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U

n estiu més, i després de la
confirmació que arribava amb
el lliurament de les Banderes
Blaves per a l'Arenal i Grau-Malvarrosa i la de Sender Verd per a l'Estany
de la Vila, conegut com a Clot de la
Mare de Déu, Borriana torna a comptar amb les màximes distincions per
la qualitat i conservació de les seues
platges, ja que a més dels reconeixements de l'Agència Valenciana de
Turisme, també han sigut creditores
de la bandera Ecoplayas, Q de Qualitat i Qualitur. I en aquesta ocasió, les
regidories de Medi Ambient i Turisme
de l'Ajuntament de Borriana han volgut que “eixes distincions que se'ns
atorguen gràcies a la cura i l'estat

de les nostres platges, facen partícips
a la ciutadania, ja que també el seu
comportament i bon ús de les instal·
lacions fan que cada any tornen a repetir-se, per això hem volgut comptar
amb els xiquets i xiquetes de la ciutat
per a l'acte d'hissada de les bande-

TURISME I MEDI AMBIENT

Les Banderes Blaves

I DISTINTIUS DE QUALITAT ONEGEN
UN ANY MÉS EN LES PLATGES DE L'ARENAL
I EL GRAU-MALVARROSA
Una vintena de xiquets i xiquetes participants del Campus Multiesportiu
van acompanyar als regidors de Turisme, Santi Zorío, i de Medi Ambient,
Bruno Arnandis en la hissada de les banderes en plena platja
res”. Així, al costat de les responsables del Campus Multiesportiu d'estiu, una vintena de xiquets i xiquetes
es desplaçaven fins a la platja de
l'Arenal per a ser ells i elles qui hissaren primer la Bandera Blava, i més
tard la resta de distincions a les platges de Borriana. Tal com explicava el
regidor de Turisme, Santiago Zorío,
“ha de seguir sent la combinació entre els treballs que des de l'hivern
duem a terme per a l'adequació de
les nostres platges i el bon fer i comportament dels usuaris i usuàries
de les platges el que ens faça seguir

creixent com a destinació turística de
primer nivell”. Per la seua banda, el
regidor de Medi Ambient, Bruno Arnandis també ha volgut destacar que
“igual que avui ens han acompanyat
xiquets i xiquetes per a la hissada
de les banderes, durant l'any també
han sigut moltes les famílies que han
pres part en les diferents campanyes
de conservació, informació sobre paratges naturals i iniciatives de plantació d'espècies autòctones, tot un
conjunt d'activitats que una vegada
més, ens fan creditors d'eixe Sender
Verd per a l'Estany de la Vila”.

Així, les Banderes Blaves ja llueixen
tant en el Grau i la Malvarrosa com
en la platja de l'Arenal, fruit de la
qualitat tant de les aigües com de
les platges, la qual cosa en paraules
dels representants municipals “és un
orgull i també un reconeixement a la
labor dels diferents departaments
municipals com a Via Pública, tècnics
de Medi Ambient i Turisme, serveis
de neteja, i col·lectius i associacions
que durant l'any treballen tant per a
la conservació dels espais naturals
com per a la bona gestió i estat de
les platges”.
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MEDITERRÀNIA POP UP MARKET

LA III EDICIÓ DEL MEDITERRÀNIA POP UP
MARKET ES TANCA AMB EL BON SABOR DE
BOCA TANT DE VENDES COM DE PÚBLIC
Les diferents activitats, concerts, tallers o desfilades han registrat un bon nombre
de públic mentre des de la Federació de Comerç també es valora
“positivament” l'apartat de vendes

L

a tercera edició del Mediterrània
Pop Up Market que per primera
vegada es va celebrar a Borriana en 2016, ha confirmat a l'esdeveniment com el referent del teixit
comercial local en els mesos d'estiu,
ja que durant tot un cap de setmana
van ser centenars les persones que
es van acostar fins a la zona de l'antic
càmping de l'Arenal per a gaudir tant
de la programació especial dissenyada, com dels productes i serveis que

la trentena de comerços locals oferien en els seus llocs.
Ja el divendres durant la vesprada-nit
el públic va començar a sumar-se a
la Mediterrània Pop Up Market pocs
minuts després de la inauguració en
la qual van estar presents tant l'alcaldessa, Maria Josep Safont, com
una nodrida representació municipal. El concert de Patxi Ojana va
reunir a un bon nombre d'aficionats
al flamenc que van aprofitar la seua

visita al mercat per a realitzar també les pertinents compres. El mateix
succeïa el dissabte amb la desfilada
de moda que va tenir lloc durant la
vesprada o el concert del Duo Twin’s
de la nit, així com els diferents tallers
i activitats per als xiquets i xiquetes
assistents. La nova il·luminació i una
renovada decoració també ha sigut
un dels atractius del Mediterrània
Pop Up Market, i molts i moltes van
passar per la zona de descans situa-

MEDITERRÀNIA POP UP MARKET

da en el centre del mercat, o pel photocall on immortalitzaven el seu pas
per l'esdeveniment.
Tal com destacaven des de la Federació de Comerç, que al costat de la
regidoria de Comerç són els organitzadors de l'esdeveniment, han valorat de forma “molt positiva aquesta
tercera edició, ja que el nombre de
vendes en la majoria de llocs que
oferien els seus productes i serveis
ha sigut bastant bona, i també hem
pogut comprovar com la programació alternativa que es dissenya per a
l'esdeveniment fa que cada any siga
més gent la que s'acosta fins a la
zona de l'Arenal per a gaudir d’aquest
Mediterrània Pop Up Market”.

rents regales i obsequis oferits per
diferents comerços i establiments
de la ciutat federats. Quan ja l'antic
càmping de l'Arenal recobrava el seu
aspecte habitual amb el desmuntatge de tota la infraestructura, el comerç de Borriana ja mira al pròxim

any per a tornar a celebrar el Mediterrània Pop Up Market, encara que
abans que arribe aquesta quarta edició, també tindran lloc altres esdeveniments organitzats per Federació i
Regidoria de Comerç, com la Fira de
l’Ecce Homo o la de Nadal.

Ha sigut aquest diumenge quan el
sorteig celebrat a última hora de la
vesprada tancava la tercera edició
del mercat estiuenc del comerç local
de Borriana, amb el sorteig de dife-
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MEDI AMBIENT

MEDI AMBIENT PRESENTA LA SEUA NOVA
IMATGE I LA CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ
SOBRE RESIDUS I ABOCAMENTS A L'ESTIU
per primera vegada a Borriana, amb
el que aconseguim que l'imagotip
reflectisca molt millor les característiques pròpies de l'entorn físic de la
nostra ciutat”.

E

l regidor de Medi Ambient, Bruno Arnandis, la dissenyadora
Amparo Saera i l'artista J.C de
la Torre “Artinwreck” han presentat
avui la nova imatge del departament de Medi Ambient municipal així
com la campanya de conscienciació
i sensibilització especialment pensada per als mesos d'estiu. Ha sigut
el màxim responsable municipal a
nivell mediambiental, Bruno Arnandis, qui ha començat explicant que
“després d'una anàlisi prèvia sobre
l'interès que en els últims dos anys
estan despertant les activitats i programacions de la regidoria de Medi
Ambient, el seguiment massiu que a
través de les xarxes s'està vivint en la
regidoria, vam creure que era el moment idoni per a encarregar un nou
disseny per a la seua imatge, més
modern, més atractiu i amb major
capacitat de reflectir en un Imagotip
la diversitat de flora, fauna i espais
naturals de Borriana”. A continuació
ha sigut l'encarregada de dissenyar
aqueixa nova imatge, la dissenyadora Amparo Saera qui ha realitzat
una exhaustiva explicació sobre “el
procés tant de recollida d'informa-

ció prèvia com de posterior disseny,
ja que vam entendre que calia fer un
pas més i anar més enllà d'un simple
logotip, per això el resultat final és el
reflex de combinar diferents imatges
representatives del medi natural que
envolta a Borriana amb el propi nom
de la regidoria, la qual cosa deriva en
el que coneixem com un Imagotip”.
Segons explicava Saera “existeixen
diverses possibilitats depenent de
la marca que es desitge reflectir en
una imatge, i si les grans marques
poden optar per un isotip en el qual
una imatge o uns determinats colors
ja serveixen per a identificar-la, en el
cas de la regidoria de Medi Ambient
calia combinar imatge i lletra perquè
quedara perfectament identificable.
Així, ens trobem amb una línia que
creua tot l'imagotip i que correspon
al recorregut que dibuixa el Clot de
la Mare de Déu o Estany de la Vila,
mentre que en la part superior s'incorpora la imatge d'una planta endèmica de Borriana com és la Centaurea
x sanchisiana malvarosae, una espècie molt propera el que es coneix
de forma comú com “margeneres” o
“punxeres” i que va ser catalogada

Però a més, dins de la presentació de
la nova imatge de la regidoria, també
s'ha volgut fer pública la campanya
per a l'estiu de 2018 sobre “la perillositat i riscos que suposa dipositar
brossa, i especialment plàstics, en les
nostres platges o paratges naturals”,
com explicava Arnandis. Al seu costat, l'encarregat de realitzar la imatge
de la campanya, J.C de la Torre “Artinwreck”, explicava que “abans d'iniciar el disseny de la campanya vam
realitzar un xicotet procés de briefing
perquè quedara clar que volíem incidir en la perillositat d'abocar o dipositar plàstics prop del mar, per això la
imatge va acabar sent un peix format
per diferents residus d'aquest material que vam trobar sobre les mateixes platges de Borriana”. A més, també ha afegit que “l'objectiu era fer que
la campanya fora cridanera a nivell
d'imatge, per això també s'incorpora
una línia groga que creua tot el cartell
a manera d'advertiment, la qual cosa
sumat a la paraula “perill” evidència amb una simple mirada eixe risc
que volem traslladar a la ciutadania
sobre l'abandó de plàstics i restes
en la nostra costa”. Finalment, tots
dos dissenyadors han volgut “agrair
de forma especial a l'Ajuntament de
Borriana, i en concret a la regidoria
de Medi Ambient per apostar per artistes o professionals del disseny de
Borriana, ja que entenem que per coneixement de l'entorn i per la capacitat de comunicació directa, les campanyes d'imatge o publicitàries que
es realitzen tenen molta més capacitat de conscienciació i d'arribada al
conjunt de la ciutadania”.

RUTA DE LA TAPA

QUIN CAFÈ, EL ARENAL I MESTRAL S'EMPORTEN
ELS PREMIS DE LA IX EDICIÓ DE LA RUTA DE LA
TAPA DE BORRIANA

L

a Ruta de la Tapa de Borriana
contínua manifestant una gran
salut, tant pel que a participants
respecta, ja que enguany s'ha tornat
a batre el rècord amb fins a 45 establiments oferint la seua elaboració,
com a nivell de participació, ja que en
l'edició de 2018 s'ha aconseguit una
xifra total de 39.868 tapes servides
entre tots els participants. Així, el
regidor de Turisme de l'Ajuntament
de Borriana, Santi Zorío, i la tècnic de
l'àrea s'han desplaçat fins a cadascun dels tres restaurants premiats
per a lliurar de primera mà els guardons i distintius que a partir d'ara
podran lluir en els seus propis establiments. A manera de podi, el primer restaurant a rebre el guardó com
a tercer més votat en la Ruta de la
Tapa de 2018 ha sigut el Restaurant
Mestral, amb la seua elaboració “De
la Llotja al Plat”, mentre que segon
ha sigut el Restaurant l'Arenal del
Port de Borriana amb el seu “Eriçó de
l'Arenal”, que també ha rebut el seu
guardó de mans del regidor de Turisme. Finalment, la visita ha correspost a Quin Cafè, que per segon any
consecutiu ha aconseguit el major
nombre de vots realitzats pels i les
comensals de la Ruta de la Tapa de
Borriana, gràcies a la seua tapa “Quin
Esclafit”. Així, Zorío ha volgut “agrair
tant als tres restaurants guanyadors
com als altres 42 per seguir apostant per les Jornades Gastronòmiques que cada any es desenvolupen
a Borriana, i per seguir fent créixer
la Ruta de la Tapa fins al punt de superar-nos cada any quant a nombre
de restaurants participants i també
quant al nivell de les elaboracions de
cada establiment”.
D'altra banda, des de l'Oficina de Turisme de Borriana ja s'ha informat a
les persones afortunades en el sorteig que cada any també premia als i
les comensals. Així, Sara Sabater ha

sigut l'afortunada amb el curs de sis
hores de navegació oferit per les Escoles de la Mar de la Generalitat Va-

lenciana, mentre que Maria Estíbalez
podrà gaudir d'un cap de setmana en
el Gran Hotel Peñíscola.
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BORJA-VILLEL: HONORIS CAUSA

BORRIANA PRESENT EN LA INVESTIDURA
COM A DOCTOR HONORIS CAUSA DE LA UOC
DE Manuel Borja-Villel

L

'alcaldessa de Borriana, Maria
Josep Safont, i la regidora, Cristina Rius, han realitzat un ràpid
viatge fins a Barcelona per a assistir
a l'acte d'investidura del Fill Predilecte de la ciutat, Manuel Borja-Villel, com a Doctor Honoris Causa de
la Universitat Oberta de Catalunya.
Tal com ha volgut explicar la mateixa Safont, “vam ser convidats per
part de la Universitat per a estar al
costat de Manuel Borja-Villel en un
acte tan important i emotiu com el
qual hem pogut viure, així que solament ens queda felicitar al fill predilecte de la ciutat de Borriana, així
com agrair-li la capacitat de portar el
nom de la nostra ciutat al voltant del
món, gràcies a la seua brillant carrera professional”.

