EL PLA

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL | NÚM. 459 | NOVEMBRE 2018

DE BORRIANA

El nou cicle faller
arriba amb tota la força a Borriana
amb la Proclamació i Exaltació
de les noves Reines Falleres
A més, repassem l'actualitat municipal on destaca la commemoració
del 25-N Dia Contra la Violència Masclista

EDITA:
Magnífic Ajuntament de Borriana
Directora:
Maria Josep Safont
Regidor delegat:
Vicent Granel Cabedo
Coordina:
Marc Guardiola
REVISIÓ:
Aviva Borriana. Agència de
Promoció del Valencià
Adreça:
Magnífic Ajuntament de Borriana
Plaça Major, 1 · 12530 BORRIANA
IMPRIMEIX I MAQUETA:
D. Legal - CS-477-1979

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

ANUNCIE’S EN EL BIM
(Tarifa per inserció)
1 mòdul

30 euros

2 mòduls

60 euros

1/2 pàgina

120 euros

1 pàgina

240 euros

Contraportada
més 21% d’IVA

300 euros

N

o s'havia arribat a les set en
punt de la vesprada quan les
traques ressonaven en els
exteriors del Teatre Payà de Borriana
anunciant al públic que pràcticament
ja omplia el pati de butaques, que la
Reina Fallera de 2019, Mar Zamora

Fenollosa, ja era a punt d'accedir a
l'interior. I des del primer minut quedava demostrada la tranquil·litat amb
la qual Mar encarava l'acte més especial d'aquest inici del nou cicle faller,
després de la seua experiència com a
Reina Fallera de la Falla Societat Club

INICI CICLE FALLER

BORRIANA EXALTA A LA SEUA NOVA REINA
FALLERA Mar Zamora Fenollosa EN UN
TEATRE PAYÀ PLE DE GOM A GOM

53, encara que els nervis sempre estan a flor de pell segons abans d'accedir a l'escenari d'un Teatre Payà,
que com és tradició a Borriana, registrava un aforament complet en el seu
pati de butaques.
La primera parada dins del seu camí
fins al més alt d'escenari especialment condicionat per a l'ocasió, era
per a atendre als nombrosos mitjans
de comunicació, en les ja tradicionals
entrevistes prèvies realitzades en el
hall d'entrada del Teatre Payà. Al seu
costat, tant l'Alcaldessa de Borriana,
Maria Josep Safont, com la Regidora
de Festes i Presidenta de la Junta Local Fallera, Lluïsa Monferrer, també
declaraven als mitjans que “estem
davant un dels actes més emotius i
alhora bonics d'aquest recentment
estrenat cicle faller, que la passada setmana va proclamar de forma

oficial a Mar com a Reina Fallera de
Borriana, i que avui es confirma amb
l'Exaltació que tot un poble li ofereix,
i la imposició de la Banda Fallera i la
Insígnia d'Or de la ciutat que l'acredita com a màxima representant fallera
durant els pròxims 365 anys”.
A l'interior del Teatre Payà, l'acte començava amb la desfilada de totes i
cadascuna de les representants de
les 19 comissions falleres amb les
quals compta la ciutat de Borriana, i
una vegada situades totes i cadascuna d'elles en la imponent escala que

serveix com a escenari en l'Exaltació,
arribava el moment més destacat de
la vesprada amb l'entrada de Mar Zamora Fenollosa entre un espectacular
aplaudiment que li oferia tot el món
faller i el públic assistent a l'Exaltació.
Emocionada però amb el somriure en
tot moment reflectit en la seua cara,
Mar escoltava les delicades paraules,
algun que altre consell i tots els desitjos de felicitat que el Mantenidor,
Juane Gumbau, li dedicava des del
mateix escenari. Després de la baixada de l'escenari de la Cort d'Honor,
les Dames de la Ciutat i la mateixa
Reina Fallera, Mar Zamora, el Teatre
Payà anava recuperant a poc a poc la
tranquil·litat amb els focus ja apagats,
tot i que no duraria massa, donat que
unes hores després seria la nova Reina Fallera Infantil, Anne Alós Palomero qui rebria els afalacs i estima del
món faller de la ciutat.
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INICI CICLE FALLER

Anne Alós Palomero

ÉS EXALTADA COM A REINA FALLERA
INFANTIL DE BORRIANA PER A 2019
DAVANT UN PAYÀ ENTREGAT
El moment més emotiu de l'acte arribava amb les paraules dels dos Mantenidors
de l'acte d'Exaltació, Mar Orero i Vicente Manzano

E

l Teatre Payà de Borriana va
acollir aquest mes de noembre
els actes d'Exaltació de les noves Reines Falleres de Borriana per
al pròxim 2019. Si en la vesprada nit
de dissabte el protagonisme era per
a la màxima representant de les pròximes festes josefines, Mar Zamora,
el diumenge dia 11 era la Reina Fallera Infantil, Anne Alós Palomero qui
rebia l'afecte i les afalagadores paraules tant dels seus Mantenidors,
com del conjunt del món faller, els i
les seues familiars i amistats.
El castell de focs que a les portes del
Teatre Payà sonava minuts abans

INICI CICLE FALLER

de les cinc de la vesprada anunciava l'arribad d'Anne Alós i de totes
les representants infantils de les
19 comissions falleres de la ciutat.
Després de l'atenció als mitjans al
costat de l'Alcaldessa de Borriana,
Maria Josep Safont i a la regidora de
Festes i Presidenta de la Junta Local
Fallera, Lluïsa Monferrer, Anne havia d'aguantar els últims moments
de nervis mentre cadascuna de les
Falles de Borriana feia pujar a les xiquetes que enguany els representaran durant les festes del pròxim any.
Arribat el moment, les dues joves
presentadores que van dirigir l'acte
a la perfecció, feien lectura de l'ex-

tracte del Ple Extraordinari celebrat
dies abans en el CMC La Mercè en el
qual es proclamava de forma oficial
a Anne com a Reina Fallera Infantil.
I entre els aplaudiments d'un Teatre
Payà que un dia més pràcticament
s'havia omplert fins a la bandera,
Anne feia entrada entre les butaques d'un Teatre Payà entregat, i
accedia a l'escenari on ja l'esperava
l'Alcaldessa, Maria Josep Safont, qui
li imposava la banda amb la qual se
l'identificarà com a Reina Fallera Infantil durant tot el pròxim any. A més
de la imposició de la insígnia d'Or
de la Ciutat, Anne va poder escoltar
les tendres paraules, en aquest cas

de boca dels seus dos Mantenidors,
Vicente Manzano i Mar Orero. Amb
alguna que una altra llàgrima que
tant familiars com a falleres infantils
aconseguien dissimular, també pujava a l'escenari Ana Giménez, l'última
Reina Infantil que s'acomiadava de
tot un any de vivències abans de realitzar el traspàs com a Reina Fallera
Infantil a Anne Alós Palomero. A partir de les vuit de la vesprada, el Teatre
Payà anava apagant les seues llums
després d'un cap de setmana molt
intens i emotiu, en el qual Borriana
rendia homenatge i exaltava les bondats de les seues dues noves Reines
Falleres, Mar Zamora i Anne Alós.
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COMMEMORACIÓ 25-N

CENTENARS DE PERSONES MOSTREN LA SEUA
IMPLICACIÓ EN LA LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA
MASCLISTA A TRAVÉS DEL PROJECTE ARTÍSTIC

“La Comunitat”

E

ncara faltaven alguns minuts
per a les deu del matí quan en
els exteriors de poliesportiu de
la Bosca ja es podia intuir que alguna cosa anava a passar pocs minuts
després. Els artistes borrianencs,
Ángel Igual i Antonio Pérez preparaven tot el necessari per a començar
a reunir les diferents peces i murals
que cadascun dels centres educatius
de Borriana han estat preparant durant els darrers dies i que al final del
cap de setmana es convertiran en la

intervenció artística de “La Comunitat”. A poc a poc els xiquets i xiquetes
de Borriana començaven a arribar a la
Bosca per, com explicaven els artistes impulsors d'aquest projecte emmarcat en la programació del 25-N
“conformar eixe mural que pretén
simbolitzar la força de la comunitat
quan treballa unida per causes com
l'eradicació de la violència masclista,
i com, si actuem juntes i junts, tenim
la capacitat d'acabar, concretament,
amb la violència masclista”. I fins a

allí també s'ha desplaçat una representació municipal encapçalada per
la regidora d'Igualtat, Maria Romero,
qui no ha volgut perdre's “aquests
moments tan especials en els quals
veiem com els objectius de conscienciar als nostres veïns i veïnes del
futur de Borriana d'una banda, i de
convertir l'art i l'expressió cultural en
una arma d'eradicació de violència,
es van complint en els últims anys
en la nostra ciutat gràcies a eixa implicació i treball col·lectiu de tota la

COMMEMORACIÓ 25-N
violència exercida contra les dones”,
com explicava la mateixa Romero.

ciutadania”. I és que precisament el
projecte de “La Comunitat” es basa
en la construcció de xicotetes cel·les
hexagonals que unides simbolitzen
el suport mutu, el suport conjunt i la
lluita unida contra la violència masclista, en una iniciativa que tornarà
a realitzar-se durant la jornada del

diumenge per a “seguir arreplegant o
construint el major nombre de cel·les
possibles, i així comprovar el pròxim
15 de desembre com han sigut centenars i centenars de borrianencs els i
les que han volgut tornar a cridar ben
fort un any més que s'ha de treballar per a eliminar qualsevol tipus de

Creu Roja se suma a la condemna de la violència masclista. Dins
dels diferents col·lectius i els centres
educatius que s'han implicat en la
commemoració del 25-N, durant la
jornada d'avui també ha destacat el
projecte que els joves del projecte
PINEO de Creu Roja han dut a terme
en el mateix complex esportiu de la
Bosca. Entre activitats de conscienciació i oci per als més xicotets i xicotetes en relació amb el projecte de
“La Comunitat”, han volgut sumar un
grafiti col·laboratiu sota la direcció de
Paco Garrido i Joaquín Miquel Hidalgo en la mateixa entrada del pavelló,
interrelacionant la commemoració
del 25-N amb la de la jornada dedicada a la defensa dels drets dels xiquets i xiquetes, el 20 de novembre,
els qui també directament són els
principals afectats en situacions de
violència masclista.
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COMMEMORACIÓ 25-N

INICI DE LA PROGRAMACIÓ ESPECIAL
DEL 25-N AMB LA IMPACTANT ACTUACIÓ
“XX” DE Paula Escamilla
Un centenar de joves procedents de l'IES Jaume I i els Tallers d'Ocupació municipal
debaten i assisteixen a les tres performance que analitzen els estereotips femenins

D

iversos i diverses representants municipals, entre les
quals es trobava la regidora
d'Igualtat de l'Ajuntament de Borriana, Maria Romero, han volgut estar
presents en la primera de les activitats celebrades dins de la programació especial en commemoració del
25-N, el Dia Contra la Violència Masclista. Així, l'alumnat de Batxillerat de
l'IES Jaume I, així com els participants
en els Tallers d'Ocupació, Riu Anna i
Et Formem, s'han desplaçat fins al
CMC La Mercè on s'ha pogut celebrar
la performance de tres actuacions
“XX” de Paula Escamilla, que s'ha
traslladat des de l'exterior de l'edifici
a causa de la pluja.
Inicialment, ha sigut la tècnica d'Igualtat en l'Ajuntament de Borriana, qui
ha dirigit i plantejat un xicotet col·loqui perquè foren els i les pròpies estudiants els qui expressaren les seues
opinions sobre els rols i estereotips

que segueixen afectant a les dones.
Després d'eixe debat inicial, la mateixa
Paula Escamilla apareixia en escena
coberta per una gran caixa en forma
de regal, la qual cosa suposava l'inici
de les tres peces amb les quals explica

l'espectacle “XX”. Amb “Les Floretes”,
Escamilla feia arribar perfectament
el missatge sobre la estereotipatzió
d'elements com les flors, sempre assimilats a la feminitat. A continuació,
la segona peça reflexionava sobre les
dones florer, i com s'hauria d'acabar
amb la percepció d'una dona com a
complement ideal d'un home triomfador que veu a la seua parella com
un objecte. I finalment, l'actuació es
tancava amb “Flowerless”, una nova
reflexió teatralitzada sobre la bellesa,
la moda i el tallatge i com eixa indústria acaba fins i tot decidint, com ha de
ser el cos d'una dona. Tal com acabava
concloent la pròpia regidora d'Igualtat, Maria Romero, “tan sols calia vore
algunes cares dels i les joves presents
en la Mercè per a entendre que l'art
i aquest tipus de performance poden
ser el millor canal per a fer arribar tot
eixe tipus de conceptes i valors que
poden aconseguir que en un futur,
aquests i aquestes joves siguen la
millor arma per a l'eradicació de la violència masclista”.

COMMEMORACIÓ 25-N

LA CONSCIENCIACIÓ CIUTADANA MARCA
LA NODRIDA PROGRAMACIÓ DEL 25-N DIA
CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
i conducta en cas de viure una situació d'agressió masclista.

