para zanja en vía pública en C/
Vicent Andrés Estellés, C/ Pie de la Cruz
y C/ Vinaralls de la localidad.
La Junta Conceder a GUERRERO GONZALEZ, ISABEL, licencia de obras para
arreglo del VALLADO del inmueble sito
en PARTIDA CALAMÓ, 48 de esta localidad; que se entiende otorgada salvo
el derecho de propiedad y sin perjuicio
del de tercero.
DESPACHO EXTRAORDINARIO PRIMERO:
La Junta aprueba la prórroga por un año
del contrato suscrito el 29 de mayo de
2012 con D. José Adsuara Peset y Dª
María Victoria Ibáñez Palomero, de arrendamiento del local en planta baja
sito en la Avenida Mediterráneo, 35,
esquina C/ L'Alguer, que se está destinando a la Tenencia de Alcaldía de los
poblados marítimos de Burriana, hasta
el 30 de abril de 2018.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 22-0617
La JGL incoa a los HEREDEROS DE D.
MANUEL VICENT BELTRAN, como propietarios de la parcela 267 del poligono 48, así como a D. MANUEL y a Dª
MARIA ROSA VICENT BAMBOY, como
propietarios de las parcelas que seguidamente se relacionan, expediente
para la restauración de la legalidad urbanística por la realización de los actos
de edificación o uso del suelo consistentes en el vallado de las citadas
parcelas, ubicadas dentro de la zona

de protección viaria de la CV-18, P.K.
6+600: Parcelas 225, 241, 242, 243,
244, 245 del Polígono 48.
La Junta desestima las alegaciones formuladas por D. Jorge Aymercih Cerezo
y Dª. Inmaculada Monsonis Mingarro,
en su escrito de fecha 13 de octubre de
2016, RE nº 14312.
La JGL concede a D. MANUEL VICENTE
ALCOCER CANTAVELLA, licencia para
legalización de obras consistentes en
el vallado de la parcela 114 del polígono 2, Ull Forques (travesía Cantera Vora
Riu) de este término municipal.
La Junta concede a DOLORES DOMINGO BADIA E HIJOS C.B, licencia municipal para legalización de ampliación de
la vivienda, sita en la avenida Jaume I,
núm. 2, conforme a expediente de LEGALIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA, de fecha 8 de junio de 2017
La Junta autoriza a DOLORES DOMINGO BADIA E HIJOS C.B, del edificio sito
en la avenida Jaime Chicharro esquina
avenida Jaume I, las siguientes segregaciones del local B1 de planta baja,
con una superficie de 29,59 m², quedando como resto de finca B (finca número 2; registral 45998) una superficie de 347,81 m² y la segregación del
local F1 de la planta primera, con una
superficie de 63,60 m², para su agregación a la vivienda descrita como finca
E, quedando como resto de finca F, una
superficie de 730,57 m² y resultando
una superficie de las fincas agrupadas E y F1 de 272,07 m², de los cuales
22,34 m² corresponden al zaguán y escalera sita en planta baja y 249,73 m²
corresponden a la escalera en planta
primera y vivienda.
La Junta declara restaurada la legalidad
urbanística infringida con la ejecución
de las obras consistentes en el vallado
de parcela 114, polígono 2, Ull Forques
de este término municipal, al haberse
solicitado licencia municipal para legalización de las mismas y de conformidad
con el informe emitido por el Arquitecto

municipal en fecha 14/06/17.
La JGL Autorizar al OBISPADO SEGORBE CASTELLON, la modificación contemplada en el Proyecto Básico modificado visado por el CTAC en fecha 26 de
mayo de 2017 que tiene por objeto la
eliminación del trastero de planta baja
para ampliación de la cochera y modificación de los huecos de fachada de la
misma planta de la Casa Abadía de la
Parroquia de la Merced a construir en
CR SANT PERE PASCUAL NUMS. 1719 de esta localidad.
La Junta concede a la mercantil IBERDRÓLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
SAU, , licencia de obra para zanja en
vía pública en C/ San Germán C/ Pie de
la Cruz y C/ Vinaralls, 2 de la localidad,
para canalización subterránea que permitirá renovar el cableado de alta tensión que conecta los centros de transformación denominados San Germán
y C/ Vinaralls.
La JGL concede a ALBARRAN ESCRIG,
JESUS y a RAMOS ORTELLS, RAQUEL,
la licencia de obras solicitada para
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA CON PISCINA en CR
DUBLIN NÚM. 3-3B de esta localidad,
según proyecto presentado y obrante
en el expediente.
La JGL deniega la licencia de obras solicitada para la construccion de una
CASETA DE APEROS en POLÍGONO 20
PARCELA 166 en base a las consideraciones efectuadas en la parte expositiva de este acuerdo, y de conformidad
con el el informe emitido por el arquitecto técnico municipal.
La Junta DA CUENTA DE LAS DECLARACIONES RESPONSABLES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 6750/2017,
7015/2017, 7024/2017, 7030/2017,
7174/2017, 7178/2017, 7365/2017,
7369/2017, 7444/2017, 7578/2017,
7594/2017, 7597/2017 Y 7694/2017.