Tal com s'ha fet públic des de la mateixa UOC, el principal motiu per a la
investidura de Borja-Villel ha sigut

“la capacitat per a reinterpretar,
modernitzar i acosta al conjunt de
la societat la funció dels museus, la
qual cosa suposa un pas més dins
de la seua trajectòria professional
dedicada a la contribució al món de
l'art”. A més, un altre dels motius per
a la investidura com a Doctor Honoris causa que des del departament
d'Estudis d'Arts i Humanitats de la
UOC, i en paraules del seu director, Joan Fuster, és la promoció que
Borja-Villel ha desenvolupat sobre
el concepte de Museu en Xarxa, ja
que ha aconseguit articular aquestes institucions artístiques amb
diferents agents socials i culturals.
Finalment, durant l'acte, els responsables de la UOC també van explicar que “des de 2008 és Director del
Museu Nacional Centre d'Art Reina
Sofía, un dels més prestigiosos centres del món dedicats a l'art modern
i contemporani” a més de valorar
en tot moment per a la investidura
que Borja-Villel siga “un defensor de
la noció de l'arxiu que trenque amb
la idea del museu com a propietari
únic d'una col·lecció patrimonial”, per
la qual cosa sempre ha “recolzat el
treball en xarxa, amb col·lectius, universitats i altres museus”.

OCUPACIÓ

LES 10 PERSONES BENEFICIÀRIES
DEL PROGRAMA EMCUJU-EMPUJU JA
DESENVOLUPEN EL SEU TREBALL EN 8
DEPARTAMENTS MUNICIPALS
Informàtica, Serveis Socials, Comunicació, Turisme, Ocupació, Biblioteca Municipal,
Medi ambient i Igualtat són les àrees que s'han reforçat per als pròxims 12 mesos

F

ins a vuit departaments municipals han vist reforçats els seus
recursos humans després de
l'inici de la implantació dels programes d'ocupació de la Generalitat Valenciana, Empuju i Emcuju, destinats
a persones joves menors de trenta
anys que durant els pròxims dotze
mesos prestaran els seus serveis en
les diferents àrees municipals per
a les quals es va realitzar el procés
de selecció de les candidatures. Així,
tres persones han passat a formar
part del conjunt de treballadores dels
Serveis Socials, mentre que en àrees
com a Informàtica, Turisme, Ocupació, Comunicació, Biblioteca, Medi
Ambient o Igualtat serà una persona
la que es destine a millorar i optimit-

zar cadascun dels serveis. Després
de les dues primeres jornades de
treball en la qual la gran majoria ja
ha començat a realitzar els treballs i
labors que duran a terme durant els
pròxims dotze mesos per als quals se
les ha contractat, la regidoria d'Ocupació ha volgut realitzar una xicoteta recepció i benvinguda per a la deu
noves incorporacions, en les quals
han estat present tant la regidora de
l'àrea, Maria Romero, com la mateixa
alcaldessa, Maria Josep Safont, que
una per una han anat xarrant i preguntant per aquestes primeres jornades de treball a cadascuna d'elles,
després del qual han explicat que
“veiem que la incorporació a les dinàmiques de treball és en tot els casos

bastant òptima, fins i tot hem pogut
guanyar temps respecte a anys anteriors i les noves contractacions ja estan al servei de la ciutadania de Borriana setmanes abans del que es va
poder fer en 2017”. A més de donar la
benvinguda, ambdues representants
municipals han volgut “tendir la mà
perquè qualsevol problema, dubte o
situació que puga sorgir siga solucionada des del primer moment, per
a això s'ha assignat un treballador
o treballadora de cada departament
perquè siga qui guie inicialment a les
noves treballadores i que, estem segures, que aconseguirà que el treball
en cada àrea municipal que ha reforçat siga encara més òptim i ràpid”.
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MERCAT MUNICIPAL

S'INICIEN LES OBRES DE REMODELACIÓ
DEL MERCAT MUNICIPAL DE BORRIANA

L

'alcaldessa de Borriana, Maria
Josep Safont, i la regidora de
Comerç, Maria Romero, es van
desplaçar fins el mateix edifici del
Mercat Municipal de Borriana per tal
que la màxima representant municipal signara, in situ, l'acta de replanteig per a que es puguen iniciar les
obres de remodelació de l'edifici, que
com ha explicat la regidora de Comerç
“són la principal actuació que es durà
a terme al Mercat, ja que era del tot
necessari extreure de la coberta de
l'edifici totes aquelles parts que contenen amiant”. Segons han explicat
ambdues representantes municipals
“els comerciants del Mercat han estat informats en puntualment de les
actuacions, períodes d'execució i característiques dels treballs, i a mesura que avancen les labors de retirada
de la coberta, també els mantindrem
informats en tot moment”.

BORRIANA INFORMA AL DETALL ALS VENEDORS
DEL MERCAT SOBRE LA GESTIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DURANT ELS PRÒXIMS 3 MESOS

L

'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, i la regidora
de Comerç, Maria Romero, han
tornat a reunir-se amb els venedors i
venedores que disposen d'un lloc en
el Mercat Municipal de la ciutat, per a
analitzar l'actualitat de l'edifici municipal i acordar i traslladar els períodes

d'execució de les obres de la coberta,
que s'iniciaran a mitjan juliol. Però no
ha sigut l'únic punt tractat durant la
trobada, ja que a més també “hem
traslladat als adjudicataris dels llocs
la necessitat de seguir adaptant-nos
a una Ordenança Municipal que en alguns punts puga crear controvèrsia,

ja que precisament fa unes setmanes ja vam parlar amb ells i elles per
a l'adaptació de l'Ordenança als horaris, serveis i labors que en el Mercat
es realitzen, perquè tant els venedors
i venedores com els propis usuaris i
usuàries puguen gaudir a partir del
mes de setembre d'un servei municipal millor gestionat i adaptat a les
seues necessitats i reclamacions”.
Les representants municipals ja han
informat sobre “el compliment per
part de l'empresa encarregada dels
treballs en la coberta en la redacció
del pla d'extracció o del projecte global de l'obra, “així que esperem que
una vegada iniciades les obres, puguen estar acabades en eixe màxim
de dos mesos que s'havia plantejat
des del primer moment”.

CEAM

EL CEAM DE BORRIANA TANCA LA SEUA X EDICIÓ
DE LES JORNADES DE PORTES OBERTES AMB
UN MULTITUDINARI SOPAR DE PA I PORTA

E

l Centre Especialitzat d’Atenció
a Majors de Borriana ha tancat
un nou curs amb la celebració
de les quals ja són les desenes jornades de portes obertes que cada any
celebren durant el mes de juny per a
mostrar “tant el treball i les activitats
que realitzem durant l'any que s'han
pogut gaudir durant la setmana amb
les actuacions en el Teatre Payà o en
les exposicions que es poden visitar
en el Saló de Jocs del Centre, com tot
allò que podem oferir per a la gent de
major de Borriana que encara no ens
conega i vulga acostar-se el pròxim
curs a formar part del CEAM”, com
l'explicava el director Diego Becerra.
I fins a la plaça de la Mercè i el carrer Sant Pere Pasqual es van acostar
diversos representants municipals
entre els quals es trobava l'alcaldessa Maria Josep Safont o els regidors
Vicent Aparisi, Cristina Rius, Santi
Zorío, Javier Gual o Maribel Martínez
per a prendre part en eixe final de
festa que com es va poder comprovar durant la vesprada nit també va

comptar amb diferents actuacions
dels i les majors del centre.
Tal com es va poder comprovar durant la celebració del Pa i Porta en el
qual prop de 500 persones van voler
prendre part, i com explicava la mateixa alcaldessa de Borriana, Maria
Josep Safont “el CEAM suposa el ma-

jor i millor punt de trobada i de dinamització de la vida social del nostre
majors, així que veure que cada any
aconsegueixen reunir a més i més
gent en la seua setmana de portes
obertes, parla molt bé de la professionalitat i afecte amb el qual treballen
durant tot l'any”.
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PESCA

EL DIRECTOR GENERAL DE PESCA VISITA
BORRIANA I ARREPLEGA LES REIVINDICACIONS
DEL SECTOR PESQUER LOCAL

E

l Director General de Pesca de la
Generalitat Valenciana, Roger
Llanes, ha visitat avui el Port
de Borriana, i més concretament la
zona del molls de càrrega, la llotja o la
Confraria de Pescadors per a conèixer de prop les principals reivindicacions del sector a nivell local i “seguir
tendint-los la mà per a treballar de
forma conjunta en la implementació
o millora d'algunes de les infraestructures amb les quals ja compta
Borriana”, tal com explicava el regidor
de Pesca en la ciutat, Vicent Aparisi. Al costat d'ell, l'alcaldessa Maria
Josep Safont i la regidora d'Hisenda,
Cristina Rius, han volgut mostrar les
diferents parts de la infraestructura
pesquera de la ciutat en la visita prèvia que han realitzat a la Llotja, que el
mateix Llanes ha qualificat “com una
de les millors de tot el territori”. Precisament abans de reunir-se amb els
representants de la Confraria i el mateix Aparisi, han estat comentant “les
últimes novetats que ja la Conselleria
d'Infraestructures ha decidit implementar a Borriana, amb les obres en
el moll de càrrega i en la pròpia llotja,
o el projecte d'acostament entre el
Port i la ciutat que esperem siga una
realitat en els pròxims mesos”, com
recordava el mateix Aparisi.

CULTURA

EL CICLE DE TEATRE “A la Fresqueta”
DE LA TORRE DEL MAR REGISTRA UN
IMPORTANT AUGMENT DE PÚBLIC

Cada divendres del mes de juliol s'ha pogut gaudir d'una representació teatral
a l'aire lliure i de forma totalment gratuïta

L

a tretzena edició del cicle de teatre d'estiu a Borriana, rebatejat
fa tres edicions com “A la Fresqueta. Teatre a la Torre del Mar” ha
arribat aquest any a una creixement
pel que fa a públic que ha aconseguit
situarla com una de les edicions més
nombroses pel que fa a representacions teatrals a la ciutat. Tal com ja
es va fer en edicions, anteriors, cada
divendres del mes de juliol ha comptat amb una representació distinta, i
amb alguna de les millors companyies teatras a nivell estatal. Així, la sèrie de representacions començava el
dia 6 amb “Los Chimichangs Comedy
Band” de Juja Teatre, uns habituals

dels circuits culturals borrianencs.
Els va seguir el dia 13 l'actuació de
Manu Badenes amb “Els homes vénen de Mart i les dones de Venus”.
Divendres dia 20 va ser el torn per a
la Troupe Malabó i el seu espectacle
“Oníricus” dirigit a tots els públics.
Tancava el cicle el darrer divendres
del mes de juliol, l'actuació de la

Compañía Aérea amb “De todas las
bellas las más bellotas”.
Tal com ha volgut resumir el regidor
de Cultura de l'Ajuntament de Borriana, Vicent Granel, “un any més
hem aconseguit portar fins a Borriana quatre representacions ben distintes entre elles, de primer nivell i
que, vist l'èxit de públic, han sigut de
l'agrat dels i les borrianenques que
cada divendres del mes de juliol han
pogut gaudir d'actuacions gratuïtes,
a l'aire lliure i en un paratge privilegiat com n'és el Clot de la Mare de
Déu. El cicle “A la Fresqueta” promet
teatre de qualitat i per a tots els públics durant molts anys”.
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COMERÇ

BORRIANA I LA FEDERACIÓ DE COMERÇ LLIUREN ELS TRES PREMIS DE 500 EUROS DEL SEU
SORTEIG “COMPRAR A BORRIANA TE PREMI”.