D

urant pràcticament dues setmanes, la programació especial de la regidoria d'Igualtat
per commemorar el 25-N ha continuat tenint a la conscienciació ciutadana i l'activisme envers la violència
masclista com a protagonistes. Així,
els actes han anat desenvolupant-se
a mesura que s'apropava la data, i en
diverses ocasions s'han centrat tant
en el treball dels i les les joves de la
ciutat, en aquest cas de l'alumnat de
l'IES Jaume I, o també amb la conscienciació a través de la lectura, amb
la presentació que a la vesprada ha
acollit el Naraniga Gastromusic de
l'obra “Hombres para el siglo XXI:
semejanzas de hombres feministas”
d'Agustín Navalón, i que és possible,
una vegada més, gràcies a la col·laboració continuada de la Fundació
Isonomia de l'UJI

tractava d'un simulacre. Tal com han
explicat els i les protagonistes “el que
volíem era veure quins són les reaccions habituals i que hauríem d'o no
fer en cas de trobar-nos una situació
com aquesta en el nostre propi centre”. Després del simulacre, divendres
que ve celebraran un col·loqui en el
qual analitzaran el succeït i cercaran
les solucions o donaran consells sobre quin hauria de ser el procediment

Ja durant la tard nit ha tingut lloc en
el Naraniga Gastromusic la presentació del lliure “Hombres para el siglo
XXI: semejanzas de hombres feministas” d'Agustín Navalón, membre
de l'associació AHIGE, en la qual el
propi autor ha parlat sobre les “diferents masculinitats alternatives
que existeixen” a més de plantejar
un col·loqui al voltant del paper dels
homes en processos com l'eradicació
de la violència masclista o els comportaments que haurien de donar-se
en tot home a l'hora de defensar el
feminisme, perquè com ha explicat,
“els homes tenim una revolució interna pendent amb nosaltres mateixos”. Tal com explicava la regidora
d'Igualtat, Maria Romero, present
en tots dos actes “seguim endavant
amb una variada programació amb
la qual pretenem arribar a tot tipus
de persones, majors i joves, a través
d'activitats i iniciatives tan diferents
com les quals hem tingut avui, i que
es culminaran aquest cap de setmana vinent amb els actes centrals de la
commemoració del 25-N, Dia Contra
la Violència Masclista”.

Durant el matí, l'alumnat de l'IES Jaume I ha portat endavant el que ells
i elles mateixes han cridat “Simulacre d'agressió masclista”, en el qual
diverses alumnes simulaven una
agressió durant l'hora de pati mentre
la resta d'alumnat desconeixia que es
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EDUCACIÓ I IGUALTAT

LES “MALETES COEDUCATIVES” ARRIBEN
A BORRIANA IMPLICANT A TOTS ELS CENTRES
D'INFANTIL I PRIMÀRIA DE LA CIUTAT

L

es regidories d'Educació i Igualtat, amb les seues dues regidores al capdavant, Maria Josep
Safont i Maria Romero, al costat de la
Directora de la Biblioteca Municipal,
Amparo Ríos, i als i les representants
de cada centre educatiu d'infantil i
primària de la ciutat, han fet arribar
a Borriana la iniciativa “Maletes Coeducatives”. Tal com ha explicat la
regidora d'Igualtat, Maria Romero,
“es tracta d'una iniciativa a través
de la qual cada centre disposa d'una
d'aquestes maletes amb fins a cinc
contes en cadascuna d'elles, i sempre amb l'educació emocional com a
base i tractant temàtiques que versen al voltant les famílies diverses,
la igualtat entre gèneres, els models
alternatius de de homes, la diversitat afectiva...”. La mateixa Romero ha
volgut “agrair i molt, la implicació de
tots els centres educatius d'infantil i primària que han respost avui a
aquesta iniciativa, fins i tot estant
avui presents tots i cadascun d'ells
i elles en aquest repartiment de les
maletes coeducatives”. Romero ha
volgut afegir que “en cada maleta

trobareu els cinc contes temàtics, a
més del calendari dedicat a les dones invisivilitzades durant bona part
de la història i un dossier sobre com
aplicar o treballar aquests contes en
l'aula, on també podreu trobar mitja dotzena d'històries més amb les
quals interactuar amb l'alumnat”. Al
seu costat, la regidora de Educació,
el departament de la qual ha volgut
finançar la iniciativa, Maria Josep Safont, ha explicat que “és molt d'agrair
la vostra implicació, ja que aquesta maleta coeducativa se suma al
gran treball docent que realitzeu en
els vostres centres, és una eina més
sobre la qual treballar les noves formes d'entendre la societat, que s'incopora a tot eixe treball al que es que
els equips directius i els docents de
tots els centres de la ciutat dediquen
moltíssimes hores, fins i tot fora del
vostre horari de treball”. Safont també ha assenyalat que “amb aquest
tipus d'iniciatives seguim complint
amb eixe objectiu que tornarem a
recuperar el pròxim dia 30 d'intentar
convertir, i crec que s'està aconseguint, a Borriana en Ciutat Educado-

ra, i això és treball del conjunt de la
comunitat educativa, des d'alumnat,
a mares, pares, AMPAs, i els equips
docents dels nostres centres que una
vegada més estan ací al complet per
a fer seua aquesta iniciativa”. Al seu
costat, la Directora de la Biblioteca
Municipal, Amparo Ríos, ha volgut
recordar que “tant per a iniciatives
com aquesta en la qual els llibres són
protagonistes, com para qualsevol
activitat, taller o campanya que els
col·legis i els seus equips directius
vulguen portar avant, sempre podran
comptar amb la col·laboració de la Biblioteca”. Així, cadascun i cadascuna
de les representants dels centres
presents en la presentació oficial del
projecte, s'han portat la seua maleta
fins a les aules per a poder començar amb aquest treball comú amb
l'alumnat que com han assenyalat
les representants municipals, “esperem que també siga atractiu per a
eixos xiquets i xiquetes de primària i
servisca per a seguir construint una
societat futura molt més justa i inclusiva amb qualsevol persona”.

URBANISME I VIA PÚBLICA

RESPOSTA A LES PETICIONS VEÏNAL AMB L'INICI
DELS TREBALLS EN LA UNITAT D'EXECUCIÓ
A-30-31 A LA SERRATELLA

E

ls regidors d'Urbanisme i Poblats Marítims, Bruno Arnandis
i Vicent Aparisi, han volgut visitar les obres que s'han iniciat en la
zona de La Serratella i que, després
d'anys de reivindicacions veïnals,
serviran per a concloure la Unitat
d'Execució A-30.31. Tal com han pogut comprovar tots dos representants municipals, ja s'ha obert la rasa
necessària en el Camí de la Serratella
que servirà per a enllaçar el cablejat
amb el transformador situat en la
zona central del mateix camí. I és que
com han volgut recordar durant el
repàs a les obres “l'anterior equip de
govern va tenir fins a tres ocasions
per a pressupostar o incloure l'execució de la Unitat, la qual cosa en el seu
moment haguera suposat un cost
zero per a les arques municipals, ja
que amb els pagaments de les quotes d'urbanització per part dels veïns
i veïnes de la zona, s'hagueren pagat
els 23.644 euros que costava portar
endavant aquests mateixos treballs”.
En canvi, i tal com també ha volgut
recordar la regidora d'Hisenda en

l'Ajuntament de Borriana, Cristina
Rius, “el total del cost d'execució final
de la Unitat A-30.31 estarà per sobre
dels 230.000 euros, així que tan sols
cal realitzar una simple operació per
a comprovar que la inoperància de
l'equip de govern anterior ha suposat que el cost siga, ni més ni menys,
que deu vegades major”. Encara així,
des del mateix departament també
s'ha explicat que la licitació inicial per
al pressupost destinat a aquesta uni-

tat era de 280.000 que almenys no
s'han alcançat gràcies a les ofertes a
la baixa que les mateixes empreses
participants en l'adjudicació van decidir presentar”.
Durant la visita als treballs en els
quals els operaris ja han pogut completar la rasa en la qual s'instal·larà
tot el cablejat, també han pogut veure com “s'ha hagut de retirar més
material de l'esperat, ja que els treballs inicials que en el seu moment
es van iniciar però van quedar paralitzats feien que els materials usats
ja estigueren danyats, per la qual
cosa hi ha hagut que treballar a major
profunditat”. Malgrat això, tant Aparisi com Arnandis s'han mostrat “satisfets per la labor que els diferents
departaments municipals implicats
en el procés de licitació, adjudicació i
posterior realització dels treballs han
realitzat durant els últims mesos, i
que per fi permeten acabar i respondre a les peticions veïnals de La Serratella d'acabar amb una execució de
la qual tan sols restava un 0,22 per
cent ja l'any 2014”.
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EDUSI: CTRA. DEL GRAU

RECTA FINAL PER A LA CONSTRUCCIÓ
DEL CARRIL CICLOPEATONAL DEL GRAU AMB
L'APLICACIÓ DE L'ESTRATÈGIA EDUSI
Després del període d'al·legacions i l'esmena de les mateixes,
arriba ara el moment de licitar i adjudicar l'obra dins dels dos pròxims mesos
en un parell de mesos, una vegada se
supere el període de licitació i posterior adjudicació”.

L

'Ajuntament de Borriana, que en
2016 va ser una de les poques
institucions municipals que a
nivell provincial rebia la subvenció
dels Fons FEDER europeus per a
l'aplicació de l'Estratègia EDUSI, ha
anunciat aquesta mateixa setmana
la immediata “aprovació del projecte
d'urbanització i implantació del carril bici i passeig per als vianants en
la carretera que uneix Borriana i el
Grau”, que a més inclou “els corresponents estudis de gestió de residus,
geotècnic i de seguretat i salut” que
són necessaris per a la consecució de
l'obra i els treballs que hauran de realitzar-se per a construir-ho. Així ho
ha explicat el regidor d'Urbanisme,
Bruno Arnandis, que es va encarregar tant de la redacció del projecte
per a la recepció de l'EDUSI com de la
seua posterior aplicació, manifestant
que “és un dels projectes de mobilitat
sostenible que volíem que es dugueren a terme en la nostra ciutat per a
completar eixe anell ciclopeatonal

que creiem que millorarà notablement la capacitat i facilitats per als
desplaçaments tant a peu com amb
bicicleta en tota la part est del terme municipal de la ciutat, amb el que
esperem que, després de l'esmena i
contestació a les diferents al·legacions, puga començar a construir-se

Des del departament econòmic municipal, la regidora d'Hisenda, Cristina Rius, ha detallat que “tal com es
detalla en l'Informe Jurídic Proposta, el pressupost del projecte és de
750.000 euros, que a més incorpora
els corresponents estudis necessaris per a la seua realització”, a més de
subratllar que “per això ja s'ha previst
la seua cobertura pressupostària”. Finalment, tant Arnandis com Rius han
volgut afegir que “el propi informe, i
després de la resposta i esmena de
les al·legacions presentades, es considera viable tècnica i econòmicament, així com està conforme en tot
moment amb la normativa urbanística municipal i sectorial d'aplicació,
així que estem ja davant els últims
passos previs abans de l'inici dels
treballs que esperem que puguen
iniciar-se en un parell de mesos i
suposen per a Borriana eixe progrés
sostenible que afavorirà i millorarà la
mobilitat en el conjunt de la ciutat”.

DIA DE TOTS SANTS

BORRIANA VIU DE FORMA MULTITUDINÀRIA
I SOLEMNE LA FESTIVITAT DEL

Dia de Tots Sants

E

l Cementeri Municipal de Borriana obria les seues portes
pocs minuts abans de les set
del matí per a començar a rebre als
milers de persones que durant tota
la jornada i fins a passades les set de
la vesprada s'ha desplaçat fins a la
instal·lació per a complir amb el dia
d'honrar als sers estimats ja morts
en la jornada de Tots Sants. Durant
tot el matí els rius de gent s'han succeït per l'Avinguda Almassora que
dóna accés al cementeri, fins que a
partir de les onze l'església de l'interior del cementeri s'ha anat omplint
per a la missa que de forma especial
se celebra durant la jornada. L'Alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, i el regidor de Serveis, Vicent
Aparisi, han estat presents en l'ofici
i després de la seua finalització han
destacat “la solemnitat d'un dia en el
qual els i les borrianenques ens acos-

tem fins al Cementeri Municipal per a
recordar i honrar als nostres sers estimats, per això estem molt contents
de veure com les facilitats que hem
intentat donar-los a l'hora d'accedir,
netejar o poder visitar el cementeri
hagen funcionat a la perfecció”. I és
que per segona vegada des que el
passat any es renovaran les dotacions, s'han pogut utilitzar els dispensadors per a les escales que els veïns
i veïnes utilitzen per a l'adequació i
neteja de les làpides, fent que en tot
moment estigueren localitzables, i
que cada quatre metres hi haguera
una de les dotacions a la disposició
dels visitants. A més, també ha lluït la decoració especial que un any
més s'ha habilitat, amb el treball de
replantació que s'ha fet durant les
últimes setmanes d'aquelles flors
i plantes que encara estaven en els
seus tests i que s'han plantat al llarg

del cementeri per a seguir oferint una
imatge digna del Dia de Tots Sants. Ni
tan sols les temperatures han evitat
que milers de borrianencs i borrianenques hagen caminat els escassos dos-cents metres que separen
el cementeri del casc urbà, i fins a
passades les set de la vesprada, els
operaris i treballadors municipals no
han tancat una instal·lació que un any
més ha rebut en poc més de dotze
hores a milers de persones disposades a complir amb la tradició del
Dia de Tots Sants. A més, el servei de
control de tràfic de la Policia Local de
Borriana i la zona d'aparcament extra
situada al costat del mateix cementeri han fet que el dia haja transcorregut sense grans aglomeracions i que
els desplaçaments fins al cementeri
municipal s'hagen desenvolupat amb
tota normalitat.
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SERVEIS I TRANSPARÈNCIA

