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Pocs minuts abans de les cinc i mit-
ja de la vesprada, els exteriors del 
Centre Municipal de Cultura de La 

Mercè de Borriana eren un formiguer de 
fallers i falleres a l'espera de l'inici del Ple 
Extraordinari que com cada any serveix 
per a proclamar de forma oficial a les 
dues noves Reines Falleres de la ciutat. 
Després de la intervenció de la Secretà-
ria Municipal que donava constància de 
l'Elecció realitzada fa diversos mesos en 
el mateix consistori i que avui s'oficialit-
zava amb la Proclamació, ha sigut Ana 
Giménez qui inicialment ha descendit les 
escales fins a accedir al centre de l'es-
cenari i ha estat rebuda per la regidora 
de Festes i Presidenta de la Junta Local 
Fallera, Lluïsa Monferrer, i l'Alcaldessa de 
Borriana, Maria Josep Safont. Monferrer 
li ha imposat la insígnia de la Junta Local 

Fallera i li ha lliurat, junt a l'Alcaldessa, 
la placa i el ram de flors protocol·lari que 
l'acredita com la màxima representant 
infantil de les pròximes Falles de 2018.

L'expectació ha aconseguit el seu punt 
màxim quan el presentador de l'acte ha 
cridat a la nova Reina Fallera de Borria-
na, Judit Pesudo que també ha descendit 
les escales entre els aplaudiments de les 
centenars de persones que omplien tant 
el pati de butaques com a bona part del 
hall de la Mercè. A partir d'eixe moment, 
ambdues representants han anat rebent 
al costat de l'Alcaldessa i a la Presidenta 
de la JLF a les altres representants de les 
Corts d'Honor tant major com a infantil i 
a les Dames de la Ciutat. Finalment, les 
representants i presidents de cadascuna 
de les 19 agrupacions falleres de la ciutat 

Judit Pesudo i Ana Giménez 
PROCLAMADES REINES 

FALLERES DE BORRIANA 
EN UN CMC LA MERCÈ 

PLE DE GOM A GOM
El ple extraordinari oficialitza la proclamació

de les dues noves màximes representants de Borriana
en el “primer gran dia del nou cicle faller”

 



també han pres part en l'acte amb la 
presentació de cadascuna d'elles a 
la ciutadania. L'acte s'ha tancat amb 
la intervenció de l'Alcaldessa, Maria 
Josep Safont, qui ha volgut trans-
metre un missatge d'alegria “perquè 
ens trobem davant el primer dia gran 
i important del nou cicle faller, des-
prés que ahir mateix, Elena Collado 
i Silvia Martínez foren acomiadades 

en el Ball especial celebrat en la Llar 
Fallera, i a qui vull agrair la forma 
de portar el nom i donar a conèixer 
Borriana com ho han fet durant tot 
l'últim any”. A més, Safont també ha 
volgut “animar a Judit i a Ana al fet 
que des d'avui mateix comenceu a 
gaudir d'un any que segur serà irre-
petible i quedarà per sempre en la 
vostra memòria”.

A continuació, tant els representants 
municipals com les Reines Falleres 
s'han desplaçat fins a la seu de la 
Caixa Rural de Borriana on com tam-
bé és tradició han posat al costat dels 
vestits oficials que ambdues vestiran. 
Judit ha triat el borgonya com a color 
principal per al seu primer vestit i el 
blau anda per al segon, mentre que 
Ana s'ha decantat pel color pruna per 
al primer i el verd nil per al segon, en 
un dels actes que també desperta 
més curiositat i expectació entre els 
fallers i falleres de Borriana. La Cort 
Major tindrà el verd foresta com a 
color, mentre que la infantil ha triat 
el blau celta. Per a les Dames de la 
Ciutat, el color triat serà el talp. Ara 
comença el compte arrere perquè en 
tan sols sis dies arribe un altre dels 
moments més especials d'aquest 
inici del cicle faller, ja que Judit Pe-
sudo viurà el seu acte d'Exaltació el 
dissabte a la vesprada, mentre que 
Ana Giménez ho podrà gaudir diu-
menge que ve. 
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BORRIANA EXALTA A LA SEUA NOVA REINA 
FALLERA Judit Pesudo Martínez EN 

UN TEATRE PAYÀ PLE DE GOM A GOM

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 pú-
blic que pràcticament ja omplia el pati de 
butaques, que la Reina Fallera de 2018, 
Judit Pesudo Martínez, ja era a punt d'ac-
cedir a l'interior. I des del primer minut ha 
quedat demostrada l'experiència prèvia 
de Judit en aquest tipus d'actes, ja que 
malgrat els nervis ineludibles en una cita 
tan especial com l'Exaltació, ha mantin-
gut un somriure permanent que no l'ha 
abandonat durant la totalitat de l'acte. 

La primera parada dins del seu camí fins 
al més alt d'escenari especialment condi-
cionat per a l'ocasió, ha sigut per 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 Re-
gidora de Festes i Presidenta de la Junta 
Local Fallera, Lluïsa Monferrer, també de-
claraven 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 Judit 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 mà-
xima representant fallera durant els prò-
xims 365 anys”. 

A l'interior del Teatre Payà, l'acte ha co-
mençat amb la desfilada de totes i ca-
dascuna de les representants de les 19 
comissions falleres amb les quals compta 
la ciutat de Borriana, I una vegada situa-
des totes i cadascuna d'elles en la impo-

Després de la seua Proclamació Oficial celebrada una setmana abans, el món faller
es rendeix als peus de la nova màxima representant, lloada de forma especial

per la seua Mantenidor Carlos Valero Aicart
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nent escala que serveix com a escenari 
en l'Exaltació, arribava el moment més 
destacat de la vesprada amb l'entrada de 
Judit Pesudo Martínez entre un espec-
tacular aplaudiment que li oferia tothom 
faller i el públic assistent a l'Exaltació. 
Emocionada però amb la somriures com 
a inseparable companya, Judit ha pogut 
escoltar les delicades paraules, algun 
que un altre consell i tots els desitjos de 
felicitat que el Mantenidor, Carlos Valero 
Aicart, li dedicava des del mateix escena-
ri. Després de la baixada de l'escenari de 
la Cort d'Honor, les Dames de la Ciutat i 
la mateixa Reina Fallera, Judit Pesudo, 
el Teatre Payà ha anat recuperant a poc 
a poc una tranquil·litat amb els focus ja 
apagats, que amb prou faenes durarà 
unes 24 hores, ja que a partir de les cinc 
de la vesprada, el torn de la Exaltació ar-
ribarà per a la nova Reina Fallera Infantil 
de la Ciutat, Ana Giménez Domingo, en un 
mateix escenari que tornarà a rendir-se 
a les bondats de la seua noves màximes 
representants falleres del pròxim any.
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Ana Giménez Domingo ÉS EXALTADA 
COM A REINA FALLERA INFANTIL DE 

BORRIANA PER A 2018
L'emotivitat ha marcat un acte en el qual la Mantenidora Ana Baldoví Domingo

ha dedicat unes sentides paraules a la nova Reina Fallera i l'ha aconsellat
amb la seua experiència com a màxima representant Infantil

E l Teatre Payà de Borriana ha 
acollit per segon dia consecutiu 
els actes d'Exaltació de les no-

ves Reines Falleres de Borriana per 
al pròxim 2018. Si en la vesprada nit 
del dissabte el protagonisme era per 
a la màxima representant de les prò-
ximes festes josefines, Judit Pesudo, 
en aquesta ocasió ha sigut la Reina 
Fallera Infantil, Ana Giménez Domin-
go qui ha rebut l'afecte i la delicadesa 
del món faller de la ciutat i dels seus 
familiars i amistats. 

Una vegada més, les traques i coets 
llançats pocs minuts abans de les 
cinc i mitja de la vesprada, anunci-
aven l'arribada d'Ana Giménez i de 
totes les representants infantils de 
les 19 comissions falleres de la ciu-
tat. Després de l'atenció als mitjans 
al costat de l'Alcaldessa de Borriana, 
Maria Josep Safont i  la regidora de 
Festes i Presidenta de la Junta Lo-
cal Fallera, Lluïsa Monferrer, Ana ha 
hagut d'aguantar els nervis mentre 
cadascuna de les Falles de Borriana 

feia pujar a les xiquetes que enguany 
les representaran durant les festes 
del pròxim mes de febrer. Arribat el 
moment, el i la jove presentadora 
que han dirigit a la perfecció l’acte, 
han fet lectura de l'extracte del Ple 
Extraordinari celebrat la passada 
setmana en el CMC La Mercè en el 
qual es proclamava de forma oficial 
a Ana 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, 
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Ana ha fet entrada i ha accedit a l'es-
cenari on ja l'esperava l'Alcaldessa, 
Maria Josep Safont, que li ha imposat 
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, Ana ha 
pogut escoltar les tendres i delicades 
paraules d'Ana Baldoví que en el seu 
moment va ser triada com Manteni-
dora de l'acte. Amb alguna que una 
altra llàgrima que tant familiars com a 
falleres infantils han aconseguit dis-
simular, també ha pujat a l'escenari 
Silvia Martínez, l'última Reina Infantil 
que s'ha pogut acomiadar de tot un 
any de vivències abans de realitzar el 
traspàs com a Reina Fallera Infantil 
a Ana Giménez Domingo. A partir de 
les vuit de la vesprada, el Teatre Payà 
ha anat apagant les seues llums des-
prés d'un cap de setmana molt intens 
i emotiu, en el qual Borriana ha rendit 
homenatge i exaltat les bondats de 
les seues dues noves Reines Falle-
res, Judit Pesudo i Ana Giménez. El 

següent dels actes fallers a Borriana 
arribarà la setmana vinent amb la ce-
lebració del 75 aniversari de la Junta 
Local Fallera, que com ha explicat la 
seua Presidenta, Lluïsa Monferrer, 
“esperem que siga igual d'emotiu que 

les Exaltacions que hem viscut durant 
el cap de setmana, ja que l'aniversa-
ri servirà per a reunir a centenars de 
persones relacionades amb el món 
faller de Borriana durant els últims 
75 anys d'història”.
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BORRIANA CELEBRA AMB EMOCIÓ 
MAGNIFICÈNCIA EL 75 aniversari
DE LA SEUA JUNTA LOCAL FALLERA
Un total de 43 Reines Falleres de la ciutat protagonitzen al costat dels i les dirigents 
històrics de la Junta un aniversari que “serà recordat per molts anys en la ciutat”

Que el Teatre Payà està acos-
tumat a acollir actes i cele-
bracions d'allò més emotives 

no se li escapa a cap borrianenc o 
borrianenca. Però que en aquesta 
ocasió ha fregat els límits de l'emo-
tivitat, alegria i festa entre les seues 
prop de 800 butaques només només 
poden testimoniar les centenars de 
persones que les van omplir durant la 
celebració de l'acte de commemora-
ció del 75 aniversari de la Junta Local 
Fallera. Abans que el teatre obrira les 
seues portes per a rebre a falleres i 
fallers de totes i cadascuna de les úl-
times sis dècades, les 43 Reines Fa-
lleres de la història de la ciutat es van 
donar cita en la Plaça Major al cos-

tat de Presidents, dirigents i repre-
sentants de les diferents Juntes que 
durant els últims 75 anys han dirigit 
els designis de les Falles en la capital 
de la Plana Baixa. Al seu costat, la re-
gidora de Festes i actual Presidenta 
de la Junta Local Fallera, Lluïsa Mon-
ferrer que es mostrava “emocionada 
amb un acte com el 75 aniversari de 
la Junta, que esperem que reflectis-
ca l'intens treball i la dedicació que 
durant tot aquest temps han dedicat 
desenes i desenes de borrianencs 
i borrianenques a la nostra Falles. 
També l'Alcaldessa de Borriana Maria 
Josep Safont participava de la Desfi-
lada, i com ja va dir en la presentació 
de l'acte realitzada durant les ema-

na “animem a qualsevol veí i veïna a 
gaudir de prop d'un acte tan especial 
i històric com aquest amb la Desfi-
lada prèvia a l'acte de l'aniversari”, 
una crida que ha tingut efecte ja que 
desenes i desenes de persones han 
secundat el pas de falleres i fallers a 
través del Carrer Sant Vicent fins a 
les portes del Teatre Payà. A penes 
uns segons després de les set de la 
vesprada i després de l'atenció als 
nombrosos mitjans de comunicació 
concentrats en el hall del Teatre, co-
mençava un acte en el qual l'emotivi-
tat i els records van ser la constant. 
Des de l'inici, quan el presentador de 
l'acte, Jorge Tejedo, cridava a l'esce-
nari al Pregoner oficial de l'acte, Toni 

 

