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Activitats alternatives 

a les festes de la 
Misericòrdia 2020

L’Ajuntament proposa noves activitats controlades i segures per al mes de 
setembre i, a més, repassem tota l’actualitat del mes d’agost a la nostra ciutat.
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#BorrianaCulturaSegura, 
programació d’activitats 

alternatives segures a les festes de 
la Misericòrdia 2020  

Activitats culturals, turístiques i alternatives 
diferents, controlades i segures per a tots els 

públics al llarg del mes de setembre

La regidoria de Festes ha prepa-
rat una programació d’activitats 
alternatives diferents, controla-

des i segures a les festes de setembre 
en honor a la Mare de Déu de la Mi-
sericòrdia suspeses el mes de juliol a 
causa de la Covid-19. El programa ha 
estat elaborat conjuntament amb la 
regidoria de Turisme i de Cultura, per 
a oferir un gran ventall d’activitats per 
a tot tipus de públic i gustos diferents.

La regidora de Festes, Lluïsa Monfer-
rer, ha destacatat "s'ha buscat una 
varietat d'activitats per a diferents pú-
blics en què en tot moment prevaldrà 
la seguretat sanitària ciutadana i on 
comptem en mesures de seguretat per 
poder controlar l'aforament, i sempre 
atenent i pendents de les recomanaci-
ons de les autoritats sanitàries".

Per tant, sense perdre de vista l'apos-
ta del consistori per la prudència i evi-
tar aglomeracions davant la situació 
actual de rebrots, les diferents ac-
tivitats programades se celebraran 
en espais oberts, al llarg del mes de 
setembre, i seguiran les mesures de 
seguretat exigides per la normativa 

vigent. Serà obli-
gatori l'ús de les 
mascaretes, res-
pectar la distància 
de seguretat d’1,5 
metres i utilitzar 
el gel alcoholitzat 
per desinfectar les 
mans abans d'acu-
dir a les activitats.

Cas de tindre símp-
tomes o d’haver 

estat en contacte en les últimes 24 
hores amb alguna persona infectada, 
l'Ajuntament de Borriana prega que 
no s’assistisca a cap activitat i seguir 
el protocol sanitari per pal·liar la ma-
laltia i evitar contagis a la ciutadania.

SEU-TE!
Com a novetat per a aquestes activi-
tats s’inclou l’edició del Festival d'Arts 
Escèniques de Borriana, amb la par-
ticipació de sis companyies de la Co-
munitat Valenciana, gran part de les 
quals són de la província de Castelló.

El festival, totalment gratuït, amb tea-
tre, circ, música i titelles ha estat pro-
gramat per als dies 4, 5 i 6 de setembre, 
amb un total de sis espectacles per a un 
públic familiar a la plaça Josep Iturbi.

Amb un aforament fins a 350 perso-
nes, serà necessària la reserva de pla-
ces amb anterioritat en l’oficina Tourist 
Info Borriana. L'obertura de portes es 
realitza 45 minuts abans de l'especta-
cle i compta amb totes les mesures de 
seguretat sanitàries pertinents per a 
garantir la seguretat del públic amb el 
compliment de l'actual normativa per a 
espectacles a l'aire lliure.

 



VISITES GUIADES
Dins d'aquesta mateixa programació i 
després de la bona acollida de les vi-
sites guiades del mes d'agost, la regi-
doria de Turisme, conjuntament amb la 
regidoria de Festes, han ampliat les vi-
sites turístiques amb noves dates per 
al mes de setembre, que s'afegeixen a 
les activitats alternatives de les festes.

Segons la responsable de Turisme, 
Sara Molina, després que les places 
oferides a l'agost per a les visites guia-
des a Borriana s'esgotaren tan ràpida-
ment i davant l'enorme demanda, "no 
hem dubtat a ampliar les dates per a 
tres dissabtes de setembre, amb un 
total de 75 places, que permetran a 
més persones fruir de la iniciativa".

Les persones que desitgen participar 
en cadascuna de les visites guiades 
s'han d'inscriure a l’oficina Tourist Info 
Borriana, a la plaça Major núm. 1, de 
manera presencial o cridant al telèfon 
964 570 753.

La visita respecta en tot moment les 
mesures sanitàries establertes, en què 
serà obligatori l'ús de la mascareta du-
rant tot el recorregut i caldrà mantin-
dre la distància de seguretat.

Les activitats, per a tots els públics, te-
nen una capacitat fins a 25 persones per 
dissabte, amb punt de trobada a la plaça 
Major, enfront de l'Ajuntament, i es repar-
teixen en les dates i activitats següents:

· Dissabte 5 de setembre. Visita "Bor-
riana Modernista"

· Dissabte 12 de setembre. Visita 
"Borriana Històrica" (nocturna)

· Dissabte 19 de setembre. Visita 
"Empremtes de la Guerra Civil" que fi-
nalitzarà amb la visita al refugi antiaeri 
del camí d'Onda.

CONCERTS
Les pistes d'atletisme del Complex 
Poliesportiu LLombai es converteix 
en el nou recinte de concerts durant 
el mes de setembre. Quatre concerts 
que comptaran amb un aforament 
fins a 800 persones, amb un espai 
reservat per a persones de mobilitat 
reduïda. Les portes d'accés al recinte 
s'obriran a les 19h per respectar el 
protocol d'accés segur.

El cartell està protagonitzat per

· Dorian, dissabte 12 de setembre 
(amb entrada gratuïta)

· Amaral, dijous 24 de setembre

· Martita de Graná, divendres 25 de 
setembre

· Marlon, dissabte 26 de setembre

Les entrades es podran aconseguir a 
través de wegow.com fins a comple-
tar l'aforament permés . 

ACTIVITATS SEGURES
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L'Ajuntament de Borriana va pu-
blicar a l’agost un decret d'alcal-
dia que entre altres qüestions, 

inclou la suspensió de les Festes Pa-
tronals en honor a la Mare de Déu de 
la Misericòrdia, tal com ha passat al 
llarg d'enguany amb altres celebraci-
ons de festivitats i actes tradicionals 
en els quals es corre el risc evident 
que es produïsquen aglomeracions de 
persones que, alhora, generen el perill 
afegit d'una propagació indiscrimina-
da de la malaltia.

Segons va explicar l’alcaldessa de 
Borriana, Maria Josep Safont, el de-
cret es fruit de la preocupació que 
després de la suspensió de les festes 
de la patrona al setembre, algunes 
penyes puguen incomplir la normativa 
i persistisquen en la seua intenció de 
reunir-se en els casals, “amb els riscs 
i perills de contagi que pot suposar”, i 
va apel·lar a la “corresponsabilitat de 
la ciutadania”.

Per això, el decret arreplega a més la 
prohibició d'ocupar espais en la via 
pública i de celebracions festives de 
penyes en els casals, durant les dates 
en què hauria de celebrar-se, a fi de 
garantir el compliment de les mesu-
res adoptades per l'autoritat sanitària 
per a previndre els danys ocasionats 
per la Covid-19, i en el cas que es pro-
duïsca l'ocupació, les forces de segu-
retat actuaran per a evitar-ho i alça-
ran la corresponent acta-denúncia. 

En conseqüència, no es poden traure 
a la via pública taules, cadires ni cap 
altre tipus d'elements o instal·lacions, 
no s'autoritza tallar els carrers, ni la 
realització d'actuacions musicals, 
balls o similars ni la desfilada de xa-
rangues, batucades o similars per les 
vies públiques del municipi. Tampoc 
s'autoritza la realització d'especta-

Decret de suspensió de les festes  
de la Misericòrdia i per a impedir les 

celebracions en via pública i casals

cles i activitats, tant si es pretenen 
celebrar en la via publica o en espais 
oberts com a l'interior de locals tan-
cats amb llicència d'obertura, ni la 
instal·lació d'atraccions firals, castells 
inflables, jocs infantils o similars, i no 
està permès realitzar cap tipus de foc 
o foguera de llenya en la via pública 
per a la realització de qualsevol tipus 
d'activitat privada, d'hostaleria o de 
restauració.

També recorda a la ciutadania la ne-
cessitat d'atendre les recomanacions 
i les  obligacions que estableix la nor-
mativa dictada amb motiu de la Co-
vid-19, entre les quals destaca que 
no es permetrà el consum col·lectiu o 
en grup de begudes al carrer o en es-
pais públics, denominat popularment 
“botelló”, aliè als establiments d'hos-
taleria o similars i no es podrà fumar 
en la via pública, terrasses, platges o 
altres espais a l'aire lliure, quan no es 
puga respectar la distància mínima in-
terpersonal d’ almenys 2 metres.

Per això, Maria Josep Safont ha as-
segurat que la Policia Local, durant 
aquest període realitzarà especial 
incidència en les tasques d'inspecció 
i control en el seguiment de seguretat 
en espais públics i reunions privades i 
vetlant pel compliment de les mesu-
res contemplades en el decret d'alcal-
dia i en el decret llei 11/2020, de 24 
de juliol, del Consell, de règim sanci-
onador específic contra els incompli-
ments de les disposicions reguladores 
de les mesures de prevenció davant la 
Covid-19.

Es tracta d'un dispositiu de seguretat 
local coordinat per a detectar activi-
tats incíviques i comportaments pro-
hibits i sancionats per les ordenances 
municipals i autonòmiques, per a as-
segurar el “compliment ple de les me-
sures de prevenció i contenció”.

En aquest sentit, el decret municipal 
recorda les sancions establides en la 
norma autonòmica que contempla 
sancions econòmiques per l'incompli-
ment, fins i tot en l'espai privat. Con-
cretament per a les infraccions lleus 
serà de 60 a 600 euros, per a les greus 
de 601 a 30.000 euros i les molt greus 
de 30.001 a 60.000 euros.