E

l Saló de Plens de l'Ajuntament
de Borriana ha acollit l'acte de
lliurament dels tres xecs valorats en 500 euros per a les tres persones afortunades que, durant les
últimes setmanes, van emplenar la
seua butlleta de participació després
de realitzar les compres en fins a sis
establiments federats de la ciutat.
Així, han sigut l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, i el Tinent
d'Alcalde Vicent Granel els qui han
volgut estar presents al costat dels
representants de la Federació, Carlos
Capella i Raquel Ninot, per a fer lliurament de cadascun dels tres premis.
Tal com explicava Safont “avui hem
d'agrair tant el treball de dinamització comercial de la Concejalia i la
Federació de Comerç, com a les tres
premiades per demostrar que a Borriana tenim tot tipus de productes a
la venda i que han confiat en els co-

merços de la ciutat a l'hora de realitzar les seues compres”. Així, Glòria
Olivares, Mireya Vicent i Maria Dolores Silvestre s'han emportat a casa

el seu “gran” xec i podran realitzar les
compres en algun dels establiments
federats de Borriana per valor de 500
euros.

LA CINQUENA SESSIÓ DELS “Desdejunis
al Comerç” SE CENTRA EN L'ASSESSORIA
FINANCERA PER A COMERÇOS LOCALS

E

l Restaurant A Bordo situat en
la zona del Port de Borriana, ha
sigut el lloc triat per la regidoria
de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Borriana per a la celebració
de la cinquena sessió dels “Desdejunis al Comerç” en la segona edició de
la iniciativa que va començar a l'inici
de l'any. En aquesta ocasió, la temàtica triada per a la formació i ampliació
de coneixements per part dels i les comerciants de Borriana que han volgut
assistir, ha estat dedicada a les claus
dins del món de l'Assessoria Financera per a xicotetes empreses i emprenedors. Ha sigut l'assessor Josep
Romero qui s'ha encarregat de dirigir
tant una primera part teòrica refe-

rent als recursos econòmics i la seua
gestió dins de cada empresa o xicotet
comerç, així com de dur a terme una
dinàmica inicial de networking que
també ha tingut lloc durant la sessió
celebrada aquest mateix dimecres i
que se sol utilitzar per part de la direcció de cada sessió per a conèixer millor

als i les participants i, posteriorment,
traslladar les claus per a optimitzar la
gestió de la tresoreria de cada negoci,
empresa o comerç.
Tal com han informat des de l'organització dels “Desdejunis al Comerç”,
“vist l'èxit del passat any, enguany
es van ampliar la sessions a una per
cada mes de l'any, així que el pròxim
29 d'agost tornarem a reunir-nos,
en aquesta ocasió en el +Qué Cafè
de Borriana per a una nova celebració dels Desdejunis al Comerç,
que en eixa sessió de finals de mes
tindrà a el “Escaparatisme en el local Comercial” com a protagonista,
gràcies a l'especialista en la matèria
Olga Batalla.

TURISME

AJUNTAMENT I ASSOCIACIÓ D'HOSTALERIA
DE BORRIANA SIGNEN EL CONVENI ANUAL

L

'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, i el regidor de Turisme
de l'Ajuntament de Borriana, Santi Zorío, han rebut en el consistori als
representants de la Associació d'Hostaleria de Borriana per a signar el conveni anual de col·laboració. Ha segut
el president de l'Associació, Santiago
González qui ha estampat al costat de
l'alcaldessa la signatura en el conveni
que torna a suposar una subvenció de
fins a 3.000 euros. Com ha explicat el
màxim responsable de l'àrea turística
municipal, Santiago Zorío, “a més de la
quantitat del propi conveni, en aquest
2018 la regidoria ja ha pagat bona part
de les activitats, cites gastronòmiques
o esdeveniments que s'han celebrat

durant el primer semestre de l'any, per
això la subvenció suposa un pas més
en la col·laboració directa entre Ajun-

tament i Associació d'Hostaleria per a
seguir dinamitzant i promocionant el
sector turístic local”.
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ESPORTS

LA SEGONA EDICIÓ DELS ARENAL GAMES
DE BORRIANA ENALTEIX A Marcos Iriarte
ENTRE ELS MILLORS CROSSFITTERS

L

a segona edició dels Arenal Games
que el passat any s'estrenaven en
la ciutat de Borriana, ha tornat a
ser un èxit de convocatòria, tant de públic com de participants, ja que després
de les diferents fases eliminatòria, van
ser 150 les persones que durant dues
jornades s'han enfrontat a les diferents
proves. Ha sigut la zona del Mercat de
la Mar la que tant el dissabte com el
diumenge s'ha omplert d'afeccionats,
amics i familiars dels participants que
han desafiat a les altes temperatures
per a veure com el membre del Crossfit Runa, Marcos Iriarte Centro es feia
amb el primer lloc en la categoria Elit,
seguit de Pablo Sánchez Fauli del VLC
Crossfit i el belga Gregory Genov del CF
Finestrat. Mentre, en la categoria Màster +35 Jorge Álvarez i David Kurto han
acabat compartint el calaix més alt del
podi, que completava Alejandro Palmer. En Rx Masculí s'ha imposat Miguel Alegre, mentre que en la categoria

per equips han sigut Barbell, Entep &
Ferro Team, amb Angel DP, Nelson i
Mireia Cubertorer com components,
qui s'han portat el triomf. I en la categoria Scaled Femení s'ha imposat
Esther Gil Robles del Entep, seguida
de Marián Higón i Irene Barrachina.
La segona edició de l'Arenal Games
ha demostrat que tant la pràctica
com el públic segueix creixent, com

destacava el regidor d'Esports en
l'Ajuntament de Borriana, Vicent
Granel, “Borriana s'ha convertit en
referent total dels esports que es
practiquen a l'estiu prop del mar o
de les platges, així que aquest Arenal
Games ha tornat a confirmar que la
zona de l'Arenal, el Mercat de la Mar i
les platges de Borriana són l'escenari
perfecte per a acollir aquest tipus de
competicions”.

LA BANDA SIMFÒNICA DE LA FILHARMÒNICA
BORRIANA OFEREIX UN CONCERT PREVI A
LA PARTICIPACIÓ EN EL CERTAMEN D'ARANDA

L

a banda simfònica de l'Agrupació
Filharmònica Borrianenca va celebrar un concert en la plaça Major de Borriana per a donar a conéixer
les obres que presentarà en el certamen musical “Villa de Aranda”.
L'agrupació musical aposta per participar en el certamen musical com a
objectiu de l'inici de l'estiu. El Certamen Internacional de Bandes de música “Vila d'Aranda” celebra enguany
la seua XIX edició.
La banda simfònica va presentar per
al certamen musical, “Cien años de
Sospirs” de Santiago Quinto, “His-

Aquestes seran les obres que la banda
simfònica interpretarà aquest dissabte en la plaça Major per als assistents
al concert.

pània” del valencià Oscar Navarro,
“López-odero” del també valencià,
Ferrer Ferran, “The island of light” de
José Alberto Pina, i acabar amb el pasdoble local “Burriana” de M.Gimeno.

El regidor de Cultura, Vicent Granel, i la
presidenta de l'agrupació, Tica Isach,
van convidar als veïns i veïnes de la localitat a gaudir d'un concert gratuït, en
el qual es va poder veure el treball que
han realitzat els músics de la banda
durant els últims mesos. “Tenim molta il·lusió de participar en un certamen
diferent, en el qual els músics de Borriana puguen gaudir d'unes jornades
intenses de música”.

ESPORTS

LA II TRAVESSIA DE L'ARENAL
CONFIRMA A BORRIANA COM A REFERENT
EN LA PRÀCTICA D'ESPORTS AQUÀTICS
Carlos Rivera s'imposa en la categoria masculina amb un temps de 33:24,
mentre que la nadadora Carolina es fa amb el primer lloc en dones amb un temps
de 37:40 en una prova amb 350 participants

L

a platja de l'Arenal de Borriana
ha tornat a confirmar la capacitat de la ciutat de Borriana,
les seues instal·lacions marítimes i
les seues platges per a albergar tot
tipus de competicions esportives,
ja que en aquesta ocasió la segona
edició de la Travessia de l'Arenal de
Borriana s'han esgotat les 350 inscripcions previstes durant el període
previ. Quan encara faltaven uns minuts per a les deu del matí, els 350

participants prenien posicions per a
l'eixida de la prova, que s'ha desenvolupat en tot moment en el recorregut marcat per l'organització del SME
i el club VilaSwim just en la platja de
l'Arenal. Fins allà s'han desplaçat
tant el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Borriana, Vicent Granel, com
del Poblats Marítims, Vicent Aparisi,
qui han explicat que “una vegada
més, els esports aquàtics i els que
es practiquen en les aigües del Mediterrani o en les platges han mirat
avui a Borriana, ja que la gran organització prèvia ha fet que s'esgotaren
les inscripcions i que la prova s'haja
convertit en èxit tant de participació
com en el seu desenvolupament, ja
que en poc més de mitja hora la gran
majoria de nadadors i nadadores
han completat els 2.500 metres dels
quals constava aquesta II Travessia
de l'Arenal. Just en el moment en el
qual els primers classificats creuaven la meta, amb Carlos Rivera del

CN Sant Vicente al capdavant, Víctor Benages com segon classificat
i Fernando Ferrer tercer en la categoria masculina i Carolina Pradas
del CN Castalia Castelló com a guanyadora de la femenina, seguida de
Rosa Martínez y Alma Martínez, els
i les més xicotetes també han tingut
l'oportunitat de participar en la seua
pròpia competició, ja que s'havia preparat una travessia d'un total de 300
metres per a xiquets i xiquetes.
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CULTURA

LA PRIMERA EDICIÓ DEL TORNEIG PRESENCIAL
DE GAMERS DE CLASH ROYALE RESULTA UN
ÈXIT PEL GRAN NIVELL DELS I LES PARTICIPANTS
tacular creixement entre la gent jove
també de la ciutat de Borriana, per
aqueixos vam creure important organitzar al costat del col·lectiu Borriana
E-sports un torneig presencial, ja que
són ells i elles mateixes les que sempre prefereixen participar al costat
d'uns altres i altres afeccionades a un
mateix joc veient-se cara a cara i compartint l'experiència”.

L

a Llar Fallera de Borriana ha acollit el I Torneig Presencial Ciutat
de Borriana dedicat als e-games,
en aquest cas al joc Clash Royale, que
va aconseguir reunir a prop de 100
participants, i que va acabar repartint
prop de 500 euros en premis, a més
dels obsequis i regals amb els quals es
premiava també als tornejos gratuïts
que van tenir lloc paral·lelament. I fins

a allí es van desplaçar tant l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont,
com el regidor Vicent Aparisi per a fer
lliurament dels diferents xecs amb els
premis establits per als tres primers
classificats. Tots dos van coincidir a
assenyalar, tal com ja havia indicat el
regidor de Cultura, Vicent Granel, en
la presentació de l'esdeveniment que
“els e-games estan tenint un espec-

El guanyador del primer premi valorat en fins a 300 euros va ser para
Borja Figueres de l'equip Supay,
mentre que segon classificat va ser
Srto Hayk de Nova sports que es va
portar 100 euros. A més, fins a Borriana van arribar jugadors del nivell
de quintana89, mànager de l'equip
ThunderX3 Baskonia i, segurament,
el personatge més conegut a nivell
estatal en aquest joc, així com Pedro
el Sabio, Jack el Simple, Niva i Jorge
de Wizards, o els germans Figueres
de X6tence.

NOVA CELEBRACIÓ D'UNA JORNADA
DE BAPTISME DE TOTS ELS ESPORTS NÀUTICS
A LA PLATJA DE L'ARENAL

E

l Servei Municipal d'Esports, els
clubs esportius nàutics de la
ciutat i les Escoles de la Mar de
la Generalitat han organitzat de forma conjunta la tercera Festa Nàutica
de Borriana en la qual tots els assistents a la platja de l'Arenal durant el
diumenge 8 de juliol, van practicar
gratuïtament tots els esports nàutics que es podien realitzar a la ciutat.
De 10 a 15 hores, els clubs i els
Escoles de la Mar van oferir activitats per a conéixer tots els esports
nàutics que van tindre a la platja de
l'Arenal com a marc privilegiat per a
la seua realització.

El regidor d'Esports, Vicent Granel,
va animar a tots els veïns i veïnes de
la ciutat, i també de tota la província que s'acostaren fins a la platja de
l'Arenal per a conéixer l'oferta d'esports nàutics que existeix a Borriana,
«única en tota la província de Castelló». L'organització de la Festa Nàuti-

ca va programar el desenvolupament
de la jornada tant en la mateixa platja
com a l'interior de l'aigua, i es van realitzar activitats d'iniciació de: caiac
de mar en piraigües individuals, paddle surf, rem amb fins a 3 embarcacions, windsurf i surf.
El diumenge de portes obertes en el
qual s'impliquen de forma directa el
Club de Surf Borriana, Windsurfing Club
Borriana, Club Regatas Athletic de Borriana, Club Paddle Surf i el Club Nàutic
de Borriana va completar l'oferta amb
les activitats a realitzar en la mateixa platja de l'Arenal, que es va tancar
aquest mateix dia a les 15 hores.