NOU CICLE FALLER



Gil Trilles qui inicialment va repas-
sar la història de la Junta, coneguda 
a Borriana com “La Local”, i que va 
nàixer l'any 1943, com repassava el 
Pregoner que animava a gaudir d'un 
acte tan especial a una platea del 
Payà completament plena. Les pri-
meres a accedir a l'escenari del Te-
atre Payà van ser les actuals Dames 
d'Honor de la Cort de 2018, al costat 
de les Dames de la Ciutat i les Reines 
Falleres, Judit Pesudo i Ana Giménez. 
Arribava llavors el moment d'home-
natjar a les persones que durant la 
història de la Junta Local Fallera l'han 
dirigit, en aquest cas fins a l'any 93. 
Repassant cadascun dels moments 
històrics, anècdotes i treball de ca-
dascun d'ells, van ser pujant a l'es-

cenari per a rebre els aplaudiments 
dels fallers i falleres que agraïen així 
els anys dedicats a la Junta i les Fa-
lles de Borriana. Era el moment de 
començar a rebre a les Reines Falle-
res de Borriana fins al mateix any 93, 
que pacientment havien esperat en 
el hall d'entrada del Teatre fins a ser 
cridades una per una fins a l'escenari. 
El primer dels moments literaris de 
la gala ha arribat amb la intervenció 
del primer dels dos Mantenidors de 
l'acte de celebració del 75 aniversa-
ri, amb les paraules de Josep Manuel 
Palomero, que han precedit a l'en-
trada dels Presidents de la Junta a 
partir de l'any 94 i també les Reines 
Falleres, tant majors com a infantils, 
d'a partir d'eixe mateix any. Tancava 
aquesta segona part de participa-
ció de Presidents i Reines Falleres, 
la lectura poetitzada de Javier Gual, 
qui ha intervingut com el segon dels 
Mantenidors de l'acte. A continuació, 
l'escenari ha rebut a l'Alcaldessa de 
Borriana i Presidenta Nata de la JLF, 
Maria Josep Safont, qui ha rebut a les 
persones que anteriorment han os-
tentat el seu mateix càrrec dins de la 
Junta. Els aplaudiments i somriures 
que durant tot l'acte s'han portat les 

Reines Falleres de la història de Bor-
riana i els i les representants de la 
Junta, cessaven en els minuts finals 
de l'acte quan sonava el pasdoble 
compost especialment per a l'oca-
sió per la Directora de la Agrupació 
Filharmónica Borrianenca, Norma 
Comes, sota el títol de “La Local”. La 
Marxa de la Ciutat i la reproducció 
d'una especial peça com l’Himne de la 
Comunitat en veu del faller Francisco 
Vilanova es tancava una commemo-
ració del 75 aniversari de la Junta que 
serà recordat per les falleres i fallers 
de Borriana durant molts anys, i que 
va combinar a la perfecció l'emotivi-
tat i el tribut a centenars i centenars 
de persones que han format part de 
la història de les Falles en la ciutat.
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LA FESTA I LA PÓLVORA ACOMPANYEN 
LES REINES FALLERES EN EL BALL 
D'HOMENATGE DEL NOU CICLE FALLER

Un any més, el Ball d'Home-
natge de les dues noves 
Reines Falleres de Borriana 

ha estat l'acte que definitivament 
dóna per encetat un nou cicle fallera 
a la ciutat de Borriana. Després dels 
actes de Proclamació i Exaltació de 
Judit Pesudo com a Reina Fallera i 

d'Ana Giménez com a Reina Fallera 
Infantil, el Ball d'Homenatge és un 
altre dels moments més esperats 
per les falleres i fallers de la ciutat, 
donat que de la seriositat i proto-
col dels primers actes del nou cicle 
fallera es passa a l'alegria i la festa 
d'un moment tan especial com el 

Ball d'Homenatge. Després de que 
tant les mateixes Reines Falleres, 
com les seues Corts d'Honor, Dames 
de la Ciutat i els i les representats de 
cadascuna de les dinou comissions 
falleres de Borriana es donaren cita 
en la Plaça Major de Borriana per 
iniciar un passacarrer fins a la Llar 
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Fallera, la música, la pólvora i l'ale-
gria i la festa que desperten en el 
món faller han sigut les protagonis-
tes del Ball. A través d'una presen-
tació personalitzada de les Reines 
Falleres s'ha iniciat un acte que ha 
reunit a centenars de persones en la 
Llar Fallera que han rebut amb una 
calorosa i llarga ovació a les dues 
màximes representants falleres de 
la ciutat per a l'exercici de 2018. Al 
voltant d'unes 200 falleres, entre 
majors i infantils, s'han anat sumant 
a un ball que han iniciat amb un pas-
doble tant Judit Pesudo com Ana 
Giménez, les quals han estat acom-
panyades en tot moment pels i les 
membres de la Junta Local Fallera 
que una setmana abans havia cele-
brat el seu 75é Aniversari, motiu pel 
qual el Ball d'Homenatge ha tingut 
lloc una setmana després del que és 
habitual. Així, el mes de novembre 
es tancava a Borriana amb el darrer 
dels actes oficials del conjunt del 
món faller, que ara donarà el relleu 
a les presentacions individuals de 
cadascuna de les Falles de Borriana 
i les seues Falleres.
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MILERS I MILERS DE MISSATGES CLAMEN 
A BORRIANA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE 
GÈNERE EN LA COMMEMORACIÓ DEL 25-N
La intervenció artística en El Pla reuneix a centenars de persones en una jornada 
reivindicativa que creix cada any a Borriana i per a la qual la regidoria d'Igualtat
ha implicat a centenars de borrianencs i borrianenques

Borriana ha tornat, una vegada 
més, a mostrar la seua cara 
més reivindicativa i social en 

el Dia Contra la Violència de Gène-
re, gràcies a la capacitat de convo-
catòria de la Regidoria i l'Agència 
d'Igualtat, i a una “increïble i més 
que lloable resposta per part de tots 
i cadascun dels estaments socials 
de la ciutat”, tal com ha agraït la re-
gidora de l'àrea, Maria Romero.

Ha sigut a les onze del matí quan 
s'ha iniciat tot un matí d'actes amb 
la intervenció de diversos represen-
tants municipals com l'Alcaldessa, 

Maria Josep Safont, o els regidors 
Santi Zorío, Cristina Rius i repre-
sentants de cada un dels diferents 
grups polítics del consistori, que 
han triat diversos poemes, cartes o 
manifestos en els quals la dona i els 
seus drets són protagonistes, i que 
s'han llegit acompanyats de músi-
ca en directe. A la lectura musicada 
s'han sumat col·lectius com ACODIS, 
la Creu Roja, l'Agrupament Escol-
ta de Borriana, representants de la 
Comunitat Àrab, d'Associacions de 
Veïns, i fins i tot les Reines Falleres 
han volgut llegir la seua carta, en la 
qual, com han recordat diverses de 

les intervencions, “l'educació i la 
prevenció en els i les més joves és 
clau per a seguir lluitant i anar fent 
desaparèixer la xacra de la violèn-
cia masclista”. La mateixa Regidora 
d'Igualtat, Maria Romero ha volgut 
“agrair a totes i cadascuna de les 
persones que durant les últimes 
setmanes han treballat i s'han impli-
cat a fons perquè aquesta comme-
moració del 25-N haja tingut la força 
i s'haja convertit en un crit unànime 
de la societat borrianenca”. I és que 
durant els últims dies “tota la co-
munitat educativa, que és clau per a 
aqueix treball de prevenció s'ha bol-
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cat en la confecció de les xicotetes 
fulles que avui han cobert El Pla i en 
les quals els xiquets i xiquetes han 
deixat els seus missatges tant de 
reivindicació com d'esperança per 
acabar amb la violència masclista, a 
més dels col·lectius artístics AUPA i 
Elixir Creativo que han treballat du-
rant moltes hores seguides perquè 
avui el ficus del Pla es convertira en 
la millor imatge del crit de tota una 
ciutat contra eixa violència que en-
guany ha tornat a assassinar a més 
de 45 dones en el conjunt de l'estat”. 
Precisament els noms de cadascu-
na d'elles i de les vuit criatures que 
durant 2017 també han sigut víc-

times de la violència masclista han 
sigut recordats en el tronc del ficus 
en el qual s'han pegat “com a re-
cord i homenatge a unes dones que 
han pagat amb la seua vida la into-
lerància i la violència de les seues 
parelles o ex-parelles, i a les quals 
recordem per a insistir en la impor-
tància de la lluita diària, d'anar més 
enllà d'aquest 25-N que avui ens ha 
de servir per a confirmar el nostre 
compromís i el de la gran majoria de 
la societat borrianenca per acabar 
amb aquesta xacra”.

Després de la col·locació de les fu-
lles al voltant del Ficus central del 
Pla en la qual han col·laborat les més 

de setanta associacions i col·lectius 
locals implicats en la seua confecció, 
s'han guardat cinc minuts de silen-
ci, precisament en homenatge a les 
víctimes de la violència masclista i 
s'ha acabat amb una intervenció ar-
tística que durant els pròxims tres 
dies seguirà en peus en el cor de la 
ciutat, “precisament perquè el tre-
ball realitzat per AUPA i Elixir Crea-
tivo puga ser observada, analitzada 
i interioritzada per cada persona que 
passege pel Pla, i que així la violèn-
cia masclista quede a la vista de tots 
i totes, i seguim unint forces, treball 
i compromís en la seua eradicació 
total”, com han conclòs des de la 
Regidoria i l'Agència d'Igualtat de 
Borriana que ha organitzat l'acte de 
commemoració del 25-N, Dia contra 
la Violència de Gènere.

12 |  13

25-N DIA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE



LA “Festa per la No Violència”  TANCA 
LA COMMEMORACIÓ DEL 25-N AMB EL CRIT 
UNÀNIME DE LA COMUNITAT EDUCATIVA
Centenars de xiquets, xiquetes i joves dels diferents centres educatius de la ciutat es donen cita 
de nou en El Pla per a llegir públicament les seues cartes de repulsa a la violència de gènere

Borriana ha tornat a deixar clar 
que la seua societat està unida 
contra la violència masclista. Si 

ja en la commemoració del Dia Con-
tra la Violència de Gènere del 25-N 
la intervenció artística en El Pla va 
reunir a una multitud al voltant del 
Ficus que simbolitzava el dany que 
la violència masclista produeix diàri-
ament a la societat, en la jornada del 
dilluns ha sigut la comunitat educa-
tiva qui també ha elevat un crit comú 
en la Festa per la No Violència, per 
a “seguir lluitant i poder eradicar en 
un futur aquest tipus d'assassinats 
que en el que portem d'any ja s'ha 

portat per davant la vida de fins a 46 
dones i un total de vuit menors a les 
mans d'homes”, tal com ha recordat 
la regidora d'Igualtat, Maria Rome-
ro durant les diferents lectures que 
l'alumnat dels centres ha realitzat en 
l'escenari situat en El Pla. Al costat 
de l'Alcaldessa de Borriana, Maria Jo-
sep Safont, i la totalitat dels xiquets, 
xiquetes i joves que es trobaven en 
El Pla han guardat un rigorós minut 
de silenci en memòria de les víctimes 
de la violència masclista, que tan sols 
s'ha vist interromput al final per un 
sonor aplaudiment d'homenatge als 
noms que ha anat llegint la regido-

ra i que corresponen a les quasi 50 
víctimes que a nivell estatal ja s'ha 
cobrat la violència masclista. Pre-
cisament mentre es llegia el comu-
nicat oficial de repulsa a qualsevol 
tipus de violència, i especialment a 
la de gènere, els membres de AUPA i 
Elixir Creatiu encarregats de la inter-
venció artística que durant tres dies 
ha simbolitzat la lluita i la resistència 
a seguir explicant víctimes, han co-
mençat a retirar les grans teles que 
cobrien el ficus i que simbolitzaven 
les venes que s'han hagut d'usar du-
rant massa anys per a guarir les feri-
des de la violència masclista. També 
durant el matí, l'alumnat de cinquè i 
sisè de primària dels centres parti-
cipants en la programació del 25-N 
han realitzat tot un seguit de murals 
en el sòl del carrer La Carrera i en la 
zona de la Plaça de la Mercè, mentre 
els alumnes i alumnes d'ESO de l'IES 
Llombai i de l'IES Jaume I realitzaven 
una visita guiada a l'exposició de Syl-
via Plath que l'artista Aida Sánchez 
va inaugurar fa unes setmanes en el 
CMC La Mercè. Tal com ha recordat 
la mateixa Alcaldessa durant la seua 
intervenció en l'escenari “seguirem, 
com diu el lema utilitzat en aquest 
25-N, erre que erre fins a acabar amb 
la violència de gènere, i solament els 
conceptes de respecte i igualtat que 
avui han recordat tots i totes les que 
han passat per aquest micròfon se-
ran les eines per a poder acabar amb 
la violència de gènere”.
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IGUALTAT CONVERTEIX BORRIANA EN UN GRAN 
PUNT VIOLETA LLIURE DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

La regidoria d'Igualtat de l'Ajun-
tament de Borriana continua 
endavant amb la seua ambicio-

sa campanya de commemoració del 
25-N com a Dia contra la Violència de 
Gènere. I després de la celebració dels 
primers actes englobats dins de la pro-
gramació especial dissenyada pel de-
partament, avui ha arribat el torn per a 
la conscienciació massiva per part de la 
ciutadania, a través del repartiment de 
centenars de Punts Violeta que l'alum-
nat de centres com l'Illes Columbretes, 
el Col·legi Salesià, l'IES Jaume I o l'IES 

Llombai han repartit en un matí que 
ha combinat conscienciació, diversió i 
reivindicació. Tal com ha explicat la re-
gidora de l'àrea, Maria Romero, qui ha 
volgut participar de principi a fi en el re-
partiment dels adhesius que penjaran 
en tendes, establiments i llocs públics 
de Borriana, “hi ha un doble objectiu en 
aquesta iniciativa de repartiment dels 
Punts Violeta, ja que com hem explicat 
des de l'inici de la campanya, el treball 
transversal és el més efectiu per a la 
lluita contra la violència masclista, i 
mentre l'alumnat dels centres els re-

parteix s'està aconseguint aqueixa do-
ble labor tant de conscienciació pròpia 
dels alumnes i alumnes junt al reparti-
ment de la informació per a la resta de 
la ciutadania”. En total, han sigut més 
de 400 Punts Violeta els que s'han re-
partit durant el matí d'avui, en una ac-
tivitat que ha fet que centenars d'es-
tabliments, comerços i tendes de la 
ciutat lluïsquen ja en les seues portes 
d'entrada o aparadors l'adhesiu que 
defineix a l'espai com a “Zona Lliure de 
Violència de Gènere”.