La finalitat, ha advertit Maria Josep 
Safont és “dissuasiva” i, ha afegit, 
“volem que la ciutadania i els locals 
coneguen les infraccions per a evitar 
que es produïsquen". Tot i que “no es 
tracta d'estigmatitzar a ningú, no po-
dem permetre que comportaments 
irresponsables i insolidaris ens posen 
en perill a tots i a totes i provoquen re-
brots que puguen derivar en mesures 
encara més restrictives i dràstiques”.
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Condol per la defunció de María 
del Carmen Bernad Muñoz, Filla 

Adoptiva de Borriana

La corporació municipal de l’Ajun-
tament de Borriana va guardar, 
abans de començar la sessió ple-

nària extraordinària d’agost, un minut 
de silenci en memòria de María del 
Carmen Bernad Muñoz, Filla Adoptiva 
de la ciutat, que va morir el passat dia 
5 d’agost.

L'alcaldessa, abans de donar inici a la 
sessió, va sol·licitar als membres de la 
corporació un minut de silenci com a 
mostra de respecte i homenatge de 
la ciutat a la seua única Filla Adoptiva, 
“per tot el que ha representat i con-
tinuarà representant per a Borriana”.

L'Ajuntament de Borriana va rebre 
amb pesar la notícia del decés dime-
cres, dia 5 de’agost, de la Sra. Ma-
ría del Carmen Bernad Muñoz, Filla 
Adoptiva de la ciutat. Maria Josep Sa-
font, en el seu nom i en el de tota la 
corporació municipal va traslladar el 

seu condol a familiars i amistats.

Mari Carmen Bernad, cònsol honorà-
ria d’Espanya a Anvers des de 1999 
i vicepresidenta de la Cambra Oficial 
de Comerç d’Espanya a Bèlgica des 
de 1997, compta entre les seues con-
decoracions amb el Llaç de Dama del 
Mèrit Civil que li va atorgar la Casa 
Reial espanyola. Nascuda a Anvers 
(Bèlgica) i filla de borrianencs, va ser 
nomenada Filla Adoptiva de Borriana, 
d’acord amb el Reglament municipal 
d’honors i distincions, en el Ple de la 
corporació municipal de 7 de febrer de 
1984 per unanimitat de tots els grups 
municipals, sota l’alcaldia del Sr. Joan 
Sanchordi. Un reconeixement que se 
li va atorgar per la seua labor de pro-
moció econòmica i de les tradicions 
borrianenques als Països Baixos.

Vinculada des de molt jove a Borriana, 
va ser Reina Fallera en 1954, davant 

les dificultats econòmiques que va 
patir la ciutat i que feien perillar les 
festes falleres d’aquell any, l’any de la 
gran gelada. A més a més, va acon-
seguir que Brussel·les plantara una 
falla en 1982, l’autor de la qual va ser 
el borrianenc Juan Dualde, amb l’as-
sistència d’una àmplia representació 
fallera borrianenca encapçalada per 
l’alcalde, Juan Canós, i la Reina Fallera 
de Borriana, Maria Rosario Teruel.

Mari Carmen Bernad i el seu home, 
Roland Desmet, bus de la Marina bel-
ga i col·laborador del nostre museu 
arqueològic municipal, que també ha 
faltat recentment, allà on van anar 
sempre van exercir d’ambaixadors de 
Borriana, cosa que els agraïm des de 
la màxima institució municipal i com 
a representants de la ciutadania de 
Borriana.

Descansen en pau.  

FOTOS: Arxiu Vicente Melchor. Museu Arqueològic Borriana. Arxiu Juan Dualde. Arxiu Vicent Blasco.
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4 |  5



L ’Ajuntament ha tret la licita-
ció de les obres de reforma i 
condicionament de l'edifici de 

l'antic ambulatori, per a la reloca-
lització i concentració dels Serveis 
Socials i del Centre d'Atenció i In-
formació (CAISS) de l'Institut Na-
cional de la Seguretat Social. Una 
actuació cofinançada al 50 per cent 
pel Fons Europeu de Desenvolupa-
ment Regional (Feder) en el marc 
del Programa operatiu de creixe-
ment sostenible 2014-2020.

Segons ha explicat l’alcaldessa de 
Borriana, Maria Josep Safont, el 
pressupost base de licitació de les 
obres ascendeix a 1.378.618,87 
euros, i el termini per a la presen-
tació d'ofertes va finalitzar el pas-
sat 31 d'agost. Tant l'anunci de la 
licitació com el plec es van publicar 
en la Plataforma de Contractació 
del Sector Públic per procediment 
obert i tramitació ordinària.

El projecte bàsic i d'execució per a 
la reforma, ha indicat l'alcaldessa 
de Borriana, distingeix dos actua-
cions clarament diferenciades. Així, 
ha precisat, la major part de l'edifici 

Ixen a licitació les obres de reforma 
de l'antic ambulatori

Després de les obres de condicionament albergarà i concentrarà els Serveis Socials 
municipals

Es tracta d’una actuació cofinançada al 50 per cent pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional en el marc del Programa operatiu de creixement 

sostenible 2014-2020

es destinarà a la relocalització dels 
Serveis Socials i, d'altra banda, part 
de la superfície de la planta baixa 
s'habilitarà com a local indepen-
dent destinat al trasllat de les ofi-
cines del CAISS des de la seua ubi-
cació actual.

El termini total d'execució previst 
de les obres de les oficines del 
CAISS és de cinc mesos i el termini 
total d'execució de l'obra és de nou 
mesos, més el termini de garantia 
i posterior liquidació del contracte.

Maria Josep Safont ha valorat que 
aquest projecte representa la recol-
locació i concentració dels Serveis 
Socials municipals en l'antic ambu-
latori, un edifici situat dins del nucli 
urbà, de propietat estatal, “en de-
sús i un estat de preocupant aban-
donament durant més de 15 anys”, i 
significa també “poder realitzar una 
important millora i modernització 
que pose en valor, dinamitze i rea-
vive l'entorn on se situa, en el bar-
ri de la Bosca”, i amb la finalitat de 
“millorar dia a dia i incidir positiva-
ment en la gestió de les necessitats 
socials de la ciutat de Borriana”.

Igualment, ha afegit, executant 
aquestes obres “s'acabarà amb la 
provisionalitat de les deficients de-
pendències dels Serveis Socials ac-
tuals per a situar-los en aquest edifici 
restaurat i modern, que concentrarà 
altres serveis d'atenció al públic”.

En aquesta línia, ha destacat que 
la iniciativa es pot realitzar, per fi, 
després de la signatura a finals de 
l’any passat de l'acord de cessió 
d'ús per 30 anys de l'edifici per part 
del Govern a favor de l'Ajuntament 
de Borriana, “qüestió fonamental 
per a rebre els diners dels fons Fe-
der per a la rehabilitació de l'edifici”.

L'alcaldessa ha recordat que l'edifici 
albergava, fins a 2003, el Centre de 
Salut de la ciutat que va quedar en 
desús després de la inauguració del 
nou Centre de Salut. Amb l'entrada 
de la nova Corporació en 2015, ha 
afirmat la primera edil, l'equip de 
govern “va reprendre la reivindica-
ció, i va realitzar contactes efectius i 
permanents amb tots els estaments 
implicats, a fi de modificar la tempo-
ralitat de la cessió que impedia l'apli-
cació de subvencions dels Fons Feder 
per a la rehabilitació de l'edifici”. 

NOVES INFRAESTRUCTURES

 



El regidor i portaveu socialista, Javier 
Gual, dimiteix per «motius personals»

La següent en la llista del PSPV-PSOE, Ester Meneu, entrarà a formar part en l'equip 
municipal de govern

El regidor de Seguretat Ciutadana 
i Personal, i portaveu del grup 
socialista a l'Ajuntament de Bor-

riana, Javier Gual, va presentar el 31 
d’agost la seua dimissió per motius 
“estrictament personals”, que li impe-
deixen atendre amb tota la dedicació 
i responsabilitat l'exercici de les seues 
funcions en l'equip de govern.

Gual va comunicar la seua renúncia a 
l'acta de regidor perquè “la meua si-
tuació personal no em permetrà dedi-
car-me amb tanta pertinàcia al treball 
institucional com ho he fet fins ara”.

“La política no és un treball i cal saber 
quan s’ha de fer un pas arrere, i sé que 
els meus companys i companyes con-
tinuaran fent un treball més que extra-
ordinari”, va manifestar, alhora que va 
assegurar que ser portaveu del grup 
socialista “ha sigut una dels millors ex-
periències de la meua vida i, sens dub-
te, un privilegi treballar amb la Policia 
Local i el personal”.

Al mateix temps, va voler donar els 
gràcies al partit socialista i al seu se-
cretari general, Vicent Aparisi, per “la 
seua confiança depositada durant 
quasi una dècada en triar-me porta-
veu”, i també “evidentment” a l'alcal-
dessa, Maria Josep Safont, “de la qual 
només puc tindre paraules d'agraï-
ment i molta estima”.

Gual va confessar que ha estat una 
decisió “difícil i costosa de prendre” i 
que és “trist” abandonar la seua res-
ponsabilitat com a regidor i portaveu, 
però ho fa per a atendre “la meua res-
ponsabilitat personal que, en aquests 
moments, és incompatible amb aquest 
ritme”.

Per això, ha indicat, “el millor és que 
una altra companya de la llista socia-
lista ocupe aquest lloc per a dedicar-li 
tota la seua energia”. El fins ara regidor 

ha explicat que seguirà vinculat a la 
formació socialista i al grup municipal.
Després de la dimissió de Javier Gual, 

la següent en la llista del PSPV-PSOE, 
Ester Meneu Cervera, entrarà a formar 
part en l'equip municipal de govern. 

Política Municipal
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El programa Vives Emplea que es 
desenvolupa en el Casal Jove de 
Borriana gràcies a la col·labora-

ció conjunta d'Ocupació i Inclusió de 
l'Ajuntament de Borriana i Acció contra 
la Fam, va posar a final de juliol el punt 
i final a la seua primera part de l’edició 
local.

Aquest programa, que es va iniciara 
finals de febrer, ha tingut una durada 
de 5 mesos al llarg dels quals els par-
ticipants han pogut millorar les seues 
competències laborals, així com apren-
dre a treballar en grup.

Tot i la preocupant situació econòmica 
que la crisi sanitària ha comportat, 7 
de les persones participants han tro-
bat faena i 10 han decidit seguir for-
mant-se per a millorar la seua ocupa-
bilitat.