NOU APARTAT EN LA WEB MUNICIPAL
DEDICAT AL CEMENTERI I LA LOCALITZACIÓ
DE PERSONES INHUMADES

A

profitant el Dia de Tots Sants,
l'Ajuntament de Borriana ha
presentat una nova eina situada en la web municipal www.
burriana.es, i més concretament en
l'apartat d'Informació d'Interès, dedicada la instal·lació municipal del
cementeri. Tal com han explicat tant
la regidora de Participació Ciutadana,
Maribel Martínez com el de Serveis,
Vicent Aparisi, “es tracta d'un nou
apartat dins del portal municipal que
té com a objectiu millorar la informació sobre la instal·lació per al conjunt
de la ciutadania, oferint un servei de
cerca i localització dels nínxols amb
la introducció de les dades de la persona morta, per a així poder trobar el

lloc en el qual reposa dins del cementiri sense perdre temps”. El mateix informàtic de l'Ajuntament de Borriana
encarregat del disseny i la implementació del nou servei, Javier Sansaloni,
ha explicat que “hem volgut facilitar
al màxim la navegació en aquest
apartat de la web municipal així com
la cerca de les persones inhumades
en el cementeri municipal, per la qual
cosa inicialment trobem tres pestanyes dedicades a l'horari i la ubicació del propi cementeri, la pestanya
de cerca de qualsevol persona enterrada en la instal·lació municipal,
i finalment també s'ha habilitat una
pestanya que s'anirà completant en
les pròximes setmanes i en les quals

podrem conèixer als personatges il·
lustres que també han sigut enterrats en el cementeri municipal, amb
una breu biografia sobre cadascun
d'ells i imatges”. Serà l'apartat que
en les pròximes setmanes s'anirà
completant després de l'aportació i
implementació de la informació sobre aqueixos personatges coneguts
de Borriana, tal com també es farà
en els pròxims dos mesos amb la
col·locació d'una pantalla tàctil en el
mateix cementeri a través de la quin
es podrà realitzar aquesta mateixa
cerca de nínxols i carrers del cementeri in situ.

GESTIÓ MOSQUITS

BORRIANA, CONSELL I DIPUTACIÓ VAN DE LA
MÀ EN LA COORDINACIÓ I AMPLIACIÓ DELS
TRACTAMENTS CONTRA ELS MOSQUITS

L

a coneguda com a Casa dels Caragols de Castelló en la qual se
situa la seu la Direcció territorial
de la Generalitat a Castelló, ha sigut el
lloc triat per a la cimera proposada pel
propi President Ximo Puig, a través de
la figura de Roberto Álvaro com a coordinador, i en la qual Borriana ha tingut una participació destacada amb
la presència de la pròpia alcaldessa,
Maria Josep Safont, i del regidor de
Sanitat en la ciutat, Manel Navarro. I
segons ha explicat l'alcaldessa, Maria Josep Safont, “la primera conclusió
destacable de la trobada és la seua
pròpia celebració, ja que queda clara
la sensibilitat del Consell a l'hora d'intentar solucionar com més prompte
millor la problemàtica dels mosquits,
encara que cal deixar clar que en cap
moment s'està parlant de situacions
d'emergència sanitària ni de plagues
com a tal, així que actuarem en conseqüència”. Després de la trobada en
el qual han estat presentes les tres
parts implicades a nivell institucional, com són els Ajuntaments de

les poblacions més afectades, les
Direccions generals de Castelló i la
Diputació, s'ha establit “un calendari d'actuacions, ja que el primer serà
continuar en els pròxims dies amb
el contacte directe entre totes les
parts, entre les quals destaquen els
responsables i tècnics municipals,
així com les empreses contractades
per cada població per a la realització
de tractaments, per a així elaborar
un mapa específic sobre cada municipi i posteriorment començar amb
les actuacions a través de l'Agència Valenciana d'Emergències, que
és qui s'encarregarà de realitzar els
tractaments específics per a cada
població”. I és que com ha explicat
la màxima representant municipal a
Borriana “el primer pas que ja donem
avui mateix és el d'enviar la petició a
l'Agència Valenciana d'Emergències,
perquè es puga avançar al màxim en
la tramitació i posterior destinació de
dotacions i operaris per a realitzar els
treballs de tractament”. Finalment,
tant Safont com Navarro han explicat

que “la coordinació de les actuacions
es realitzarà per part de la Direcció
territorial de Salut Pública de Castelló, per la qual cosa avui ha quedat
clar que no existeix un problema de
competències respecte al tema dels
mosquits, si no que una vegada més
s'ha coordinat el treball entre les institucions i existeix ja eixe principi de
col·laboració en les actuacions entre
Consell, Ajuntament i Diputació. Sabem i tenim clar que la competència
és municipal, per això des de Borriana s'ha fet un esforç encara major
per a augmentar l'aportació econòmica respecte a anys anteriors”. Finalment, Safont també ha comentat
que “hem traslladat alguna inquietud
més que puguem tenir a nivell municipal, ja que per exemple, creiem que
seria important establir una coordinació en les diferents Ordenances
Municipals de cada municipi pel que
a tractaments respecta, de tal forma
que amb eixa uniformitat futura en la
documentació oficial, seria molt més
senzill actuar contra els mosquits”.
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ESPORTS: PREMI NAOS

LA MINISTRA DE SANITAT ENTREGA
EL PREMI ESTRATÈGIA NAOS AL PLA PATI
DE BORRIANA

E

l Ministeri de Sanitat, de mans
de la seua màxima responsable, la Ministra Maria Luisa
Carcedo, ha premiat el ja reconegut
programa esportiu Pla PATI que el
Servei Municipal d’Esports porta
anys desenvolupant a Borriana entre la comunitat escolar i esportiva,
amb l'objectiu final de seguir promovent la pràctica de l'activitat física en
l'àmbit familiar i comunitari. Així ho
va decidir en el moment de l'elecció
dels premiats l'Agència Espanyola de
Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN) de Madrid després
d'analitzar els diferents projectes
presentats a nivell estatal entre els
quals ha destacat el projecte de dinamització i promoció tant dels hàbits
de vida saludable com de la pràctica
esportiva entre els milers d'escolars
que han pogut gaudir a Borriana de
l'aplicació del Pla PATI.
L'Ajuntament de Borriana ha aconseguit el Primer Accèssit de tot el
territori espanyol, al costat dels projectes de la ciutat de Molina de Segura, a Múrcia i el Consell General de
Col·legis Oficials de Farmacèutics de
Madrid, en un lliurament de premis
en la qual han estat presents tant el

regidor de l'àrea en l'Ajuntament, Vicent Granel, com el tècnic del Servei
Municipal d'Esports, José Socarrades, qui han rebut el premi de mans
de la mateixa Ministra de Sanitat,
Maria Luisa Carcedo.
Els Premis Estratègia NAOS es
convoquen anualment per part de
l'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN), dependent del Ministeri de
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Es
tracta del reconeixement més prestigiós a nivell nacional dels projectes
que es duen a terme en tot el país en

l'àmbit de l'alimentació, la promoció de l'activitat física i la salut. En
aquesta nova edició, es van presentar un total de 71 projectes per a les
diferents modalitats de Premis que
van ser pre-avaluats per la AECOSAN, sobre la base dels requisits de la
convocatòria i als criteris generals de
valoració arreplegats en la Resolució.
Es van seleccionar 27 com a projectes finalistes per als membres del
Jurado amb la finalitat de que es triaren els 7 premiats corresponents a
les modalitats de premis i als accèssits que procediren. L'edil d'Esports,
Vicent Granel, s'ha mostrat molt
orgullós de “aquest reconeixement
fruit del treball d'un equip format pel
SME, al costat dels centres educatius, clubs, i agents socials, i patrocinadors, sense els quals no seria
possible dur a terme un projecte que
promou l'activitat física i millora la
salut de la nostra població”. “Confiem
que el projecte continue endavant
amb la participació de tots i totes,
ja que l'interès mostrat per part de
diferents organitzacions i municipis
sobre el desenvolupament del Pla
PATI és notori, per això sempre ens
hem mostrat disposats a explicar i
donar a conèixer el projecte perquè
més escolars de tot l'estat puguen
participar d'iniciatives similars”.

IGUALTAT I TURISME

LA MESA D'IGUALTAT DE BORRIANA S'ESTRENA
AMB LA POSADA EN COMÚ DE LA PROGRAMACIÓ
ESPECIAL DEL 25-N

L

es regidores d'Igualtat, Maria
Romero, de Participació Ciutadana, Maribel Martínez, i d'Educació, Maria Josep Safont han presidit
l'estrena de la nova Mesa d'Igualtat
de Borriana, creada a petició dels i les
components del Consell Social en el
qual s'emmarca aquest nou òrgan.
La primera trobada, a la qual ha sigut
convidat el conjunt d'associacions i
col·lectius socials de Borriana, s'ha
celebrat en l'Ajuntament de Borriana
i ha suposat “un primer contacte entre totes aquelles persones i agents
socials que han volgut aportar també el seu gra d'arena a aquesta nova
Mesa, i que esperem que en futures
sessions acabe sent tan productiva
com per a elaborar un Pla d'Igualtat
Municipal. Era un dels punts del dia

sobre el qual s'han començat a fer les
primeres aportacions, però sempre
de caràcter generalista i a l'espera
de concretar molt més tant els punts
que es volen reflectir en eixe futur
Pla, com les accions concretes a desenvolupar des de l'àrea d'Igualtat en
2019, un altre dels punts de la sessió
inaugural de la Mesa.
El punt que més s'ha desenvolupat
durant la sessió ha sigut el d'exposar la programació especial, que

pràcticament està ja tancada, per a
la commemoració del Dia Internacional Contra la Violència Masclista,
un 25-N per al qual tornaran a eixir
als carrers de Borriana centenars
de persones per a reclamar la fi de
la violència masclista, com ja ha
succeït durant els tres últims anys
en la capital de la Plana Baixa. Així,
una vegada més, el 25-N borrianenc
tornarà a comptar amb Intervencions Artístiques especials “que se
centraran a posar de manifest i en
ple carrer la més que preocupant situació d'agressions masclistes que
diàriament es pateixen a nivell estatal, sobre les quals no podem girar
la mirada, i contra les quals volem
seguir treballant mitjançant ens com
aquesta Mesa de la Igualtat”.

MÉS AGENTS SOCIALS I ECONÒMICS PER A LA
RENOVADA MESA DE TURISME DE LA CIUTAT

L

a Mesa de Turisme de Borriana ha
tornat a reunir-se en les dependències municipals per, com ha
explicat el nou regidor de l'àrea, Vicent
Garcia “a més de presentar-me, encara que que ja ho hem fet amb tots
i cadascun dels agents participants en
la Taula durant les setmanes prèvies,
hem volgut que aquesta nova sessió
servisca per a una primera ampliació
dels sectors participants en la Mesa
de Turisme”. I és que com ha explicat
el mateix Garcia, “entenem que el turisme local és una matèria clarament
transversal, tant a nivell de departaments municipals, com en el que afecta als diferents sectors socials i econòmics de Borriana, per això hem ampliat
la representació ciutadana en la Taula
amb fins a tres noves incorporacions”.
Així, la Mesa compta ja amb fins a tres
noves representacions que “volem que
seguisquen aportant el seu punt de

vista, suggeriments o crítiques para,
entre totes les parts, seguir desenvolupant el turisme local”, com explicava
Garcia, que ha especificat que “a partir
d'ara sectors socials tan importants a
Borriana com les comissions i món faller, o econòmiques com són els Hostalers o el Comerç de la ciutat, també
treballaran conjuntament amb aquells
que fins ara ja formaven la taula”.