Però és que a més, i simultàniament, 
l'Agent d'Igualtat Municipal, Lourdes 
Burdeus, oferia en el centre educatiu 
Illes Columbretes una xarrada a l'alum-
nat de quart d'ESO, en el qual els ha 
traslladat la importància de la preven-
ció en els casos de violència masclista, 
i com la informació prèvia, les eines de 
les quals es disposen a nivell públic o 
la visibilització i el fet de compartir i 
denunciar qualsevol tipus de situació 
violenta poden ser la millor solució per 
a evitar que es reproduïsquen i empit-
joren en un futur.
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BORRIANA VIU DE FORMA MASSIVA I 
SOLEMNE LA FESTIVITAT DE TOTS SANTS
El Cementeri Municipal rep a milers de persones que han pogut fer ús de les dotacions i 
noves instal·lacions per a major comoditat en el dia d'honrar als seus sers estimats

El Cementeri Municipal de Borriana 
obria les seues portes pocs mi-
nuts abans de les set del matí per 

a començar a rebre als milers de per-
sones que durant tota la jornada i fins 
a passades les set de la vesprada s'ha 
desplaçat fins a la instal·lació per a com-
plir amb el dia d'honrar als sers estimats 
en la jornada de Tots Sants. Durant tot 
el matí els rius de gent s'han succeït 
per la Avinguda Almassora que dóna 
accés al cementeri, fins que a partir de 
les onze l'església de l'interior s'ha anat 
omplint per a la missa que de forma es-
pecial se celebra durant la jornada. Un 
centenar de persones han pogut seguir 
la missa gràcies també a la carpa instal-
lada pels serveis municipals en l'exterior 
del temple que evitava el sol que durant 
tot el matí ha brillat amb força en el cel 
de Borriana. L'Alcaldessa de Borriana, 
Maria Josep Safont, i el regidor de Ser-
veis, 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 esti-
mats, per això estem molt contents de 
vore com les facilitats que hem intentat 
donar-los a l'hora d'accedir, netejar o 
poder visitar el  cementeri hagen funci-
onat a la perfecció”. I és que per primera 
vegada, s'han instal·lat 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 esti-
gueren 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 en el cemen-
teri, amb un total de vint noves palme-
res i decoració floral.
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LA CAMPANYA DE CONSULTA MÉS AMBICIOSA 
DE LA HISTÒRIA DE BORRIANA DÓNA VEU A 
LA CIUTADANIA

L'Ajuntament de Borriana ha iniciat 
la seua primera campanya global 
de Consultes a la Ciutadania, que 

permetrà als veïns i veïnes de Borriana 
opinar i expressar el seu punt de vista 
sobre una gran part de les inversions, 
projectes i iniciatives de futur sobre el 
model de ciutat que els agradaria per 
al municipi. Sota el lema “Participa i fes 
que la teua opinió compte”, la regidoria 
de Participació Ciutadana ha preparat 
un complet qüestionari dividit en tres 
blocs diferents para com ha explicat 
el regidor de l'àrea Cristofer Del Mo-
ral “conèixer al detall i amb preguntes 
molt concretes i directes l'opinió de la 
ciutadania respecte a infinitat de te-
mes sobre els quals la institució muni-
cipal té capacitat d'actuar i decidir, i així 
tenir una idea el més detallada possible 
sobre els desitjos i expectatives que els 
nostres veïns i veïnes tenen respecte 
al futur immediat de Borriana”.

Així, la consulta, que podrà realitzar-se 
a partir d'aquest dimarts, tant de for-
ma telemàtica a través del web con-
sulta.burriana.es, o de forma física a 
través dels milers de qüestionaris que 

es repartiran, al costat de les urnes de 
votació, en els diferents edificis muni-
cipals de la ciutat.

Tal com ha explicat Del Moral, “es trac-
ta de seguir coneixent el més exacta-
ment possible, l'opinió de la ciutadania, 
i seguir fent efectiu el nostre objectiu 
que participe de forma directa en les 
decisions municipals, ja que creiem 
que és la millor forma de conèixer les 
preferències i cap on vol la població 
que evolucione la nostra ciutat”. Així, 
la consulta ha quedat dividida en tres 
grans blocs, que la persones que vul-
guen votar, trobaran perfectament 
dividits per colors i temàtiques tant 
en les paperetes de votació com en 
el web. El primer d'ells fa referència a 
l'opinió que tinguen els veïns i veïnes 
de Borriana sobre les subvencions i 
ajudes que concedeix anualment el 
consistori a associacions, clubs es-
portius o col·lectius socials, sobre les 
quals es podrà opinar assenyalant si la 
quantitat establida és suficient, hauria 
d'augmentar-se o reduir-se. El segon 
bloc servirà per a conèixer l'opinió 
ciutadana respecte a les ordenances 

municipals que puguen experimentar 
canvis i millores després de la consulta, 
com l'ordenança municipal de tinença 
d'animals o la venda no sedentària. I 
finalment, els veïns i veïnes de Borri-
ana podran expressar el seu punt de 
vista respecte al model de ciutat que 
desitgen, amb qüestions al voltant 
dels parcs i jardins públics, la mobilitat 
sostenible dels carrers i places o la va-
loració sobre les instal·lacions espor-
tives municipals. Així, Del Moral s'ha 
mostrat molt satisfet “de poder portar 
avant aquesta consulta, ja que després 
de dues campanyes de Pressupostos 
Participatius on la ciutadania ha pogut 
decidir sobre les inversions municipals, 
volem que el ritme de participació veï-
nal seguisca creixent a Borriana, la qual 
cosa, a més ha, permès que siguem un 
dels municipis que ha aconseguit les 
majors subvencions en aquest apartat 
per part de la Generalitat, situació que 
és conseqüència tant de la labor que es 
duu a terme des de la regidoria com de 
la bona resposta ciutadana en les cam-
panyes que ja hem realitzat”.
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L'ESCOLA DE DANSA I LA DE MÚSICA DEL 
MARTÍ DE VICIANA REBEN LES DUES MAJORS 
SUBVENCIONS A NIVELL AUTONÒMIC
Les ajudes tripliquen a les aconseguides el passat any, situant-se en quasi 92.000 euros 
per a la dansa i 87.000 per a la de música, al que cal sumar els 46.800 euros per al 
Conservatori Abel Mus

La qualitat de l'oferta formativa 
i la seua diversitat; la quantitat 
d'alumnes que s'atenen i l'es-

forç que a nivell municipal fa l'Ajun-
tament han sigut més que tinguts 
en compte per la Conselleria d'Edu-

cació per a concedir les dues majors 
subvencions d'enguany a les Escoles 
tant de Dansa com de Música del 
CMA Martí de Viciana de Borriana”. 
Així ha explicat el regidor de Cultura 
de l'Ajuntament de Borriana i dele-
gat del Centre Municipal dels Arts, 
Vicent Granel, la gran notícia rebuda 
després que entre els dies 11 i 14 de 
desembre la Conselleria d'Educació 
haja resolt les subvencions que cada 
any ofereix a les escoles de música, 
dansa o conservatoris dependents 
de les corporacions locals o enti-
tats privades sense ànim de lucre. 
Tal com també han assenyalat des 
de la direcció del centre, encapçala-
da per Pepe Azpitarte, “estem molt 
contents de veure com la resolució 
de les subvencions ha reconegut de 
forma clara i contundent l'elevat ni-
vell de treball i el rigor amb els quals 
cada dia es desenvolupa l'activitat 
en el nostre centre”. I és que segons 

es pot comprovar en el detalls de les 
quantitats subvencionades, l'Escola 
Municipal de Dansa rebrà un total 
de 91.972,67 euros, “sense dubte, 
la major subvenció que en aquesta 
ocasió es lliurarà a un centre a nivell 

autonòmic, ja que la totalitat de les 
ajudes ascendia a 136.000 euros”, 
com ha assenyalat Granel. Alguna 
cosa semblat també succeeix amb 
l'ajuda per a l'Escola Municipal de 
Música, que rebrà 86.869,85 euros, 
superant en 30.000 euros la sub-
venció de l'any 2016, la qual cosa 
també la situa com la millor valorada 

d'enguany. I finalment, també el Con-
servatori Elemental de Música Abel 
Mus podrà treballar encara amb ma-
jor professionalitat amb la recepció 
d'una subvenció de 46.806,05 euros, 
també 20.000 euros més que el pas-
sat any.

Tal com han volgut explicar des de 
la direcció del Centre i també des de 
la Regidoria de Cultura, “aquestes 
subvencions, especialment les cor-
responents a les Escoles Municipals, 
responen a una línia de la Conselleria 
que valora inicialment els requisits 
mínims de cada centre com les ti-
tulacions o les instal·lacions amb les 
quals compten, per a després aca-
bar de definir les quanties tenint en 
compte les despeses realitzades, la 
qualitat de l'oferta formativa, la for-
mació del professorat o l'esforç eco-
nòmic de l'alumnat”. Per tant, i com 
ha volgut destacar Granel, “la notícia 
no pot ser més positiva, ja que d'una 
banda ens servirà per a mantenir 
l'elevat nivell de la formació del CMA 
Martí de Viciana, i per un altre supo-
sa un clar i rotund reconeixement a la 
gestió i el més que professional tre-
ball que en ell es realitza”.

“
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LA I FIRA DE LA SALUT DE BORRIANA RESULTA 
UN ÈXIT EN LA SEUA PROMOCIÓ DE L'ACTIVITAT 
FÍSICA I ELS HÀBITS SALUDABLES

La Plaça Major de Borriana ha aco-
llit durant el matí del diumenge 
la primera edició de la Fira de la 

Salut organitzada per la regidoria de 
Sanitat de l'Ajuntament de Borriana 
i que ha comptat amb “la necessària 
i inestimable col·laboració de clubs 
esportius, col·lectius socials de la ciu-
tat i marques patrocinadores com el 
mateix Arenal Sound, que al costat de 
Món d'Animació han fet possible que 
tot haja eixit fins i tot millor del que 
esperàvem, amb unes xifres de par-
ticipació multitudinàries que ens do-
nen forces per a repetir l'experiència 
en propers anys”, com ha explicat l'edil 
de l'àrea sanitària, Manel Navarro. Al 
costat d'ell, diversos representants 
municipals no han volgut perdre's una 
cita que per primera vegada se cele-
bra en la ciutat i que tal com ha expli-
cat la mateixa Alcaldessa, Maria Josep 
Safont, present durant tot el matí en 
la Fira, “mostra la implicació i la capa-
citat organitzativa de la ciutadania 
de Borriana, ja que un aspecte tan 

necessari com la promoció de l'activi-
tat física i els hàbits saludables en el 
nostre dia a dia, ha comptat tant amb 
el treball de tantes i tantes persones 
com amb la participació massiva en 
les activitats i programació de la Fira”.

Ja uns minuts abans de les onze del 
matí quan de forma oficial s'obria la 
Fira de la Salut, la Plaça Major pre-
sentava una espectacular imatge a 
l'espera de l'inici de les activitats per 
a xiquets i xiquetes i les exhibicions 
esportives que “també serveixen per 
a animar als més xicotets i xicotetes 
a enrolar-se en algun dels clubs es-
portius de la ciutat” com explicaven 

des de l'organització. I mentre alguns 
s'acostaven fins a l'estand on podi-
en prendre's la tensió o mesurar els 
nivells de sucre, unes altres s'acos-
taven fins a la taula d'inscripció del 
“1Km Pas a Pas”, un xicotet passeig al 
voltant de la mateixa Fira i que “ens 
serveix per tal de simbolitzar l'objectiu 
d'aquesta primera edició, ja que el que 
proposem és que la ciutadania cone-
ga les possibilitats i assessorament 
que també poden trobar a Borriana a 
l'hora de portar una vida sana i prac-
ticar exercici físic”. Han sigut prop de 
500 les persones que s'han inscrit en 
algun dels quatre passejos que s'han 
acabat programant cada 45 minuts 
aproximadament. En el Carrer Major, 
la pilota valenciana era la protagonis-
ta, al costat del tennis i les activitats 
dels clubs esportius. Al costat, els jocs 
de fusta feien les delícies dels més 
xicotets i xicotetes, mentre en la Fira 
es podia esmorzar de forma sana i sa-
ludable gràcies als productes de fruita 
oferits per la regidoria.
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BORRIANA APROVA AMB 19 VOTS A FAVOR EL 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU PER A PARALITZAR 
LA SUBHASTA DE TERRENYS DE L'ARENAL

BORRIANA I EIGE LLIUREN UN NOU HABITATGE 
SOCIAL I PREPAREN LA REHABILITACIÓ D'ALTRES 
12 PISOS

L'Ajuntament de Borriana ha ce-
lebrat un Ple Extraordinari en el 
qual s'ha aprovat la interposició 

d'un recurs Contenciós Administratiu 
per a paralitzar el procés de subhas-
ta iniciat pel Ministeri d'Hisenda de 
part dels terrenys de l'Arenal. Tal com 
ha explicat el regidor d'Urbanisme de 
l'Ajuntament de Borriana, Bruno Ar-

nandis, “estem convençuts que l'ar-
gumentació que fem sobre l'ús públic 
de bona part dels terrenys que pretén 
subhastar el Ministeri d'Hisenda serà 
més que suficient per a la paralització 
que ara sol·licitem amb aquest recurs”, 
al que ha afegit la resposta a l'oposició 
sobre “el treball que ja vostès hague-
ren pogut realitzar l'any 2004 perquè 

el Ministeri considerara eixe ús públic i 
no donar llum verda a la subhasta que 
ara s'ha realitzat”. Finalment, la inter-
posició del recurs ha sigut aprovada 
en la sessió plenària per 19 vots a fa-
vor i tan sols 2 abstencions. Dins del 
mateix Ple Extraordinari també s'han 
portat a votació dues importants mo-
dificacions importants per al futur im-
mediat de Borriana, ja que inicialment 
s'ha aprovat la modificació puntual n.º 
41 del Pla General, que té per objecte 
preveure el condicionament i eixample 
de part de la carretera del Grau per a 
execució de carril bici i pas per als via-
nants. Arnandis ha explicat que «serà 
un altre dels projectes finançats amb 
els fons FEDER provinents de la Estra-
tègia EDUSI que en total invertirà en el 
desenvolupament urbà sostenible de 
la nostra ciutat un total de cinc milions 
d'euros».