D’aquesta manera, encara que les visi-
tes a empreses que hi havia previstes 
no han pogut realitzar-se a causa de la 
situació d'alarma per la Covid-19, les 
25 persones participants també han 
viscut una experiència d'adaptació a 
aquesta situació per a la seua forma-
ció, busca d'ocupació i augment del 
coneixement de les TIC. Les trobades 
grupals van passar a ser a través de 
videoconferències i les tutories indivi-

La primera edició del programa 
Vives Emplea finalitza amb noves 

insercions laborals
7 persones han aconseguit faena tot i la situació d'alerta sanitària i 10 han iniciat una nova 

formació per a millorar la seua ocupabilitat

duals van haver de combinar-se entre 
videoconferències i atencions telefò-
niques.

Sara Martínez, la tècnica coordinado-
ra del programa, també destaca com 
a dada positiva el fet que "el grup ha 
estat capaç de seguir endavant amb la 
tasca de recerca de faena i participació 
activa en la formació, tot i les situaci-
ons tan complexes que s'han viscut pel 
que fa a la conciliació familiar". 

Els regidors d'Ocupació, J. Ramon 
Monferrer, i d'Inclusió, Maria Romero,  
també s'han mostrat molt satisfets 
amb la finalització d'aquesta prime-
ra edició i han apuntat la idoneïtat 
d'aquests programes "avui molt més 
que ahir".

El programa continuarà endavant al 
setembre amb una nova edició que 
oferirà a 25 persones participar volun-
tàriament i gratuïtament en un grup de 
busca de faena i, així, millorar les seues 
habilitats.

Per a més informació, les persones 
interessades es poden posar en con-
tacte a partir de setembre amb Sara 
Martínez, a través del telèfon 696 614 
672, al correu smartinez@accioncon-
traelhambre.org o, també, directament 
a través del web d'Acció contra la Fam 
https: // www. accioncontraelhambre.
org/es/que-hacemos/empleabilidad/
encuentra-trabajo

MÉS DE 60 EMPRESES FAVORABLES
Vives Emplea és un programa orientat 
a donar suport a les persones parades 
en la recerca de treball. Constitueix 
una nova manera de buscar faena, ja 
que afavoreix el desenvolupament i la 
millora de competències claus per a 
l'ocupació, com ara la motivació, l'au-
toconeixement, el treball en equip, la 

comunicació o la negociació a través de 
ferramentes de coaching, treball gru-
pal, acompanyament individualitzat, 
voluntariat corporatiu i intermediació 
amb empreses.

Les persones participants milloren 
les seues habilitats socials i les com-
petències professionals per a l'ocu-
pació, aprenen a preparar un bon 
currículum o a fer una bona entre-
vista, descobreixen les seues poten-
cialitats, amb la defensa de l’objectiu 
professional que volen aconseguir, i 
treballen en la seua pròpia motivació 
i millora de l’autoestima. Cada equip 
de Vives Emplea està format per 25 
persones que de manera proactiva 
i amb el suport d'una coordinadora, 
impulsen la seua busca de faena.

Acció contra la Fam compta amb una 
xarxa d'intermediació a la Comunitat 
Valenciana amb més de 60 empre-
ses favorables per a contractar els 
participants dels seus programes o 
donar-los suport a través de mento-
ring i pràctica. Els projectes compten 
amb el finançament del Fons Soci-
al Europeu i l'Obra Social la Caixa, i 
la col·laboraciódels ajuntaments de 
Borriana i de les Alqueries. 

Ocupació

 



La regidoria de Turisme de 
l'Ajuntament de Borriana va 
tancar diumenge 23 d’agost les 

portes de l'autocine d'estiu, que ha 
oferit gratuïtament pel·lícules d’èxit 
cada diumenge durant els mesos de 
juliol i agost a l’Arenal de Borriana, al 
costat de l’antic càmping, i amb una 
resposta massiva per part del públic 
que ha acollit la iniciativa de forma 
molt positiva.

Segons ha explicat Sara Molina, 
regidora de Turisme, "ha estat una 
activitat de molt d’èxit que ha acon-
seguit completar l’aforament mà-
xim cada diumenge de juliol i agost 
en aquest estiu tan diferent. Tot i 
les condicions i restriccions sanità-
ries de la Covid-19, estic contenta 
d’aquesta gran acollida a nivell tu-
rístic, ja que ha resultat una activitat 
segura i diferent en tot moment".

Amb la projecció de la pel·lícula El 
millor estiu de la meua vida (2018),  
va concloure el cicle de l’autocine 
en el recinte que amb una capacitat 
d'aproximadament 90 cotxes, tot 

L’Autocine posa el punt final amb el film 
El millor estiu de la meua vida

Una activitat a l'aire lliure que va concloure diumenge 23 d'agost, després de huit setmanes 
omplint el recinte

mantenint les distàncies i respec-
tant les normes de seguretat es-
tablertes. Cada diumenge, a partir 
de les 21 hores, s’obrien les portes 
amb projeccions de reportatges i 
documentals, mentre, les persones 
assistents podien sopar i gaudir a 
l'aire lliure fins a l'inici de la projecció 
de la pel·lícula setmanal a les 22.30 
hores.

EN BUSCA DE L'ESTIU
El musical infantil En busca de l'estiu 
que tanca les activitats d'estiu 2020 
a la ciutat i és l'última representació 
i la que posarà fi a les vacances es-
tivals, estava previst per al dissabte 
29 d'agost a les 19.30h a la Torre de 
la Mar del Grau, però per l’oratge es 
va haver de suspendre, es traslla-
da al dissabte 12 de setembre a les 
18.30h.

En l'actuació de Monitors.es els per-
sonatges representaran cançons molt 
conegudes i, alhora, viuran aventures 
increïbles i divertides que compartiran 
amb diferents figures infantils al llarg 
de tota la representació.

Per l’espectacle s'habilita un recin-
te tancat a què s'accedirà de forma 
gratuïta pel carrer Torre de la Mar. A 
l'entrada, cal mantindre la distància 
de seguretat i utilitzar el gel hidro-
alcohòlic que es posa a disposició 
de el públic assistent. Al recinte és 
obligatori l'ús de mascareta, i l'afo-
rament del recinte estarà limitat a 
180 espectadors, tots asseguts, i es 
disposa també d'un espai per a per-
sones amb mobilitat reduïda. El re-
cinte obrirà al públic una hora abans 
de l'espectacle.

CICLE DE CONTACONTES
Després de les tres sessions ante-
riors, el dissabte 22 d'agost es va 
tancar el cicle de contacontes infan-
tils de diferents temàtiques que de-
senvolupen valors en igualtat, res-
pecte dels ajuntaments de Borriana 
i de les Alqueries. 

Activitats d'estiu
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L a regidoria de Comerç de l'Ajun-
tament de Borriana va tancar a 
finals d’agost, després de 50 dies 

de sortejos, la campanya promocional 
És el teu Torn, que va posar en marxa el 
8 de juny. La iniciativa ha tingut un cost 
de 10.000 euros i ha estat finançada 
per l'Ajuntament, que ha treballat con-
juntament amb la Federació de Comerç 
de Borriana.

La campanya comercial ha consistit 
en 50 dies de sortejos, en què s'han 
repartit un total de 50 premis de 200 
euros entre les persones que han com-
prat en comerços adherits, amb l'ob-
jectiu d'incentivar i promoure el comerç 
local, ja que constitueix un important 

Un total de 50 premis de 200 euros repartits pels comerços de la ciutat

La campanya ‘És el teu Torn’ finalitza després 
de 50 dies de sortejos

motor econòmic per a la ciutat.

Tal com va dir l'alcaldessa de Borri-
ana, Maria Josep Safont, "el comerç 
local ha reobert les portes després 
del tancament ocasionat per la pan-
dèmia de la Covid-19, per oferir-nos 
la seua qualitat, experiència i proxi-
mitat", per a la qual cosa s'ha comp-
tat amb tots els establiments de la 
ciutat, que en sumen més de 500.

La regidora de Comerç, Sara Molina, 
apuntava que aquesta campanya ha 
estat "tot un èxit per a la nostra ciu-
tat. Hem aconseguit donar suport al 
comerç local que ha viscut de molt a 
prop els danys que ha ocasionat la 

Covid-19, i hem servit com a exem-
ple per a altres localitats que han re-
alitzat campanyes molt semblants a 
És el teu Torn, com és el cas de Cas-
telló, Nules i Vinaròs".

Després dels resultats positius ob-
tinguts amb aquesta iniciativa, la 
regidora ha volgut motivar la ciuta-
dania "després d'aquests grans re-
sultats. Creiem que aquest tipus de 
campanyes poden ser molt benefi-
cioses a nivell local i econòmic per a 
Borriana, per això, ja estem pensant 
en nous projectes que tinguen tanta 
notorietat com aquest i que supo-
sen un benefici per a compradors i 
venedors".

Comerç

 



BORRIANA ES MOU
Paralelament, amb la finalitat d'aju-
dar a tots els comerços de Borriana, 
la Cambra de Comerç ha llançat una 
aplicació mòbil amb el nom borria-
naesmou, que integra tot el teixit 
comercial de la ciutat.

L'app forma part del Pla Integral de 
Suport a la Competitivitat del Co-
merç Minorista de Borriana, emmar-
cat en el conveni de l'Ajuntament i la 
Cambra de Comerç de Castelló i dins 

dels projectes i iniciatives conjunts 
que desenvolupa l’Antena cameral 
de Borriana, tant a nivell d'ocupació 
i formació com per a la promoció i el 
creixement del teixit empresarial de 
la ciutat.

L'aplicació borrianaesmou, total-
ment gratuïta, tant per a les bo-
tigues com per a la ciutadania, ja 
està en marxa i permet, entre altres 
qüestions, gestionar comandes i 
pagaments que, si es vol, es podran 

fer ja a través de la plataforma, fins 
i tot promocions. A més, per cada 
compra en comerços locals, l'app 
permetrà acumular punts que des-
prés seran canviables en negocis de 
Borriana, i afegir així un nou atractiu 
amb el qual es pretén la fidelització 
de la clientela.