Agenda
HORARI AUTOBÚS BORRIANA · PORT · GRAU / BORRIANA · CASTELLÓ
BORRIANA- Rda. Pere IV / CASTELLÓ – Pl. Jutge Borrull (parades inicial i final)
EIXIDA DE BORRIANA PORT GRAU......
8.20 ..........................PORT·RATLLA·GRAU
9.20 ...........................................GRAU·PORT
10.20 ........................................PORT·GRAU
11.20 .......................GRAU·PORT·RATLLA

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

12.20 ........................................PORT·GRAU
13.20 ........................................GRAU·PORT
15.20 ........................................GRAU·PORT
16.20 ........................................PORT·GRAU

HORARIS FINS A LA RATLLA
8.20......... 11.20............ 18.20............20.20

18.20 .......................PORT·RATLLA·GRAU

BORRIANA·ALQUERIES
SANTA BÀRBARA

19.20 ................................................................

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

20.20 .......................PORT·RATLLA·GRAU

NOMÉS DIMARTS DIA DE MERCAT

LÍNIA BORRIANA · CASTELLÓ
Eixides
BORRIANA cap
a Castelló

Eixides
CASTELLÓ
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

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

DISSABTES
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

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

DIUMENGES I FESTIUS
8.00............ 14.00
9.30............ 16.00
11.00.......... 18.00
12.30.......... 20.00
TOTS ELS AUTOBUSOS TENEN PARADA A L’HOSPITAL DE LA PLANA
*NO CIRCULA DIUMENGES I FESTIUS

WEBS MUNICIPALS
www.burriana.es
www.bibliotecaspublicas.es/burriana
casaljove.burriana.es
adi.burriana.es
turisme.burriana.es
arxiu.burriana.es
sme.burriana.es
mam.burriana.es (Museu Arqueològic)
www.cmeviciana.es

cardenaltarancon.burriana.es
www.burrianacultura.es
www.juanvarea.es
www.cvdonaburriana.org
www.facebook.com/ajuntament.burriana
policialocalburriana.es
www.promocioeconomica.burriana.es
participa.burriana.es

Horaris atenció Tinència Alcaldia
Poblats marítims
· 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
· Divendres 9 matí a 13 hores Tinència Alcaldia

TELÈFON TAXI
ADAPTAT:
622 12 29 66

8.45............ 15.00
10.15.......... 17.00
11.45.......... 19.00
13.15.......... 21.00

FARMÀCIES
DE GUÀRDIA AGOST
Medina Badenes, Begoña
Carrer del Finello, 15....22 (agost), 2, 13(set)
Muñoz Melchor, Fco. Javier
Camí d'Onda, 41 .. 23 (agost), 3, 14(set)
Peirats Santa Agueda, Jose A
Carrer de La Tanda, 22 ..24 (agost), 4,15 (set)
Terradez-Fuster
Sant Vicent, 8 ...............25 (agost), 5 (set)
Terrádez Navarro, Jose E.
Federico Garcia Lorca, 19 .26 (agost), 6 (set)
Vernia Sabater
Progreso, 17 .................27 (agost), 7 (set)
Doménech Font
Maestrats, 28............. 30 (agost), 10(set)
Gascó Mussoles
Pl. de les Monges 12.20, 31 (agost),11 (set)
Lloris Carsi
Barranquet 22...... 21 (agost), 1, 12 (set)
Beltrán Martínavarro
Av,. Llombai, 1.........................29 (agost), 9
Almela Castillo
Calle del Raval, 6 ...................28 (agost), 8
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NAIXEMENTS
Paco Farregat Mañó
Youssef El Hajjami
Albert Usó Carceller
Júlia Usó Carceller
Eduardo Daniel Prodan
Alba Asensio Martínez
Celia Juan Barruguer
Diego Colbalán Socarrades
Jesús Trapero Villegas
Raúl Gabriel Pavel
Hernán Salvador Suller
Isabel Salvador Suller
Marc Palmer Vasquez
María Dolores Segarra Ros
Carmen Julieth Sierra Cortés
Raysa María Visan
Imran Sarbout Ben Hmidou
Nermin Fathallah
Ángel Hernández Gallego
Isabel Tortosa Rubert
Erik Nicolás Rodríguez