ESPORTS

ELS CAMPIONS I CAMPIONES DEL CLUB SDK
MUGENDO DE BORRIANA OFEREIXEN ELS SEUS
TROFEUS I MEDALLES EN L'AJUNTAMENT

M

arc Fonte amb dues medalles en Semi-contact i Light
contact; Alba Perelló amb
dos trofeus en No-contact i Formes;
Myriam Oyanguren amb medalla en
Semi-contact; Alba Mingarro amb
dos trofeus en Formes; Manel Mingarro amb trofeu en No-contact;
Martina Mesado amb dos trofeus en
Formes i No-conctact; Gladys Ceballos i Lucía Hernándiz amb trofeu en
Formes; Hugo García amb trofeu en
No-contact; Cristian Jiménez amb
dues medalles en Semi-contact i
Light-contact; Lucas Pérez amb trofeu en No-contact i l'entrenador de
tots ells i elles, Juan Antonio Guisado,
han visitat l'Ajuntament de Borriana
després del seu pas per l'Spanish
Open celebrat aquest mateix mes en
la localitat barcelonina de Castelldefels. Amb els i les familiars que no
han volgut perdre's l'acte, tant l'alcaldessa Maria Josep Safont, com el
regidor Vicent Granel, han conversat

distesament amb tots i totes elles
per a conèixer més d'a prop el dia a
dia d'aquesta pràctica esportiva i
els valors que des del club s'intenten transmetre en tot moment. Tal
com explicava el mateix entrenador,
“treballem amb una agenda que té

en compte tant els entrenaments
i pràctiques que es realitzen en el
gimnàs, com també totes les tasques
d'estudi o d'organització i col·laboració a casa que realitza cada alumne
i alumna, i que han de ser revisades
per mares i pares”.

18 | 19

CULTURA I S. SOCIALS

HOMENATGE EDUCATIU A JUAN GUAL ESTEVE
AMB EL I CURS INTERNACIONAL DE FLAUTA
DIRIGIT PER EUGENIA MOLINER

E

l I Curs Internacional de Flauta
“Juan Gual Esteve” dirigit per la
flautista borrianenca, Eugenia
Moliner és ja una realitat en la capital
de la Plana Baixa, després que la mateixa Moliner i la resta de professorat del curs, Savlador Martínez, Maria Bernat i Luís Arias l'inauguraren
amb el concert que celebrat a l'Au-

ditori Juan Varea . Tal com explicava
el regidor de Cultura, Vicent Granel,
“estem molt contents amb poder
acollir un curs d'aquestes característiques, ja que està dirigit per la figura
d'Eugenia Moliner, una borrianenca
internacional que ha triat Borriana
per a atraure músics de primer nivell
per a impartir aquest curs. És una

oportunitat que Borriana ha d'aprofitar culturalment”. Per la seua banda
el regidor Javier Gual, expressava la
seua “emoció per que s'haja triat la
figura del meu avi, Juan Gual Esteve
per a donar nom a aquest curs internacional, i que a més siguen 20 joves alumnes els que en prenen part,
estic segur que faría sentir molt orgullós i feliç a “Gualet” com era conegut a Borriana”. Durant cinc jornades
l'alumnat del I Curs Internacional
de Flauta Juan Gual Esteve ha pogut assistir i gaudir de les classes
intensives en les instal·lacions del
Centre dels Arts Martí de Viciana. Va
ser el mateix Auditori Juan Varea, el
lloc que va acollir la interpretació del
concert de clausura del curs, junt al
qual es va fer entrega dels diplomes
acreditatius.

NOVA ASSOCIACIÓ DE PERSONES
AMB DIVERSITAT FUNCIONAL DE BORRIANA
Celebró el pasado 1 de Junio del presente su primera Asamblea en el AUDITORIO JUAN VAREA DE BURRIANA.

todos se decide crear comisiones de
trabajo (eventos, deportes, publicidad y marketing, etc.).

La junta gestora de la Asociación presento todo el trabajo realizado desde
Marzo cuando se creó la misma y se
explico a la ciudadanía de Burriana.

La transparencia en sus acciones y
organización de las mismas” porque
nadie es menos que nadie “

Se explicó la legalización y el registro en
las diferentes instituciones públicas:
Consellería de politiques inclusives,
alta en Ministerio de justicia, Ayuntamiento, etc.

L

a Asociación di-Capacitat de
Burriana, cuyo fin principal es
trabajar por la mejora de la calidad de vida de las personas con diversidad funcional y de sus familias
(el sueño de di).

Se acuerda enviar a los socios una
encuesta para ver las necesidades
y así poder marcar prioridades y una
hoja de ruta para el trabajo de la Asociación.
Para que todos participemos en la
asociación y el trabajo se haga entre

PD: Os iremos informando del trabajo y de las próximas actividades y
eventos de di.
Para hacer realidad el sueño de di, se
necesita de la participación y de la colaboración de todos, SU LEMA ES: “HOY
SOY YO, MAÑANA PUEDES SER TU”
CONTACTO:
dicapacidadburriana@gmail.com
FACEBOOK:
www.Di-capacitat Burriana

POLICIA LOCAL

LA URCE FINALIZA EL CURSO ESCOLAR
2017/2018 PREPARANDO LA AGENDA
PARA 2018/2019
Durante este año han pasado por las diferentes actividades de la URCE de Borriana
cerca de 5.500 niños y niñas para aprender sobre Educación Vial, Convivencia
Ciudadana o Ciberbullying

C

on la llegada del final de curso y las mochilas a punto de
ser aparcadas por el verano,
la Unidad de Relaciones con la Comunidad Escolar de la Policía Local
de Borriana da cuenta de lo que han
sido sus actividades en colaboración
con los centros educativos de la Ciudad durante este curso. El cómputo
de niños y niñas que han participado
este año se eleva al total de 5.437
(hay que decir que la cifra se refiere
a participaciones, siendo posible que
grupos de alumnos hayan participado en más de una actividad), y el detalle de las actividades es el siguiente: 1504 niños y niñas han recibido
clases de Educación Vial, 1.276 nos
han visitado o participado en actividades de conocimiento del cuerpo

de seguridad, 584 han participado
en clases de Convivencia Ciudadana
y Civismo, 417 jóvenes recibieron
nociones para prevenir la Violencia
de Género, otros 1.301 aprendieron
a usar las redes sociales y el internet
de forma responsable, y a prevenir
el Ciberbullying, y 355 niños y niñas
de nuetra Ciudad participaron en el
Concurso de Dibujo Navideño sobre
Seguridad Vial. Estas cifras, similares
a la de años anteriores, dan cuenta
de la consolidación del servicio de
la URCE tanto en los centros escolares, ya acostumbrados a participar
con sus agentes, como en la propia
Policía Local, donde se ha convertido
en su principal herramienta de integración, no sólo en el ámbito escolar
sino también en la comunidad veci-

nal. Pero quien no va a colgar la mochila es la propia URCE, que ya trabaja
en la agenda de actividades escolares del año 2018/2019, dispuesta a
seguir haciendo amigos en nuestros
colegios y con un verano por delante
donde también van a seguir trabajando, por ejemplo, colaborando con
el Servei Municipal d'Esports en las
salidas que tiene programadas, o en
diferentes actividades extraordinarias, como excursiones y salidas ciclistas, en la que los agentes procurarán
dar seguiridad para que la protagonista sea la diversión. Se cierra así
un curso exitoso, durante el cual la
Asociación Nacional de Jefes y Mandos de la Policía Local distinguió a la
Policía Local de Borriana con el "Premio a las Buenas Prácticas", gracias a
la URCE y a la acogida y colaboración
que le ha prestado toda la comunidad escolar, incluyendo alumnado,
profesores y profesoras , madres y
padres y centros escolares. De este
modo la URCE se despide de los centros escolares hasta el próximo curso, esperando del mismo que sea tan
provechoso para todos como el que
acaba de finalizar.
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HISENDA I ECONOMIA

ÀREA ECONÒMICA-INTERVENCIÓ
Anunci
Per la Sra. Alcaldessa-Presidenta de l'Ajuntament de Borriana, es FA SABER:
Que per resolucions amb número 1907 de 19 de juny de 2018 i número 2237 de 6 de juliol de 2018 s'ha resolt
l'aprovació dels Padrons Fiscals referits als tributs que a continuació es detallen:
Impost sobre Béns Inmobles 2018 (Urbana, Rústica i Característiques Especials)
Impost sobre Activitats Econòmiques 2.018
Que la duració del període de cobrament dels rebuts corresponents als padrons referenciats, així com la seua
forma de cobrament, ha quedat establida com seguix:
a)EN PERÍODE VOLUNTARI: Del 17 de juliol de 2.018 al 5 d'octubre de 2.018, ambdós inclosos, tots els dies
hàbils en qualsevol de les oficines de les entitats col·laboradores CAIXA RURAL SAN JOSE DE BORRIANA, CAIXABANC-LA CAIXA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria “BBVA” i BANC DE SABADELL prèvia presentació en les
mateixes del document de pagament expedit per l'Ajuntament de Borriana, el qual serà remés als simples efectes de facilitar el pagament al domicili de l'obligat que no tinga domiciliat el pagament (sense que tal enviament
supose notificació de la liquidació) o podrà ser arreplegat en el SERVICI MUNICIPAL DE RECAPTACIÓ ubicat en la
planta baixa de l'Ajuntament d'esta localitat.
Per als rebuts domiciliats es fixa un càrrec en compte de la mitat de la quota líquida plasmada en padró el dia
23 de juliol de 2.018 i un segon càrrec per la quota diferencial (quota líquida de padró bonificada en un 1% i fins
a un màxim de 10 € menys l'import satisfet en el primer càrrec) en data 21 de setembre de 2.018. Si per causes
imputables a l'interessat no es fera efectiu l'import del primer càrrec domiciliat, es perdrà el dret a la bonificació,
procedint a requerir l'import íntegre del deute en el segon càrrec.
Els esmentats documents només tindran el caràcter de justificant de pagament quan estiguen segellats per
alguna de les esmentades Entitats Bancàries col·laboradores.
b)EN PERÍODE EXECUTIU: transcorregut el termini en període voluntari sense haver fet efectiu el pagament,
s'iniciarà el procediment de constrenyiment, incrementant-se el deute amb el recàrrec, interessos de demora,
costes i gastos que s'originen.
El que es fa públic perquè sen prenga coneixement i per a notificació als interessats, amb indicació que els esmentats padrons es troben exposats el públic en l'Àrea Econòmica per període de quinze dies a comptar del dia de
la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província, tal com disposa per art.102.3 de la 58/2003,
de 17 de desembre, General Tributària , art. 12 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova
el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, i art. 70 de l'Ordenança Fiscal General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels Ingressos de Dret Públic de l'Ajuntament de Borriana.
De conformitat amb el que disposa l'art. 14 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, contra les liquidacions incorporades en els esmentats padrons, podrà
interposar-se recurs de reposició davant de la Alcaldia-Presidència d'este Ajuntament, en el termini d'un mes
a comptar de la finalització del període d'exposició pública indicat en el punt anterior, sense perjuí de poder
interposar qualsevol altre que resultara procedent.
Burriana, a 6 de juliol de 2.018
LA REGIDORA DELEGADA DE HISENDA
Cristina Rius Cervera

OPINIÓ

BORRIANA EN VERANO

L

ejos de lo que pueda parecer,
el verano en Burriana es una
temporada de intenso trabajo y
gestión para el consistorio, tanto en
la propia ciudad como, muy especialmente, en los poblados marítimos.
Es por ello que los Socialistas estamos muy pendientes de que nuestras playas, servicios y todo aquello
que es de competencia municipal
esté siempre en las mejores condiciones posibles para el disfrute de
los ciudadanos y de los numerosos
visitantes que recibimos.
LIMPIEZA VIARIA
Como ustedes ya saben, recientemente el contrato para la limpieza de
la vía pública ha sido mejorado gracias a la gestión de los Socialistas. Lamentablemente, en alguna ocasión
y por causas ajenas a este servicio,
nos encontramos con muestras de
comportamientos poco cívicos, pero
no dejamos de estar pendientes para
corregirlos.
Resulta absolutamente ridículo que
la oposición, encabezada por el PP,
se dedique a criticar la falta de limpieza, cuando resulta que estamos
trabajando con la misma empresa
que ellos, pero en este caso intentando conseguir mejoras en cada
renovación de las contrataciones.
Mientras ellos sumieron a Burriana
en el más puro abandono, los Socialistas sí que nos hemos preocupado
por ampliar y mejorar el servicio de
limpieza, pese a quien pese. Ahora
bien, no dejamos de estar atentos,
siempre realizamos revisiones y estamos muy pendientes de que se
cumpla todo lo establecido en materia de limpieza y acondicionamiento
de la vía pública.
Les pedimos disculpas por las molestias que hayan tardado en ser
atendidas, por supuesto, y no duden
que estamos a su servicio y trabaja-

mos para su bienestar, digan lo que
digan otros.
BANDERA AZUL
Precisamente dicha dedicación, y de
manera especial desde Vía Pública,
ha valido un año más el otorgamiento de la Bandera Azul a las playas de
Burriana, tanto la del Arenal como la
del Grau-Malvarrosa, dónde la gestión socialista se ve y se nota con el
trabajo conjunto del Equipo de Gobierno y los reconocimientos que a nivel autonómico o estatal reciben los
parajes de Borriana, ya que también
el Clot de la Mare de Déu ha vuelto
a ser premiado con la distinción de
“Sender Blau”.
Es un orgullo poder llevar nuestra
costa al estándar requerido de calidad, lo cual evidencia que, a pesar de
infundios injustificados, hacemos las
cosas bien.
FIESTAS, FESTIVAL Y SEGURIDAD
Otro ejemplo muy importante de gestión y trabajo intensos, son las fiestas
que se desarrollan durante el periodo
estival. Así, ya se han celebrado las
fiestas del Carmen en el puerto de
Burriana, de las que hacemos una valoración muy positiva. Santa Bárbara
igualmente ocupa parte del calendario tradicional, como lo hacen Las fiestas del Grau, y estamos seguros de
que serán un éxito.