Per a descarregar l'aplicació, només 
s'haurà d'accedir a : https://play.goo-
gle.com/store/apps/details?id=com.
camaracastellon.burriana&hl=es .

Comerç
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Pediatria i els centres educatius 
coordinen la tornada al col·le amb la 

Covid-19

Els directors i directores dels 
centres educatius de Borriana 
es van reunir a finals d’agost a 

l'Ajuntament amb una representació 
de les pediatres dels Centres de Sa-
lut del municipi, per a tractar sobre el 
protocol d'actuació davant de qualse-
vol cas sospitós de Covid-19 en els 
centres educatius de la ciutat, a cau-
sa de la situació actual de pandèmia 
i l'imminent començament del curs 
acadèmic amb la incertesa de l'evolu-
ció de la malaltia.

La reunió coordinada per la regidoria 
d'Educació, es va realitzar a proposta 
dels equips de pediatria dels Centres 
de Salut del municipi per a posar en 
comú el protocol d'actuació en els 
centres educatius locals, resoldre 
els dubtes, intercanviar inquietuds, 
informar dels procediments a seguir 
i de les recomanacions per a pares, 
responsables i educadors.

El regidor d’Educació, J. Ramon Mon-

En la reunió, coordinada per la regidoria d'Educació, es va posar en comú el protocol 
d'actuació davant qualsevol cas sospitós de Covid-19 en els centres educatius de la ciutat

ferrer, va agrair la iniciativa única de 
pediatria de Borriana que “hauria de 
generalitzar-se a tots els municipis”, i 
va assenyalar sobre aquest tema que 
la Covid-19 “segueix ací” i, que a pesar 
de les mesures de seguretat i higiene 
establides pels centres educatius, “no 
es pot descartar un possible contagi 
d'estudiants i professorat fora de les 
instal·lacions educatives i després 
assistir a una classe compartida amb 
més companys i personal docent”.

Tant els equips de pediatria munici-
pals com les direccions dels centres 
educatius van considerar la reunió 
“molt profitosa i molt positiva”, men-
tre que el regidor d'Educació va reite-
rar la seua “plena confiança en el tre-
ball i la capacitat dels equips directius 
dels centres educatius de Borriana”, i 
va valorar que la reunió és “una mos-
tra més de l'interès i de la conscienci-
osa preparació dels centres per a una 
tornada al col·le segura”.

Així mateix, va afegir que per part del 
consistori “seguirem fomentat la col-
laboració i coordinació d'actuacions”, i 
ha assegurat que tots els centres es-
colars de Borriana “estan preparats 
per a reobrir les seues portes al nou 
curs de forma segura amb els seus 

propis i adaptats plans de contingèn-
cia i d'actuació seguint les recomana-
cions generals de Sanitat i Educació”.

Davant d’un cas sospitós de Covid-19 
en un centre escolar, la seua detecció 
i confirmació de contagi, són diver-
ses les qüestions a plantejar sobre el 
seu aïllament i sobre la situació de les 
persones amb les quals han estat en 
contacte en el col·legi o institut, infor-
mació que serà transmesa als pares i 
mares per les mateixes direccions del 
centres.

En la proposta d'actuació, el protocol 
estableix com a recomanació general 
que la febra sempre és un criteri per-
què els xiquets no acudisquen a esco-
les infantils, col·legis o instituts, una 
recomanació que ja ho era fins i tot 
abans de la crisi Covid-19, però que 
ha d'extremar-se durant la pandèmia 
actual.

En la reunió van participar represen-
tants dels 12 col·legis i instituts del 
municipi, de les 6 escoles infantils, del 
centre d'Educació Especial Pla d’Hor-
tolans, del centre de Persones Adul-
tes i del CMA Rafel Martí de Viciana, a 
més de les representants dels equips 
de pediatria dels Centres de Salut de 
Borriana. 

Educació

 



La totalitat de la plantilla de la Policia Local 
sotmesa a les proves de la Covid 19 dona 

negatiu

La totalitat de la plantilla de la Poli-
cia Local de Borriana va donar ne-
gatiu en les proves PCR de la Covid 

19 que va practicar l'Ajuntament durant 
la tercera setmana d’agost en el Pavelló 
poliesportiu municipal de la Bosca, des-
prés del brot detectat de coronavirus 
amb 4 persones que van donar positiu. 
L’alcaldessa de Borriana, Maria Josep 
Safont, va comunicar immediatament 
els resultats a Salut Pública.

“Amb les mesures que duem a terme de 
rastreig dels possibles contactes amb 
el primer positiu –va manifestar Ma-
ria Josep Safont– s'ha pogut controlar 
aquesta situació”, i va afegir “hem sigut 
molt estrictes amb el tema i aquests 
han sigut els resultats, així, amb les me-
sures aplicades, l'assumpte no ha anat 
més enllà”.

El cap de la Policia Local, Francisco Ja-
vier Catalán, va informar que els quatre 
casos positius inicials seguien confinats 
i tots asimptomàtics i també els tres 
negatius del mateix torn que havien de 
quedar-se en quarantena, i segons va 
indicar, es preveia que a la setmana se-
güent tots ells s'incorporen al treball, si 
no hi havia cap contratemps.

Així mateix, Català va posar l'accent en 
el fet que en cap moment “hi ha hagut 
problemes per a compondre els torns 
i ser reforçats per als operatius que hi 
havia previstos, i en cap moment el ser-
vei s'ha vist ressentit perquè hi ha hagut 
capacitat de resposta”.

El cap de la Policia Local va recordar que 
el contagi es va iniciar en una reunió so-
cial fora del municipi en la qual va estar 
un agent, i que només conèixer que una 
de les persones assistents havia resul-
tat positiva, ho va comunicar i encara 
que era asimptomàtic, de manera pre-
ventiva va ser apartat del servei.

Després de la detecció d'un brot amb quatre positius, l'Ajuntament va realitzar les proves 
PCR a tota la plantilla en el Pavelló poliesportiu municipal de la Bosca

Després de confirmar el positiu, i tam-
bé com a mesura preventiva, des de la 
Policia Local es van confinar i es van re-
alitzar les proves als altres 6 companys 
de la plantilla que tenien contacte di-
recte amb l’agent per ser del mateix 
torn, tots ells asimptomàtics. Com a 
resultat, tres d'ells van donar positiu i 
els altres tres negatiu.

L'alcaldessa va ratificar que la seguretat 
en la localitat “ha estat i està garantida” 
perquè els serveis “no s'han vist afec-
tats”, i encara que admet la preocupació 
inicial pel brot, ha assegurat que les ac-
cions preventives i sanitàries realitza-
des per a contindre el virus, “han donat 
els seus fruits, protegint la salut tant 
dels veïns i veïnes com del personal del 
servei de la Policia Local”.

L'alcaldessa va confirmar igualment, 
que la Policia Local de Borriana, des de 
l'inici de la pandèmia, “aplica escrupolo-
sament totes les mesures de prevenció 
dictades per les autoritats sanitàries, 
establint les mesures extraordinàries 
per a minimitzar al màxim les situaci-
ons de risc, evitar contagis i mantindre 
el servei en les millors condicions pos-
sibles”.

En aquest sentit, tota la plantilla 
d'agents compta amb equipament 
complet de prevenció: màscara, guants, 
gel i líquid desinfectant, i ulleres de pro-
tecció. A més, s'han pres mesures or-
ganitzatives extraordinàries oportunes 
per al personal, en zones de descans, 
en els canvis de torn, i en la desinfecció 
d'instal·lacions, entre d’altres.  

Policia Local
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Nou concurs d'Harmonització de Nadales 
Populars Valencians

Les regidories de Cultura i de Normalització Lingüística convoquen el certamen que 
tindrà un premi per al guanyador de 600 euros

Les obres hauran de presentar-se abans del dia 13 d'octubre de forma anònima

L'Ajuntament de Borriana, a tra-
vés de les regidories de Cultura i 
de Normalització Lingüística, ha 

convocat juntament amb la Coral Bor-
rianenca una nova edició del Concurs 
d'Harmonització de Nadales Populars 
en valencià que tornarà a omplir de 
música tradicional les properes cele-
bracions de Nadal.

Tal com explica el regidor de Cultura, 
Vicent Granel, un dels objectius prin-
cipals del concurs és “l’ampliació del 
repertori coral nadalenc escrit i cantat 
en valencià", a més d'intentar oferir la 
possibilitat futura que les obres inèdi-

tes "siguen interpretades i difoses a tot 
el territori valencià".

Les obres hauran de presentar-se 
abans del dia 13 d'octubre de forma 
anònima, i la decisió del jurat es farà 
pública al llarg del mateix mes d'octu-
bre. Les obres premiades seran inter-
pretades per la Coral Borrianenca du-
rant la celebració del concert de Nadal 
que oferiran el dia 26 de desembre.

Hi poden participar tots els músics 
majors de 18 anys, residents o nas-
cuts a la Comunitat Valenciana. L'estil 
és lliure i la durada ha d’estar entre dos 
i quatre minuts, sense excedir-ne en 

cap moment els cinc minuts.

Les regidories encarregades de l'or-
ganització del concurs, amb la col·la-
boració que oferirà en tot moment la 
Coral Borrianenca, han fet possible que 
s'establisca un premi de 600 euros per 
al guanyador, a més de la possibilitat 
de lliurar fins a tres mencions d'honor 
o accèssits.

El jurat estarà format pel regidor de 
Cultura, el tècnic de Cultura, i tres vo-
cals: el director titular de la Coral Borri-
anenca, el cap de corda d'un grup coral 
i una persona de reconeguda solvència 
en el món de la música.. 