MATRIMONIS

DEFUNCIONS

TELÈFONS

JOSE VAREA FORCADA..........................79

Ajuntament de Borriana ........................964 51 00 62
Tinència Alcaldia Port .............................964 58 70 78
Policia Local ............................................... 964 51 33 11
Guàrdia Civil ............................................... 964 59 20 20
Jutjat ............................................................. 964 51 01 87
Serveis Socials .......................................... 964 51 50 14
Casal Jove ................................................... 964 59 16 92
Biblioteca Municipal................................ 964 03 39 61
Oficina d’Activitats Culturals ............... 964 83 93 17
Oficina de Turisme .................................. 964 57 07 53
P. Poliesportiu M ...................................... 964 59 10 02
Piscina Municipal ..................................... 964 59 14 00
INSS .............................................................. 964 51 28 54
Agència Ocupació i Des. ........................ 964 03 30 37
Ecoparc Municipal ................................... 628 49 10 88
CAP................................................................ 964 51 25 25
CEAM
(C. Especialitzat d’At. al Major)............. 964 33 40 90
ADI Servei d’atenció a la infància ...... 964 03 32 08
(de 0 a 3 anys, de 9 a 14 hores) ......... 630 71 70 97

SALVADOR PILES ALBERT.....................79
SECUNDINO FERNANDEZ RODRIGUEZ.95
DOLORES FERRER BELTRAN................66
JULIA NAVARRO CAPDEVILA.................91
VICENTE ZAHONERO GRANELL............87
ROSA MONFORT RIBES........................71
JOSE RAMON SAURA GORRIZ...............82
JUAN SERRANO RODRIGUEZ................84
FRANCISCO PERELLO LLACH................85
MERCEDES RAMOS SEGARRA..............69
VICENTE MARTINEZ FIGUEROLA.........81
RAMON HUBERTO VILLAR MONFORT.68
LUCIA GIL HUERTA................................65
JOSE GARCIA FANDOS...........................79
VICENTE MIRO GONZALEZ....................90
AGUSTIN PEÑA SERRANO....................70

• Marta Miravet Verde
i Franciso José Pérez Ramos

MANEL PEÑA SILVESTRE......................85

• Ester Judith Devis Felis
i Francisco José Sanseverino Torralba

JOSE MONZONIS PEIRO........................81

• Marta Boix Diago
i Jorge Abaso Balaguer
• Marta Dieste Rubert
i José Vázquez Parente

*INHUMACIONS AL CEMENTERI
MUNICIPAL

COL•LEGIS

CP Vilallonga ............................................. 964 55 84 90
CP Roca i Alcaide ..................................... 964 73 83 60
CP Penyagolosa ....................................... 964 73 83 55
CP Iturbi ...................................................... 964 73 83 65
CP Novenes de Calatrava ..................... 964 73 88 70
CP Cardenal Tarancón ............................ 964 73 88 75
Col·legi Salesià .......................................... 964 51 02 50
Col·legi Illes Columbretes ..................... 964 51 63 62
Col·legi Vila Fàtima .................................. 964 51 25 18
Col·legi Consolació .................................. 964 51 02 93
IES Jaume I ................................................. 964 73 89 35
IES Llombai ................................................ 964 73 92 65
Centre Educació Especial ...................... 964 73 87 95
Escola Permanent d’Adults ................. 964 59 10 01
Guarderia Infantil .......................................964 5102 41
Escola de la Mar ....................................... 964 58 61 60
Escola Taller ............................................... 964 51 03 61
CME Rafel Martí Viciana ....................... 964 03 32 30