Dichos festejos requieren de coordinación y sobre todo seguridad, y
de modo más intenso durante la celebración del festival Arenal Sound,
que este año ha visto reforzado el
dispositivo oportuno, con la intención de que las molestias para los
vecinos sean las menos posibles y de
que todos puedan disfrutar al máximo de un evento que llena a Burriana
de juventud e ilusión.
La ilusión que los Socialistas ponemos
para que agosto sea un mes intenso
y vibrante en nuestra querida Ciudad
que mira al mar más que nunca.
MERCADO MUNICIPAL
Aun así no todo son fiestas, ni mucho menos. La agenda política no se
detiene, y por ello ya han empezado
las obras del Mercado Central, que
supervisamos constantemente para
que, lo antes posible, finalicen y esté
todo listo para continuar ofreciendo a la ciudadanía los productos del
mercado tradicional, que precisaba,
sin duda alguna, de esta actuación.
Como pueden ver, agosto para los
Socialistas no es un mes de vacaciones, sino un tiempo de trabajo muy
intenso para poder ofrecer y dar a
todos la mejor versión de Burriana,
que es la que el PSPV-PSOE quiere
conseguir con esfuerzo y dedicación.
Feliz agosto!
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TREBALL AMB COMPROMÍS

E

ncara que siga estiu i les vacances
són el tema central de molta gent,
altra ha d’aprofitar per poder reincorporar-se al mercat laboral. Això és pel
que Compromís lluita i manté també durant aquests mesos. Ara fa una setmana, deu noves persones han sigut contractades per l’Ajuntament de Borriana
durant tot un any amb l’objectiu de donar
feina als més joves, amb un sou digne
per formar-se en les seues professions,
i que després puguen eixir més formats
per més preparats al món laboral.
Fins a vuit departaments municipals
han vist reforçats els seus recursos
humans amb els programes d'ocupació destinats a persones joves menors
de trenta anys que durant els pròxims
dotze mesos prestaran els seus serveis
en les diferents àrees municipals. Una
inversió de la Generalitat i Ajuntament
de més de 227.000 euros per a millorar
l’experiència professional de les persones joves amb la col·laboració del nostre
ajuntament. Una aposta important que
es remonta a fa un any, quan altres sis
joves van treballar durant set mesos en
l’Ajuntament de Borriana, per a poder
perfeccionar la seua feina, i agafar l’experiència necessària per a poder accedir al món laboral. Una aposta que va
suposar més de 120.000 euros, i que
aquest any s’ha vist augmentada per a
que la contractació siga de deu persones. I no sols per als joves. Ara farà un
mes 16 persones han acabat la seua
contractació durant sis mesos, amb
una inversió de 213.000 euros, aquesta
vegada, dirigida a gent adulta, per retornar-los l’oportunitat al món laboral.
Una aposta que no s’havia fet mai en
aquest ajuntament amb l’objectiu de
millorar la situació laboral dels joves de
la ciutat. Més de mig milió d’euros sols
en contractacions per a millorar la vida
dels nostres veïns i veïns en matèria
d’coupació. El que volem que conega
la gent del municipi és que l’aposta per
l’ocupació a Borriana s’ha transformat
en els últims anys amb apostes com
el programes de contractació amb la
Generalitat Valenciana, o amb els taller

d’ocupació. Si varem explicar que l’any
2017 va ser el que més es va invertir
en matèria d’ocupació, amb més de 10
Programes d’Ocupació, i una inversió
d’un milió d’euros entre les diferents
administracions, aquest 2018 la perspectiva va en augment per a poder
oferir el millor servei als nostres ciutadans. El programa T’avalem amb 12
persones contractades per formar-se
en jardineria, 24 persones més al taller d’ocupació de turisme i animació, el
taller Et formem destinat a joves amb
risc d’exclusió social, amb 13 persones
més, i sumem. Feina i més feina, que es
tradueix en persones de Borriana contractades. Feina transparent, i directa,
mentre altres es dediquen a difamar i
centrar-se en problemes que ells mateix inventen.
A això cal sumar-li, la contractació de
97 persones per als propers mesos.
Més de 190.000 euros que subvenciona el Servei Estatal Públic de Treball
(SEPE) per a contractar a quasi 100
persones, amb una aposta molt important per a que durant l’estiu aquestes
persones que es dediquen a la taronja,
puguen tindre un treball durant els propers mesos.
I parlant de feina, el passat mes de juliol varen començar els treballs de la
coberta del Mercat Municipal. Coordinar obres, comerços, veïns i veïnes, i

serveis públics. Tot d’una, per a que el
nou mercat siga més sostenible, i que
la refrigeració, i els serveis siguen millor
del que estan ara. Ningú va dir que fora
fàcil, però entrar en els FEDER, suposa
entrar a gestionar una inversió necessària per a Borriana.
Després de molt parlar i llegir, la coberta
del mercat es substitueix. Una grua és
l’encarregada de donar una imatge més
moderna al nostre mercat, però sobretot, més sostenible. I mentre, Borriana
ha de seguir treballant per recuperar la
imatge que totes i tots volem. Per això,
seguim treballant en els projectes immersos en els FEDER, com l’entorn de
Sant Blai, el carril bici de la carretera del
Grao, el pàrquing i carril bici cap a l’estació de ferrocarril, el barri de La Bosca,
el refugi antiaeri del Camí d’Onda, el
Museu Faller... són projectes en la ment
dels borrianencs i borrianenques per
fer-los realitat.
Cal treballar sense parar per a que els
projectes que Borriana ha aconseguit
es materialitzen, i sobretot, els puguen
gaudir els nostres veïns i veïnes. Si vols
participar i proposar, no dubtes en posar-te en contacte per a fer de la nostra
ciutat, un projecte comú.
Informa’t i contacta a:
borriana.compromis.net
borriana@compromis.net

OPINIÓ

PER UNA GESTIÓ MÉS EFICIENT I JUSTA

D

es de Se Puede Borriana continuem treballant, tot i l'arribada de l'estiu, per acostar el
govern municipal a la ciutadania i que
les seues peticions siguen executades amb la major celeritat possible.
Per això des de la Regidoria de Participació Ciutadana s'està treballant
amb els Serveis Socials de l'Ajuntament i amb Càritas i Creu Roja amb
la finalitat de dinamitzar els recursos
disponibles a favor d'una gestió més
eficient i justa.
Estem treballant en la ubicació conjunta dels serveis socials de manera
que puguen atendre totes les necessitats de la ciutadania en un sol espai
amb garanties de qualitat.
De la mateixa manera, des de la Regidoria de Participació Ciutadana
s'estan demanant els informes tècnics pertinents en cooperació amb
una associació per a dur a terme la
creació d'un centre de respir a Borriana, com ja tenen ciutats pròximes
com Castelló.
D'altra banda, juntament amb la Taula de Participació del Consell Social de
Borriana s'estan treballant les peticions del Consell Social per a, després
de ser avaluades tècnicament, siguen
dutes a terme pel govern municipal.

Com ja vam explicar a l'abril, des de la
Regidoria de Participació Ciutadana
s'ha realitzat una extensa ronda de
reunions amb diverses associacions
de la nostra ciutat per a conéixer les
seues propostes, en algunes de les
quals ja estem treballant conjuntament per a dur-les a terme.
Finalment, des de la Regidoria de
Participació Ciutadana s’està realitzant una avaluació exhaustiva de
les necessitats d'accessibilitat dels
diferents locals i edificis municipals,
juntament amb les associacions i col·
lectius implicats, amb la finalitat de
garantir l'accés de tota la ciutadania
a les instal·lacions públiques.
Des de la Regidoria de Sanitat, gràcies al reforç realitzat dels treballs de
prevenció al llarg dels mesos previs
a l'estiu, i que es mantenen encara
actius, contra la proliferació de la
plaga de mosquits, amb més de 700
embornals tractats i un elevat nombre d’altres actuacions puntuals, la
problemàtica ha quedat reduïda a
una situació residual, característica
d'aquesta plaga endèmica.
A Borriana, sí que es pot.
Si vols col·laborar amb nosaltres, envia’ns un correu.

#ABorrianaPodem
podemosburriana@gmail.com
podemosburriana.wixsite.com/sepuedeburriana
Canal d’Informació en Telegram: telegram.me/podemborriana
Facebook:
www.facebook.com/podemos.burriana
Twitter:
twitter.com/podemosburriana
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BURRIANA MERECE EL ESFUERZO

C

uando tomamos la decisión de convertirnos en servidores públicos lo
hicimos con el deseo de trabajar por
nuestro municipio. Con el compromiso de
esforzarnos para garantizar que Burriana
crece y avanza. Y con este objetivo, con el
deseo de garantizar soluciones a los problemas y de ofrecer oportunidades a nuestros vecinos trabajamos día a día.
Desde la oposición como desde el gobierno,
hemos reclamado al PSPV y a sus socios
que trabajo. Y lo hemos hecho ofreciendo
soluciones a problemas que no deberían
enquistarse:
Devolvemos ayudas de pobreza energética. Burriana ha devuelto en el último mes
las ayudas que el Consell le ingresó para
garantizar a decenas de familias de nuestro municipio el pago de los recibos de luz.
Sí, no han leído mal. Hemos devuelto más
de 22.400 euros porque el PSPV ha sido
incapaz de aprovecharlos. Y lo más grave
es que la devolución de este año se repite,
porque ya en 2017 devolvimos los fondos
concedidos. Creemos que hay soluciones y
así lo hemos propuesto, porque Burriana no
va sobrada de ayudas y no debemos desaprovechar aquellas que conseguimos.
Ayudas de dependencia caducadas. El colapso en Servicios Sociales ha provocado de
nuevo que solicitudes de vecinos de Burriana para optar a las ayudas de dependencia
queden caducadas. Pierden los vecinos a
manos de un PSPV que se niega a escuchar
nuestras propuestas para reforzar la plantilla y reformar el antiguo ambulatorio. Tenemos soluciones y hay fondos con los que
materializarlas. Falta la voluntad.
Suspendemos en limpieza. Pasear por
Burriana y no encontrar espacios degradados por el abandono de basuras es
responsabilidad de todos. Por ello hemos
propuesto al PSPV campañas ciudadanas
e informativas a nuestros ciudadanos que
promuevan la concienciación de todos.
Porque todos somos responsables de la
imagen de nuestra ciudad. Y también hemos reclamado mayor trabajo a pie de calle
de quienes son los responsables en velar y
hacer cumplir la normativa vigente. Mayor