CULTURA

 



Gabino Diego i Cecilia Solaguren 
protagonistes en la programació cultural de la 

tardor 2020 a Borriana
L'obra de teatre ‘Los Mojigatos’ es representarà el diumenge 25 d'octubre en el Teatre 

Payà

El preu de l'espectacle serà de 10€ amb els descomptes habituals per a persones jubilades 
i pensionistes, usuaris de Carnet Jove i per a famílies nombroses o monoparentals

L 'actor Gabino Diego i l'actriu Ce-
cilia Solaguren protagonitzaran 
part de la programació cultu-

ral de la tardor de 2020 a Borriana, 
amb l'obra teatral Los Mojigatos que 
es representarà el diumenge dia 25 
d'octubre en el Teatre Payà de Borri-
ana, adaptada a les mesures sanità-
ries vigents.

La regidoria de Cultura va posar a la 
venda de forma anticipada les entra-
des des del passat dia 18 d'agost, i 
es poden adquirir en Buraudio (C/ Es-
corredor, 58). El preu de l'espectacle 
serà de 10 euros amb els descomp-
tes habituals per a persones jubila-
des i pensionistes, usuaris de Carnet 
Jove i per a famílies nombroses o 
monoparentals.

En aquesta funció, la directora de 
l'obra, Magüi Mira, planteja qüesti-
ons essencials en el funcionament 
de la parella actual, com ara on es-
tan les línies roges de la nova seduc-
ció?, com substituir els vells codis 
caducs sense convertir-se en una 
gata maula?, sabrem afrontar la ne-
cessària renegociació de gènere? o 
com fer l'amor amb plenitud en una 
relació equilibrada i lliure? Sobre un 
text d'Anthony Neilson, la trama gira 
al voltant d’una dona i un home, amb 
nou anys de bona relació i catorze 
mesos de sequera sexual, que inten-
ten trobar una eixida al seu problema 
amb la col·laboració del públic.

Un gran actor, Gabino Diego, i una 
gran actriu, Cecilia Solaguren, amb 
totes les seues arts per a emocionar 
i per a fer pensar, en un joc escènic 
divertit i polèmic per a espectadors 
de qualsevol sexe. Molt d'humor i, 

de vegades, també dolor, per a una 
parella “a la recerca del sexe perdut”.

L'autor de l'obra, Anthony Neilson, 
és un dramaturg i director escocès 
conegut per la seua manera d'escriu-
re en col·laboració amb els intèrprets. 
La seua obra es caracteritza per l'ex-
ploració del sexe i la violència.

El primer treball de Magüi Mira va ser 
el monòleg de La nit de Molly Bloom 
escrit per Sanchis Sinisterra, basada 
en l’Ulisses de James Joyce. Va ser 
guardonada juntament amb José Luis 
Pellicena amb el premi Celestina per 
l'obra Escenes de matrimoni, adap-
tació teatral de la pel·lícula Secrets 
d'un matrimoni d'Ingmar Bergman. 
Magüi Mira era germana del cineasta 

Carles Mira (1947-1993) i va estar 
casada amb el dramaturg José Sanc-
his Sinisterra amb el qual va tindre 
dos filles. 

CULTURA
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L’SME participa en l'esdeveniment 
internacional ‘Ciutat i Esport’

EL FÚTBOL SALA BURRIANA CRELEBRA EL 
SEU 40 aniversari

E l Servei Municipal d’Esport 
(SME) de l'Ajuntament de Bor-
riana va participar a l’agost en 

l'esdeveniment internacional ‘Ciutat 
i Esport’, convidat pel Govern de la 
República de l'Equador, a través de 
la seua Secretaria de l'Esport, que 
organitzava la trobada.

En aquesta activitat formativa inter-
nacional en format webinar a través 
d’internet per la plataforma Cisco 
webex, l’SME de Borriana va parti-
cipar conjuntament amb quatre po-

Durant la present temporada el 
club Fútbol Sala Burriana, degà 
de la província de Castelló, està 

A través de la plataforma Cisco webex, convidat pel Govern de la República de l'Equador, 
amb quatre ponents més de Colòmbia, Mèxic i Xile

nents més de Colòmbia, Mèxic i Xile.

En l’esdevenimentl, el tècnic mu-
nicipal d'Esports, José Socarrades, 
va donar a conèixer a tots els par-
ticipants de Llatinoamèrica, el Pla 
Estratègic Local de Borriana per a 
la Promoció d'Activitats Físiques i 
Esportives en edat escolar, ‘Pla PATI 
2014-2020', que es du a terme en el 
centres escolars de la ciutat, i que ja 
va ser reconegut pel Ministeri de Sa-
nitat amb el Premi Estratègia NAOS 
2018.

de celebració, ja que compleix 40 anys 
d'història des de la seua fundació i que 
serà commemorat amb el disseny de 
l'escut de l’efemèride.

Un any molt especial després de l'as-
cens la passada temporada de l'equip 
sènior aficionat a la 3a divisió nacional 
del futbol sala. Des del club, a través 

La Secretaria d'Estat del Govern de 
l'Equador, en el marc de les pràcti-
ques de cooperació internacional, 
està impulsant activitats de for-
mació en l'àmbit de la gestió es-
portiva, i per a la webinar ‘Ciutat i 
esport’, considerava interessant po-
der conéixer de primera mà el ‘Pla 
Pati’ desenvolupat a Borriana i que 
després de ser un referent nacional 
passa a ser-ho també a nivell inter-
nacional.

Aquest Pla engloba l'estratègia de 
promoció de l'activitat física amb 

nombroses iniciatives 
de l'àrea esportiva mu-
nicipal. En l'actualitat, 
a través del 'Pla PATI' el 
cent per cent dels centres 
educatius de Borriana 
compta amb una oferta 
esportiva extracurricular, 
i s'han aconseguit unes 
xifres de participació re-
gular d'escolars en les 
activitats esportives amb 
més d'un 80% de partici-
pació i un creixement del 
82 per cent de xiquets i 
xiquetes participants en 
les activitats físiques ex-
traescolars en els centres 
i instal·lacions esportives 
municipals. 

de la seua junta directiva, estan dis-
senyant una agenda d'esdeveniments 
per a celebrar els 40 anys d'història, 
com ara exposicions, xarrades, tor-
nejos i altres activitats que prompte 
es donaran a conèixer i que s'allarga-
rà fins a la finalització de temporada 
2020-2021. 

ESPORTS

 



Primer parc de cal·listènia en el parc de 
Novenes de Calatrava

L'Ajuntament de Borriana comença 
al setembre el muntatge i instal·la-
ció del primer circuit de cal·listènia 

en la ciutat que se situarà al parc de No-
venes de Calatrava. Es tracta d’un pro-
jecte cofinançat al 50 per cent pel Fons 
Europeu de Desenvolupament Regi-
onal en el marc de l'Estratègia EDUSI 
del Programa Operatiu de Creixement 
Sostenible, 2014-2020.

Amb la realització d’aquest projecte, ha 
assegurat el regidor d'Esports i Serveis 
Públics, Vicent Aparisi, el consistori pre-
tén “continuar ampliant l'oferta d'espais 
públics i oberts per a la pràctica de di-
versos tipus d'activitats esportives a 
Borriana”.

La pràctica de cal·listènia, també cone-
guda com street workout, és un esport 
que consisteix a realitzar exercicis de 
musculació, de resistència, estàtics i di-
nàmics amb el propi pes corporal.

A més de fomentar hàbits de vida salu-
dables en concordança amb les finali-
tats de l'àrea esportiva del consistori, el 
regidor ha destacat que l’street workout 
reivindica “els parcs i els espais públics 

Es tracta d'un projecte cofinançat al 50 per cent pel Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional en el marc de l'Estratègia EDUSI del Programa Operatiu de Creixement 

Sostenible, 2014-2020

de barris i ciutats com a lloc d'entrena-
ment i de convivència en què es fomen-
ta la relació entre companys i l'esforç”.

L'edil de l'àrea ha apuntat que aquesta 
iniciativa és conseqüència de “la de-
manda de la ciutadania, canalitzada 
per diferents vies, i s'emmarca en el pla 
estratègic desenvolupat per aquest de-
partament”. Aquesta iniciativa permetrà 
que tots els que practiquen la cal·listènia 
o desitgen iniciar-se en aquesta moda-
litat “puguen fer-ho sense horaris ni 
restriccions”.

Amb un pressupost de 25.000 euros, 
l'Ajuntament de Borriana ha contractat 
ja el subministrament i muntatge del 
mobiliari urbà dels mòduls de cal·listènia 
que se situaran en una superfície habi-
litada d'aproximadament 25m x 15m al 
parc de Novenes de Calatrava, així com 
el condicionament de la superfície sobre 
la qual s'instal·len els mòduls.

Les estructures de cal·listènia, ha aclarit 
Aparisi, compliran la normativa de qua-
litat que existeix sobre aquest tema, en 
particular, la norma UNE-EN-16630- 
2015 d'equips fixos d'entrenament a 

l'aire lliure i requisits de seguretat i mè-
todes d'assaig.

ESTRUCTURES
La nova instal·lació comptarà amb un 
equipament compost de diferents es-
tructures. Entre les qual trobarem una 
unitat de complex homologat amb bar-
res de dominada i bancs d'abdominals 
per a exterior, almenys amb 3 barres 
transversals a diferent altura i un banc 
d'abdominals horitzontal o inclinat, i 
una unitat de taula d'exercicis per a ex-
terior que consisteix en una peça me-
tàl·lica composta per 2 barres i 3, 4 o 5 
semianells de diferent altura.

Igualment, disposarà d'una unitat 
de barres paral·leles dobles homo-
logades per a exterior, consistent en 
3 barres paral·leles; una altra unitat 
de barres de flexions triple francesa 
per a exterior, consistent en 4 pals i 3 
barres transversals col·locades en al-
tures diferents i, finalment, una unitat 
de complex homologat per a exterior 
amb almenys 4 dels components se-
güents: pals verticals, barres trans-
versals, barra serp, barra hummer 
pull-up, paret sueca i anelles. 

ESPORTS
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Quasi 100 desocupats del sector agrícola 
contractats a través dels convenis amb el 

SEPE

Quasi 100 persones desocu-
pades que realitzen el seu 
treball al llarg de l’any en tas-

ques exclusivament agrícoles han 
sigut contractades a Borriana, a tra-
vés dels convenis del Servei Públic 
d'Ocupació Estatal (SEPE) i gràcies al 
treball de la regidoria de Polítiques 
Actives d'Ocupació i de l’Agència 
d’Ocupació i Desenvolupament Local 
(AEDL) municipal.