Les ajudes tripliquen a les aconseguides el passat any, situant-se en quasi 92.000 euros 
per a la dansa i 87.000 per a la de música, al que cal sumar els 46.800 euros per al 
Conservatori Abel Mus

L 'Alcaldessa de Borriana, Maria 
Josep Safont, i el regidor de Ser-
veis Socials en la ciutat, Manel 

Navarro s'han reunit avui amb la Di-
rectora General de l'Entitat d'Infra-

estructures de la Generalitat (EIGE), 
Helena Beunza, per lliurar les claus 
d'un nou habitatge de lloguer soci-
al a una família de Borriana. A més, 
durant la trobada els representants 
municipals i de la institució autonò-
mica també han planificat la reha-
bilitació i adequació de fins a dotze 
pisos més que s'espera puguen con-
dicionar-se durant el pròxim any per 
a com ha explicat Navarro “seguir 
amb el nostre objectiu d'oferir els 
recursos habitacionals necessaris a 
la gent de Borriana que ho necessi-
ta, tal com ja hem fet durant els dos 
últims anys lliurant un total de 31 pi-

sos en règim de lloguer social en la 
zona de Tomás i Valiente”. Per la seua 
banda, la Directora del EIGE, Helena 
Beunza ha destacat que l'habitatge 
és “una prioritat clara del Consell”, 
d'ací l'esforç inversor que està rea-
litzant per a dignificar els habitatges 
públics, i que a Borriana aconsegueix 
ja els 287.000 euros, un esforç que 
“hem volgut reforçar amb la creació 
d'una normativa que ens permeta 
actuar davant casos de vulnerabili-
tat social”, en referència a la Llei per 
la Funció Social de l'Habitatge de la 
Comunitat.
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PROP DE 400 XIQUETS I XIQUETES 
PARTICIPARAN EN UNES ESCOLES ESPORTIVES 
QUE CREIXEN ANY RERE ANY

E l regidor d'Esports 
de l'Ajuntament de 
Borriana, Vicent Gra-

nel, no va voler perdre's 

la presentació oficial dels 
diferents grups d'escolars 
que prendran part d'una 
nova edició de les Esco-

les Esportives municipals 
que organitzen i coordinen 
els treballadors del Servei 
Municipal d'Esports amb 
la inestimable col·laboració 
de diferents clubs espor-
tius de la ciutat. El mateix 
Granel ha volgut “agrair 
tant el treball dels tècnics 
i responsables del SME 
com eixa col·laboració que 
a l'hora de portar endavant 
les Escoles Esportives ofe-
reixen cada any els clubs de 
la ciutat, que també en la 
presentació han volgut es-

tar presents per a mostrar 
algunes de les disciplines 
esportives entre les quals 
els alumnes i alumnes de 
primària han pogut triar”.

Les xifres de matriculació 
en les Escoles Esportives 
tornen a ser notables, ja 
que en hi ha un total de 384 
inscrits, sumant l'alumnat 
que ho farà tant a través 
de les mateixes Escoles 
com el que prendrà part en 
les activitats de la jornada 
contínua escolar.

BORRIANA LLIURA ELS EQUIPAMENTS PER ALS 
I LES PARTICIPANTS DE LES ESCOLES ESPORTIVES

E l Regidor d'Esports de l'Ajun-
tament de Borriana, Vicent 
Granel, s'ha desplaçat fins al 

CEIP Penyagolosa per fer el lliu-
rament a diversos dels i les parti-
cipants d'enguany en les Escoles 
Esportives municipals, que una 
vegada més ofereixen la possibili-
tat de practicar quasi una vintena 

de disciplines esportives diferents. 
Tal com va explicar el mateix Granel 
“un any més estem molt contents 
de poder oferir equipament als xi-
quets i xiquetes de les Escoles Es-
portives, ja que creiem que a més 
de promoure la pràctica esportiva i 
la vida saludable, sempre els resul-
ta una motivació més rebre aquests 
equipaments perquè puguen gau-
dir al cent per cent tant de la part 
lúdica com de l'esportiva”. A més, 
també ha avançat que aquest ma-
teix dissabte i a partir de les deu del 
matí tindrà lloc al poliesportiu de La 
Bosca la presentació oficial d'unes 
Escoles Esportives per a 2017-18 
que esperem que un any més tor-
nen a ser l'eix de la promoció de la 
pràctica esportiva per a l'alumnat 
dels diferents centres educatius 
de Borriana, i que gràcies a elles 
puguen practicar qualsevol tipus 
d'esport o activitat física d'entre 
les moltes que s'ofereixen per a la 
totalitat del curs escolar”.
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LA CONSELLERIA CONFIRMA QUE LA 
RENOVACIÓ DE L'IES JAUME I ÉS UNA DE LES 
PRIORITATS DEL PLA “EDIFICANT”

L'Alcaldessa i Regidora 
d'Educació en l'Ajun-
tament de Borriana, 

Maria Josep Safont, i el Re-
gidor d'Urbanisme en la ciu-
tat, Bruno Arnandis, s'han 
reunit amb el Conseller de 
Educació, Vicent Marzà, i el 
Secretari Autonòmic d'Edu-
cació, Miquel Soler, dins els 
centenars de reunions que 
en aquests dos últims me-
sos de l'any s'han programat 
dins del Pla Edificant, gràcies 
al qual la Conselleria desti-
narà un total de 213 milions 
d'euros a la renovació, ade-
quació i nova construcció de 
centres educatius en tot el 

territori valencià. I tal com 
ha explicat Safont a l'eixida 
de la trobada “estem molt 
satisfets amb la confirmació 
per part del Consell que l'IES 
Jaume I és una de les mà-
ximes prioritats a l'hora de 
dur a terme eixos treballs de 
renovació i construcció que 
començaran el pròxim any i 

que serviran per a disposar 
d'una infraestructura molt 
més moderna, adaptada als 
cicles i formació que s'impar-
teixen en el Jaume I”.

Segons han explicat tant el 
regidor d'Urbanisme, Bruno 
Arnandis, com l'equip tècnic 
present en la reunió, “ja hem 

pogut planificar els treballs 
de cara a 2018, especial-
ment la divisió de les dife-
rents tasques i gestions que 
durà a terme l'Ajuntament, 
i les parts amb les quals la 
Consellería es compromet, 
com és, assumir la totalitat 
el pressupost necessari per a 
poder executar l'obra de l'IES 
Jaume I”. Així, la Generalitat 
s'encarregarà del finança-
ment total del nou projecte, 
mentre accepta la petició 
de cessió de determinades 
competències perquè siga el 
consistori qui s'encarregue 
de la licitació del disseny del 
projecte i de l'obra. 
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E l final de cada año conlleva la 
plasmación de la hoja de ruta 
para el próximo, que en un Ayun-

tamiento es su presupuesto, hoy ya 
aprobado con los proyectos que Borri-
ana necesita para el 2018, a pesar de 
que la oposición diga que no tenemos 
objetivos y no presente ninguna pro-
puesta. Seamos claros, queremos una 
Ciudad para las personas y sobre todo 
pensamos en los más desfavorecidos, 
por eso desde que entramos a gobernar 
no hemos subido impuestos pero sí que 
hemos ejecutado obras trascendentes 
para conseguir una Borriana mejor. Así, 
con sólo tres años de legislatura, los 
vecinos pueden disfrutar de una Aveni-
da del Puerto en condiciones, un nuevo 
centro escolar, más y mejores servicios, 
etc. No sabemos qué entiende la oposi-
ción (el PP) como proyecto, pero el caso 
es que en sus 20 años de gobierno su 
único objetivo fue el despilfarro.

PLANES DE FUTURO.
Tenemos proyecto y los Socialistas lo 
tenemos muy claro y, siguiendo la línea 
que antes les explicábamos, sin subir 
los impuestos para el 2018 y contando 
además con la previsible subida de suel-
dos para los funcionarios del 2 %, vamos 
a continuar trabajando: 

• FONDOS FEDER: la estrategia EDU-
SI nos concedió 5 millones de euros ( a 
los que esta Administración debe sumar 
otros 5 para mejorar en urbanismo, in-
fraestructuras, comunicaciones, etc., 
para tener una Ciudad más accesible y 
moderna. En definitiva, para transfor-
mar Borriana.

• MÁS EMPLEO: duplicamos la inversión 
en empleo y talleres de ocupación, hasta 
alcanzar la cifra de 198.000 €, para par-
ticipar en los talleres y programas de la 
Generalitat y otras Administraciones por 
valor de más de un millón de euros (aho-
ra que por fin tenemos una Generalitat 
responsable y que paga cuando toca, no 
como cuando gobernaba el PP).

• SERVICIOS SOCIALES: incrementamos 
la ayudas a entidades sociales, Cruz 
Roja, Cáritas y plataforma Salesianos, 
que trabajan para los más desfavoreci-
dos; y pondremos en valor la inserción 
de los enfermos mentales, con bases de 
subvenciones para quienes colaboresn.

• MÁS AHORRO: en tres años de gobi-
erno hemos conseguido reducir más que 
nunca el endeudamiento de Borriana, y sin 
de dejar de prestar buenos servicios y do-
tando a la Ciudad de más infraestructuras .

VERDADES DEL ARENAL Y VER-
GÜENZAS DE LA OPOSICIÓN.
Aún sigue candente el asunto de la 
subasta de un 5 % de los terrenos del 
Arenal por parte del Ministerio de Haci-
enda. Mientras la oposición se dedica a 
faltar a la verdad, el Equipo de Gobierno, 
y los Socialistas en cabeza, lucha para 
conseguir esos terrenos para Borriana. 
Resulta esperpéntico que la oposición 
manifestara en el pleno anterior que se 
había reunido con el jefe de patrimonio 
horas antes, y que les había dicho que 
con personarse para paralizar la subas-
ta era suficiente. ¿y saben qué? Que ese 
cargo hace años –muchos- que dejó de 
existir. Y para mas inri la  misma perso-
na nos corroboró que habíamos seguido 
correctamente sus instrucciones y que 
era falso (que el tripartito de la derecha 
tome nota) que la subasta pudiera para-
lizarse con una mera visita. 

La verdad es que el terreno no se des-
cribió adecuadamente ni se reconoci-
eron las servidumbres, motivo por el 

cual entendemos que la subasta no fue 
correcta, por no decir que la falta de uso 
público (pues así lo calificó el PP cuando 
gobernaba) hacía muy difícil la cesión. 
Continuamos trabajando en ese senti-
do, pero no deben de olvidar que el 95 % 
del Arenal sigue siendo municipal (más 
de 200.000 m2), y nuestro objetivo es 
conseguir el 100 %, aunque el PP perdió 
la oportunidad de conseguirlo en 2015 
cuando se lo ofrecieron. Así son ellos y 
ellas: apoteósicos.

Y es que la oposición continúa a la des-
esperada: acusando de falta de transpa-
rencia (cuando todo es público), o por la 
retaguardia intentando comprar votos 
–presuntamente- a cualquier precio, a 
ver si así se vuelven a “empoltronar”, 
justo ellos que nos acusan de aferrar-
nos al sillón ¡Qué equivocados están y 
cuánto mienten! Todos los Socialistas 
tenemos oficio y profesión –no como 
cuando el PP gobernaba, o el caso del 
señor Fuster-, y si servimos a los inte-
reses públicos no es para otra cosa que 
para servirles a Ustedes, 

Atrás –afortunadamente- quedó la 
época de los autobuses de Burgos, los 
viajes privados a Luxemburgo, los es-
coltas y los chóferes, los privilegios, las 
carpas de la fórmula uno y las subidas 
históricas del IBI para pagarlo todo. Con 
el presupuesto de 2018 no se suben 
impuestos y seguimos adelante con in-
fraestructuras y proyectos para todos. 
Como ven, los Socialistas no somos 
como nuestros antecesores.

PRESUPUESTO DE 2018: PROYECTO PARA BORRIANA
OPINIÓ
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Informa’t i contacta a:
borriana.compromis.net

borriana@compromis.net

Aquesta setmana aprovem els 
comptes per al proper any. Un 
pressupost marcat per la inversió 

en els fons europeus, l’ocupació i la ges-
tió social. Compromís apostem per tres 
pilars importants, que deixen de costat 
les crítiques i les postures radicals d’al-
tres partits que han deixat a un costat el 
construir una Borriana millor. El pressu-
post del 2018 és el més europeu fins a la 
data, ja que una part molt important de 
les inversions que els ciutadans i ciuta-
danes del nostre municipi veuran fetes 
realitat serà gràcies a la participació de 
Borriana en el Fons Feder Europeus. Una 
aposta en la que l'oposició no va apostar, 
i que va criticar el procés, i ara veuen com 
comencen a ser una realitat. 