A més, García ha manifestat que “l'objectiu segueix sent el de poder donar
xicotets passos dins de l'aplicació del
Pla Estratègic de Turisme que es va
redactar el passat any, encara que
sempre tenint en compte les opinions
de tota la Mesa i incorporant o descartant alguna iniciativa que quede
demostrat que és necessària o es pot
prescindir d'ella”.
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PLA EDIFICANT

EL CONSELL DELEGA LES COMPETÈNCIES PER
AL DESENVOLUPAMENT DEL NOU IES JAUME I
A TRAVÉS DEL PLA EDIFICANT

L'

Ajuntament de Borriana ja ha
rebut la notificació per part de
la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport sobre la
delegació de competències en matèria d'infraestructures educatives per
a l'actuació de reposició en el mateix
solar del Centre IES Jaume I, després
que el consistori ho sol·licitara el passat estiu. Tal com es detalla en la pròpia resolució signada pel Conseller,
es proposa “delegar a l'Ajuntament
de Borriana l'actuació de Reposició
en el mateix Solar en el centre públic
IES Jaume I amb la finalitat que les
instal·lacions resultants d'aquesta
actuació permitixquen una adequada
execució de la labor educativa”. Així,
dins dels termes que també s'especifiquen en la documentació de la
delegació de competències, s'explica
que “per a la realització de l'actuació
es finança a l'Ajuntament de Borriana per un import de 13.513.523,89

euros”, una xifra resultant de la memòria presentada pel propi consistori, en un import que es desglossarà
per anualitats. D'aquesta forma, per
a 2019 es pressuposten un total de

797.586 euros, als quals seguiran els
8,6 milions de 2020 i els 4 milions per
a 2021, quan haurien de finalitzar-se
els treballs i Borriana disposaria d'un
nou IES Jaume I. Ha sigut la matei-

xa regidor d'Educació i alcaldessa
de Borriana, Maria Josep Safont qui
a més ha afegit que “continuem endavant amb el treball conjunt amb
el Consell que tan bons resultats ha
donat en aquests tres últims anys a
nivell d'infraestructures educatives,
i per a això Borriana també farà un
esforç extra amb la inversió que es
destinarà a la millora de la distribució elèctrica no solament en el centre
educatiu, sinó en l'entorn en el qual
se situa l'IES Jaume I, a més de l'adequació del solar on ha de construir-se
el nou centre”. A més, dins dels drets
i deures de cadascuna de les parts
després de l'aprovació de la cessió
de competències, també s'estableix
que l'Ajuntament podrà licitar i contractar el projecte, encara que serà
sempre la Consellería qui s'encarregue del finançament dels treballs.
Mentre, el consistori es compromet
a “comunicar a la Conselleria l'inici
de l'obra amb l'aportació de l'acta de
replanteig prèvia a l'inici de l'obra”,
així com “una vegada finalitzat el
procediment de contractació i adjudicats els contractes corresponents,
l'Ajuntament remetrà a Conselleria
el certificat subscrit pel secretari de
l'entitat amb la informació relativa a
les contractacions finançades a càrrec del pressupost assignat a la delegació de competències”.

MEDI AMBIENT

DESENES DE NOUS EXEMPLARS DE FLORA
AUTÒCTONA JA CREIXEN EN EL CLOT DESPRÉS
D'UNA NOVA CAMPANYA DE VOLUNTARIAT
AMBIENTAL
El regidor de Medi Ambient, Bruno Arnandis, valora “molt positivament el fet
que cada vegada siguen més veïns i veïnes de Borriana les que se sumen
a aquestes iniciatives de reforestació i conservació”
sells a l'hora de plantar un arbre en
una zona com la del Clot.

E

l Clot de la Mare de Déu o Estany de la Vila de Borriana
compta des d'aquest mes amb
diverses desenes de nous habitants,
després de la celebració d'una nova
campanya de voluntariat ambiental que s'ha basat en la plantació
d'exemplars d'espècies autòctones
de la zona per a “seguir amb les nostres campanyes tant de conscienciació i respecte pels nostres espais
naturals, com d'acció directa en forma de les plantacions que portem ja
prop de dos anys fent en diferents
punts del paratge natural”, tal com
explicava el regidor de Medi Ambient
en l'Ajuntament de Borriana, Bruno
Arnandis. Precisament cap a les deu
del matí, Arnandis s'ha desplaçat fins
a la prada del Clot on s'havia citat a
les desenes i desenes de persones
que en aquesta nova campanya de
plantacions s'han sumat a la protecció del paratge. I també allí es trobaven els i les membres de la Fundació
Limne que des del primer moment ha
col·laborat directament en l'organització de les jornades de voluntariat
ambiental i ha oferit els millors con-

Segons han detallat després de diverses hores de plantacions en les
zones fitades i marcades durant la
setmana per la Fundació Limne i la
regidoria de Medi Ambient, “hem pogut començar, per exemple, a plantar
alguns dels 200 oms resistents a la
grafiosi que el Ministeri de Medi Ambient ens ha fet arribar per a aquesta
campanya de plantacions, però també s'han plantat diferents exemplars
de freixos, albers, lledoners o magraners, per a així seguir repoblant amb
espècies autòctones de la zona el
Clot de la Mare de Déu o Estany de
la Vila, i que a poc a poc seguisquen
recuperant l'espai d'aquelles invasores que han proliferat en el paratge
natural”. Cal recordar que el 16 de
desembre es realitzarà una nova
campanya de voluntariat ambiental
en la qual es completarà la plantació
dels exemplars cedits pel Ministeri
de Medi Ambient i altres espècies
autòctones.
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CULTURA EXPO ALCIÓ

EL CENTRE MUNICIPAL DE CULTURA
DE LA MERCÈ DE BORRIANA TRANSFORMAT
PEL MITE D'ALCIÓ
S'inaugura la mostra comissariada per Silvia Tena en la qual es podran gaudir
obres d'Elixir Creatiu, Traver Calzada i Juan Serrano
par una performance homenatge a
alguns dels seus artistes predilectes
com el conceptual Santiago Sierra o
l'artista i activista xinés Ai Weiwei.

L'

art contemporani torna a estar ben present a Borriana. El
Centre Municipal de Cultura La
Mercè va obrir les seues portes per a
proposar a l'espectador una reflexió
sobre ‘Poètiques entorn del jo’ a través d'un interessant discurs creat per
la prestigiosa comissària Silvia Tena
que parteix del mite clàssic d'Alció. El
projecte el protagonitzen els membres del col·lectiu Elixir Creativo format per Àngel Igual, Juan Poré i Jose
Ferrer, acompanyats de Traver Calzada i Juan Serrano en qualitat d'artistes convidats. Molts van ser els que
es van acostar anit fins a Borriana
per a conèixer d'a prop el projecte.
La inauguració va comptar amb la
participació de l'artista visual valencià Carlos Llavata que va desenvolu-

Fins al CMC La Mercè van voler acostar-se per a gaudir d'aquesta gran
exposició, autoritats com l'alcaldessa, Maria Josep Safont o el regidor de
Cultura de l'Ajuntament de Borriana,
Vicent Granel, qui va explicar en el
seu discurs que l'exposició «forma
part d'un projecte més ambiciós que
inclou la mostra, accions performàtiques i conferències». Per la seua
banda, la comissària Silvia Tena va
assenyalar que el propòsit últim
de la mostra és “aportar un granet
d'arena per a convidar a la reflexió a
l'espectador”. “Una reflexió entorn de
la transmutació de l'ànima, al viatge
ascensional, al concepte de frontera i territori i també a l'absència”, va
aprofundir.
Un recorregut per la sala.
La primera peça que troba l'espectador és la presentada per l'artista
Juan Serrano (Borriana, 1976) que
ens parla precisament d'eixa transmutació carnal de l'ésser, mentre que
Juan Poré (Borriana 1979) indaga en

els conceptes de cos com a territori
de memòria i identitat mutant. No
falten les al·lusions al món migratori, d'una banda, com a fenomen de
construcció d'identitat (de generacions de pobles sencers, societats i
nacions) en l'obra d'Àngel Igual (Vall
d’Uixò, 1976), i, d'altra banda, com
a fenomen que implica una reconfiguració dels conceptes de límit i
frontera, una al·lusió que trobem en
la peça de Vicente Traver Calzada
(Borriana, 1945). Absència és la sintaxi essencial que utilitza Jose Ferrer
(Borriana, 1978). Ferrer presenta una
sèrie d'exercicis estètics entorn d'un
no-ser, un buit, una absència imposada o evocada en paisatges irreals
o bé en un joc conceptual d'absències
cartografiades geodèsicament en un
temps i un lloc precisos.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

L'ASSOCIACIONISME CREIX A BORRIANA
DESPRÉS DE LA I JORNADA TEMÀTICA QUE
LI HA DEDICAT PARTICIPACIÓ CIUTADANA

L'

Auditori Juan Varea ha acollit
la primera Jornada d'Associacionisme de Borriana, organitzada per la regidoria de Participació
Ciutadana de Borriana, que la seua
màxima responsable, Maribel Martínez, explicava després de la celebració que “crec que hem aconseguit
els diferents objectius que s'intentaven assolir amb aquesta primera jornada de trobada de les associacions
i col·lectius de Borriana, ja que han
pogut conèixer-se directament entre
elles i la sensació és que a partir d'ara
el treball conjunt tindrà millors i més
òptims resultats”.

seus membres a la Jornada. La sessió ha continuat amb el diagnòstic i
anàlisi de l'actual situació de l'associacionisme i dels col·lectius existents
en l'actualitat cabdal de la Plana
Baixa, després del que s'ha realitzat
una xicoteta pausa. L'activitat es reprenia pocs minuts després amb la
Posada en comú de les conclusions,
problemes, inconvenients i millores
a aplicar a nivell associatiu, a més de
començar a aportar els suggeriments
i punts de vista per a la seua millora
en el futur immediat de cada associ-

ació i també del treball en comú que
poden realitzar. La I Jornada sobre
Associacionisme a Borriana es tancava amb la presència del Llicenciat
en Dret per la UV, especialista en els
àmbits mediambientals i urbanístics,
José Luis Ramos Segarra, i també de
la Fundació Horta Sud que durant
dècades coordina el treball associatiu, els qui s'han encarregat de la
clausura al·ludint a la importància de
tenir un teixit associatiu que tinga
en compte a totes les associacions
existents en la ciutat, i com el treball
comú i coordinat de totes elles pot
aconseguir grans objectius per a un
futur millor de la ciutat de Borriana.
Així, tal com concloïa la regidora de
Participació Ciutadana i coordinadora
de la jornada, Maribel Martínez, “ha
sigut un luxe comptar amb els i les
especialistes que han participat en
aquesta primera jornada de l'Associacionisme a Borriana, així com un
gran avanç veure com a associacions
i col·lectius tan diferents com a associacions de veïns, estudiants, sectorials, d'oci, socials, de discapacitats
així com ong o voluntariat mediambiental han volgut participar avui i han
començat a fer totes aqueixes aportacions a l'hora de crear un teixit associatiu molt més fort, potent i coordinat en la nostra ciutat, la qual cosa
està molt més prop d'aconseguir-es
després de la gran participació i complicitat dels i les participants”.

Ha sigut la Directora de la Fundació
Cívica Novessendes i Facilitadora de
Municipis amb aplicació d'Economia
del Ben Comú (EBC), Esther Paulo
Forts qui s'ha encarregat de la presentació d'una jornada que en pocs
minuts s'ha vist que podia pràcticament omplir les butaques de l’Auditori Juan Varea, ja que han sigut prop
de 20 associacions i col·lectius les
que han sumat a algun o alguna dels
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VIA PÚBLICA

EXCECUCIÓ DE NOVES OBRES D'ADEQUACIÓ I
MILLORES EN EL FERM DE LA PLAÇA MAJOR

E

l regidor de Via Pública de
l'Ajuntament de Borriana, Vicent Aparisi, ha revisat l'inici
de les obres de millora i adequació
que s'han iniciat en la plaça Major de
Borriana, just en la conjunció entre
la mateixa plaça i el carrer Major, on
habitualment “es creen tolls i existien alguns desnivells que dificultaven la mobilitat, per la qual cosa s'ha
decidit iniciar els treballs per a poder
tenir-los llestos en unes quatre o
cinc jornades i que el cap de setmana no tinguen cap tipus d'afecció en

els actes fallers que també tenen a
la plaça Major com a protagonista”.

Així ho ha explicat Aparisi després
de visitar als treballadors que s'estan encarregant de les obres, i que
“van a seguir el mateix procediment
que fa uns mesos vam realitzar en el
Pla, ja que també el ferm d'aquesta
zona està compost per llambordes,
per la qual cosa cal retirar-les, netejar-les i polir-les i, posteriorment
tornar a col·locar-les en la mateixa
zona però tenint en compte l'eliminació de desnivells o xicotets forats
que s'hagueren pogut formar”, com
detallava el regidor.

DESPRÉS D'ANYS SENSE UTILITZAR-SE ES
RETIRA LA FONT DE LA PLAÇA QUARTS DE
CALATRAVA

E

l regidor de Via Pública de
l'Ajuntament de Borriana, Vicent Aparisi, va voler realitzar
una revisió sobre els treballs de demolició de la font situada en el centre
de la Plaça Quarts de Calatrava de la
ciutat, ja que com va explicar durant

el procés "es tracta d'una font que
fa molts anys que no complia amb la
seua funció de decoració especial per
a la plaça ja que en cap moment ha
funcionat com a tal, i per tant estava
suposant més problemes que avantatges per als veïns i veïnes que dià-

riament visiten i passen estones ací".
De fet, el propi Aparisi parlava amb
diversos veïns de la zona que seguien
de prop els treballs realitzats amb la
maquinària pesada pertanyent a Via
Pública, i més tard explicava que "els
mateixos veïns i veïnes que avui estaven en la pròpia plaça ens parlaven
sobre l'abandó que des de fa anys
patia la font, i per tant es felicitaven de vore com era eliminada per
no complir la seua funció i per, com
ens han traslladat, perquè s'havia
convertit en un focus d'insalubritat
durant algunes jornades quan allà es
depositaven diferents residus". Així,
Aparisi ja ha explicat que "estem barallant diferents opcions de mobiliari
urbà per a substituir a la font en desús, encara que esperarem algunes
setmanes, ja que estem treballant
per a poder col·locar en el mateix lloc
algun tipus de decoració nadalenca
de cara al pròxim mes de desembre,
la qual cosa sabem que els mateixos
veïns i veïnes veuen amb molt bons
ulls, per a més tard col·locar el mobiliari urbà que creguem més necessari
en la plaça".