Les 94 persones contractades 
aquest estiu, 15 oficials i 79 peons, 
han realitzat els treballs de nete-
ja, adequació o millora de diferents 
punts del terme municipal, unes fa-
enes que es van allargar durant 30 
dies i que suposa un mes d'ocupació.

Els contractes, ha explicat el regidor 
de Polítiques Actives d'Ocupació, J. 
Ramon Monferrer, van destinats a 
persones desocupades que desen-
volupen el seu treball al llarg de l’any 
en faenes exclusivament agrícoles, 
amb la finalitat de disminuir l'atur 
que es produeix en el sector agríco-
la durant aquesta part de l'any amb 
motiu de la finalització de la campa-
nya de la taronja.

Per a dur a terme aquestes contrac-
tacions a la ciutat Borriana, el Servei 
Públic d'Ocupació Estatal destina un 
total de 198.986,72 euros. Sobre 
aquest tema, Monferrer ha mani-
festat que, un any més, “hem volgut 
aconseguir el major nombre possible 
de contractes durant l'estiu a tra-
vés del conegut popularment com a 
paro agrícola, ja que precisament és 
aquest sector el que habitualment 
viu el pitjor moment laboral de l'any 
en el període estival”.

Per això, ha valorat, “les prop de cent 
persones que desenvolupen els tre-

balls durant aquest 2020, són una 
bona notícia tant per a les perso-
nes contractades que podran rebre 
un sou mensual durant aquest mes, 
com a nivell municipal, pels benefi-
cis que suposen els treballs que re-
alitzen en diferents punts del terme 
municipal”.

Els treballs, dividits en 4 memòri-
es, contemplen dos tipus d'actua-
cions diferents, la primera basada 
en el condicionament i neteja de 
camins rurals, concretament en el 
camí Llombai i rodalia, camí la Rat-
lla i limítrofs, i en el camí la Cossa i 

uns altres. D'altra banda, es preveu 
una segona intervenció de condici-
onament i neteja d'espais naturals i 
d'interés patrimonial, a l'entorn de la 
Torre de Carabona, Horts d'oci i Clot 
de la Mare de Déu.

Per la seua part, el regidor de Ser-
veis Públics, Vicent Aparisi, ha volgut 
“agrair el treball de coordinació entre 
les dos regidories i per part dels tre-
balladors del departament de Via Pú-
blica, per a analitzar les principals ne-
cessitats que podien cobrir aquests 
quasi 100 operaris durant l'estiu”.

Per a dur a terme aquestes contractacions a la ciutat, el Servei Públic d'Ocupació Estatal 
destina un total de 198.986,72 euros

Paro  AGRÍCOLA

 



L'alcaldessa de Borriana, Maria Jo-
sep Safont, el regidor d'Esports, 
Vicent Aparisi, i el regidor de 

Sostenibilitat Mediambiental, Bruno 
Arnandis, van rebre en la plaça Major, 
davant de l'Ajuntament, Ramon Perís 
i Pamela Collado, en l'etapa final del 
seu trajecte solidari que sota el nom 
de Vent i Ales PR135 els ha portat 
des del passat 26 de juliol i fins al 4 
d'agost, a recórrer amb bicicleta 1.385 
km i 135 pobles de la província.

Maria Josep Safont després de donar 
l'enhorabona als dos borrianencs pel 
final de la seua particular aventura 
plasmada en el repte solidari 2020 
#PorÁfricaPorCastellón, amb la fina-
litat de recaptar fons perquè l'ONG 
Youcanyolé puga construir un hospi-
tal a Ghana que cobrisca necessitats 
i drets tan bàsics com la salut.

Així mateix, els va agrair “la seua 
solidaritat, compromís, altruisme i 
generositat”, al mateix temps que 
els va animar a continuar “sumant 
quilòmetres, amb la seua actitud po-
sitiva”, i a plantejar noves iniciatives 
per a “aconseguir nous reptes plens 
d'il·lusió i d’esperança”.

El repte solidari #VentiAlesPR135 finalitza 
a Borriana el seu recorregut amb bicicleta pels 

135 pobles de la província

L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, va rebre en la plaça Major els 
impulsors del projecte

REPTE SOLIDARI
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220 xiquets i xiquetes han participat en 
el VII Campus Multiesportiu 

Saludable d’Estiu

L 'alcaldessa de Borriana, Maria 
Josep Safont, juntament amb 
el regidor  d’Esports, Vicent 

Aparisi, i el d’Educació, J. Ramon 
Monferrer, van clausurar els dos 
torns del VII Campus Multiesportiu 
i d’Hàbits Saludables d’Estiu, or-
ganitzat pel Servei Municipal d’Es-
ports (SME), en què han participat 
220 xiquets i xiquetes de la ciutat, 
distribuïts aquest estiu en diferents 
instal·lacions i punts a l'aire lliure i 
amb totes les mesures sanitàries i 
de seguretat.

En la clausura del Campus i men-
tre els xiquets i xiquetes desfilaven 
per la pista del camp de futbol San 
Fernando i pel pavelló poliesportiu 
municipal de la Bosca per a rebre 
els seus diplomes i regals, l'alcal-
dessa va agrair “l’enorme esforç 
realitzat per l’SME en l'organitza-
ció d'aquesta edició de 2020”, en la 
qual han treballat “amb afany” i han 
aconseguit un “gran èxit” tant per la 
participació, com per l'organització.

“Un model a seguir d'estratègia i 

L'alcaldessa de Borriana ha clausurat el Campus 2020 celebrat en dos torns: 
del 13 al 24 de juliol i del 27 de juliol al 14 d'agost

logística en les complicades cir-
cumstàncies actuals”, ha subratllat 
Maria Josep Safont, i ha destacat 
que el Campus d'enguany ha es-
tat marcat per un objectiu bàsic: 
“garantir la seguretat de totes les 
persones que integren el Campus, 
tant participants com personal i 
col·laboradors”.

Així mateix, ha manifestat que el 
Campus s'ha pogut dur a terme 
“gràcies a la col·laboració de clubs 
esportius i del personal voluntari, 
i al treball de monitors, tècnics i, 
també, a la participació en forma 
de patrocini o suport de fins a dot-
ze empreses col·laboradores”.

El VII Campus Multiesportiu i d’Hà-
bits Saludables d’Estiu s'ha dut 
a terme des del 13 de juliol al 14 
d'agost, i han participat un total de 
220 xiquets i xiquetes organitzats 
en grups al voltant de 10 persones 
i en dos torns: el primer del 13 al 24 
de juliol, amb 130 participants, i el 
segon del 27 de juliol al 14 d'agost, 
amb 90 participants.

Aquest estiu el Campus s'ha adaptat 
amb mesures de seguretat i de pre-
venció contra la Covid-19, per la qual 
cosa la majoria de les activitats es-
portives s’han realitzat a l'aire lliure i 
en diferents instal·lacions, i totes en 
grups reduïts de no més de 10 parti-
cipants en horari de 9h a 13h.

CAMPUS MULTIESPORTIU

 



En aquesta edició s'ha conjugat, un 
estiu més, la pràctica esportiva amb 
l'adquisició de valors i conductes que 
milloren i mantinguen la salut dels xi-
quets, xiquetes i joves de la ciutat. Amb 
la pràctica de més d'una vintena de 
jocs, esports i activitats diferents, tam-
bé han comptat amb esmorzars salu-
dables i tallers de cura de l'esquena, de 
salut bucodental i de salut podològica.

El Campus Multiesportiu i d'hàbits sa-
ludables s'engloba dins del Pla PATI de 
promoció de la pràctica esportiva entre 
escolars i joves de Borriana, i les activi-
tats estan acompanyades de recoma-
nacions i consells per a fer que el dia 
a dia dels xiquets, xiquetes i joves siga 
més saludable.

VISITA GUIADA PER L'ALCALDESSA
L'alcaldessa també ha participat 
en diverses jornades com a guia 
d'excepció per a alguns grups de 
xiquets i xiquetes participants del 
Campus, als quals va acompanyar, 
i va explicar i orientar sobre els 
llocs d'interès cultural més im-
portants de la ciutat de Borriana. 
Aquesta activitat s'emmarca en 
la programació i planificació del 
Campus Multiesportiu i consisteix 
en una gimcana que compta amb 
la col·laboració de les regidories 
de Cultura i Turisme, en què visi-
ten i descobreixen diferents llocs 
d'interès cultural o històric de la 
ciutat. 

CAMPUS MULTIESPORTIU
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Borriana amplia els punts de recollida 
selectiva per a potenciar el reciclatge

Ecoembes facilita 19 contenidors nous de recollida d'envasos lleugers en el municipi

L'Ajuntament ha modificat el contracte amb Fobesa per a ampliar el servei de recollida

En l'actualitat a Borriana hi ha 923 contenidors per a la recollida de residus per part de 
Fobesa, als quals se n'afigen 133 per a la recollida selectiva d'envasos de vidre a través 

d'Ecovidrio

L 'Ajuntament de Borriana amplia 
els punts de recollida selectiva 
per a potenciar el reciclatge, així 

ho ha indicat l'alcaldessa de Borria-
na, Maria Josep Safont, que ha pre-
cisat que es tracta d'una ampliació 
de la dotació amb 19 contenidors de 
recollida d'envasos lleugers, que ha 
facilitat Ecoembes gratuïtament, la 
qual cosa permetrà reforçar algunes 
zones amb més demanda i incorpo-
rar nous punts.

Sobre aquest tema, ha explicat que 
cada any s'afigen nous punts de re-
collida, i com a exemple ha indicat 
que en 2018 Ecoembes va facilitar 
de manera gratuïta un total de 33 
contenidors per a envasos lleugers i 
33 per a paper cartó, destinats a 30 
espais municipals. Amb la incorpora-

ció dels pròxims 19, ha manifestat, 
“el 90% de la població tindrà un con-
tenidor d'envasos lleugers a menys 
de 100m de sa casa”.