Les inversions es reparteixen per a tota 
la ciutat; l'aposta pel nostre patrimoni, 
amb la rehabilitació de l'entorn de l'er-
mita del nostre patró Sant Blai, i crear 
un espai de reunió per dignificar un dels 
racons més emblemàtics de la nostra 
ciutat. De ser un pàrquing amb graveta», 
passarà a ser una plaça. El Mercat Muni-
cipal sofrirà una rehabilitació, concreta-
ment a la seua coberta, per a adaptar-se 
als nous temps, i donar un millor servei al 
gran funcionament que s'ha creat en els 
últims anys. A això, cal sumar-li un de les 
objectius temàtics de l'estratègia EDUSI 
com és la inclusió social i lluita contra la 
pobresa, ja que es destinaran 160.000 
euros a la primera fase i pla director de 
la regeneració del barri de La Bosca i els 
seus voltants. Una aposta seriosa per 
dignificar tota la nostra ciutat, barri per 
barri. Quasi milió i mig d’inversió per a 
recuperar la Borriana que volem.

A tot això, li acompanyarà la millora en 
noves tecnologies i en energies renova-
bles, que afectaran als edificis munici-
pals, necessàries per donar un pas cap 
al segle XXI, i complir amb la norma-
tiva europea implantada. Ocupació és 
un dels pilars fonamentals en la gestió 
municipal, i per això es duplica l’aporta-
ció, per aconseguir amb els programes 
de Conselleria superar el milió d’euros, 
i sobrepassar el número de 170 perso-
nes ateses i ocupades directament per 
l’ajuntament en aquest 2017. Una apos-

UN PRESSUPOST PER A BORRIANA

ta important per a la nostra ciutat, que 
ha vist reduïda la taxa d’ocupació. I l’altre 
pilar és la gestió social amb l’aposta per 
nous programes, l’augment de les aju-
des a associacions socials, i l’increment 
de partides socials.

I per últim, pagarem les obligacions per 
culpa d'altres que no varen gestionar bé 
el seu municipi. El deute municipal se-
guim reduint-lo, a pesar de que varen 
ser els governs anteriors els que varen 
malbaratar els nostres comptes munici-
pals. Quatre milions de factures als calai-
xos o dotze milions més en pagar l'antiga 
Paperera ha deixat el municipi amb un 
deute històric que ara nosaltres hem de 
respondre. La responsabilitat està per 
damunt del cinisme, i treballem per tot el 
poble, i no solament per uns. El pressu-
post del 2018 és una aposta per millorar 
Borriana, per recuperar la Borriana que 
tots recordem a les nostres ments, quan 
érem la més volguda de La Plana.

Un Arenal de mentides
En la subhasta dels terrenys de l’Arenal, 
Compromís vol ser clar en el procés, i 
explicar a la ciutadania, que el Minis-
teri de Patrimoni va iniciar el procés de 
la venta dels terrenys del nostre Arenal 
en abril del 2015, i així ho va notificar a 
l’Ajuntament de Borriana en eixe ma-
teix moment. El govern del PP, en aquell 
moment, emet un informe urbanístic, 
sense interessar-se per la compra dels 
terrenys que el Ministeri avisava que 

anava a vendre, i en maig del mateix any 
el procés quedava tancat. Ara bé, el pas-
sat mes d’octubre el Ministeri anunciava 
la subhasta, i l’Ajuntament no tenia opció 
de parar el procés. El consistori sols va 
tindre una adquisició de compra prefe-
rencial dels terrenys des de que el Mi-
nisteri va avisar del inici de la compra, en 
abril del 2015, i va ser en eixe moment 
quan l’ajuntament haguera pogut ad-
quirir els terrenys per un preu inferior al 
que ha eixit la subhasta. Per tant, el PP 
ni va fer el que tenia que fer en 2015, 
ni tampoc va informar a l’actual govern 
del procés de subhasta encetat en abril. 
Irresponsabilitat. Per tant, és lamenta-
ble que ara l’oposició s’invente una sèrie 
d’arguments per evitar la seua respon-
sabilitat, quan van tindre l’oportunitat 
única de que tots els terrenys de l’Arenal 
foren del poble, sense cap tràmit més, i 
amb un cost més baix. Aquesta és l’opo-
sició que tenim al nostre ajuntament, 
que no treballa per l’interès de tots, sinó 
solament d’ells. Lamentable. 

Compromís seguirà treballant per recu-
perar Borriana, per fer una ciutat més 
habitable, i comptant amb la gent. Per 
tot això, si vols fer-nos arribar la teua 
proposta o reivindicació, contacta amb 
nosaltres.

OPINIÓ

 



Quan en 2015 vam assumir la Regi-
doria de Participació i Transparèn-
cia teníem molt clar el que volíem: 

fer que  l’opinió i les inquietuds de la ciu-
tadania arribaren a l’Ajuntament i que, així 
mateix, foren importants per a la presa de 
decisions polítiques que s’havien de pren-
dre. Per a nosaltres, parlar de participació 
anava més enllà de la simple enquesta a la 
població i després oblidar-nos dels resultats 
en algun calaix; la participació era un mitjà 
més per a apoderar una ciutadania madura 
que vol prendre part activa en el govern de 
la seua ciutat.

I amb estes premisses vam començar a tre-
ballar en els pressupostos participatius, que 
des de fa dos anys han donat l’oportunitat a 
la ciutadania de decidir a quines finalitats es 
destinaven una part de les inversions. Els re-
sultats han sigut molt positius, tant per l’àm-
plia participació de la gent com per la riquesa 
i importància de les seues propostes: mercat 
de la mar, carretera del port, millora en parcs 
i jardins, museu faller, parc caní, millores en 
accessibilitat en platges, mobiliari urbà…

I per això enguany hem anat més lluny i 
la consulta dels pressupostos participa-
tius ha tingut molta més profunditat que 
la dels anys anteriors. Enguany hem obert 
les preguntes i s’ha pogut opinar sobre els 
fons que es destinen a totes les partides 
del pressupost: si s’havien d’augmentar, 
quedar-se igual o disminuir. I el mateix pel 
que fa a les subvencions i ajudes que atorga 
l’Ajuntament a persones i entitats privades 
i, finalment, si els pressupostos participa-
tius també d’havien d’afectar a altres par-
tides del pressupost. Els resultats d’estes 
consultes, que han tingut una elevada par-
ticipació, són molt clars: la ciutadania vol 
poder opinar sobre els fons que es destinen 
a les diferents partides del pressupost. Esta 
resposta mostra una vegada més que la 
societat borrianenca és madura democrà-
ticament i vol assumir el seu paper actiu en 
tot allò que fa referència als comptes mu-
nicipals. Estes respostes ens han de servir, 
d’una banda, per a futures consultes sobre 
el pressupost municipal, i d’una altra, per a 
reflectir en el pressupost de 2018 d’alguna 

manera el que ha expressat la ciutadania 
sobre esta qüestió. A més a més, hi havia 
també preguntes sobre la importància de 
poder opinar sobre el pressupost i sobre 
la idoneïtat de disposar d’un Butlletí de 
Transparència que han tingut unes respos-
tes molt positives i que ens refermen en la 
nostra línia de treball.

Però les novetats no han vingut només per la 
part dels pressupostos. Per primera vegada 
s’han sotmés a l’opinió pública modificaci-
ons de dos ordenances municipals -tinença 
d’animals i venda no sedentària- i consultes 
referents al model de ciutat que proposem. 
Les 44 preguntes sobre Borriana han sigut 
un punt d’avaluació de la gestió realitzada 
fins ara per l’Acord per Borriana i podem dir 
que s’han obtingut resultats molt positius. 
S’ha preguntat com els agradaria que es ges-
tionara l’Arenal, per exemple, o si cal millorar 
els accessos, o com es poden millorar les plat-
ges, o sobre els camins rurals, sobre el trànsit 
i la neteja… En definitiva, s’ha intentat portar 
a terme un número elevat de consultes per a 
obtindre una radiografia, encara que parcial, 
de l’opinió que tenen de la seua ciutat els bor-
rianencs i les borrianenques i també s’ha po-
sat en evidència que la ciutadania té clar què 
vol i com pensa que és i ha de ser la seua ciutat 
i què cal fer per a viure-hi millor. 

Tots els resultats d’esta àmplia consulta es 
poden trobar en el portal consulta.burriana.es. 

Des de la Regidoria de Participació i Trans-
parència agraïm un any més el compromís 
amb la seua ciutat de tots els borrianencs 
i borrianenques que s’han implicat per a 
millorar Borriana i els animem a continuar 
prenent part tan activament com fins ara en 
tots els processos participatius.

Treball del Cercle de Podem Borriana
Si vols col·laborar amb nosaltres, envia’ns 
un correu. El canvi ja està ací. Tenim molta 
feina per davant, però clar que podem!

LA CIUTADANIA TÉ LA PARAULA: 
CONSULTES CIUTADANES 2017

#ABorrianaPodem

podemosburriana@gmail.com

http://podemosburriana.wixsite.com/
sepuedeburriana

Canal d’Informació en Telegram: 
https://telegram.me/podemborriana

Facebook: 
https://www.facebook.com/podemos.
burriana

Twitter:  
https://twitter.com/podemosburriana

OPINIÓ
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Las palabras clarividentes del 
genial Antonio Machado nunca 
fueron tan certeras para des-

cribir la situación de Burriana. “Cami-
nante, no hay camino, se hace camino 
al andar...”. El problema, en nuestra 
ciudad, radica cuando nunca hubo 
voluntad de caminar. 
Tres partidos, PSPV, Compromís y 
Podemos, se unieron en junio de 
2015 para trazar una hoja de ruta que 
condujera a Burriana a la supuesta 
senda del rescate social. Y decimos 
supuesta porque pasados de dos 
años de aquel pacto de intereses, se 
ha demostrado a las claras, que no 
había ningún camino común, ningún 
proyecto conjunto. El único objetivo, 
el único deseo, era el de garantizarse 
que cada mes las llaves del despacho 
siguieran en los bolsillos de quienes 
se repartieron los sillones. 
El mensaje populista que caló entre 
los vecinos se ha esfumado. El fraude 
consumado escuece y duele. Sobre 
todo cuando quienes garantizaron 
su vocación social y se rasgaron las 
vestiduras anunciando que estaban 
al lado de las personas, han desnu-
dado sus pulsiones más primarias, 
sus deseos irrefrenables de cargar 
las alforjas.
No hay camino para quienes nunca 
desearon trazar un futuro para Bur-
riana. Porque el proyecto no existe 
cuando no hay equipo. Y nunca lo ha 
habido. Mensajes de fum de canya, 
como decimos en el Terme, que nos 
condenan desde hace más de dos 
años. 
El pasado 5 de diciembre, este pac-
to sin futuro trajo al pleno un presu-
puesto, el de 2018, pretendidamente 
inversor y social. Palabras que ya no 
engañan a nadie y que maquillan un 
desgobierno vertebrado por los inte-
reses particulares frente a los gene-
rales. 
La fábula del pastor y el lobo se repite 
cada año en nuestra ciudad. Sin em-
bargo, los chistes, los engaños y las 
bromas que hace dos años podrían 

CAMINANTE NO HAY CAMINO

haber creído y calado en nuestra ciu-
dadanía, resultan ya estériles y falsos 
para quienes desconfían en un pacto 
que rezuma fraude. 
La modificación anunciada del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana, liquidada; 
el PAI de Sant Gregori, paralizado; el 
desarrollo del Plan Especial de la Mar-
jaleria, abandonado; el suelo del Arenal, 
perdido; las unidades A-30 y A-31, en el 
limbo; el proyecto del aparcamiento de 
camiones en La Papelera, amortizado; 
las becas de violencia de género y disca-
pacitados programadas para 2017, per-
didas; el Taller de Empleo para Burriana, 
en el aire; y los presupuestos participa-
tivos, farsa y pantomima.
En 2018 arranca una carrera. Una con-
trarreloj para estos tres partidos que 
ya compiten y se dan codazos por las 
fotos. Hoy ya solo interesa aquello que 
garantice una imagen. Que llegados a 
la línea de meta, la que nos convocará 
a las urnas en mayo de 2019, puedan 
mostrar su medallero de forma gráfica. 
Las tensiones internas que les acom-
pañaron desde el primer día, empiezan 
a ser más evidentes. Los trapos sucios 
que desde el PSPV reprocharon a Com-
promís que aireara, ya son públicos. El 
nerviosismo y los posicionamientos, 
más marcados. Y los dardos envenena-
dos se cruzan de despacho a despacho.
Y mientras Burriana sigue condena-

da, amordazada. Hemos propuesto 
iniciativas para reactivar la econo-
mía, atraer capitales e inversores 
que desarrollen en nuestra ciudad 
aquel crecimiento que esta suma de 
fuerzas interesadas nos niega desde 
2015. La nuestra es una apuesta por 
el progreso y el mañana. Generar las 
sinergias que permitan que esta ciu-
dad embajadora del desarrollo, vuel-
va a ocupar el sitio que merece no 
solo a nivel provincial, sino también 
autonómico y estatal. 

Burriana es mucho más que lo que 
este pacto sin proyecto pretende de 
ella. Sentados en sus sillones poco 
pueden hacer para generar crecimi-
ento más allá de garantizarse el des-
pacho. Por ello, porque nosotros sí 
confiamos en el potencia de nuestro 
municipio, reivindicamos inversión y 
exigimos desarrollo. 

Nosotros sí tenemos un camino. Un 
proyecto común fundamentado so-
bre el progreso. El que deseamos lle-
var de la mano de nuestros ciudada-
nos, aquellos a los que tres partidos 
garantizaron un rescate social que 
nunca ha llegado. El camino lo anda-
remos juntos, no de espaldas a la ciu-
dadanía. Avancemos. Somos capaces 
de hacerlo.