OPINIÓ

INVERTIMOS EN BORRIANA

L

as líneas de las políticas que marcarán
el futuro de Borriana están claras en
los presupuestos para el 2019, que
los Socialistas hemos preparado con gran
esfuerzo, pensando en mejorar nuestra
Ciudad y acercarla cada día más a lo que
queremos: un espacio para la convivencia
con mejores servicios y un entorno más
accesible y acorde al momento actual.

REDUCCIÓN DE LA DEUDA Y CONGELACIÓN DE IMPUESTOS

En estos cuatro años hemos pasado del
48 % de endeudamiento a un 24 % , lo que
significa pasar de 14 millones de deuda
(460 €/habitante) a 7 millones (230 €/
habitante), y todo mientras hemos continuado pagando pufos que el PP nos dejó
por el camino (3,2 millones de euros, de
momento) y sin subir impuestos (ni siquiera el IPC), y asumiendo además un incremento salarial para la plantilla municipal
de un 6,25 %.

INVERSIONES

Mientras otros tenían abandonada a Borriana (con inversiones de 0 € en 2012), los
Socialistas priorizamos las inversiones en
proyectos reales y tangibles. El tiempo de
las promesas incumplidas y la venta de
humo ya pasó; los Socialistas hemos demostrado que cumplimos (vid. La Avenida
del Puerto) y queremos dar un paso más
allá convirtiendo en realidad la Avenida del
Grao (continuando el carril ciclopeatonal),
y para 2019 invertiremos en unas nuevas
dependencias para los Servicios Sociales
(abandonados por la desvergüenza del
PP que los sometió a una provisionalidad
eterna), en una intervención global para la
mejora del Barrio la Bosca, en la regeneración del entorno de San Blas, habilitación
del refugio antiaéreo, accesibilidad en instalaciones municipales y calles, urbanización y ampliación de un nuevo cementerio
municipal, entre otras prioridades.
Todo ello supondrá un aumento del 77
% respecto al presupuesto de 2018, llegando a una cifra global de 2,4 millones
de euros para 2019, lo que supone prácticamente un aumento de dos millones de
euros respecto al último presupuesto del
PP ¿Quien invierte más en Borriana? Los
Socialistas, que no hemos ni despilfarrado
ni abandonado la Ciudad a su suerte.
Otra prioridad para los Socialistas es revitalizar el Centro de Borriana. Mientras
el PP lo abandonó en los años de vino y

rosas, cuando el dinero entraba a espuertas en el Ayuntamiento, demostrando qué
poco le importaba Borriana, los Socialistas vamos a abrir un concurso de ideas
con aportaciones de expertos para dar a
Borriana la imagen moderna y actual que
merece.
Comparen: en la última legislatura del PP
presupuestaron inicialmente en inversiones 1.330.500 €, mientras que nosotros,
los Socialistas, llevamos 5.696.159 €.
Después tienen el valor de decir que no
tenemos proyecto: APOTEÓSICO.

LA GENERALITAT TAMBIÉN INVIERTE EN BORRIANA

Mientras en épocas del PP la deuda de la
Generalitat con Borriana se convirtió en un
lastre insostenible, el Gobierno encabezado por el Socialista Ximo Puig siempre se
ha tomado en serio el municipalismo,
empezando por el fondo de cooperación
municipal que aprobó Zaplana, pero que
ha ejecutado Puig.
En 2019 la Generalitat aportará 258.000 €
como en años anteriores, y además podemos seguir contando con las aportaciones
para empleo o la mejora y adecuación del
polígono industrial de camí Fondo-Xamussa entre otros.

IES JAUME I

Especialmente satisfactorio es poder poner negro sobre blanco que en temas de
infraestructuras educativas la Generalitat
cumple con Borriana; pues empezamos
la legislatura con la construcción el CEIP
Cardenal Tarancón, y proseguimos con la
construcción tan necesaria para nuestra
Ciudad del IES Jaume I con una inversión
de más de 13 millones y medio de euros
(que el PP jamás consiguió, a pesar de
la prioridad de remodelar este centro, a

pesar de que los Socialistas lo reivindicamos repetidamente).

FINALIZAMOS LA A 30-31

Por fin podemos decirles que la A 30-31
está próxima a finalizarse. Tras el abandono del PP en sus últimos años de
“des-gestión” municipal, los Socialistas,
a pesar de muchas trabas en el camino,
hemos conseguido desbloquear la situación y finalizar esta unidad de ejecución en
la Serratella, para que por fin los vecinos
puedan tener los servicios adecuados que
les corresponden. Eso sí, si el PP lo hubiera hecho cuando tocaba la finalización no
hubiera costado ni un céntimo a las arcas
municipales, pero ahora el gasto se eleva
a más de 280.000 €, gracias al PP.

FELICES FIESTAS

Cuando se escriben estas líneas el nuevo
árbol de Navidad ya ocupa su lugar en el
Pla de Borriana, cargado de ilusión y la
promesa de días felices y familiares que
los Socialistas les deseamos de todo corazón. Pero no sólo el Pla goza de una nueva
luz: los poblados marítimos también tendrán en el Puerto sus símbolos navideños,
así como otros enclaves del casco urbano
(plazas Santa Berta y Quarts de Calatrava),
por una gestión eficiente de vía pública.
Este año, además, los Socialistas hemos
organizado una fiesta muy especial para
despedir 2018 como se merece ¿dónde?
En la misma plaza mayor en la carpa que
se instalará al efecto: el mejor sitio posible, bajo el Campanar, dando la entrada a
un nuevo año cargado de ilusiones, al son
de la música de las actuaciones que esa
noche amenizarán la entrada de 2019.
¡Y no olviden que los Socialistas les desean
lo mejor para el 2019! ¡Felices fiestas!
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LA IL·LUSIÓ DEL 2019

E

n pocs dies iniciarem un nou any,
i Borriana vindrà acompanyada
d’inversions per a la ciutat que la
faran més sostenible, atractiva i acollidora. I és que les inversions aconseguides amb els Fons Feder van donant
els seus fruits a la nostra ciutat, i els
10 milions d’euros que han d’invertir
per recuperar Borriana es van sumant
poc a poc. Aquest anys 2018 s’ha
pogut comprovar com la coberta del
Mercat Municipal ha donat un millor
funcionament a les instal·lacions municipals, acompanyades d’un revulsiu
econòmic en el sector comercial. Junt
a això, els veïns i veïnes de Borriana
veuen com dia darrere dia són molts
els que caminen, patinen o van amb
les seues bicicletes per l’avinguda del
Port fins a la nostra mar. Altres ho
poden fer cap a l’estació, o si s’atreveixen, arribar fins a la veïna Vila-real.
Infraestructures que es sumen a una
ciutat connectada i més sostenible.
Amb l’inici del 2019, Compromís segueix apostant per les infraestructures sostenibles i patrimonials, sense
deixar de costat l’aspecte social, que
serà el que més inversió rebrà. La carretera del Grau es tornarà més transitable per a convertir-se en una nova
avinguda del Grau, amb un carril per
a vianants i altre per a bicicletes, copiant l’èxit aconseguit en la del Port.
D’aquesta manera, Borriana podrà
comptar amb un anell sostenible que
connecte la nostra mar amb el casc
urbà en totes les seues zones. Poc
més de 700.000 euros per fer realitat
un projecte que en unes setmanes començarà a rodar.
Junt a les infraestructures viaries, es
necessària una inversió social la nostra ciutat. Unes noves dependències
de Serveis Socials han de ser la prioritat, per destinar quasi un milió d’euros
per fer-les realitat, i que el personal
puga entendre en les millors condicions als veïns i veïnes de Borriana. Des
de Compromís apostem per que siga
una realitat unes noves dependències que estiguen a l’altura de la nostra ciutat. I a més a més, que vagen

acompanyades d’una regeneració del
barri on es troben, com és La Bosca.
Amb poc mes de mig milió d’euros,
apostem per un projecte que regenere
el barri i l’empremta necessària per a
que no siga un barri oblidat com ho va
ser amb els governs populars.
I amb el patrimoni, Borriana recuperarà un dels espais més oblidats i a la
vegada més volguts per la ciutadania,
com és l’entorn de Sant Blai. Amb un
projecte totalment integrador, l’entorn de l’ermita de Sant Blai passarà
de ser un parking, a una jardí on es
crearà un espai de trobada, en el que
poder celebrar activitats culturals i
tradicionals, i a la vegada, retornar la
imatge a un dels barris del costat del
riu, i que havien estat oblidat. I parlar
d’oblit, Compromís té present la importància de recuperar la història que
no s’ha contat, i per això, la necessitat
d’obrir al públic el Refugi Antiaeri del
Camí d’Onda, per a que coneguem la
nostra història de ben a prop. I parlant
de la nostra història, és moment de
decidir que volem del nostre centre, i
un concurs d’idees és la millor opció
per saber que volem de les nostres
places i carrers, dels i les vianants i
dels vehicles, i donar una vida social a
la nostra ciutat.
Aquestes són algunes propostes que
es materialitzaran en 2019, i que ani-

ran acompanyades de l’ampliació del
cementeri, de la millora del polígon industrial del Camí Fondo, la millora en
accessibilitat en edificis municipals o
la pavimentació de vials.
I totes aquestes propostes que ja estan damunt la taula, es fan congelant
els impostos durant quatre anys, baixant l’endeutament a la mitat que ens
el varem trobar quan vam entrar en
l’ajuntament. I tot això es mostra de
que a més de saber governa, des de
Compromís, sabem gestionar. L’endeutament baixa, els veïns i veïnes de
Borriana guanyaran en serveis i infraestructures, i tot això, mentre seguim
pagant sentències urbanístiques de
quan tot valia i no es mirava la butxaca del ciutadà.
Des de Compromís, tenim clar que
al treballar sense parar per a que els
projectes es materialitzen, i sobretot,
els puguen gaudir els nostres veïns i
veïnes, i deixar de costat les crítiques
que no tenen un altre objectiu que
confondre i mostrar mala imatge de la
nostra ciutat.. 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

EL PRESUPUESTO MÁS SOCIAL

D

esde Se Puede Borriana queremos destacar de los presupuestos para 2019 su marcada
implicación Social, ya que, además de
mantenerse el mismo presupuesto de
la partida de servicios sociales del año
anterior, se ha dotado una partida de
700.000 euros para disponer de un
edificio que reunirá todos los servicios de atención social del Ayuntamiento en un mismo lugar.
La disposición de dicho edificio permitirá, además de obtener una mejora sustancial en las instalaciones,
ofrecer una mayor calidad del servicio
que se ofrece por parte de los servicios sociales municipales a la ciudadanía. Esta era una prioridad para nosotros, ya que resolver esta demanda,
que se arrastra durante más de 13
años, era una necesidad flagrante
que no había sido subsanada por los
gobiernos anteriores.
Otra de nuestras prioridades es, también, la realización de diversas actuaciones en el barrio de la Bosca, y sus
alrededores, para mejorar el entramado urbano y mejorar la calidad de
vida a sus vecinos y vecinas. Con este
fin se ha aumentado la partida correspondiente en 500.000 euros. Este
proyecto y el del edificio de Servicios
Sociales van unidos y vertebrarán el
barrio con estas nuevas instalaciones
y acciones urbanas.
Creemos que es de vital importancia
reactivar, mejorar, y hacer partícipes
de esta revitalización a los vecinos y
vecinas de la Bosca. Por este motivo,
durante 2019 se ejecutarán en este
barrio diferentes programas para
conseguir una participación ciudadana más activa, con el fin de realizar un cambio real, que perdure en el

tiempo y que vaya de la mano de la
ciudadanía.
La partida de accesibilidad también
ha aumentado a 66.000 euros, gracias al trabajo realizado en la mesa
de participación ciudadana, principalmente para mejorar los servicios del Polifuncional de la Serratella,
instalando un ascensor en el edificio,
que se hizo en su día con una nula
capacidad política, sin pensar en las
necesidades, presentes y futuras de
los vecinos.
Además, en con esta partida también
se procederá a instalar unas puertas
accesibles en la Piscina Municipal
con una doble funcionalidad, permitir a los ciudadanos con movilidad
reducida, tanto temporal como permanente, acceder a las instalaciones
de forma independiente y, mejorar la
eficiencia energética de la piscina, reduciendo el coste futuro de la misma.
Es nuestra intención realizar en el
año 2019 los proyectos que tenemos
planteados, finalizar aquellos que se
iniciaron anteriormente, y seguir trabajando para mejorar la vida de los
ciudadanos y ciudadanas, potenciar
la participación y el asociacionismo y
aumentar los niveles de transparencia de la gestión municipal.
Es por eso que desde la Concejalía
de Participación Ciudadana hemos

promovido, y organizado, jornadas de
formación para las asociaciones con
el fin de densificar el tejido asociativo.
Asimismo, día a día, continuamos trabajando con ellas para mejorar la vida
de todos los ciudadanos de Borriana.
Desde Se Puede Burriana consideramos que los proyectos del centro de
Servicios Sociales y la modernización
y mejora del barrio de la Bosca son
dos grandes apuestas sociales, de
gran valor para Borriana, que vamos
a llevar a cabo y que contarán con una
importante participación ciudadana.
En Burriana, si se puede.
Si quieres colaborar con nosotros envíanos un correo o contacta con las
distintas redes sociales.