concienciación sí, pero también mayor implicación de quien nos gobierna.
Plagas de cucarachas y ratas. La limpieza
viaria no es solo una cuestión estética, es
una obligación sanitaria. Bien lo saben los
vecinos que sufren la aparición de insectos
y roedores, especialmente los comercios
de alimentación y los negocios de restauración. Cuando los tratamientos que aplicas
no son efectivos para acabar con la plaga en
tu propiedad es que falla el servicio público.
Y es aquí donde el PSPV debería actuar para
evitar que terceros sufren las consecuencias de una negligente gestión. Hemos ofrecido reforzar tratamientos e incrementar la
inspección porque si las quejas se reproducen es porque algo falla.
El Consell convoca ayudas y el PSPV
no se presenta. Este mes de agosto nos
hemos encontrado con una resolución que
nos ha sacudido en la cara. La Conselleria
de Agricultura había convocado ayudas
para la mejora de caminos rurales y Burriana no recibirá un euro. Y no lo hará no porque haya resultado excluida de la convocatoria, lo hará, y es lo grave, porque quienes
habían de solicitarla han pasado de hacerlo.
Así de claro, así de duro. El PSPV ha dejado
perder unos fondos que hubieran permitido invertir en la mejora de caminos rurales.
Y lo más grave es que seremos ahora los
vecinos, de nuestros bolsillos, los que ten-

gamos que financiar este 'despiste'. Proponemos al PSPV que ya que son incapaces
de solicitar ayudas, al menos los ingresos
recibidos a través del IBI rústico se inviertan en la mejora y conservación de nuestra
extensa área de cultivo.
Diputación convoca un plan cerámico y el
PSPV lo ignora. La pérdida de opciones no
solo se ha limitado este agosto a las subvenciones para caminos rurales. Burriana
también ha perdido la oportunidad brindada por la Diputación Provincial para mejorar
entornos urbanos utilizando como base la
cerámica. La iniciativa auspiciada por la institución pasará de largo por Burriana porque
quien nos gobierna ni está ni se le espera.
Porque en lugar de atraer inversión para
generar oportunidades, el PSPV deja pasar
convocatorias negando a las familias mejoras, servicios y ocupación. Porque ante opciones de desarrollo prefieren caer en el estancamiento provocado por una política de
despachos que da la espalda a la ciudadanía.
Deseamos que Burriana cambie estos titulares por la llegada de oportunidades. Porque frente al bloqueo de la reforma del Plan
General de Ordenación Urbana, la parálisis
del Plan Especial de la Marjaleria, la pérdida
de los 16.600 m2 del Arenal o el abandono
de la Serratella, estamos convencidos de
que Burriana merece el esfuerzo, Burriana
tiene futuro.

OPINIÓ

PASEN SIN LLAMAR

LA ESTUPIDEZ TIENE LA MALA COSTUMBRE DE PASAR SIN LLAMAR. Y DE
QUEDARSE

C

uando estas líneas vean la luz ya
habrá finalizado una nueva edición del Festival Aenal Sound, que
de nuevo habrá colapsado nuestra ciudad, sus accesos y sus servicios,
Volverá a costar dinero a las arcas municipales (lo del coste 0 no se lo cree ni el
señor Gual, eixe que diu les cosses com
cal), a generar molestias en los vecinos,
pérdidas en bastantes comercios y a no
aportar nada a nuestra ciudad.

CIBUR
Solo falta que este año el elegido,
proclamado, escogido y seleccionado Sanchez nos premie con su visita
(puede venir en avión o en taxi) para
dotar al Festival de Inmunidad Plena.

Pero el próximo año volverán. A to-

Para disimular puede decir que ha venido a probar els coentets y decir que
era una visita gastronómico-cultural.

mientras gobierne PSOE, COMPRO-

mar lo que ya es suyo. El Arenal, per
al Festival.
Porque en Burriana hay barra libre,
MIS Y PODEMOS.
Pasen sin llamar.

El famoso PET (Plan Estratégico de
Turismo, no vayan a pensar mal) que
costó 18.000 euros y duerme en un
cajón, indicaba que el Arenal Sound
debía trasladar su ubicación y variar
sus fechas de celebración; pues ni una
cosa ni la otra, que para eso el equipo
de gobierno reconoció su incompetencia (como si alguien dudara) y don
Ximo y Colomer le dieron patente de
corso al festival y sus organizadores.

Volveremos a ver a los VIP's municipales pavonearse con las copas en la
mano, comprobando que el sabor de
las bebidas espirituosas que se sirven
es el adecuado y correcto.

¿Licencia de Obras? Eso es para los
ciudadanos de a pie, la empresa ni las
pidió, ni el equipo de gobierno se las
reclama. Hemos perdido dinero¡

Saldremos en la tele. ¿ Como ejemplo
del turismo de calidad? No. Como macrobotellón y turismo low-cost. Pero
se hablará de Burriana.

¿Ocupación del mobiliario urbano? Las
ordenanzas no lo permiten, pero el
Arenal ha llenado farolas, y nadie les
ha dado permiso. PSOE, COMPROMIS
Y PODEMOS, vendidos¡¡

Después el Festival se acabará.

de tres años ¿no cree que es hora de

Y Burriana se quedará como antes.
Como siempre, Porque el Festival no
ha aportado nada a nuestra ciudad.
Bueno, si. Gastos y mala imagen.

cambiar de cantinela?

¿Exceso de aforo? Y más porque no
quieren.

Y suciedad. Cuanta suciedad. Montones de suciedad.

Escucharemos un año más que el impacto económico del evento (el más
multitudinario de España) es de un
montón de millones, de los que Burriana y el 99% de sus ciudadanos no
verá ni una perra gorda.

Vamos con las PERLAS VERANIEGAS

“El trabajo en cada área municipal
que se ha reforzado será todavía
más óptimo y mejor” Maria José Safont y Maria Romero, el duo dinámico. El problema del Ayuntamiento de
Burriana y su paralisis no viene por los
funcionarios, sino por los dirigentes.

“Las unidades de ejecución A-13 y
A-14 son problemas heredados de
la anterior legislatura” Bruno “heredero universal” Arnandis. Después

“Hago un llamamiento a la paciencia durante el Arenal Sound” Javier
“Santo Job” Gual
Buen intento. Pero forasters vindran...
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LOS ACUERDOS QUE SE OLVIDAN

C

uando el actual equipo de gobierno de Burriana firma su
famoso acuerdo por Burriana,
afirmaba en uno de sus puntos que
"incluirá cláusulas sociales en los
contratos públicos". Hasta ahora no
sólo es que no se ha hecho, es que
no se ha comprobado nada. Se han
licitado las obras o los servicios sin
ni siquiera revisar que los trabajadores que prestan sus servicios en la
empresa están o no dados de alta,
que es lo que han trasladado a la alcaldesa y a Cs algunos vecinos con
los socorristas de la playa.
Se licitó el servicio de socorrismo de
la playa y lo ganó una empresa de
Tarragona. Comienza la temporada
de baños en la playa y jóvenes de
Burriana son contratados para realizar el servicio de socorristas. ¿Y que
hace el Ayuntamiento para asegurarse de que todo está bien? Nada de
nada, ni siquiera cuando le trasladan
posibles irregularidades algunos vecinos. Y por supuesto, la promesa de
las cláusulas sociales ha quedado en
el cajón del olvido como otras muchas promesas. Pero ocurre que la ley
de prevención y riesgos laborales
obliga a las empresas contratadas
a presentar determinada documentación a la empresa contratista, en
este caso a la administración, y entre otros documentos, el alta de los
trabajadores en la Seguridad Social,
pago de nóminas, formación de los
trabajadores y curso de prevención y
riesgos laborales entre otros.
¿Qué ha pasado con los socorristas? Según han trasladado a Cs, la
empresa no les había dado de alta
y lo ha hecho cuando desde Cs hemos denunciado públicamente lo
que estaba pasando. La empresa ha
subsanado los 10 días que le permite la ley dar de alta tiempo atrás a
los trabajadores, pero faltan 9 días
por cotizar según nos cuentan los

trabajadores. Vergonzoso, que desde el Ayuntamiento no se molesten en saber como se actuá en las
playas del municipio, ni siquiera que
pida los documentos que la ley le
exige.
¿Y qué pasa con el horario? Pues
que trabajan 54 horas a la semana,
es decir, 14 horas extraordinarias a
la semana, que cobran un euro más
caras que las horas normales. Éste
es el compromiso real que tiene el
equipo de Gobierno con las cláusulas sociales y el empleo de calidad.
¿Puede una empresa que contrata con la administración abusar de
sus trabajadores de esta forma y el
equipo de gobierno no hacer nada
por ellos?
Y lo peor son las condiciones lamentables en las que trabajan. Sólo se
les proporcionó un único uniforme

para utilizarlo todo la semana. En
la caseta no hay ni una triste nevera para poder tener agua fresca, los
jóvenes comienzan a trabajar a las
11 de la mañana y terminan a las
21 horas, todo el día, bajo el sol y en
una caseta prefabricada, sin bebida
fría y con un calor insoportable.
Y a la pregunta de Ciudadanos en
comisión al señor Zorío sobre si se
ha solucionado el tema, contesta
que sí, que está todo solucionado.
¿De verdad, señor Zorío, está la empresa cumpliendo la ley? Los jóvenes socorristas nos trasladan que
sigue todo igual. La única verdad
es el cero compromiso que tiene el
Ejecutivo local por los trabajadores
y sus condiciones en un servicio que
se paga con dinero público.
mariajesus.sanchis@burriana.es
www.ciudadanos-cs.org
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Pleno Ordinario Municipal 05-07-18
El pleno solicita a la Excma. Diputación Provincial de Castellón subvención para la realización de las siguientes actuaciones como
Inversiones Financieramente Sostenible
(IFS)- OBRAS para el ejercicio 2018 (PLAN
CASTELLÓN 135-2), cuya convocatoria fue
anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 68.
El pleno asume el compromiso de aportación económica en la cuantía que exceda de
la cantidad máxima subvencionable.
El pleno autoriza a la Sra. alcaldesa de este
Ayuntamiento a suscribir la correspondiente
solicitud y demás documentación necesaria
a tal efecto.

Reforma Interior de la Avda. La Marina n.º
12 de Burriana.
El pleno da cuenta de la presente resolución
al Ayuntamiento Pleno, como órgano sustantivo, e indicar la procedencia de continuar
la tramitación del Plan de Reforma Interior
de la Avda. La Marina n.º 12 de Burriana.
El pleno ordena la publicación de la presente
resolución del informe ambiental y territorial estratégico por el procedimiento simplificado en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana.

El pleno comunica el presente acuerdo a la
Excma. Diputación Provincial de Castellón.

El pleno ordena la publicación de la presente
resolución del informe ambiental y territorial estratégico por el procedimiento simplificado en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana.

El pleno aprueba la adhesión de este Ayuntamiento a la Declaración de Ocio Educativo
“Nos reunimos con otros valores” para dar
apoyo a las actividades de Ocio Educativo
dirigidas a la infancia, la adolescencia y la
juventud.

El pleno modifica el contrato de recogida de
residuos sólidos urbanos y limpieza viaria adjudicado a la mercantil FOBESA por acuerdo
plenario de 4 de marzo de 2010, y formalizado
el 1 de abril de 2010, en los conceptos y cuantías que han quedado expresados.

El pleno somete la presente resolución a ratificación del Pleno municipal en la primera
sesión que se celebre.

El pleno modifica el plan de mejoras del referido contrato, aprobado en sesión plenaria
de 7 de marzo de 2011, en los conceptos y
cuantías que han quedado expresados.

El pleno aprueba las bases reguladoras del
procedimiento de selección para la constitución de una bolsa de trabajo de profesorado
de artes plásticas.
El pleno somete las presentes bases a aprobación del Pleno del Ayuntamiento de Borriana, en virtud de lo dispuesto en el artículo
11.g) de los Estatutos.
El pleno solicita continuar con la adscripció
del municipio de Borriana al Circuito Cultural
Valenciano en la/las modalidad/des de Modalidad de Teatro, Danza y Circo.
El pleno asume el compromiso de velar por
el cumplimiento de todo lo que comporta
esta adscripción y a proporcionar la programación cultural consecuente en el municipio
y en la propia comarca.
El pleno queda enterado de la información
económica suministrada por la intervención
y tesorería municipal, correspondiente al
Primer Trimestre de 2018.
Respecto al pago medio a proveedores y
morosidad, el Pleno efectuará los cálculos de conformidad con el Real Decreto
635/2014, de 25 de julio (modificado por
Real Decreto 1040/2017), y siendo que la
información se publicará en el portal de la
web de la corporación local a los efectos de
garantizar la accesibilidad y transparencia
correspondientes.
El pleno emitirá un INFORME AMBIENTAL
Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO del Plan de

El pleno formaliza y notifica el presente
acuerdo en la forma legalmente establecida significando que contra el mismo, que es
definitivo en la vía administrativa, podrán interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición ante el órgano que
lo dicta, o en el plazo de dos meses, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado
de esta jurisdicción de Castellón de la Plana.
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 05-07-18
La Junta incorpora a los pliegos definitivos
las mejoras que han resultado del proceso
de negociación con los distintos empresarios invitados y que constan en la cláusula XI
de los mismos.
La JGL comunica a las diferentes empresas
los pliegos definitivos, advirtiéndoles que,disponen de un plazo de 5 días hábiles para
presentar sus proposiciones.
La Junta prorroga el contrato del servicio de
mantenimiento de los campos de césped
artificial del complejo deportivo municipal
de Llombai de Burriana, adjudicado a Soluciones en Césped Artificial SL, por el importe
anual de 1.809,54 €, hasta el 17 de julio de
2019.
La JGL autoriza y dispone el gasto de 904,77
euros correspondiente al periodo de julio a
diciembre de 2018, con cargo a la aplicación
de gastos 342.21200004 “mantenimiento
y cons. instalaciones deportivas.”