OPINIÓ

 



Cuando estas letras vean la luz 
(que Dios sabe cuándo será) se 
habrá aprobado el Presupuesto 

General del Ayuntamiento de Burriana 
para 2018.
Ese montón de números marcan, pre-
suntamente, a que se va a destinar 
el dinero de todos los ciudadanos de 
Burriana; y decimos presuntamente 
porque del dicho al hecho hay un gran 
trecho.
Este hatajo de "salvadores de la ciu-
dadanía" y arquitectos del "Ayuntami-
ento de cristal" vuelven a defraudar. 
Han hecho de hablar hasta votar, y 
después de haber votado, nada de lo 
hablado su modus operandi.
Malgastarán más de un millón de eu-
ros más que el pasado año, pero...
a) Destinarán prácticamente lo mismo 
a Servicios Sociales
b) Desaparecerán las" becas para dis-
capacitados" y las" becas violencia de 
género", de 3.000 euros cada una.
c) Desaparecerá la partida de "pobreza 
energética", ya que devolvieron ínte-
gra la subvención obtenida.
d) Aumentarán su sueldo el 2%, 8 ve-
ces más que el incremento de las pen-
siones.
e) Aumentarán el 6% el coste de "reco-
gida y eliminación de residuos". Es el 
único Ayuntamiento que lo repercute 
en su totalidad sobre el ciudadano.
f) Aumentarán el gasto corriente en 
714.000 euros, pero solo en 43.000 
la partida para fomento del empleo.
g) Volverán a dotar con ¡1 euro! la par-
tida para el Museo de la Naranja, lo 
que demuestra su compromiso con la 
cultura y su nivel de cumplimiento de 
las promesas electorales.
h) No habrá dotación para la mayor de 
las mentiras, embuste, engaño, etc. 
que se recuerdan en la política local: la 
renta básica ciudadana

i) Presupuestarán en ¡1 euro! el "ar-
rendamiento terrenos del Arenal"; si 
además el festival no tiene una parti-
da propia donde queden negro sobre 
blanco los verdaderos costes, el Sr. 
Gual podrá seguir diciendo que "es a 
coste 0". O sea, podrá seguir mintien-
do.
j) Dotarán con 9.000 euros la partida 
para el Maig di Gras. Invento "cole-
guil" donde los haya y muestra de que 
el problema de lo público es que el 
ciudadano se cree que es gratis, y los 
políticos que es suyo.
En fin, un presupuesto "por obliga-
ción" que contenta a 11 ,pero que no 
resuelve ningún problema.
Y las pruebas son dos y muy claras:
1) El 90% de las inversiones se pagarán 
con dinero procedente de préstamos
2) El Ayuntamiento de Burriana ocupa 
el furgón de cola en lo referente a Ser-
vicios Sociales. En un reciente estudio 
se le califica como "Ayuntamiento con 
presupuestos precarios en Servicios 
Sociales", con una inversión de menos 
de 50 euros/habitante/año.
Como no podía ser de otro modo, te-
nemos PERLAS LACRIMÓGENAS

CIBUR

"Se incrementa la inversión en con-
tratos de servicios públicos como la 
limpieza viaria" Cristina "limpiando 
que es gerundio" Rius. Diga la verdad. 
Burriana está sucia porque quisieron 
colgarse la medalla de reducir el im-
porte de los contratos, y este año lo 
incrementan en 100.000 euros para 
revertir la situación. De la remunici-
palización de servicios no hay noticia.

"Son Presupuestos con una marcada 
vertiente social" Cristina "social-lis-
ta" Rius. ¿Vertiente social? Más bién 
pendiente. Y muy cuesta arriba.

"Tanto el Pla como las calles del cen-
tro presentarán un aspecto inmejo-
rable" Vicente "que te crees tú eso" 
Aparisi. Tres cuestiones. Lo de inmejo-
rable es más que discutible. El Pla y el 
centro necesitan una actuación inte-
gral, no un parche. Burriana es mucho 
más que el Pla y el centro.

DESDE CIBUR LES DESEAMOS PASEN 
UNA MUY FELIZ NAVIDAD Y PROSPE-
RO AÑO 2018

SALVATORES CIVIUM
HAY POLÍTICOS QUE LO ÚNICO QUE CUMPLEN SON AÑOS

OPINIÓ
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La descordinación del equipo de 
gobierno en Burriana es tan no-
table que se puede palpar has-

ta en el momento en que cualquier 
vecino decide coger su vehículo para 
ir a trabajar o hacer la compra al 
supermercado. Calles que no con-
ducen a nigún lugar, atascos en un 
municipio donde antes no los había 
y embotellamientos que te arrinco-
nan a salir marcha atrás o tentarte a 
ir en dirección prohibida son algunos 
de los ejemplos que me trasladan 
los vecinos como concejal de Ciu-
dadanos en este Consistorio donde 
reina el desgobierno.

Un equipo de Gobierno, que lejos de 
preocuparse por los problemas de 
los vecinos de su día a día, dedica 
la mayor parte del tiempo a inau-
gurar obras o actos para hacerse la 
foto y salir en los medios de comu-
nicación. Ellos, inmersos en su afán 
por el protagonismo, olvidan total-
mente a los vecinos que se vuelven 
locos cada vez que intentan circular 
por el municipio.

Pero lejos de solucionar el caos cir-
culatoria que me trasladan los ve-
cinos y que a través de estas lineas 
les describo y comparto con uste-
des, el nuevo capitulo de las preo-
cupaciones del tripartito se llama 
moción de censura. Este tripartito 
descabezado y sin liderazgo, ha lle-
gado a afirmar que estaba planeado 
por la oposición, un ridículo más de 
quienes representan a todos los ve-
cinos. Desde Ciudadanos jamás he-
mos perdido un minuto en planear 
una moción de censura, considera-
mos que a falta de un año y medio 
de elecciones, los Burrianenses ya 
pondrán a cada uno en su lugar a 
través de las urnas.

BURRIANA EN CAOS CIRCULATORIO

Lejos de pensar en un posible com-
plot, les pediría como humildemente 
desde Ciudadanos que tienen un año 
y medio para girar su ruta de desgo-
bierno, fijar nuevas metas y centrar-
se sobretodo, en los problemas del 
municipio. La política municipal no 
se puede basar en las grandes fotos 
y las inauguraciones, porque los ve-
cinos quieren que los servicios mu-
nicipales funcionen correctamente y 
nada más. Que las farolas de su calle 
alumbren, que la recogida de basu-
ras se haga de forma correcta, que 
los servicios sanitarios del ambula-
torio sean los mejores posibles, que 
los servicios de transporte público 
sean puntuales y así un largo etce-
tera de pequeñas gestas cotidianas 
que harían un Burriana más gran-
de y próspero. Pero, sinceramente, 
no tenga mucha esperanza de que 
esto ocurra, pues el Consistorio se 

ha dividido en áreas de las cuales un 
tripartito formado por partidos muy 
distintos tira en una dirección gene-
rando una descoordinación y gobier-
no con rumbo a ninguna parte.

Y este Gobierno sin rumbo, tripu-
lado por un tripartito sin liderazgo 
nos está llevando al peor Burriana 
que hemos conocido y del que ten-
go memoria, una ciudad sucia, en la 
que se pueden ver roedores, llena 
de obras sin señalizar que abocan a 
los vecinos a un caos circulatorio. Y 
por si fuera poco, el Arenal, el mayor 
evento de proyección internacio-
nal con el cuenta el municipio, este 
equipo de Gobierno ha dejado esca-
par sus terrenos. Quizá, este gran 
error, sea el motivo de que ahora, 
intenten desviar la atención con una 
moción de censura tan ridicula como 
su forma de gobernar.

OPINIÓ

 



Pleno ordinario 05/10/17
Se autoriza a la empleada pública Dª Mer-
cedes Martí Sánchez la compatibilidad del 
puesto desempeñado en este Ayunta-
miento con el de profesora asociada en la 
Universitat Jaume I de Castelló, de acuerdo 
con lo siguientes criterios, limitaciones y 
prohibiciones:

- Sólo se otorga compatibilidad para el 
puesto o actividad mencionado de forma 
que al cambiar de puesto o actividad que-
dará automática extinguida.

- La jornada laboral en el segundo puesto 
no podrá ser superior a la de tiempo parcial. 
Y se autoriza, como máximo, hasta la finali-
zación del Curso 2017-2018 (31 de agosto 
de 2018).

- La presente autorización de compatibi-
lidad queda condicionada al estricto cum-
plimiento de la jornada y horario de trabajo 
de la Sra. Martí, quedando establecido 
el mismo en el vigente acuerdo sobre las 
normas reguladoras de las condiciones de 
trabajo de los empleados públicos al ser-
vicio del Ayuntamiento de Burriana (BOP 
29/08/2013) como sigue: 

La jornada semanal de trabajo queda es-
tablecida en treinta y siete horas y treinta 
minutos (37:30 horas), que se realizará con 
carácter general de lunes a viernes, en ré-
gimen de horario flexible, siendo el tiempo 
fijo o estable de 5  horas diarias de obliga-
da concurrencia, entre las 09:00 y las 14:00 
horas, de lunes a viernes.

- Los servicios prestados en el segundo pues-
to no computarán a efectos de trienios.

- Las pagas extraordinarias, así como las 
prestaciones de carácter familiar, sólo po-
drán percibirse por uno de los puestos, cu-
alquiera que sea su naturaleza.

- La compatibilidad podrá ser revocada cu-
ando la actividad compatibilizada impida o 
menoscabe el estricto cumplimiento de los 
deberes o comprometa la imparcialidad o 
independencia de la Sra. Martí. Y quedará 
automáticamente sin efecto, en caso de 
cambio de puesto de trabajo en el Ayunta-
miento.

Se aprueba  la segunda prórroga del con-
trato para la gestión del servicio público de 
mantenimiento de jardinería del municipio 
de Burriana, suscrito en fecha 1 de abril de 
2010, por un período de dieciocho meses, 
desde 1 de octubre de 2017 hasta el 31 de 

marzo de 2019, y modificar el contrato en 
los siguientes términos fijados de mutuo 
acuerdo con CESPA:

a) La mercantil adjudicataria queda rele-
vada de la obligación de reinversión del 
50% prevista en el contrato inicial para 
la primera prórroga, que se cuantifica en 
58.306,50€,  si bien la adjudicataria asume 
la sustitución de los equipos que fuere ne-
cesaria para  mantener la efectiva eficacia y 
operatividad de las prestaciones.

b) La adjudicataria  acepta compensar, en 
la cuantía citada de 58.306,50 €, la canti-
dad pendiente de cobro por aplicación de 
revisiones anuales de precios desde 2013. 
cuyo total hasta 30 de septiembre de 2017 
asciente a 76.163,58 € IVA incluido.

c) La diferencia de 17.857.08 € se minorará 
del importe de las mejoras correspondiente 
al período que se prorroga, que asciende a 
214.633 €, más IVA.

A  los efectos de garantizar la buena eje-
cución y objeto del servicio, al amparo de 
lo establecido en el art. 13-3º del pliego de 
prescripciones técnicas, la adjudicataria 
asume el compromiso de presentar, en el 
plazo de un mes, un plan de mejoras adap-
tado y coordinado con el Ayuntamiento, 
que incorpore los contenidos pertinentes 
al respecto, particularmente referidos a la 
puesta a punto y actuaciones complemen-
tarias directamente vinculadas al servicio. 
En dicho plazo deberá practicarse y justi-
ficarse asimismo la liquidación de las me-
joras vinculadas a la primera prórroga que 
ahora termina.

d) De la actualización de precios a que se 
refiere el apartado b), resulta un precio 
anual de contrato de 575.462,04 €, 21% 
de IVA incluido, más 12.386,68 €, 21 % de 
IVA incluido, correspondiente a la modifi-
cación aprobada en sesión plenaria de 10 
de abril de 2015, resultando un total anual 
de 587.848,72 €, IVA incluido. Este precio 
anual es el aplicable, sin posibilidad de revi-
sión, desde 1 de octubre de 2017 y hasta el 
31 de marzo de 2019.

Proclamar  a Dª. Judit Pesudo Martínez, reina 
fallera de las Fiestas de Sant Josep de Borria-
na para el ejercicio fallero del año 2018.

Proclamar  a Dª. Ana Giménez Domingo, 
reina fallera infantil de las Fiestas de Sant 
Josep de Borriana para el ejercicio fallero del 
año 2018.

Junta Gobierno Local 5-10-17 
Se aprueba   el expediente para la contra-
tación del servicio de mantenimiento e ins-
pección periódica de las instalaciones eléc-
tricas en los locales de pública concurrencia 
y centros de transformación dependientes 
del Ayuntamiento de Borriana y los pliegos 
de Prescripciones Técnicas y de Clausulas 
Administrativas Particulares.

Se prorroga el contrato de implantación y 
puesta en marcha de un gestor de expedi-
entes y administración electrónica para el 
Ayuntamiento de Borriana y el mantenimi-
ento del servicio, adjudicado a Auloce SA,  
hasta el 16 de noviembre de 2018, en las 
mismas condiciones previstas en el con-
trato de 14 de noviembre de 2014, por el 
importe trimestral de 8.615,20 euros IVA 
incluido, correspondiente al mantenimien-
to del servicio.

No admitir las proposiciones presentadas 
por las empresas MAQUINARIA VEHÍCU-
LOS Y RECAMBIOS SLU, y AGAPITO UR-
BAN INDUSTRIES SL, por las discrepancias 
y omisiones sustanciales que se señalan en 
el informe transcrito, por lo que no se acre-
ditan las exigencias del pliego ni se ajusta el 
mobiliario que proponen a las característi-
cas requeridas.