#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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NUESTRO PATRIMONIO,LA TIERRA
NUESTRO ORGULLO, LOS AGRICULTORES

S

olo quien ha recogido naranja, quemado leña o sulfatado el campo es
capaz de valorar el esfuerzo que hay
detrás de un kilo de naranjas. Madrugar sin
que amanezca y ver la caída del sol sin que
la jornada acabe. Rezar para que no llueva
o hiele. Sudar por un fruto que te hace cayo
en las manos y lumbalgia en la espalda.
Los agricultores que cada día se esfuerzan porque este producto llegue a nuestra
mesa son nuestro orgullo. El que define el
carácter de Burriana. El del esfuerzo y el
tesón. El del sacrificio. Somos el fruto de
nuestra tierra, cultivada con sudor y empeño. Y nuestra identidad está ligada a la
citricultura, la que nos ha dado la bandera
del comercio, del motor económico, de la
exportación.
Creemos firmemente en el trabajo que durante décadas ha cultivado nuestros campos. Defendemos el cultivo de un tesoro
llamado citricultura que está ligado a nuestra identidad. Y para ello, lo primero, es
creer en nuestra tierra, la que nos ha dado
desarrollo, futuro y oportunidades. La que
debe seguir dando su fruto con inversión.
*Reivindicar nuestra tierra. Este martes
18 estaremos al lado de los agricultores.
Pero más allá de la defensa de sus derechos, el sector necesita acciones contundentes que le permitan vislumbrar un
futuro de esperanza. Rebajas fiscales,
ayudas que fomenten el cultivo, compensaciones que alivien las pérdidas, inversión en infraestructuras o mejoras para
el sector. Objetivos que hemos de alcanzarlos con acciones. Como las que a nivel
municipal podemos emprender, dedicando inversión para la mejora de caminos
rurales. Después de perder las ayudas del
Consell este 2018, en 2019 el PSPV no
ha contemplado ni un euro para mejorar
estas vías de riqueza. Nuestra propuesta
para reivindicar el desarrollo y mejora de
servicios tan básicos como este.
*La Serratella. Los vecinos de la Serratella siguen hoy esperando que aquellas
promesas de 2015 de la hoy alcaldesa se
hagan realidad. Hace cuatro años aseguró
que el Plan Especial de la Marjaleria sería
inminente. Cuatro años después no solo
no hemos avanzado, sino que hemos retrocedido. Perdido queda todo el trabajo
que desarrollamos durante nuestra etapa
de gobierno. Sencillamente porque lo hizo
el PP. Hoy seguimos reivindicando inversión y futuro para este sector de Burriana.
Y mientras municipios vecinos acuden a
Costas y vuelven con las manos llenas de
inversión, en Burriana se vuelven con las
manos en los bolsillos. Triste para un patrimonio que es identidad de nuestro municipio y que debemos reivindicar porque,
mal que pese a Compromís, la Serratella
sí tiene playa.

*Escuchar a nuestros vecinos. En 2015 el
PSPV y sus socios nos garantizaron paredes de cristal y participación ciudadano
como eje vertebrador de sus políticas. Tres
años después se confirma la estafa. Los
vecinos de La Fira esperarán un año más a
ver atendidas sus reivindicaciones. Medidas sencillas pero necesarias. Que pongan
en valor este entorno de nuestra localidad
del que el PSPV solo se acuerda cuando
llegan las fiestas. Como las que reclaman
los vecinos de la plaza Santa Berta, que se
oponen a un parque canino que sin embargo el PSPV ha impuesto en contra de su criterio. La atención que reclaman los vecinos
que han tenido que salir en Televisión Española (TVE) para que la alcaldesa resuelva
un problema de incivismo que ha acabado
condicionando sus vidas. Como reivindican
los vecinos de La Bosca, que han pasado
cuatro años sin que hayan visto una sola
inversión en su entorno. Esperamos que
la inversión prevista en presupuesto para
2019 sea una realidad y no se quede en
palabras. Porque lamentablemente este
es un mal demasiado común en Burriana.
En 2019, el PSPV y sus socios solo han
ejecutado un 15,23% de los proyectos que
anunciaron. Desconfianza y desesperanza
entre los vecinos hacia un pacto que no tiene ni guión ni criterio.
*Velar por nuestros jóvenes. La proliferación de casas de apuestas en Burriana
nos ha llevado a adoptar medidas de protección a nuestros jóvenes. Hemos presentado una iniciativa al pleno para que
su ubicación en entornos cercanos a centros educativos se regule. Porque generar
actividad es siempre sinónimo de riqueza,
pero que esta se regule y vele por las generaciones que son nuestro futuro.

*Atender a nuestros comerciantes. La
remodelación de la cubierta del Mercado
Central ha mejorado nuestras instalaciones. Sin embargo, no ha continuado con
nuevas acciones que pongan en valor el
conjunto del inmueble. Con 500.000 euros dedicados a esta instalación, solo
hemos ejecutado una ínfima parte del
presupuesto porque no hay un proyecto
integral que defina qué queremos para
nuestro mercado. Seguimos reivindicando un guión que planifique la inversión
en esta instalación. Porque de otro modo
obligaremos a cierres periódicos que hubieran podido evitarse si quien gobierna
trabajara con orden y previsión.
*Perdemos las ayudas a empleo de Diputación. La Diputación Provincial nos
concedió ayudas para generar empleo en
Burriana. Sin embargo, quien nos gobierna ha sido incapaz de aprovecharlas para
promover puestos de trabajo. Lamentablemente, la incapacidad de Compromís
ha provocado que devolvamos miles de
euros que hoy podrían aprovechar quienes están esperando una oportunidad en
las listas del paro.
*Adiós al Taller de Empleo. Burriana no
disfrutará en 2019 de un Taller de Empleo.
Otra pérdida más para nuestros parados
que hubieran tenido en este programa de
ocupación una oportunidad para formarse
y encaminar sus pasos hacia el mercado
laboral. En 2019 nos subirán la basura,
por cuarto año consecutivo, y pagaremos
más por el IBI. Y a cambio no recibiremos
nada, porque quien gobierna ni siquiera ha
sido capaz de defender los intereses de
Burriana.

CUANDO LA DESTREZA
NO ESTÁ EN LA CABEZA

OPINIÓ

EN POLÍTICA LO
IMPORTANTE NO
ES TENER RAZÓN,
SINO QUE TE LA DEN

H

ace unos días se presentó el Presupuesto Municipal para 2019.

El último de la presente legislatura y que será aplicado, en buena parte, por el equipo de gobierno que salga
de las Elecciones Municipales del próximo mes de Mayo.
En general, más de lo mismo.
Seguimos presupuestando 1 euro para
el Museo de la Naranja, señal inequivoca de que no abrirá sus puertas tampoco durante el año entrante.
Para La Renta Básica Ciudadana, la
mayor burla y mentira digna de auténticos charlatanes de feria, ni un solo euro.
Casi 70.000 euros para el alquiler del
Llar Fallero (con lo pagado desde que
está arrendado se habrían podido construir al menos 2), 18.000 euros para el
mantenimiento y conservación del cementerio (podrían destinar la totalidad
de lo que esperan rapiñar), 30.000 euros para Combustible para la Policía Local (en 2018 fueron 45.000, por lo que
deben esperar que el combustible baje
de precio), 1.300.000 euros para Electricidad (lo mismo que el pasado año,
por lo que habrá más apagones ya que
el precio no va a bajar), aumento generalizado de los Gastos Diversos (80.000
para actividades culturales, 30.425
para actividades deportivas, 18.000
para policía local, 30.000 para medio
ambiente, etc.), 200.000 euros para
Indemnizaciones a terceros (140.000
euros más que el año pasado).
También esperan que los mosquitos no
piquen más que este año: por eso destinan la misma cantidad (24.000 euros)
que se ha demostrado insuficiente.
El Convenio con Diputación para la
Gestión y Recaudación de multas, ese
contra el que bramaban pero han mantenido, aumenta en 20.000 euros y ya
alcanza los 100.000.
Los servicios que iban a remunicipa-

CIBUR
lizar, otra mentira barriobajera, aumentan su costo. La Limpieza Viaria
cuesta 920.000 euros, la Jardinería
596.848,72, la Recogida de Basuras
801.222,69 y el Transporte y eliminación de Residuos 1.370.747,00 (esta
última partida aumenta en 68.000 euros que pagaremos directamente, a diferencia de otros municipios).
En lo referente a Ingresos, más de lo
mismo.
Incapaces de generar actividad económica en Burriana, el IAE pasa de
325.000 a 325.288,09 euros, con un
aumento del 0,088%, lo que da muestras de una gran gestión.
Y hay un tema que más que oler, atufa.
La Urbanización Golf Sant Gregori se
supone que iniciará sus obras el próximo año. Estas suponen una cantidad
cercana a los 92 millones de euros, por
lo que la licencia de obras debe superar
los 3 millones de euros. No aparece una
cantidad similar por ninguna parte. ¿A
qué se debe esta ausencia?
Más aún. El Acuerdo Transaccional firmado y ratificado se contempla la aportación, por parte del urbanizador, de
40.000 euros para la contratación de un
asesor externo que aligere la carga de
trabajo a los funcionarios municipales.
Pues bien, ni aparece presupuestado el
ingreso de los 40.000 euros ni los gas-

tos subsiguientes a la contratación del
asesor externo. ¿Será que no se creen
GSG? ¿Será que las declaraciones de
Podemos y de algún edil de Compromís
son la verdadera opinión del equipo de
gobierno?
Tenemos PERLAS REALES, no presupuestadas.
“La única tasa que aumenta es la de
basuras, ya que existe un acuerdo con
Reciplasa” Maria José “no me acuerdo
del acuerdo” Safont. Pues podía haber
firmado el mismo que los Ayuntamientos de Onda, Castellón y otros, porque
no han subido las tasas de basura a sus
ciudadanos.
“Nos hubiera gustado que el tema de
Golf Sant Gregori se hubiese solucionado antes “ María José “como me
gusta gustar” Safont. Demuéstrelo
con hechos. Acelere trámites, contrate al personal comprometido, resuelva
recursos...
“Estamos estudiando planes anteriores para la Reforma Integral del Centro de Burriana” María José “estudiando, que es gerundio” Safont. Y así
pasan los años, estudiando. Y así queda
todo, en simples estudios en un cajón.
“CIBUR LES DESEA FELIZ NAVIDAD
Y QUE EL 2019 NOS LLEGUE CARGADO DE CAMBIOS HACIA UN FUTURO
PRÓSPERO ”
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OPINIÓ

EL TRIPARTITO SE PONE NERVIOSO

U

nos vecinos que no están de
acuerdo con la decisión política de renovar la concesión
de los nichos del cementerio, deciden recoger firmas de vecinos para
presentarlas en el Ayuntamiento y
que el equipo de Gobierno rectifique
y modifique el decreto que lo regula.
La respuesta del señor Aparisi ante
la recogida de firmas demuestra que
en el tripartito están muy nerviosos.
Y es que el día de todos los Santos,
cuando se recogían dichas firmas, el
señor Aparisi se puso a dar gritos,
llamándoles mentirosos y sin vergüenzas y alegando que no tenían
los permisos correspondientes. No
era cierto, primero porque ese señor
si había pedido permiso al Ayuntamiento y segundo porque no le hacía falta, se pueden pedir firmas en
la calle, que era donde estaba, sin

la necesidad de pedir permiso, cosa
que el Sr. Aparisi, aunque solo sea
por los años que ha sido concejal
debería de saber.
Lo que alega el tripartito es que el
decreto fue del anterior equipo de
Gobierno, pero que no se atrevieron
a llevar a cabo la renovación. En fin,
que para gobernar hay que saber
también aceptar las críticas y si un
vecino quiere recoger firmas porque
algo no le gusta tiene todo el derecho de hacerlo y a los del tripartito,
les guste o no, tendrán que aguantarse, y la verdad es que el vecino
lleva toda la razón,
Y si al equipo de Gobierno no les
gustaba lo que había en la ordenanza de 2012 podrían haberla cambiado, ya que la consecuencia es que
hay que pagar por los muertos, cada