La Junta notifica el presente acuerdo significando que contra el mismo, podrá interponerse recurso potestativo de reposición,
ante la Junta de Gobierno Local, en el plazo
de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de
esta jurisdicción de Castellón de la Plana, en
el plazo de dos meses.
La JGL autoriza la devolución del aval num.
1884 por importe de 3.500 euros, depositado por UNIPOST SA, como garantía del
suministro de la prestación del servicio de
envíos postal del Ayuntamiento.
La Junta notifica al interesado que contra
este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrán interponer recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano que dicto el acto, en el plazo de un mes
desde el día siguiente a la notificación del
presente acuerdo, o directamente recurso
contencioso administrativo.
La JGL ejecutará subsidiariamente, a cargo
de J.M.R.M., los trabajos necesarios para el
restablecimiento de las debidas condiciones
de limpieza, salubridad y ornato público del
inmueble sito en CR VIRGEN DEL CARMEN
NÚM. 31.
La Junta aprueba la cantidad de 5.500 €
como presupuesto provisional, según el
informe del Arquitecto Municipal, de fecha
30/05/18.
La JGL impone a J.M.R.M., la primera multa
coercitiva por importe único de 550 euros,
por incumplimiento de la orden de ejecución dictada por la Junta de Gobierno Local
en fecha 14 de diciembre de 2017.
La Junta deniega a D.J.M.R.M., la devolución
de la fianza por importe de 2.000 € depositada como garantía de la ejecución de las
obras de demolición del inmueble objeto del
presente expediente.
La Junta ordena a la mercantil CONSTRUCCIONES GIL ESCRICHE, S.L, como propietaria
del inmueble situado en C/ VILAVELLA 9,UN
MES a realizar los trabajos consistentes en
LIMPIEZA INMEDIATA DE LA PARCELA y
posterior traslado de restos a vertedero.
La JGL aprueba la tasa por prestación de servicios urbanísticos por importe de 120,00
euros, de conformidad con el artículo 8 de
la Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas
por prestación de servicios urbanísticos.
La Junta podrá interponer recurso de reposición, ante el mismo órgano que lo dicta, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación expresa del mismo,
contra la aprobación de la liquidación fiscal,
dictada en vía de gestión de ingresos de derecho público.
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La JGL ordena a la mercantil CONSTRUCCIONES GIL ESCRICHE, S.L., como propietaria del inmueble situado en C/ ALMENARA
ESQ. CAÑADA BLANCHde Burriana, para
que proceda en el plazo de UN MES a realizar los trabajos consistentes en LIMPIEZA
INMEDIATA DE LA PARCELA y posterior
traslado de restos a vertedero.
La Junta aprueba la tasa por prestación
de servicios urbanísticos por importe de
120,00 euros, de conformidad con el artículo 8 de la Ordenanza Fiscal reguladora de
las tasas por prestación de servicios urbanísticos.
La Junta ordena a la mercantil CONSTRUCCIONES GIL ESCRICHE, S.L., como propietaria del inmueble situado en C/ ALMENARA ESQ. CAÑADA BLANCH,de Burriana,
para que proceda en el plazo de UN MES a
realizar los trabajos consistentes en LIMPIEZA INMEDIATA DE LA PARCELA y posterior traslado de restos a vertedero.
La Junta ordena a C.B.C., como propietario
del inmueble situado en C/ CULLERA 15 de
Burriana, para que proceda en el plazo de
UN MES a realizar los trabajos consistentes
en LIMPIEZA INMEDIATA DE LA PARCELA
y posterior traslado de restos a vertedero.
La Junta ordena a M.U.F. Y M.V.M.D. ,como
propietarios del inmueble situado en AVDA
CAÑADA BLANCH de Burriana, para que
proceda en el plazo de UN MES a realizar
los trabajos consistentes en LIMPIEZA INMEDIATA DE PARCELA y posterior traslado
de restos a vertedero.
La Junta ordena a BANCO MARE NOSTRUM
SA, como propietario del inmueble situado
en C/ CARABONA 25, de Burriana, para que
proceda en el plazo de UN MES a realizar
los trabajos consistentes colocación de las
oportunas medidas de seguridad en vía
pública, para la realización de los trabajos.
La JGL declara restaurada la legalidad urbanística infringida con la ejecución de las
obras consistentes en reparación de piscina sita en C/ Juan Sebastián Bach núm. 13
de esta Ciudad.
La Junta archivará el presente expediente de restablecimiento de la legalidad; sin
perjuicio de la procedencia de incoar expediente sancionador por la comisión de la
infracción urbanística leve.
La JGL notificará el presente acuerdo a
los interesados, indicándoles que contra el mismo, que es definitivo en vía
administrativa, podrá interponer en el
plazo de un mes computado desde el
día siguiente a la notificación de la presente, recurso potestativo de reposición
ante esta Junta de Gobierno Local o, en
el plazo de dos meses contados a partir del siguiente día al de recibo de esta
notificación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-

tencioso Administrativo de la respectiva
ciudad de Castellón.
La Junta rectifica, a instancia de D. C.M.Z., en
representación de SANCARM CB,y autoriza
la división del local sito en calle Vicente Sales Musoles.
La Junta autoriza a S.R.M. la división del
local sito en CR MANUEL PERIS FUENTES
NUM. 13 de esta Ciudad.
La JGL aprueba la liquidación fiscal provisional por importe total de 60 euros, en concepto de tasa por prestación de servicios
urbanísticos, ya ingresados.
La JGL concede a la PARROQUIA EL SALVADOR, licencia de parcelación para segregar,
en relación a inmueble sito en LES PLACETES 6 Y PLAZA MAYOR 7-8, una superficie
de 37,95 m² de la Parcela inicial 2 -correspondiente, en parte, a la finca registral
37700de 2.264,00 m² de superficie catastral, de los cuales 519,00 m² son espacio libre privado según reciente medición- para
su agrupación a la Parcela inicial 1 colindante -correspondiente a la finca registral
1626, de 102,05 m² de superficie según
títuloy de 150,00 m² de superficie catastral.
La Junta concede a SATINE FACTORY SL ,
licencia de obras para la realización de zanja en vía publica para acometida a la red de
saneamiento del inmueble sito en C/ Coure,
16 en el Polígono Carabona de Burriana.
La JGL aprueba la liquidación fiscal provisional por importe total de 46,41 euros en
concepto de ICIO, y de 12,00 euros, en concepto de tasa por prestación de servicios
urbanísticos, ya ingresados.
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 12-07-18
La Junta excluirá a la empresa ICISER SL por
los motivos expuestos.
La JGL adjudica el SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL
AYUNTAMIENTO DE BORRIANA, a Extintores Jomasan SL al haber obtenido la mayor
puntuación de conformidad con las condiciones previstas en los pliegos reguladores
de la contratación y en los contenidos de las
ofertas presentadas, por el importe anual
del presupuesto fijo (P1) es 6.614 € más el
IVA TOTAL P1+ P2 es 10.045,88 euros más
el IVA 12.155,51 €.
La Junta autoriza y dispone el gasto de
5.571,2 € correspondiente al periodo hasta el 31 de diciembre de 2018, con cargo a
la aplicación 132.22799025 presupuesto
municipal vigente. Y publicará esta resolución en el perfil del contratante.
La Junta adjudicará el SERVICIO AJENO DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
EN TODAS SUS MODALIDADES PARA EL
AYUNTAMIENTO,a favor de las ofertas que
han obtenido la mayor puntuación en cada

uno de los lotes, de conformidad con las
condiciones previstas en los pliegos reguladores de la contratación y en los contenidos
de las ofertas presentadas.
La JGL autoriza y dispone el gasto de
4.076,93 € correspondiente al pago hasta el 31 de diciembre de 2018, con cargo a
la aplicación 920.22799003 presupuesto
municipal vigente.
La JGL incoa a Dª S.G.C., como propietaria,
y a D. M.O.G., expediente para la restauración de la legalidad urbanística, por la
realización, sin previa licencia ni orden de
ejecución, de los actos de edificación o uso
del suelo que seguidamente se detallan en
parcela 281 y 282 del polígono 24 del término municipal de esta Ciudad.
La Junta ordena a Dª S.G.C., la SUSPENSIÓN
INMEDIATA de los actos de edificación o
uso del suelo descritos en el punto primero que antecede; debiendo proceder, en el
plazo de CINCO DÍAS siguientes a la notificación del presente acuerdo, a la retirada
de los elementos, materiales o maquinaria
preparada para ser utilizada.
La JGL comunica a las compañías suministradoras de servicios el presente acuerdo,
para la suspensión de suministros.
La JGL propone como medida de restauración de la legalidad urbanística vulnerada,
la DEMOLICIÓN de las obras de edificación
realizadas sin licencia en Parcela 20, del
Polígono 53, CAMÍ SANTA PAU ESQUINA
CAMI MARJALET.
La Junta concede a Dª. M.J.G.C., un plazo de
QUINCE DÍAS a contar desde la recepción
de la presente para que pueda formular
cuantas alegaciones estime pertinentes
en defensa de sus derechos, significándole
que si transcurrido dicho periodo, no hubiera efectuado alegaciones o bien éstas se
hubiesen desestimado, se ordenará la demolición de las obras descritas en el párrafo
que antecede.
La JGL propone como medida de restauración de la legalidad urbanística vulnerada,
la DEMOLICIÓN de las obras de edificación
realizadas sin licencia, consistentes en la
construcción de una edificación de unos 40
m² con fábrica de ladrillo en parcela situada
en PARTIDA LA JOVA 28, CAMÍ SANTA PAU
de este término municipal.
La Junta concede a Dª. M.D.C.L.C., un plazo
de QUINCE DÍAS a contar desde la recepción de la presente para que pueda formular cuantas alegaciones estime pertinentes
en defensa de sus derechos, significándole
que si transcurrido dicho periodo, no hubiera efectuado alegaciones o bien éstas se
hubiesen desestimado, se ordenará la demolición de las obras descritas en el párrafo
que antecede.
La JGL concede a C.T.M., una prórroga de
2 meses para la finalización de las obras
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consistentes en mantenimiento de fachada del inmueble sito en C/ MIGJORN, 22 Bde
Burriana; en relación a la licencia de obras
concedida por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de mayo de 2018; y
en las condiciones que se fijan en el mismo.
La JGL concede a Dª S.A.M., licencia para
legalización de obras consistentes en reparación de piscina sita en C/ Juan Sebastian
Bach n.º 13 de esta Ciudad.
La Junta aprueba la liquidación fiscal provisional por importe de 682,82 €, en concepto
de ICIO, y de 156,07 €, en concepto de tasa
por prestación de servicios urbanísticos, ya
ingresados.
La Junta concede a J.D.S.S., la licencia de
obras solicitada para VALLADO de la parcela situada en C/SERRATELLA, 253 de esta
localidad.
La JGL aprueba la liquidación fiscal provisional por importe total de 5,00 euros en concepto de ICIO, y de 12,00 euros, en concepto
de tasa por prestación de servicios urbanísticos, ya ingresados.
La Junta concede a M.J.M.S., la licencia de
obras para saneamiento de pared, con picado y reposición de mortero y para reposición
de vallado existente y colocación de nuevo
vallado con elemento ciego de 0,50 m de
altura,saneamiento de pared exteriorque se
entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero.
La JGL aprobará la liquidación fiscal provisional por importe total de 45,50 euros en
concepto de ICIO, y de 12,00 euros, en concepto de tasa por prestación de servicios
urbanísticos, ya ingresados.
La Junta concede a D.G.S., licencia de obras
para tapado de acequia en inmueble sito en
Polígono 23, parcela 352.
La Junta concede a F.J.M.F. y a M.P.G., la licencia de obras solicitada para CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA
CON PISCINA.
La JGL aprueba la liquidación fiscal provisional por importe de 6.064,37 €, en concepto
de ICIO, y de 1.386,14 €, en concepto de tasa
por prestación de servicios urbanísticos, ya
ingresados.
JUNTA GOBIERNO LOCAL 19-07-18
La Junta autoriza la devolución del aval num.
1868 por importe de 10.961,70 euros, a
favor de la EULEN SA depositado como garantía del servicio de ejecución de los programas deportivas municipales, servicio
de vigilancia, control, socorrismo y primera
asistencia de urgencia en la piscina cubierta municipal y el servicio de apertura, información, vigilancia, control y cierre de las
instalaciones deportivas municipales, en los
pabellones polideportivos municipales y en
el complejo deportivo municipal de Llombai
de Borriana.