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

• Claudia Balaguer Ferrer
i Miguel Ángel Carneros Dosdà

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 39 97 75
Ciutat Sanitària La Fe ............................. 964 86 27 00
Centre de P. Familiar .............................. 964 55 87 08
Salut Mental .............................................. 964 39 07 56
Creu Roja .................................................... 964 51 76 07
Hospital La Magdalena ......................... 964 24 44 00
Hospital Provincial .................................. 964 35 97 00

• Ivana Beltrán Guerola
i Rubén Sanahuja Picazo

DIVERSOS

• Carmen De Los Santos De las Flores
i Santiago Resurrección Daluz
• Consuelo Escrivà Burguera
i Fernando Luis Álvarez Roldán
• Verónica Gaspar Vives
i Daniel Capdevila Lázaro
• Núria Feo Álvarez
i Francisco García Fernándiz
• José Buonamisis Ruiz
i Francisco Miró Simó

• Laura Satiro Romero
i Santos del Olmo Sales
• Erika Ballester Verdegal
i Nilamón Felipe Nieto
• Iryna Nyzhnia
i Domingo Jesús Felguera Manzano
• Blanca Simarro Monfort
i Omar Zahrawl Joudi
• María Ángeles Zurera Gómez
i Javier Marzá Mata

Cementiri .................................................... 964 51 01 49
Centre Alq. Sta. Bàrbara ........................ 964 51 00 93
Junta Local Fallera ................................... 964 51 62 17
Ràdio Taxi ................................................... 964 51 01 01
Centre Cultural La Mercé ...................... 964 51 00 10
Parc Comarcal Bombers ...........................................085
Estació RENFE ......................................... 902 43 23 43
Magatzem Municipal ............................. 964 51 87 12
Mercat Municipal ..................................... 964 51 07 37
Síndicat de Regs ...................................... 964 51 45 51
Cambra Agrària (Consell Agrari) ......... 964 57 06 08
FACSA .......................................................... 964 51 28 00

CULTURA

Borriana presenta l'edició actualitzada
de l'obra d'Artur Perucho “*Ícar o la
impotència” a càrrec de Josep Palomero

E

l Saló salar de Plenaris de l'Ajuntament de Borriana ha acollit la
presentació de l'edició actualitzada d'“Ícar o la impotència”, obra de
l'escriptor i periodista borrianenc Artur
Perucho escrita l'any 1929, i que ara
s'ha renovat gràcies al treball de Josep
Palomero. Al costat de l'encarregat de
l'actualització de l'obra de Perucho,
han estat presents en l'acte, el també
escriptor borrianenc Joan Garí, el director de la Institució Alfons el Magnànim
Centre Valencià d'Estudis i Investigació,
Vicent Flors, l'alcaldessa de Borriana,
Maria Josep Safont i el regidor de Normalització Lingüística, Santi Zorío. Els
representants municipals han coincidit
en assenyalar la important labor de Josep Palomero “a l'hora de seguir recuperant i donant a conèixer els treballs

i, en moltes ocasions, la vida de borrianencs com Artur Perucho, que a causa

de l'exili forçat han estat durant massa
temps en l'oblit”.

Santa Bàrbara obri les seues festes
amb l'espectacular intervenció
artística de Juan Poré i Javi Capella

D

eia l'alcaldessa, Maria Josep
Safont, durant l'acte d'obertura de les festes de Santa

Bàrbara que “a voltes el terme pedania pot ser per alguns una miqueta
pejoratiu, però des d'ací us volem dir

que Santa Bàrbara és una de les parts
més importants de la nostra ciutat,
i amb aquest cartell anunciador i el
nombre de gent avui ací present queda reflectida la seua importància dins
de la vida de Borriana i el seu treball
per seguir dinamitzant cada estiu
l'activitat festiva de la zona”. Al seu
costat, el regidor Vicent Aparisi parlava sobre “aquesta gran novetat en
forma de cartell anunciador que visitants i habitants s'estan endinsant
a Santa Bàrbara, la qual cosa és un
reflex de les tradicions i les peculiaritats d'aquesta zona, amb els tarongers, la banya i, fins i tot, els coloms
que l'artista Juan Poré ha inclòs en
aquesta intervenció artística”.
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