25 años. Algo que como concejal de
Ciudadanos no comparto.
Burriana solo consigue cobertura
mediática por la celebración del Arenal Sound, la perdida de una vaca
que aún sigue en paradero desconocido o porque un vecino lanza heces
desde una azotea, esto último, ante
la impasividad del Ayuntamiento por
averiguar el culpable. Ojalá se hablara de nuestra localidad por otro tipo
de noticias, como su calidad de vida,
la mejora de los servicios sociales
o ideas innovadoras del Ejecutivo
Local. Algo inalcanzable para este
equipo de Gobierno pero que espero
trabajen duro por mejorar, eso querría decir que nos iría mejor a los vecinos y a la imagen de Burriana.
mariajesus.sanchis@burriana.es
www.ciudadanos-cs.org
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Pleno Ordinario Municipal 29-10-18
El pleno designa a VICENT JOSEP GARCÍA SÁNCHEZ, representante de la Corporación en los órganos colegiados.
El Pleno da traslado del presente acuerdo a la persona designada y a las entidades anteriormente indicadas, a los
efectos oportunos.
El Pleno contra este acuerdo, que pone
fin a la vía administrativa, podrá interponerse por los interesados recurso
contencioso administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
con sede en la ciudad de Castellón de
la Plana.
El Pleno autoriza a la empleada pública
Dª M.M.S. la compatibilidad del puesto
desempeñado en este Ayuntamiento
con el de profesora asociada en la Universitat Jaume I de Castelló.
El Pleno notifica el presente acuerdo
a la persona interesada, a los efectos
oportunos.
El Pleno da traslado de este acuerdo al
Negociado de Recursos Humanos y a la
Junta de Personal, a los efectos oportunos.
El Pleno contra el presente acuerdo,
que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso
administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su
notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo con sede en la
ciudad de Castellón de la Plana.
El Pleno en sesión celebrada el 31 de
julio de 2003 este Ayuntamiento Pleno
acordó la aprobación del Programa de
Actuación Integrada para el desarrollo
de la Unidad de Ejecución D-3.3 del
Plan General de Burriana, así como la
adjudicación de la condición de Agente
Urbanizador del mismo a la mercantil
Urbasur Siglo XXI, SL.
El 29 de octubre de 2003 se formalizó
el contrato con la suscripción del Convenio Urbanístico, una vez la mercantil urbanizadora hubo depositado en la
Tesorería municipal un aval bancario de
la Sociedad de Garantía Recíproca de la
Comunidad Valenciana, por importe de
208.143,97 €
Por Decreto de 14 de octubre de
2004 la Alcaldía Presidencia aprobó el
Proyecto de Urbanización de la Unidad
de Ejecución D-3.3 (DOGV de 4 de noviembre de 2004), aprobándose el 3 de

mayo de 2007 el Proyecto de Reparcelación.
El Pleno acuerda estimar la alegación
formulada en fecha 6 de agosto de
2018 (RE 1563) por D. R. G. R., en su
condición de apoderado de la Sociedad
de Garantía Recíproca de la Comunidad
Valenciana, en lo relativo a su condición
de interesada en el presente procedimiento, desestimando el resto de alegaciones, por los motivos señalados en la
parte expositiva del presente acuerdo.
El Pleno acuerda resolver el Convenio
urbanístico de 29 de octubre de 2003
suscrito entre este Ayuntamiento de
Burriana y la mercantil Urbasur Siglo
XXI, SL, rescindiendo la adjudicación de
la condición de agente urbanizador del
Programa de Actuación Integrada para
el desarrollo de la Unidad de Ejecución
D-3.3 del Plan General de Burriana.
El Pleno incauta la garantía de promoción por importe de 208.143,97 € prestada para asegurar el cumplimiento de
las previsiones del Programa de Actuación Integrada para el desarrollo de
la Unidad de Ejecución D-3.3 del Plan
General de Burriana.
El Pleno cancela la programación del
ámbito de la Unidad de Ejecución D-3.3
del Plan General de Burriana, aprobado
por acuerdo plenario de 31 de julio de
2003 e incoa las actuaciones precisas
para acordar una nueva programación
de dicha Unidad de Ejecución, por gestión directa, afectando los bienes y recursos resultantes de la liquidación de
la programación cancelada a ejecutar la
que la sustituya.
El Pleno incoa expediente contradictorio, complementario del presente,
para liquidar el contrato y determinar y
reclamar, en su caso, los daños y perjuicios que la resolución anticipada del
Convenio ha supuesto al Ayuntamiento
de Burriana y a los titulares de bienes
y derechos afectados por la actuación.
El Pleno aprueba el borrador del Acuerdo de colaboración entre el SERVEF y el
Ayuntamiento de Burriana, cuyo objeto
lo constituye la ampliación y mejora en
la prestación de servicios de intermediación laboral, facilitando y agilizando
la realización de trámites, por medio
del sistema denominado AUTOSERVEF,
mediante la instalación en las dependencias municipales de un segundo cajero-terminal.
El Pleno aprueba el Expediente 4-2018

de Modificación de Créditos mediante
Suplementos de Crédito y Créditos Extraordinarios en el Presupuesto Municipal del Ejercicio 2018.
El Pleno aprobará su publicación, en los
términos señalados en el art.169 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales y el art. 20 del
R.D.500/1990
El Pleno aprueba la modificación de
la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, de las Ordenanzas Fiscales
Reguladoras de la Tasa por Prestación
de Servicios de Gestión de Residuos, de
la Tasa de Expedición de Documentos,
Tasas por Prestación de Servicios por
el Área de Servicios Sociales, Tasas por
Prestación de Servicios y Realización de
Actividades por el Organismo Autónomo Centre de Les Arts Rafel Martí de
Viciana y Tasas por Servicios Deportivos, para su entrada en vigor el día 1 de
enero del año 2.019.
El Pleno presenta recurso de reposición
contra el acuerdo plenario de 24 de julio
de 2018 de este Ayuntamiento de Burriana que resuelve por mutuo acuerdo
el contrato de adjudicación de la condición de agente urbanizador del Programa de Actuación Integrada para el
desarrollo de las Unidades de Ejecución
A-13 y A-34 del Plan General de Burriana a la Unión Temporal de Empresas
“UTE Camí Fondo 1334”; declara la cancelación del citado Programa de Actuación Integrada y, en consecuencia, del
Plan de Reforma Interior, Proyecto de
Urbanización y Estudio de Integración
Paisajístico presentados como alternativa técnica del mismo.
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 8-11-18
La Junta prorroga el contrato de dirección letrada y defensa jurídica del Ayuntamiento, suscrito con J.L.B.F. en fecha
18 de enero de 2017 durante un año, es
decir hasta el 17 de enero de 2020, en
las mismas condiciones y por el importe
total anual de 17.847,5 € IVA incluido.
La JGL notifica el presente acuerdo
significando que contra el mismo, que
pone fin a la vía administrativa, 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.
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La Junta excluye las proposiciones presentadas por RODRÍGUEZ VIÑALS SL
KRESTON IBERAUDIT APM SL, CONSULTORES DE GESTIÓN PÚBLICA SL y
CONSULTORES DE GESTIÓN PÚBLICA
SL, por los motivos expuestos.
La JGL adjudica a la empresa D’ALEPH
INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN, SA,el
SERVICIO DE ELABORACIÓN DE UNA
NUEVA RELACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO Y LA REESTRUCTURACIÓN
ADMINISTRATIVA DEL ORGANIGRAMA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO
DE BORRIANA.
La Junta autoriza y dispone el gasto
de 9.360 € correspondiente al pago
de la primera fase, correspondiente al 2018, con cargo a la aplicación
920.22799026 presupuesto municipal
vigente “Estudio Integral modificación
RPT”. Núm. RC 201800021701.
La JGL acuerda incoar a la COMUNIDAD
DE PROPIETARIOS PLAÇA LA MERCE
NÚM. 3, 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 consistentes en
REFORMA DE ZAGUÁN PARA ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS en edificio sito en PZA. LA MERCÉ NÚM. 3 de esta Ciudad.
La Junta acuerda incoar el expediente
sancionador a M.C.L.C, en calidad de
promotora, por presunta infracción
urbanística cometida al ejecutar obras
sin previa licencia municipal, consistentes en la CONSTRUCCIÓN DE UNA
EDIFICACIÓN DE UNOS 40 M2 CON
FABRICA DE LADRILLO.
La Junta concede a Dª.D.G.G., licencia
para obras consistentes en mejora de
aislamiento de la vivienda y reforma de
cocina y baños en inmueble sito en C/
Ribesalbes n.º 27 de esta localidad.
La JGL aprueba la liquidación fiscal provisional por importe total de 763,10 €,
en concepto de ICIO, y de 174,42 €, en
concepto de tasa por prestación de
servicios urbanísticos, ya ingresados.
La Junta concede a J.R.F.y a R.C.S., licencia de parcelación para segregar
una superficie de de 60 m2 , de la
Parcela A -finca registral 59548, sita
en la calle L’Illa del Hierro, correspondiente a la finca resultante M6-2 del
proyecto de reparcelación del Sector
Camí Serratella-Marge, con referencia
catastral 8651981YK4185S0001RE
y una superficie de 967,87 m², para
su agrupación a la Parcela B -finca
registral 27499, sita en camino de

propiedades recayente a la calle Serratella, núm. 221 (D) de acuerdo con
los datos catastrales, con referencia
8651978YK4185S0001RE.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 15-11- 18

La Junta Ordenar a J.A.V., M.F.M. Y
EDIFICIO PROVENZA, S.L como propietarios del inmueble situado en
C/ FEDERICO GARCIA MOLINER, nº
27 y nº 29 con referencia catastral
núm 9892915YK4199S0001JY y
9892916YK4199S0001EY de Burriana, para que procedan en el plazo de
UN MES a realizar los trabajos consistentes en: REALIZAR PEQUEÑA LIMPIEZA DE LAS PARCELAS y posterior
retirada de restos a vertedero.

La Junta aprueba el expediente para la
contratación de la auditoría energética,
plan de viabilidad económica-financiera y proyectos de eficiencia energética
y generación renovable de determinados edificios municipales de Borriana.

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 JGL acuerda la apertura del procedimiento abierto simplificado, con varios
criterios de adjudicación y tramitación
ordinaria, previsto y regulado en el artículo 159 de LCSP.

La Junta contra la aprobación de la
liquidación fiscal, dictada en vía de
gestión de ingresos de derecho público, 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, según dispone el
artículo 14 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Haciendas Locales.

La JGL aprueba el proyecto de obras
de “Reparación del pavimento de la
calle Menéndez Pelayo y otros viales”,
redactado por el ingeniero de caminos
municipal, con un presupuesto de base
de licitación de 72.000,00 €.

La Junta aprueba el gasto por importe
de 50.000 € con cargo a la aplicación
presupuestaria correspondiente del
Presupuesto Municipal vigente 2018
N 02 1721 62900003 “EDUSI mejora
eficiencia energética edificios municipales”.
La Junta autoriza y dispone el gasto, reconocer la obligación y ordenar
el pago de 679,44 euros con cargo a la aplicación presupuestaria
n.º 01.920.22100000.628 del Presupuesto Municipal para el ejercicio
2018 denominada “Electricidad servicios generales” (RC 201800027062) a
favor de la mercantil GIMENO PIQUER,
SL, con CIF núm. B-12308664.
La JGL ejecuta subsidiariamente a cargo de los HEREDEROS DE V. D., los
trabajos consistentes en el desescombro de la vivienda situada en C/ Santo
Tomás n.º 24, 3º izq, de esta localidad.
La Junta ordena a HUPA BURRIANA
S L., como propietaria del inmueble
situado en C/ MARE DE DEU DE LA
MERCÈ 1 de Burriana, para que proceda en el plazo de UN MES a: la limpieza del solar, tratamiento del solar
con herbicidas y relleno con capa de
gravas o material adecuado, cerramiento de la parcela ajustado a las
alineación oficial de la calle, eliminación de los elementos de la fachada
que se encuentren sueltos, fisurados,
agrietados y/o susceptibles de caída
a vía pública, reposición de los elementos retirados, y colocación de las
oportunas medidas de seguridad en
vía pública, para la realización de los
trabajos.

La Junta ordena a J.M.S.C. que, dentro
de plazo de UN MES, computado a partir del día siguiente hábil al de recepción del presente acuerdo, proceda a
ejecutar los trabajos que seguidamente se relacionan, en el inmueble de su
propiedad sito en CR VIRGEN DEL ROCIO NÚM. 28, referencia catastral núm
1078735YK5117N0001OD.
La Junta impone a J.M.R.M., la segunda
multa coercitiva por importe único de
400 euros, por incumplimiento de la
orden de ejecución dictada por la Junta de Gobierno Local en fecha 14 de
diciembre de 2017, por la que se ordenaba la ejecución, en el plazo de un
mes, de los trabajos necesarios para
restablecer las debidas condiciones de
limpieza, salubridad y ornato público
del inmueble sito en CR VIRGEN DEL
CARMEN NÚM. 31 de esta Ciudad.
La Junta concede a M.L.D., y a S.N.C,,
una prórroga de 9 meses, para la finalización de las obras de CONSTRUCCIÓN
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA,
en CR MIGJORN NUM. 11.
La Junta concede a L.R.M., la licencia de
obras solicitada para CONSTRUCCIÓN
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA
CON PISCINA en AVINGUDA PARIS, 10,
La JGL concede a J.F.H.V., la licencia
de obras solicitada para REFORMA
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DE COCINA en inmueble situado en C/
SANT AGUSTÍ 12 la localidad.
La JGL aprueba el proyecto de obras
de “Mejora de la eficiencia energética
en el alumbrado del campo de fútbol
San Fernando de titularidad municipal.
Plan Castellón 135-2”, redactado por el
ingeniero técnico industrial D. Joaquín
Oliver Pla, en virtud de contrato de servicios adjudicado por Decreto de Alcaldía n.º 2018-3836, con un presupuesto de base de licitación de 71.369,99€
(13%GG+6%BI+21% IVA incluido) y que
incorpora los correspondientes estudios de gestión de residuos, geotécnico y
de seguridad y salud.
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 22-11-18
La Junta declara en la situación administrativa de jubilación al funcionario de
carrera D. A. G.G., que ocupa una plaza
de fontanero (puesto núm. 200 de la
RPT), con efectos del día 27 de diciembre de 2018, que será el último día de
prestación de servicios en activo.
La JGL agradece a D A.G.G.los servicios
prestados a esta Corporación.
La JGL acepta el desistimiento presentado por D.V.L.A.P. en fecha 24 de
octubre de 2018, registro de entrada
14.826, y declarar concluso el procedimiento, referencia 11084/2018, incoado mediante solicitud formulada en
fecha 27 de septiembre de 2018 (RE
13.685) solicitando su jubilación voluntaria.
La JGL prorroga el contrato del servicio
de desratización, desinsectación y desinfección en dependencias municipales
y lugares públicos en el término municipal de Borriana, adjudicado a Lokimica SA hasta el 9 de marzo de 2020, en
las mismas condiciones previstas en el
contrato de 9 de marzo de 2016, por el
importe anual de 14.399 €.
La JGL estima parcialmente las alegaciones formuladas por D. M. y Dña. R.
M.T. T. (RE 12664) y por Dña. G. M.T.
(RE13477), en los términos expuestos
en el informe del arquitecto municipal
que ha quedado trascrito en el presente
acuerdo.
La Junta aprueba el proyecto de urbanización “Implantación carril bici y paseo
peatonal en carretera Burriana-Grao.”
La Junta acuerda levantar la orden de
cese de la actividad de fabricación de
palets en la calle Coure, n.º 52 que recaía sobre PGBS MEDITERRANEO, SL,
decretada por Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 23 de agosto
de 2018.