La Junta ordena a la mercantil EDIFICACIONES GARCIA CLARAMONTE, S.L. como
propietaria del inmueble situado en C/ RIBESALBES,para que proceda en el plazo de
UN MES a realizar los trabajos consistentes
en: LIMPIEZA INMEDIATA de la franja lindante con la calle Ribesalbes y de la parte derecha mirando desde la mencionada calle, así
como eliminación de palmeras y árboles que
no respetan la distancia a lindes y posterior
retirada de restos a vertedero.

obra para ejecución de zanja en vía pública
en PLAZA 9 DE OCTUBRE de esta localidad,
para la reconexión en la red subterránea de
20kV de una línea de alta tensión; otorgada
salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio
de tercero.

La JGL aprueba la tasa por prestación de servicios urbanísticos por importe de 120,00
euros, de conformidad con el artículo 8 de la
Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por
prestación de servicios urbanísticos.

La Junta aprueba la liquidación fiscal provisional nº 1750336 por importe de 1.696,09 €,
en concepto de Tasa por prestación de servicios urbanísticos, ya ingresado.

La Junta ordena a la mercantil URBANOVENES SL, como propietaria del inmueble situado en AVDA VTE CAÑADA BLANCH,para
que proceda en el plazo de UN MES a realizar los trabajos consistentes en: LIMPIEZA
INMEDIATA DE LAS PARCELA y posterior
traslado de restos a vertedero y vallado fijo
y estable de la parcela.
La Junta propone como medida de restauración de la legalidad urbanística vulnerada,
la restitución de las parcelas 237 y 233 del
Polígono 9,de este término municipal, a su
estado originario, mediante la demolición de
la construcción de la balsa de riego/piscina
realizada ilegalmente.
La JGL concede a M.S.H.C. y a M.M.N., un plazo de QUINCE DÍAS a contar desde la recepción de la presente para que puedan formular cuantas alegaciones estimen pertinentes
en defensa de sus derechos.
La Junta concederá a la mercantil ALDOMROGRUP S.L, licencia de parcelación para segregar de la parcela final 7.2 del Proyecto de
Reparcelación del Sector Novenes de Calatrava, sita en la Avinguda de Londres esquina calles Viena y Brussel.les, correspondiente a la finca registral 55074cuya superficie
es de 1.486,17 m2s y su edificabilidad es de
1.634,78 m2t, la parcela 7.2E, con fachada
recayente a la calle Viena esquina Avinguda
de Londres, con una superficie de suelo de
677,92 m2s y una edificabilidad de 745,71
m2t, quedando el resto de finca matriz con
una superficie de 808,25 m2s y una edificabilidad en 889,07 m2t.
La JGL concederá a CARMELITAS DESCALZOS PROVINCIA IBÉRICA, una prórroga para
la finalización de las obras consistentes en
la REPARACIÓN MURO PERIMETRAL DEL
INMUEBLE CENTRO DOCENTE CONCERTADO “ILLES COLUMBRETES”, situado en
C/ SAN JUAN DE LA CRUZ, 2 de esta localidad,HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2018,
en relación a la licencia de obras concedida
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 2 de noviembre de 2017, y en las condiciones que se fijan en el mismo.
La JGL concederá a la mercantil IBERDROLA
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SAU, licencia de

La JGL conceder a R.L.N. y a S.F.M., la licencia
de obras solicitada para CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA
en CR LISBOA NÚM. 11.

La JGL concederá a S.C.E., la licencia de obras
solicitada para CONSTRUCCIÓN DE PISCINA
DESCUBIERTA en CR MAGALLANES NÚM.
de esta localidad.
La Junta aprobará la liquidación fiscal provisional en concepto de ICIO y de tasa por
prestación de servicios urbanísticos, ya ingresados.
La Junta aprueba el expediente para la contratación del SERVICIO DE TRANSPORTE
ADAPTADO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA DE RESIDENTES EN BORRIANA Y SUMINISTRO, EN RÉGIMEN DE ALQUILER, DEL VEHÍCULO ADAPTADO PARA
LA PRESTACIÓN DE DICHO SERVICIO.
La JGL acordará la apertura del procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria, previsto y
regulado en el artículo 156 de LCSP.
La Junta publicará el anuncio de licitación en
el perfil de contratante con el contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y toda la documentación integrante del
expediente de contratación, en particular la
memoria justificativa y el pliego de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas.
La Junta autoriza los gastos de 10.511 euros
y de 5.000 euros (correspondiente al periodo de septiembre a diciembre de 2018) con
cargo a las aplicaciones presupuestarias
231.22799034 “Contrato transporte adaptado” y 231.20400001 “Renting vehículo
adaptado” respectivamente para el Lote 1
y Lote 2 del Presupuesto Municipal vigente.
La JGL designa a los miembros de la mesa
de contratación recogida en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares aprobados.
La Junta podrá interponer recurso especial
en materia de contratación contra el anuncio de licitación y el contenido de los pliegos,
en el plazo de 15 días hábiles a partir del siguiente al de su publicación en el perfil del
contratante.
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EDUCACIÓ

L'ADI INICIA LES RONDES DE REUNIONS ENTRE
LES FUNCIONÀRIES DEL SERVEI I ELS I LES
PROFESSIONALS DEL CENTRES EDUCATIUS

C

om cada curs l'ADI ha iniciat ja
els contactes per tal de comenzar es rondes de reunions que
es duran a terme durant el mes de
setembre i que en alguns casos ja es
van avançar al mes de juny, per tal de
coordinar les feines ja realitzades per
les funcionàries del servici d'Atenció
al Desenvolupament Infantil amb els
orientadors i membres dels equips
educatius dels diferents centres escolars.
Estes reunions s'inicien durant el
mes de Juny, ja que és quan ixen les

llistes de xiquets admesos en cada
centre escolar. Se solen començar
a mantindre estes reunions amb
aquells centres en què l'orientador
(SPE) o psicopedagog té continuïtat,
finalitzant-se les mateixes al mes de
Setembre.
Aquestes reunions tenen per objectiu informar de la intervenció realitzada per l’ADI respecte als xiquets
que s’escolaritzaran el proper curs:
avaluacions realitzades, observacions, tractament aplicat, aujdes tramitades, etc., amb la finalitat que

se‘ls puga continuar donant suport
professional i es continue recolzant
a la família. Es pretén que hi haja
una continuïtat respecte a l’atenció
rebuda per les famílies i els xiquets
des de l’ADI, quan aquests comencen la seua escolaritat, i que es puga
continuar ajudant respecte al desenvolupament dels xiquets als centres
escolars. A partir d'ara, s'anirà contactant amb cada un dels Centres a
fi de concertar les dates de les diferents reunions de coordinació.

INFORMACIÓ MUNICIPAL
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 2018

Vernia Sabater
Progrés, 17 .........................................3, 6,14, 25
Almela Castillo
Calle del Raval, 36 ....................................... 4, 26
Beltrán Martínavarro
Av,. Llombai, 1................................. 5, 16, 27, 31
Doménech Font
Maestrats, 28
Gascó Mussoles
Pl. de les Monges 12............................7, 18, 29
Lloris Carsi
Barranquet 22............................8,17,19, 28,30
Medina Badenes, Begoña
Carrer del Finello, 15 ................... 9, 20, 22, 26
Muñoz Melchor, Fco. Javier
Camí d'Onda, 41 ....................................... 10, 21
Peirats Santa Agueda, Jose A
Carrer de La Tanda, 22 .............................11,15
Terradez-Fuster
Sant Vicent, 6............................................1,12,23
Terrádez Navarro, Jose E.
Federico Garcia Lorca, 19 ...................2, 13,24
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INFORMACIÓ MUNICIPAL
NAIXEMENTS

DEFUNCIONS

Lucas Cristian Cleanu

DOLORES GIL TRAVER..........................96

Marcos Vilar Sorribes

JUAN BTA MOLES SABORIT..................87

Liam Roig López

DOLORES MONFORT RIOS...................95

Marco Tortosa Rielo
Amèlia Ríos Granell
Cayetana Enrique Rochera
Isabel Rubio Alarcón
Miriam Anastasia Radu
Izan Parreño Alba
Alan Silva Espert
Macarena Albiol Saera
Marc Burgos Romero
Aina Alonso Monserrat

ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ....64
TERESA RIOS FORNER.........................91
HERMINIA ARNANDIS VERAL............101
MªCONCEPCIÓN RUIZ GARCIA.............74
JOSE CABEROL PUIG.............................92
JUANA MARIA POVEDA ESPIN.............90
VTE MANUEL GARCIA FANDOS............73
JOSE MOMPLET GARCIA.......................83
LUCIA BAZA GARRIDO..........................98

Laia Granel Calaforra

MANUEL LLUECA SIDRO.......................86

Fares Bekkari

DOLORES DEL CARMEN VIDAL GASCO.....80

Eric Peris Guillén

MONTSERRAT PUJOL SORRIBES.........78

MATRIMONIS
Juan Aparisi Cocera
i Belén Chiner López
Daniel Ortega Mestre
i Alexandra Plaza Moreno
Héctor López Palau
i Virginia Centelles Montolio
Dennis Granell Ruiz
i Diana Pérez Magaña

*INHUMACIONS AL CEMENTERI
MUNICIPAL

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

COL•LEGIS

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

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

Centre de Salut ......................................... 964 39 07 50
Urgències ................................................... 964 39 07 60
Cita prèvia .................................................. 964 39 07 50
Centre de Salut Port ............................... 964 39 92 80
Consultori del Grau (sols estiu) .......... 964 58 53 85
CSI Novenes (cita prèvia) ...................... 964 55 87 00
CSI Novenes (urgències) ....................... 964 55 87 01
Hospital General Castelló ..................... 964 72 50 00
Hospital de la Plana ................................ 964 39 97 75
Ciutat Sanitària La Fe ............................. 964 86 27 00
Centre de P. Familiar .............................. 964 55 87 08
Salut Mental .............................................. 964 39 07 56
Creu Roja .................................................... 964 51 76 07
Hospital La Magdalena ......................... 964 24 44 00
Hospital Provincial .................................. 964 35 97 00

DIVERSOS

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

FALLES

BORRIANA PRESENTA DE FORMA OFICIAL A LA
PREMSA A LES REINES FALLERES I LES SEUES
CORTS D'HONOR DE 2019

E

Segons s'ha explicat de la mateixa
Junta Local Fallera, “seguim amb el
desenvolupament dels diferents actes de presentació de les noves Corts
d'Honor i Dames de la Ciutat, malgrat
que en l'atapeïda agenda d'actes de
l'estiu, seguisquen sent les actuals
representants, Judit Pesudo i Ana
Giménez les qui encara poden gaudir
dels últims moments del seu regnat”.
Serà en el mes d'octubre quan se celebre el Ple Extraordinari en el CMC
La Mercè quan de forma totalment
oficial, Mar i Anne es convertisquen
en màximes representants falleres
del pròxim exercici.

l Port de Borriana, i més en concret, la zona de la Marina Burriananova ha sigut, novament, el
lloc triat per la Junta Local Fallera per a
la presentació oficial a la premsa de les
noves Reines Falleres, Mar Zamora i
Anne Alòs, i les seues respectives Corts
d'Honor. Com ja és tradició en la ciutat,
la regidora de Festes i Presidenta de
la JLF, Lluïsa Monferrer ha presidit un
acte en el qual les protagonistes han
posat individualment primer, i al costat
de les seues Corts més tard, davant les
càmeres dels reporters gràfics. Tal com
ha explicat Monferrer, «es tracta d'un
dels actes més importants per a les
Reines Falleres del pròxim any, ja que
després de la confirmació de la seua
elecció el passat tres de juny, l'acte públic per a la premsa suposa la presentació oficial al conjunt de la societat».
Després de les fotografies grupals
juntament amb les Corts d'Honor
inicialment, i també amb les Dames
de la Ciutat, les màximes representants falleres del pròxim any a Borriana, Mar Zamora i Anne Alòs han
posat al costat de la responsable de
la JLF, Lluïsa Monferrer, en el que s'ha
convertit en el primer acte públic de
presentació després de l'elecció celebrada a inicis de juny.
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