Ordenar a Salvador Moya Sánchez el cese 
inmediato de la actividad  de reparación 
de vehículos que ejerce en av. Argent, 47, 
hasta que se obtenga el instrumento de 
intervención que habilite para el ejercicio 
de la citada actividad. El cese deberá ser 
efectivo desde el momento de recepción 
de la presente.

Se concede a la mercantil PROINBUR, SA, 
licencia de parcelación para segregar de la 
parcela de resultado M8-8 del proyecto de 
reparcelación del Sector NPR-3, corres-
pondiente a la finca registral 49748, cuya 
superficie es de 1.525,00 m2, en dos par-
celas de 762,50 m² cada una.

Se concede a LUCIA AGUILAR ROSELLO, 
licencia de parcelación para segregar de 
la parcela de resultado 2 de la Manzana 6 
del Proyecto de Reparcelación de la Unidad 
de Ejecución A10 completa, A15 resto sin 
desarrollar y A13 en parte, del Plan General, 
sita en la Camí Fondo núm. 43, correspon-
diente a la finca registral 50926, la parcela 
A, sita en el camí Fondo, C/. Fra Terencio 
Huguet y C/. Sin Nombre, con una superfi-
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cie de 1.638,48 m², en las parcelas finales 
A1 y A2, de 600,14 m² y 1.038,34 m², res-
pectivamente.

Se concede a D. JUAN JOSE SILVESTRE 
NAVARRO, nueva prórroga de 6 meses 
para la finalización de las obras de cons-
trucción de vivienda unifamiliar en C/ 
Fanzara núm. 10 de esta localidad, en re-
lación a la licencia de obras concedida por 
la Junta de Gobierno Local en fecha 9 de 
septiembre de 2013, con las siguientes 
condiciones particulares: 

La Dirección Técnica de las obras deberá 
establecer las actuaciones a realizar para 
que la obra no resulte franqueable, se 
impida el acceso de personas no autori-
zadas, se garantice la seguridad de las 
partes construidas de la edificación, quede 
asegurada la evacuación de aguas, la es-
tabilidad e impermeabilidad de las paredes 
medianeras y, en general se eviten riesgos 
a terceros. Todo ello, sin perjuicio de pre-
servar del mejor modo posible la obra eje-
cutada con el transcurso del tiempo y/o la 
intervención de agentes meteorológicos.

Será por cuenta del promotor de las obras 
asegurar el cumplimiento de las anteriores 
actuaciones, así como adoptar, en su caso, 
las medidas de vigilancia que procedieran.

La reanudación de las obras deberá comu-
nicarse al Ayuntamiento con una antela-
ción mínima de 15 días.

Se le da  a RUIZ MOLINA, JOSE MARIA, la 
licencia de obras solicitada para DEMO-
LICIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE 
MEDIANERAS CONSERVANDO FACHADA 
Y PRIMERA CRUJÍA en MARE DE DEU DEL 
CARMEN Nº 31, de esta localidad, según 
proyecto visado COAATIE-Castellón n.º 
20171791, de fecha 06/09/17; que se 
entiende otorgada salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio del de tercero, al 
amparo de lo dispuesto en el art. 219 de la 
Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generali-
tat, de Ordenación del Territorio, Urbanis-
mo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana.

Conceder a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA SAU, la licencia de obras so-
licitada para RENOVACIÓN DE DIVERSAS 
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN Y MA-
NIOBRA ELÉCTRICA EN TERRENOS DE LA 
ACTUAL SUBESTACIÓN TRANSFORMA-
DORA S.T.R. BURRIANA situada en CAMI-
NO ARTANA S/N,  según proyecto técnico 
presentado y obrante en el expediente, 
que se entiende otorgada salvo el derecho 
de propiedad y sin perjuicio del de tercero, 
al amparo de lo dispuesto en el art. 219 de 
la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Genera-

litat, de Ordenación del Territorio, Urbanis-
mo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana. 

Junta Gobierno Local 11-10-17

Aceptar el desistimiento presentado 
por Dª MARÍA DE LOS ÁNGELES GASCÓ 
MUSOLES, en fecha 22 de septiembre 
de 2017, Reg. Entrada 12624, y declarar 
concluso el procedimiento incoado me-
diante solicitud formulada en fecha 14 
de septiembre de 2016  para concesión 
de la licencia de obras de CONSOLIDA-
CIÓN, MODERNIZACIÓN Y MEJORA de la 
vivienda unifamiliar aislada sita en AVDA. 
MEDITERRÁNEO nº 148 de esta Ciudad, 
procediendo a su archivo sin más trámite, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 
94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

Se adjunta a la mercantil IMS 2020 Solu-
ciones de Energía, el contrato de obras de 
“Mejora de la eficiencia energética de las 
instalaciones de alumbrado exterior del 
recinto polideportivo de Llombai”, por un 
importe de 25.228'00 €  (IVA no incluido) 
y un plazo de ejecución de 3 semanas  a 
contar desde la firma del acta de replanteo 
de las obras.

Las obras se ajustarán a la Convocatoria 
del  Plan de Cooperación Provincial de 
Obras y Servicios de la Diputación Provin-
cial para el año 2017 (PLAN CASTELLÓN 
135), cuya base decimoquinta prevé que 
todas las obras incluidas en el Plan Cas-
tellón 135 deberán disponer obligatori-
amente de un cartel indicativo en el que 
se informe de las inversiones públicas. 
La composición y el tamaño del cartel 
indicador se encuentra en la página web  
HYPERLINK "http://www.dipcas.es/logo-
tipos"www.dipcas.es/logotipos, pinchan-
do en “Normativa señalización”.

La instalación de vallas y demás mate-
rial informativo en la zona de actuación 
mientras se realice la obra correrá a car-
go de la empresa adjudicataria IMS 2020 
Soluciones de Energía, SL, que cumplirá 
las pautas marcadas en la página web  
HYPERLINK "http://www.dipcas.es/logo-
tipos"www.dipcas.es/logotipos.

Se añade a la mercantil BECSA, SAU, el 
contrato de obras de “Reparación del pavi-
mento caminos rurales y accesos (Pedrera 
y otros)”, por un importe de 83.851'00  €  
(IVA no incluido) y un plazo de ejecución 
de  4 semanas  a contar desde la firma del 
acta de replanteo de las obras, con suje-
ción a las condiciones del pliego y demás 
circunstancias fijadas en la oferta.

Junta Gobierno Local 19-10-17

Aprobar el expediente para la contrata-
ción del SUMINISTRO DE MOBILIARIO 
URBANO PARA LA ZONA DEL CENTRO 
COMERCIAL DE BORRIANA y los pliegos 
de prescripciones técnicas y el de clau-
sulas administrativas, estableciendo  los 
siguientes criterios de adjudicación:

“- Precio: Máx. 95 puntos.

-Se dará la mayor puntuación a la oferta 
más barata y las demás de forma propor-
cional, de acuerdo con la fórmula: 

Puntuación = 95 * oferta menor / oferta 
que se considera 

- Acreditación, en su caso, de estar la em-
presa en posesión de la ISO 14001 de ges-
tión medioambiental: 5 puntos.

En caso de empate tendrá preferencia las 
empresa que haya presentado la oferta 
más económica, y si continúa el empate 
se decidirá por sorteo.

Se desestima el recurso interpuesto por 
MADERAS IMPREGNADAS PARA EL EX-
TERIOR SL por los motivos que figuran 
en el informe técnico transcrito, comu-
nicando a la citada mercantil que las fec-
has de recepción de las otras dos plicas 
presentadas en el procedimiento son las 
siguientes:

Maderas Menur S.L., 4 de agosto de 2017. 
Nº Reg. Entrada 10.400

Sido Madera, S.L., 10 de agosto de 2017. 
Nº  Registro Entrada 10633

Se declara  DE INTERÉS COMUNITARIO 
la solicitud formulada por María José Do-
mingo Doménech, en representación de 
la mercantil DOMQUERBUR SL, para una 
actividad de campamento de turismo tipo 
“camper área”, en suelo no urbanizable del 
término municipal de Borriana, partida 
Finello, polígono 16, parcela 14, de con-
formidad con la documentación técnica 
presentada, y con arreglo a las siguientes 
características y condiciones:

- Camping tipo cámper área.

- Aprovechamiento: En una superficie 
de parcelas afectadas por la actuación: 
7.302 m²; Superficie ocupada por la ac-
tividad: 7.041,52 m²; Superficie ocupada 
por edificaciones e instalaciones: 311,52 
m²; Superficie edificada: 319,97 m²/t; 
Porcentaje de ocupación de la actividad: 
96,42%; Coeficiente de edificabilidad: 
0,043 m2t/m2s; Altura máxima: 4 m; 
Número de plantas: 1; Separación míni-
ma a lindes: 18,66 m. construcciones y 
1,01 instalaciones; Separación mínima 
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a eje de viales: 19,90 m. construcciones y 
4,75 instalaciones.

- Plazo de vigencia: Quince años, a contar 
desde el momento en que se pueda iniciar 
la actividad, al haber obtenido la totalidad 
de autorizaciones y licencia que resulten 
imprescindibles.

- Canon de uso y aprovechamiento: CI-
ENTO SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA 
Y SEIS CON OCHENTA Y SIETE EUROS, 
(106.546,87 €) a devengar de una sola vez 
con ocasión del otorgamiento de la licencia 
urbanística municipal, pudiendo el ayunta-
miento acordar, a solicitud del interesado, el 
fraccionamiento o aplazamiento del pago, 
siempre dentro del plazo de vigencia con-
cedido.

Incoar a D. IGNACIO MARTÍNEZ GIMÉNEZ, 
expediente para la restauración de la legali-
dad urbanística, por la realización, sin previa 
licencia ni orden de ejecución, de los actos 
de edificación o uso del suelo consistentes 
en el vallado de la parcela 325 del polígono 
46 del término municipal de esta Ciudad.

Ordenar a la mercantil ASOC K S MEDICAL,  
que proceda en el plazo de 1 mes, a con-
tar desde el siguiente a la recepción de la 
notificación del presente acuerdo, a la de-
molición de las obras ejecutadas sin licencia 
consistentes en el vallado de la parcela 150 
del polígono 51, en Camí Santa Pau del tér-
mino municipal de esta Ciudad.

Se ordena  a D. DOMINGO LLEO NICOLAS,  
que proceda en el plazo de 1 mes, a con-
tar desde el siguiente a la recepción de la 
notificación del presente acuerdo, a resti-
tuir a su estado originario la construcción 
preexistente sita en parcela 159 del polí-
gono 22 en Suelo No Urbanizable RC.1 de 
esta localidad.

Se declara restaurada la legalidad urbanís-
tica infringida con la ejecución de las obras 
consistentes en el vallado de las parcelas 
que seguidamente se relacionan, ubicadas 
dentro de la zona de protección viaria de la 
CV-18, P.K. 6+600, en el término municipal 
de esta Ciudad, al haberse concedido licen-
cia municipal de obras, en virtud de acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local en 
fecha 27 de julio de 2017.

Se declara restablecida la legalidad urba-
nística infringida con la ejecución de los 
actos de edificación o uso del suelo ejecu-
tados sin licencia, consistentes en la eleva-
ción de pared de cerramiento lateral de par-
cela sita C/ Les Terrasses núm. 18 de esta 
Ciudad, incumpliendo el artículo 6.24.2 de 
las Normas Urbanísticas del Plan General, 
relativo a la altura de la misma; al haber-

se demolido la misma y, en consecuencia, 
procede archivar el presente expediente de 
restablecimiento de la legalidad.

Junta Gobierno Local 26-10-17

Declarar cometida la infracción urbanís-
tica calificada como infracción grave en el 
246 en relación con el Art.262.2.f) de la Ley 
5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, 
de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje, de la Comunidad Valenciana (LO-
TUP), por ejecutar obras no amparadas por 
previa licencia municipal, consistentes en la 
ampliación de vivienda en terraza del ático 
sito en C/ Federico García Lorca núm. 9-5º 
de esta Ciudad, incumpliendo el retranqueo 
respecto de la linea de fachada, señalado 
por el vigente PGOU.

Proceder al archivo del expediente, ref. 
6859/2016, incoado a la mercantil VILE-
DOM S.L., como propietaria del inmueble 
situado en C/ Sueras, núm 41, Burriana, 
al haberse restablecido las debidas con-
diciones de seguridad, salubridad y orna-
to público del mismo, mediante la ejecu-
ción subsidiaria por este Ayuntamiento, 
a tenor del Acta suscrita en fecha 15 de 
noviembre de 2016 por el Ingeniero de 
Caminos municipal; todo ello sin perjuicio 
de la tramitación del correspondiente ex-
pediente tendente al cobro de la liquida-
ción provisional de los gastos originados 
por la ejecución de los trabajos a cargo de 
la mercantil referenciada.

Rectificar, de oficio, el error advertido en el 
párrafo segundo del dispositivo primero del 
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
Local en fecha 7 de septiembre de 2017- 
por el que se otorga licencia de parcelación 
a la mercantil CIMENTA 2 GESTIÓN E IN-
VERSIONES SA, para segregar la parcela 
resultante  6.1 del proyecto de reparcela-
ción del Sector Novenes de Calatrava-, que 
queda redactado del siguiente tenor literal:

“ - Parcela A, sita en la calle Viena, con una 
superficie de 350 m2s y una edificabilidad 
en tipología de vivienda en hilera y agrupa-
da de 385 m2t.”