La JGL ordena a PGBS MEDITERRANEO,
SL el cese inmediato de la actividad ampliada.
La Junta archiva las actuaciones obrantes en el expediente para restauración
de la legalidad urbanística infringida,
incoado en virtud de acuerdo adoptado
por la Junta de Gobierno Local en fecha
22 de febrero de 2018 a C. M. y a C.A. C.
La JGL incoa a D. J.M.A. y a Dª V.I.S. L.,
expediente para la restauración de la
legalidad urbanística vulnerada, por la
realización, sin previa licencia ni orden
de ejecución, de los actos de edificación
o uso del suelo que seguidamente se
detallan, en parcela 149 del polígono
51, en Camí Sta. Pau,
La JGL ordena a la mercantil COMERCIAL ESTHER SL , como propietaria del inmueble situado en CTRA NULES 106, de
Burriana, para que proceda en el PLAZO
de 15 DÍAS a realizar los trabajos consistentes en: limpieza de parcela y del
interior de la nave, cerrado de acceso
al interior de la nave, mediante la reparación de las puertas o condena de las
mismas con cerramientos debidamente
acabados, vallado posterior de la parcela y eliminación de riesgos ante el peligro evidente de su colapso.
La JGL declara restablecidas las condiciones de seguridad del inmueble situado en en C/ Abel Mus núm. 9 y Avda
La Marina de esta localidad, al haberse dado cumplimiento al acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 18
de octubre de 2018, de ejecución subsidiara por este Ayuntamiento de los
trabajos consistentes en la tala de los
árboles ubicados en el referido emplazamiento.
La Junta deja sin efecto el apartado tercero del acuerdo adoptado por la Junta
de Gobierno Local en fecha 18 de octubre de 2018, por el que se aprobaba
la liquidación provisional, en concepto
de ejecución subsidiaria, a cargo de la
mercantil SOCIEDAD DE GESTIÓN DE
ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA S., de los
trabajos ordenados, al haberse satisfecho por la citada mercantil el importe
del coste de tales trabajos, según queda debida constancia en el expediente.
La Junta impone a D. M.G.A.y a Dª
M.M.B.B., la quinta multa coercitiva por
importe de 270 euros.
La JGL impone a D. V.U.G. Y A Dª. M.I.H.C.,
la sexta multa coercitiva por importe de
500 euros.
La JGL acepta el desistimiento presentado por la mercantil TELEFÓNI-

CA MÓVILES ESPAÑA SA, mediante
escrito que ha tenido entrada en este
Ayuntamiento en fecha 23/10/2018,
Reg. Entrada 2018-E-RE-2151, a la
tramitación de la licencia de obras de
INSTALACIÓN DE UNA ESTACIÓN BASE
DE TELEFONÍA MÓVIL, en el inmueble
sito en AVDA. MEDITERRANEO NÚM.
71 ( HOTEL ALOHA ) de esta localidad.
La JGL concede a M.G.V.,una prórroga
de 6 meses del plazo de inicio y de 24
meses para la finalización de las obras
de CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA en CR
SERRATELLA NÚM. 129-A,
La Junta concedr a E.J.B., licencia de
obras para la realización de zanja en
vía publica para acometida a la red de
saneamiento del inmueble sito en C/
ALMESIES 34-36 de Burriana.
La JGL aprueba la liquidación fiscal provisional por importe total de 269,50 euros en concepto de ICIO, y de 61,60,00
euros, en concepto de tasa por prestación de servicios urbanísticos, ya ingresados.
La JGL concede a la mercantil NEDGIA
CEGAS SA, la licencia de obras solicitada
para la realización de una zanja en vía
pública para el suministro de gas natural al inmueble situado en C/ MESTRE
SERRANO 23, por PASEO SAN JUAN
BOSCO de esta ciudad.
La JGL concede a la mercantil NEDGIA
CEGAS SA, la licencia de obras solicitada
para la realización de una zanja en vía
pública para el suministro de gas natural al inmueble situado en C/ JOAQUÍN
SOROLLA N.º 7 de esta ciudad.
La JGL acuerda que el presupuesto de
ejecución de obra declarado se fija en
662,5 euros, estando sujeta a la liquidación del Impuesto sobre Construcciones y Tasa por Servicios Urbanísticos
a través del régimen especial aprobado
por esta Junta en fecha 16 de abril de
2012.
La JGL CONCEDE a F.A.M., licencia de
obras para la sustitución de vallado
en Polígono 23, parcela 407 – Senda
L’Ullal,
La Junta aprueba la liquidación fiscal
provisional por importe total de 24,50
euros en concepto de ICIO, y de 12,00
euros, en concepto de tasa por prestación de servicios urbanísticos, ya ingresados.
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MEDI AMBIENT: RECICLATGE

“RECICLA ELS TEUS APARELLS” RECULL PROP
DE 200 QUILOS DE MATERIAL ELECTRÒNIC EN LES
DUES JORNADES DE CAMPANYA A BORRIANA
de Medi Ambient a Borriana, Bruno
Arnandis, que ja divendres passat
visitava als encarregats de portar
avant la campanya en la ciutat que ja
en eixa primera jornada van arreplegar prop de 100 quilos de material.

P

er tercer any consecutiu, la
Generalitat Valenciana, i en
aquest cas la regidoria de Medi
Ambient de Borriana han acordat la
celebració de la campanya “Recicla
els teus Aparells” en la capital de la
Plana Baixa, i vist l'èxit de recollida
d'aparells elèctrics i electrònics “se-

gur que l'acabem acollint en moltes
més ocasions i fent que Borriana,
d'una banda es consciencie sobre
la importància del reciclatge de tot
aquest tipus d'utensilis, i a la vegada, seguisca implicant-se en eixe reciclatge que ens proposen des de la
Conselleria”. Així ho ha explicat l'edil

Tal com es podia comprovar a última hora d'aquest dilluns fent una
ullada a les dues grans caixes amb
les quals es van arreplegant els diferents utensilis electrònics en desús,
“han sigut molts els veïns i veïnes
que s'han acostat fins als punts pels
quals hem anat passant per a reciclar
tot tipus d'aparells com a impressores, telèfons mòbils forns elèctrics,
però també diferents materials que
en moltes ocasions no sabem on
dipositar i que també estem arreplegant, com a piles, bombetes de
tot tipus, tòner per a impressores o
diferents combustibles ja en desús”.
Segons els responsables de la campanya “Recicla els teus Aparells”, ja
el passat any van ser un total de nou
tones les que es van aconseguir arreplegar en les diferents ciutats en les
quals es va realitzar, i vist el funcionament en aquesta nova edició i casos com els de Borriana, asseguren
que “estem convençuts que enguany
les xifres finals seran encara majors,
la qual cosa explica tant la major implicació ciutadana amb el reciclatge
com l'incentivament que des de les
institucions públiques estem fent
d'aquestes iniciatives que persegueixen el reciclatge, la reutilització
posterior i, en definitiva, una major
conscienciació sobre el respecte al
nostre entorn físic”. Així, en tan sols
dues jornades d'aplicació de la campanya a Borriana han sigut prop de
200 quilos els que s'han arreplegat,
una xifra que supera a la de l'any anterior i que augura una futura edició
de Recicla Els teus Aparells en la capital de la Plana Baixa, vista la gran
resposta ciutadana.

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

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
DESEMBRE 2018

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

Terrádez Navarro, Jose E.
Federico Garcia Lorca, 19.....................1,12,23
Vernia Sabater
Progrés, 17................................................2,13,24
Almela Castillo
Calle del Raval, 36...................................3,14,25
Beltrán Martínavarro
Av,. Llombai, 1...........................................4,15,26
Doménech Font
Maestrats, 28...........................................5,16,27
Gascó Mussoles
Pl. de les Monges 12..............................6,17,28
Lloris Carsi
Barranquet 22..........................................7,18,29
Medina Badenes, Begoña
Carrer del Finello, 15 .............................8,19,30
Muñoz Melchor, Fco. Javier
Camí d'Onda, 41 .....................................9,20,31
Peirats Santa Agueda, Jose A
Carrer de La Tanda, 22...............................10,21
Terradez-Fuster
Sant Vicent, 6................................................11,22
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INFORMACIÓ MUNICIPAL
NAIXEMENTS
Carmen Braojos Arribas
Alejandro Navarrete Guardino
Lucia Bernat Moral
Eva Maria Covaci
Maria Ioana Varga
Carla Sánchez Martínez
Laia Enrique Clavel
Tristán González Pérez
Adrían Martín Sanz
Alma Señoret Muñoz
Giulia Ferrari García
Timeea Maria Virlan
Leo Navarro Alonso
Jacobo Tormos Lees
Cayetana Muñoz Ávila
Ismael Chaib
Thais Sánchez Ortiz

DEFUNCIONS
ROSARIO DUQUE PRIETO.....................82
AMPARO VIDAL CASTILLO....................86
FCA. PAULA DEVIS RIBES.....................83
FRANCISCA POVEDA ESPIN.................88
JUAN SEGARRA BOTELLA.....................78
RICARDO JOAQUIN ZORIO CLEMENTE...55
VICENTA CABEDO ALBIOL....................84
FRANCISCO RAMOS BORILLO..............84
MELCHORA GARCIA EXPOSITO............87
ROSA MONFORT DEMPERE.................85
Mª DOLORES FERRER CARDA..............77
FRANCISCO JIMENEZ LOPEZ................79
AMPARO ROSELL DE LA MARTINA......90
VICENTA CISNEROS CASAS..................80
VICENTE BORILLO SAURA....................77
VICENTE TORRES SABORIT..................89
VICENTA ESPERT TORRES...................78

*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

CONCERT BENÈFIC CREU ROJA

CREU ROJA BORRIANA TORNA A RECOLLIR
FONS AMB ELS CONCERTS BENÈFICS DE LES
DUES CORALS DE LA CIUTAT

L'

Assemblea local de Creu Roja
Borriana ha organitzat els concerts de les dues corals existents a la ciutat de Borriana en el tradicional acte que anualment serveix
per a recollir fons que en aquest cas
es destinaran a les labors socials que
l'organització porta endavant a la ciutat amb persones majors. Tal com han
volgut remarcar els responsables de
Creu Roja “per nosaltres és una prioritat realitzar projectes que unisquen

els esforços en pro d'aquest col·lectiu
de la gent gran, per això hem volgut
també entregar diferents reconeixements tant a voluntaris com socis que
ho fan possible”. Així, el President de
l'entitat, José Manuel Barberá i la responsable de Voluntariat, Marisa Torrent feien entrega durant l'acte dels
reconeixements als voluntaris Maria
Aurora García de l'àrea d'Intervenció
Social, Cristina Puertas de l'àrea d'Infància, així com a Roberto Enguídanos
i Agustín Borillo pels seus quaranta
anys d''Acció Voluntària. A més, també es va fer entre d'un reconeixement
als socis Kenia Izquierdo per ser la més
jove, a Domingo Hervás i Benigna Izquierdo pels seus 13 anys com a socis
y a Lola Chordà pel seu exemple com

a sòcia. A més com a col·laborador el
Rotary Club també rebia una distinció.
L'acte arribava al seu punt més àlgid
amb els concerts tant de la Coral Borrianenca com del Cor Carnevale, dirigits per Carlos Valero y José Ramón
Calpe a qui Creu Roja ha volgut “agrair
una vegada més la seua predisposició
a col·laborar, així com a la regidoria de
Cultura per la cessió d'un espai tan especial com el CMC La Mercè”.
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