La incorporació de nous contenidors 
facilitarà la participació de la ciuta-
dania en el reciclatge, en reduir-ne la 
distància fins a l'àrea on han de de-
positar els residus, i permetrà “con-
tribuir a la consecució de l'objectiu 
que la ciutat oferisca un aspecte net 
i cuidat, que només es pot aconse-
guir amb la col·laboració de tots”, ha 
indicat l'alcaldessa.

La instal·lació de 19 punts nous de 
recollida d'envasos lleugers se suma 
als 110 contenidors grocs, amb el 
que se’n disposarà d'un total de 129. 
Aquests contenidors tenen com a fi-
nalitat augmentar les tones anuals 

de reciclatge de plàstic i, per tant, ha 
aclarit Maria Josep Safont, “dismi-
nuir la fracció resta que es deposita 
en Reciplasa i els cànons anuals que 
s'aporten per aquest concepte, opti-
mitzant els recursos econòmics que 
hi paga l'Ajuntament de Borriana”.

MÉS DE 1.000 CONTENIDORS
En l'actualitat a Borriana hi ha 923 
contenidors per a la recollida de resi-
dus per part de Fobesa, l'empresa 
concessionària del servei de recollida 
de fems i neteja viària en el munici-
pi, dels quals 696 són per a residus 
sòlids urbans, 98 contenidors de 
paper i cartó (blaus) i 129 conteni-
dors grocs per a reciclar envasos, als 
quals cal afegir-ne 133 per a la re-
collida selectiva d'envasos de vidre a 
través d'Ecovidrio.

MEDI AMBIENT

 



Amb l'increment cada any de punts 
de depòsit de recollida selectiva es 
pretén, segons ha assenyalat l'alcal-
dessa, “acabar amb la saturació que 
pateixen algunes zones amb major 
volum de recollida, contribuir a la ne-
teja de la ciutat, incrementar el reci-
clatge i estalviar en costos”.

Sobre aquest tema, ha puntualitzat 
que tot i que la taxa de reciclatge 
“ha millorat substancialment en els 
últims anys, encara es pot millorar 
molt" i, a més, encara es depositen 
“molts residus impropis, és a dir 
equivocats, que no corresponen al 
contenidor groc”.

L'objectiu, ha subratllat, és aconse-
guir “una major eficiència en el servei 
de recollida selectiva, que s'ha con-
vertit en un dels reptes i prioritats de 
tots els agents implicats: ciutadania, 
administracions i empreses públi-
ques i privades”.

Per al regidor de Sostenibilitat Me-
diambiental, Bruno Arnandis, el 
principi de sostenibilitat exigeix “ac-
tuacions eficients de manera que 
es destinen els recursos d’acord al 
millor balanç ambiental i econòmic, i 
traslladar els recursos prescindibles 
a altres necessitats”.

Arnandis ha postil·lat que des de fa 

anys Borriana presenta una taxa de 
reciclatge baixa comparada amb la 
Comunitat Valenciana, a més, també 
presentava una deficiència impor-
tant pel que fa al nombre de conte-
nidors, per la qual cosa, en els últims 
anys, s'han anat incrementant els 
recursos en aquest sentit.

Per a la posada en marxa dels 19 
contenidors nous proporcionats per 
Ecoembes, l'Ajuntament ha modificat 
el contracte de recollida de residus 
sòlids urbans, adjudicat a Fobesa, 
amb una ampliació econòmica anual 
que ascendeix a 5.885,12 euros, i que 
va ser aprovada en l'última sessió or-
dinària del Ple municipal. 

MEDI AMBIENT
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Hasta pronto, Javier

Nuestro compañero Javier Gual 
ha decidido dejar el Ayunta-
miento por circunstancias 

personales, por no poder atender de 
manera adecuada a sus obligaciones 
municipales. A veces las circunstancias 
personales nos obligan a tomar deci-
siones en contra de nuestra voluntad, 
como en este caso, pero también es 
cierto que en algunas ocasiones mere-
ce la pena hacer un alto en el camino 
para reconducir nuestro futuro, y este 
también es el caso. El Grupo Munici-
pal Socialista queremos expresar pú-
blicamente nuestro agradecimiento 
más sincero a quien ha sido durante 
8 años nuestro portavoz y, al mismo 
tiempo, reconocer la buena labor rea-
lizada dentro y fuera del Ayuntamiento 
de Borriana, primero, desde la oposi-
ción y, sobre todo, como miembro del 
equipo de gobierno. Esperamos poder 
contar contigo muy pronto en beneficio 
de la ciudad de Borriana. Hasta pronto, 
Javier.

MAL SI ANDAS, MAL SI NO ANDAS
Las fiestas de la Misericòrdia en Bo-
rriana siempre han sido unas fiestas 
de actos muy multitudinarios (bou per 
la villa, fiesta de las paellas, procesión, 
más de trescientos casales de peñas) 
y, como se ha hecho en muchos muni-
cipios siguiendo las directrices y las re-
comendaciones de Sanidad y después 
de tratar el tema en una Junta Local 
de Seguridad, el 28 de julio decidimos 
suspender las fiestas en el formato 
tradicional.
Ahora bien, como hemos hecho en las 
actividades que hemos organizado 
este verano en la Torre de la Mar, las 
visitas guiadas, el campus multiespor-
tiu, el autocine, entre otros, o bien he-
mos autorizado como la misa del Grau, 
y como  también han hecho algunos 
municipios importantes (Grau de Cas-
telló con ‘Mar de sons’ o València en la 
Marina) y pensando en la ciudadanía, 
hemos organizado algunas actividades 
alternativas de tipo cultural, infantil, 
turísticas o lúdicas en días y fines de 

semana diferentes del mes de sep-
tiembre, siguiendo todos los protoco-
los y recomendaciones sanitarias que 
son preceptivos. En ningún momento 
y en ninguna de estas actividades se 
pone en riesgo la salud de los asisten-
tes y en todo momento prima la segu-
ridad de la ciudadanía.
La oposición de las ciudades donde ya 
se han realizado estas actividades y 
todas las personas que han asistido, 
entre las cuales se han visto a algunas 
personas de nuestra ciudad, han podi-
do comprobar que no ha habido ningún 
riesgo sanitario. Pero la oposición en 
Borriana, una vez más, utiliza la pan-
demia con fines perversos dando a en-
tender lo contrario de lo que se preten-
de y así difamar nuevamente al equipo 
de gobierno, con la única pretensión de 
aumentar la inquietud de una pobla-
ción que ha sufrido intensamente las 
consecuencias de la pandemia. Así, sin 
prejuicios, defiende una cosa y la con-
traria, puesto que, en el mes de junio, la 
misma oposición se quejaba de lo con-
trario, cuando se suspendió la escuela 
de verano para niños con 400 personas 
y seis horas diarias de estrecha convi-
vencia, con unas condiciones sanitarias 
mucho más restrictivas que las actua-
les. Mal si haces, mal si no haces.
Que quede claro que la intención del 
equipo de gobierno del Ayuntamiento 
ha sido y será en todo momento dar al-
ternativas a la ciudadanía de Borriana, 
para evitar acumulaciones de perso-

nas en recintos privados (como con-
secuencia de la suspensión de casales 
y fiestas) de manera incontrolada, es-
condidos en alquerías, chalets o casas 
particulares, ilegalmente, y de forma 
mucho más peligrosa. Por eso, hemos 
pedido permiso a Costas y hemos alar-
gado durante el mes de septiembre la 
concesión de los chiringuitos, por eso 
se han programado los conciertos por 
la tarde y no por la noche y, también, 
para ayudar al sector de la hostelería 
a recuperarse. Y todo siempre de ma-
nera controlada, siempre poniendo 
por delante la seguridad sanitaria sin 
riesgo para las personas y evitando el 
descontrol. Suspender o prohibir sin 
alternativas responsables y seguras 
no es nunca una solución. Gobernar es 
tomar decisiones sensatas de acuerdo 
con las circunstancias y así lo hemos 
hecho desde el inicio de la pandemia, 
con las alternativas a las actividades 
de verano y ahora con las alternativas 
a las fiestas, siempre cumpliendo todo 
aquello que es perceptivo y siguiendo 
los criterios recomendados por Sani-
dad.
El papel de la oposición en nuestra ciu-
dad desde el primer día ha sido opo-
nerse a todo, desinformar y perjudicar 
a la ciudadanía como ha ocurrido con 
las ayudas a los comercios, crear cris-
pación y animadversión contra el equi-
po de gobierno como ocurre con los 
conciertos y los actos infantiles, y todo 
ello sin una sola alternativa, en defini-
tiva: ni hacer, ni dejar hacer.
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Informa’t i contacta a:
borriana.compromis.net

borriana@compromis.net

Els nostres diners a casa

En les últimes setmanes hem escol-
tat com el Govern estatal pretén 
agafar el romanents dels ajunta-

ments. Ha de quedar clar que Compro-
mís per Borriana sempre ha reclamat que 
els estalvis dels ajuntaments es puguen 
gastar en inversions per al propi veïnat. 
I pensem que ara més que mai eixos 
diners, que s’han pogut estalviar, s’han 
d’invertir en polítiques socials i de foment 
de l’activitat econòmica decidides des de 
la màxima proximitat, a peu de carrer, des 
del coneixement directe de la situació.
De fet, el passat mes de maig Les Corts 
varen aprovar una PNL a proposta de 
Compromís, exigint l’alliberament dels 
romanents municipals per part del Mi-
nisteri d’Hisenda, i de la mateixa manera, 
també ho vàrem fer al nostre ajuntament. 
El que tampoc volem, és la Llei d’Estabi-
litat Pressupostaria, que és la causant de 
que els romanents no els puguem gas-
tar en qualsevol servei municipal que es 
necessite, tot perquè el govern del PP no 
es fiava d’ell mateixa. Compromís defe-
nem l’eliminació de la regla d’estalvi d'eixa 
Llei per als Ajuntaments i, per tant, poder 
gastar tots els romanents, ja que aques-
ta llei es va crear per evitar el “despilfar-
ro”, com exemple, del que el PP va fer a 
l’ajuntament de Borriana. I és trist com el 
Partit Popular posa lleis perquè no es fia 
de com gastaven els diners els seus regi-
dors o diputats, com a Borriana que varen 
deixar més de quatre milions en factures 
pendents. 
Compromís no està a favor de la pro-
posta que ha fet el Govern estatal de 
prestar els diners a l’Estat, perquè són 
diners dels pobles i ciutats, però tampoc 
pel manteniment de la Llei d’Estabilitat i 
les seues regles, que no són més que la 
institucionalització en l’ordenament ju-
rídic de l’austericidi imposat en l’anterior 
crisi, la de 2008, que fou un error que va 
causar molt de patiment a les persones i 
que està demostrat que va retardar (per 
la falta d’inversió pública), la nostra eixida 
d’aquella crisi. 
No volem repetir els errors, ni socials ni 
econòmics. Ens pareix inacceptable que 
des del despatx d’un ministeri s’empor-

ten els nostres estalvis. Perquè ningú 
millor que un ajuntament sap com ajudar 
els seus veïns i veïnes. El diners s’han de 
quedar a casa.