Conceder a MARTINEZ RAGA, MANUEL, li-
cencia municipal para legalización de obras 
de sustitución de carpintería exterior  del 
inmueble situado en C/ ALQUERIES NUM. 
27 (ref. Catastral 8753920YK4185S-
0001PE) de la localidad; que se entiende 
otorgada salvo el derecho de propiedad y 
sin perjuicio del de tercero, al amparo de lo 
dispuesto en el art. 219 de la Ley 5/2014 
de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordena-
ción del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de 
la Comunidad Valenciana.

Declarar restaurada la legalidad urbanística 
infringida con la ejecución de las obras con-
sistentes en la sustitución de la carpintería 
exterior del inmueble sito en C/ Alqueries 
núm. 27 de esta Ciudad, en la zona de ser-
vidumbre de protección del dominio públi-
co marítimo terrestre; al haberse solicitado 
licencia municipal para legalización de las 
mismas (expte. 12431/17) y de conformi-
dad con el informe emitido por el Arquitecto 
municipal en fecha 16/10/17.

Conceder a ANDRES FERRER, JACOBA 
y a PERELLO OLIVER MANUEL ANTO-
NIO, la licencia de obras solicitada para 
CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFA-
MILIAR AISLADA CON PISCINA en PZA. 
MARE NOSTRUM NÚM. 1, Ref. Catastral 
9969911YK4196N0001KH, de esta loca-
lidad, según proyecto básico y documenta-
ción complementaria presentada en fecha 
7 de septiembre de 2017; que se entiende 
otorgada salvo el derecho de propiedad y 
sin perjuicio del de tercero, al amparo de lo 
dispuesto en el art. 219 de la Ley 5/2014, 
de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordena-
ción del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de 
la Comunidad Valenciana. 

Adjudicar el contrato de SUMINISTRO DE 
MOBILIARIO URBANO PARA  LA ZONA 
DEL ANTIGUO CAMPING EL ARENAL DE LA 
PLAYA  DE BORRIANA COFINANCIADO POR 
EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO 
REGIONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENI-
BLE, 2014-2020 a la mercantil MOBIPARK 
SL y con domicilio en Pol. Ind. Cantavella 
c/ Liria, 8 (46135) Albalat dels Sorells (Va-
lencia), por el importe total de 13.741,00 
€ (11.356,20 € más IVA 21% 2.384,80), de 
conformidad con los pliegos reguladores de 
la contratación y la oferta presentada.

Modificar la póliza colectiva de accidentes 
para participantes en eventos deportivos, 
suscrita con Surne Mutua de Seguros y Re-
aseguros a prima fija, incluyendo las cober-
turas y determinaciones siguientes:

-Autolesiones accidentales, desmayos, 
primeras asistencias de urgencias vitales 
y síncopes de los participantes de eventos 
deportivos.

-En el caso de muertes súbitas, habrá que 
determinar según informe forense si se 
trata de accidente o no.

-Los infartos no están incluidos (salvo la 
primera asistencia indicada anteriormente),  
El importe anual de la modificación ascien-
de a  2.800 euros.
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OBRES PÚBLIQUES INICIA LES OBRES 
DEL CARRIL BICI ENTRE BORRIANA
I LES ALQUERIES JUNT A LA CV-222

La Conselleria d'Habitatge, Obres 
Públiques i Vertebració del 
Territori ha iniciat les obres de 

construcció del carril bici entre les 
localitats de Borriana i Les Alqueri-
es al costat de la CV-222. El director 
general d'Obres Públiques, Transport 
i Mobilitat, Carlos Domingo, ha visitat 
amb l'Alcaldessa de Borriana, Maria 
Josep Safont, i l'Alcaldessa de Les Al-
queries, Esther Lara, els treballs que 
s'estan realitzant.

Segons ha informat el Director Ge-
neral, aquesta actuació compta amb 
un pressupost de 145.000 euros i té 
com a objectiu augmentar la segu-
retat vial, moderar la velocitat en la 
CV-222 i millorar les condicions de 
mobilitat sostenible en la zona. En 
aquest sentit, Domingo ha afegit que 
"volem oferir opcions saludables de 
desplaçament als veïns i veïnes, en 
definitiva, des del departament que 
dirigeix María José Salvador, treba-
llem per a incrementar la qualitat de 
vida dels ciutadans".

Així mateix, ha indicat que aques-
ta actuació constitueix una primera 
fase per a aconseguir la futura con-
nexió amb bicicleta de Borriana i de 

Les Alqueries amb el sector industrial 
situat al costat oest de la N-340. Per 
la seua banda, l'Alcaldessa de Borri-
ana, Maria Josep Safont, que ha estat 
acompanyada per una nodrida repre-
sentació municipal, ha explicat que 
“continuem acostant-nos al nostre 
objectiu de convertir a Borriana en un 
referent quant a mobilitat sostenible, 
com ja va indicar la Consellera Sal-
vador en l'obertura del carril del vial 
del Port, i amb la futura construcció 
del carril que unirà el que avui visi-
tem amb l'estació de ferrocarrils de 

la nostra ciutat, l'objectiu estarà cada 
vegada més a prop”.

L'actuació, derivada de la pavimenta-
ció de la carretera, consisteix en una 
redistribució d'amples, de mane-
ra que la carretera, que prèviament 
presentava una plataforma de 9 m 
d'amplària total, es queda amb una 
calçada de 6 m d'ample (2 carrils de 3 
m) i amb açò s'alliberen els 3 metres 
per al carril bici.

Amb una longitud d'uns 1.100 m, 
discorre entre la rotonda de connexió 
entre la CV-18 i la CV-222 (rotonda 
que ja estava connectada amb Bor-
riana i que compta amb un pas per 
a vianants i ciclistes que la creua per 
sota) i la rotonda a Les Alqueries a 
l'altura del Carrer Iturbi.

D'aquesta forma, connecta al seu 
torn als habitants de Les Alqueries 
amb bicicleta amb el carril ciclopea-
tonal CR-18 que discorre entre Nu-
les i Orpesa, i que prompte arribarà a 
Torreblanca. També serveix per a mi-
llorar l'accés amb bicicleta a l'estació 
d'Adif de Borriana – Les Alqueries, 
als habitants d'ambdues poblacions.
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 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
12.20  .......................................PORT·GRAU
13.20  .......................................GRAU·PORT
15.20  .......................................GRAU·PORT
16.20  .......................................PORT·GRAU
18.20  ......................PORT·RATLLA·GRAU
19.20  ...............................................................  
20.20  ......................PORT·RATLLA·GRAU

HORARIS: 
BORRIANA·RENFE·ALQUERIES

10.20 ...........................ALQUERIES·RENFE
12.20 ...........................ALQUERIES·RENFE
15.20 ...........................ALQUERIES·RENFE
19.20 ...........................ALQUERIES·RENFE

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

BORRIANA·ALQUERIES
SANTA BÀRBARA
7.30 ........................................................11.30
NOMÉS DIMARTS DIA DE MERCAT

LÍNIA BORRIANA · CASTELLÓ

Eixides 
BORRIANA cap 
a Castelló

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

Eixides 
CASTELLÓ 
a Borriana

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

DIUMENGES I FESTIUS

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

8.00 ........... 14.00
9.30 ........... 16.00
11.00 ......... 18.00
12.30 ......... 20.00

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

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

TOTS ELS AUTOBUSOS TENEN PARADA A L’HOSPITAL DE LA PLANA
*NO CIRCULA DIUMENGES I FESTIUS

WEBS MUNICIPALS

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

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
DESEMBRE 2017 - GENER 2018

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

TELÈFON TAXI 
ADAPTAT:

622 12 29 66
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DEFUNCIONS
JUAN JOSE VALLS ANDA .......................72
JOSE VICENTE FERRER FERRER ..........62
CARMEN ROCA GARI ............................81
JUAN MANUEL MONSONIS URIOS ......57
JOSE ANTONIO GUIRAL ROSELL ..........55
JOSE MIGUEL TOMAS NAVARRO .........57
GREGORIA PEREZ COBA .......................75
VICENTE MONSONIS SANCHIS ............85
JUAN AYMERICH CEREZO ....................81
FRANCISCO FERRER LAGO...................78
JAIME LLOPIS CABEDO .........................76
RECAREDO HERRERO RODRIGUEZ .....81
MANUEL FORTEA MARTI .....................83
JOSE TORMO ESTRELLA .......................55
PEDRO PEREZ GARCIA .........................71
ALFREDO MARTI VILLAR ......................71
VICENTA ROCA SORIANO .....................85
VICENTA BORILLO RIPOLLES ...............94
JOSEFA MARTINEZ SEGURA ................90
ROSA SUBIES MONSONIS ....................90
AMPARO GOMEZ GUILLEN ..................90
YOLANDA VERDEGAL ANDA ................53
PASCUAL SAFONT LLANSOLA ..............82
JOSE LUIS NAVARRO SIMO ..................71
AURELIA CAÑABATE NAVARRO ...........81
MONSERRAT VALERO ALMELA ...........38
FRANCISCO DIAGO SANZ .....................81

NAIXEMENTS

*INHUMACIONS AL CEMENTERI 
MUNICIPAL

MATRIMONIS

Jéssica Léon Rodríguez i Daniel Azorín García
Patricia Jover Gómez i Sergio Capella Guinot
María Jose Calvo Molés
i Adrian Gascó Ballester
María Dolores Rubert Miró
i Jesús Díez Pozuelo
Raquel Morado Delgado i David Bort Piquer
Afra Cuquerella Albert
i Manuel Capella Monsonís
Marina Balan i Félix Bou Ventura
Patricia Negre Gimeno
i Fernando Sanchis Braulio
Anamaría Iona Bob
i Roberto Rosell Sotomayor
María Inmaculada Santos Palacios
i Juan José Mir Chabrera
Estefanía Morán Gadea
i Francisco Daudí Egea
Claudia Irene Quintero Falciatore
i Simone Luciani 
Maria Gavara Martínez
i Luis Fernando Rincón Piñeres
Ainhoa Oliva García i Carlos Isach  Alarcón
Ana Felis Rios i Pablo Miralles Julián 

Nora Valero Arnandis
Alicia Tormos Sebastià
Rubén Sanchis Gascó 
Salma Agharbi
Mohamed Abdesamed Hamidouche
Raed Ouearhi Qissi
Carles Castillo Altava
Héctor Guerola Edo
Guillermo Molero López
Victoria Brotons Moya
Roi Ortiz Pita
Aarón Sánchez del Olmo
Julio Yangüez Hernández 
Álex Boix Navarro 
Alexia Mitu
Hugo Edo Ramos
Júlia Alejandra Chacón Tornador
Zayd Mortabit Triss

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 65 00
Hospital de la Plana  ............................... 964 39 97 75
Ciutat Sanitària La Fe  ............................ 964 86 27 00
Centre de P. Familiar .............................. 964 55 87 08
Salut Mental  ............................................. 964 39 07 56
Creu Roja  ................................................... 964 51 76 07
Hospital La Magdalena  ........................ 964 24 44 00
Hospital Provincial  ................................. 964 35 97 00

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
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BORRIANA PINTA CON IGUALDAD Y EDUCACIÓN
LOS MENSAJES DE INTOLERANCIA E 

INTRANSIGENCIA APARECIDOS EN LA CIUDAD

El tramo norte de la Avinguda Car-
denal Tarancón de Borriana pre-
sentaba durante la jornada del 

martes un aspecto muy diferente al ha-
bitual. Y es que centenares de alumnos 
y alumnas del Centre Municipal de les 
Arts Rafel Martí de Viciana han llenado 
una de sus aceras para participar en 
la pintada de murales promovida des-
de el Ayuntamiento para convertir los 
mensajes xenófobos e intolerantes en 
dibujos y lemas por la Igualdad y la Edu-
cación como claves para una sociedad 
mejor y más justa. Precisamente los 
lemas han surgido “después del trabajo 
realizado por las componentes de Very 
Veritas, Julia Vera y Angie Vera, durante 
las últimas semanas trabajando direc-
tamente en el CMA Martí de Viciana con 
el alumnado del centro, y tras el cuál 
concluyeron de forma conjunta cuáles 
iban a ser las palabras que ilustraran 
los murales” tal y como ha explicado el 
edil de Cultura Vicent Granel. A su lado, 
la Alcaldesa de Borriana, Maria Josep 
Safont y los concejales Vicent Aparisi y 
Maria Romero, han querido estar pre-
sentes en una intervención artística que 

como Safont explicaba “es el reflejo de 
lo que queremos para nuestra ciudad, 
y los valores que los niños y niñas que 
hoy se han acercado hasta aquí para 
colaborar en el mural deben adquirir. Si 
además sirve para eliminar mensajes 
intolerantes y intransigentes, cumpli-
mos una doble labor”. 

Cuando todavía no se habían cumplido 
las tres primeras horas de trabajo pero 
el alumnado adulto del CMA ya había 

cumplido con su turno de colaboración, 
ya se podía intuir una gran palabra: 
IGUALDAD, junto a las decenas de figu-
ras humanas de todas las razas y géne-
ro que llenaban ya uno de los grandes 
muros de la Avinguda Cardenal Taran-
cón. Gracias a la colaboración que en 
este proyecto han sumado empresas 
como el mismo Arenal Sound, “Borriana 
muestra su compromiso con una socie-
dad más justa e igualitaria, y si además 
los mensajes que podremos leer en los 
diferentes murales que se realizarán 
en los próximos días parten del mismo 
alumnado del Martí de Viciana, quiere 
decir que la gran mayoría de la sociedad 
borrianense tiene muy claros cuáles 
son los valores que quieren transmitir 
a nuestros y nuestras jóvenes” según 
han coincidido en señalar las autorida-
des municipales.

El alumnado tanto adulto como infantil del CMA Martí de Viciana
participa en el proyecto dirigido por Very Veritas por redecorar muros de la ciudad

donde han aparecido pintadas xenófobas 
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