UNA ESCOLA SEGURA                                                   
Per altra banda, des de Compromís sa-
bem que aquest no serà un curs senzill, 
i per això des de la Conselleria d'Educació 
que dirigeix Vicent Marzà, s'ha apostat 
per una potent inversió pública en matè-
ria educativa i així poder encarar-lo amb 
totes les garanties de qualitat i seguretat 
que les xiquetes i xiquets borrianencs 
mereixen. Més personal docent i no do-
cent, més inversió pública als centres, 
ràtios més baixes i totes les mesures de 
seguretat i higiene garantides per una 
tornada a les aules segura i amb la mà-
xima presencialitat possible. A Borriana 
es comptarà amb 27 docents més, amb 
132.623 euros d'inversió més per a Edu-
cació, i 61.258,25 euros per a activitats 
extraescolars per als més menuts de 
Borriana. S'ha treballat junt als mestres 
i el professorat, que tindran un repte im-
portant per davant. Treballat per estar al 
capdavant de tot l'estat, amb inversió i 
personal. Comencem el curs, amb caute-
la, però amb seguretat.
I junt al curs acadèmic, també seguim 
apostant pel transport urbà, i el servei del 
Bus UJI, que tornarà al seu funcionament 
el proper 28 de setembre, amb l'inici del 
curs universitari. L'alumnat ja pot dema-

nar la seua targeta per mail i poder tin-
dre el servei per al proper curs. Nosaltres 
seguim treballant per millorar, per adap-
tar-nos a una nova realitat , i no deixar de 
costat el futur de la nostra societat.
I amb la nova situació, des de Compro-
mís apostem per a que la Cultura no ha 
de ser un pilar que deixar a un costat, sinó 
que s'ha de seguir apostant per ella, amb 
totes les mesures de seguretat, amb to-
tes les precaucions, però com a un pilar 
fonamental de la societat. La cultura es 
un vincle que uneix persones, que expo-
sen formes de pensar i de viure iguals o 
diferents, la cultura és una manera de 
percebre les coses, per les emocions, les 
actituds, la cultura constitueix un marc de 
pensaments i comportaments que ens 
fan reflexionar, la cultura es una identitat i 
un sentit de pertencia. Durant el confina-
ment la cultura va ajudar a tirar endavant 
a la societat, i ara hem de seguir amb ixa 
aposta.
Des de Compromís, tenim clar que 
aquesta nova situació no és fàcil, encara 
que hem de seguir treballant per millorar i 
viure amb ella. Estem superant moments 
difícils i entre totes i tots ho aconsegui-
rem. Si vols participar i proposar, no dub-
tes en posar-te en contacte per a fer de la 
nostra ciutat, un projecte comú.
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Responsabilidad y futuro para 
Burriana

Encaramos un otoño incierto, lleno 
de retos, de dudas y de compli-
caciones por los estragos del Co-

vid-19. El mercado laboral ha sufrido 
un verdadero varapalo con la subida 
del paro, la destrucción de empleo, por 
no hablar de los más de 6.000 caste-
llonenses en situación de ERTE. A ello 
se le añaden los estragos en el consu-
mo, que se lo digan a los autónomos y 
los pequeños empresarios.

Las economías domésticas se enfrentan 
a grandes complicaciones. Y, sobre todo, 
el gran foco de atención que debemos 
tener todos: la salud pública. Tenemos 
que aprender a convivir con la enferme-
dad y, sobre todo, minimizar riesgos.

Una palabra es la que debe marcar 
todas nuestras acciones: RESPONSA-
BILIDAD. En Burriana hemos sufrido 
los estragos del maldito virus con más 
violencia que en otras localidades. To-
dos tenemos en nuestra memoria lo 
que hemos vivido, el sufrimiento y la 
incertidumbre pegadas a la retina.

Por eso no podemos entender, ni aplau-
dir, que el Ayuntamiento decida organi-
zar conciertos con hasta 800 personas. 
No se trata de colores políticos, se trata 
de sentido común. De RESPONSABIL-
DIAD. No se trata de si es legal o no: los 
actos del 8 de marzo fueron legales, 
por supuesto. Pero la pregunta es: ¿Era 
necesarios?, y ahora nos preguntamos: 
¿De verdad es necesario?

Pensamos que el verdadero objetivo 
de una administración pública como 
un ayuntamiento, el más cercano al 
vecino, debe velar entre otras cuestio-
nes por proteger, cuidar y defender los 
intereses generales de sus vecinos.

No es posible que quien nos tiene que 
proteger nos exponga. No estamos 
diciendo que se vayan a vulnerar las 

medidas de seguridad. No estamos 
afirmando que sea ilegal con la norma 
en la mano. Estamos explicando que 
igual no es lo más conveniente ahora 
mismo organizar conciertos de hasta 
800 personas.

El equipo de gobierno se justifica seña-
lando que en otros lugares también se 
han celebrado conciertos. Y es verdad. 
Pero también es verdad que en el mo-
mento en que se han realizado no ha-
bía el nivel de contagios que hay ahora. 
Cabe preguntarse por qué España es 
el país de toda la UE con mayor índice 
de contagios y por qué estamos a las 
puertas de una segunda ola.

La experiencia nos ha de servir para no 
cometer los mismos errores del pasa-
do. Por eso desde el Partido Popular de 
Burriana pensamos que nuestro obje-
tivo es cuidar de los nuestros, prote-

gerles y que, en este nuevo tiempo que 
nos ha tocado vivir, priorizar la aten-
ción a los vecinos, a las necesidades 
reales y trabajar cada día por el futuro 
de Burriana, con responsabilidad, con 
sentido común y con prudencia.

FRACASO DE LAS AYUDAS AL CO-
MERCIO

El Grupo Municipal del Partido Po-
pular en Burriana también queremos 
lamentar el absoluto fracaso de las 
ayudas al comercio. La convocatoria, 
que el PSOE redujo a 450.000 euros y 
que hizo incompatible con las lanzadas 
por el Consell, ha registrado apenas un 
centenar de solicitudes pese a que son 
2.350 los autónomos censados en la 
ciudad. Un ejemplo más de la desas-
trosa gestión del equipo de gobierno 
de Burriana que evidencia que sus 
prioridades, desde luego, no es el fu-
turo de nuestra ciudad.  
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La soberbia y la irresponsabilidad 
gobiernan burriana

En el pleno de ayer quedó pa-
tente la falta de empatía del 
equipo de gobierno con los bu-

rrianenses y la pérdida de contacto 
con la triste realidad que tenemos 
que soportar la ciudadanía por la 
COVID-19 con la nefasta gestión por 
parte de las diferentes administra-
ciones socialistas.
Aún no se habían cumplido ni 24 h del 
homenaje a las víctimas de la pan-
demia, que según cifras oficiales son 
40 personas, cuando la Alcaldesa de 
Burriana se negó a atender las peti-
ciones de los grupos de la oposición 
de cancelación y aplazamiento de las 
artificiosas “Fiestas de Septiembre” 
propuestas por la concejal de fiestas.
De la Sra. Concejal de Fiestas no se 
puede esperar nada, pero de la Sra. 
Alcaldesa esperábamos un poco de 
sentido común.
No se pueden promocionar unos 
conciertos al aire libre en la zona del 
Arenal de Burriana que van a crear un 
“efecto llamada” a toda la juventud 
de la comarca.
El problema no son los conciertos 
en sí, que contarán con las medidas 
sanitarias pertinentes y cambiantes 
requeridas para los asistentes que 
dispongan de entrada, el problema es 
la concentración de personas en todo 
el Arenal que difícilmente se pueden 
controlar.
Así se lo hicimos saber en el pleno 
del 3 de septiembre a la Alcaldesa de 
Burriana.
Juan Canós en su intervención en el 
pleno exigió a la Alcaldesa la suspen-
sión de estos eventos, que a día de 
hoy aún no disponen de ninguna de 
las autorizaciones administrativas 
exigibles, argumentando “que la sa-
lud o la vida de ninguna persona vale 
lo que uno o mil conciertos”.
Las ocurrencias del equipo de gobier-
no se pueden plantear en un papel, 
como la del Sr. Arnandis y sus cone-

xiones con la AP-7, pero no pasarán 
del debate político/técnico.
Lo que no se puede consentir es que 
las ocurrencias de la Sra. Concejal de 
fiestas respaldada con una obceca-
ción inusitada por la Sra. Alcaldesa 
pongan en riesgo la salud de las per-
sonas.
No se escude, Sra.Alcaldesa, en que 
si tiene la correspondiente autori-
zación sanitaria los conciertos se 
llevarán a cabo, con eso igual diluye 
su responsabilidad legal en caso de 
haya problemas que nadie desea; lo 
que tiene que hacer es desconvocar-
los y aplazarlos hasta que la situa-
ción sanitaria se normalice.
La soberbia es mala compañera de 
viaje, recuerde las palabras de la in-
tervención del Sr. Ríos en el homena-
je a la victimas del pasado miércoles 
de 3 de septiembre, parafraseando a 
Pérez Reverte cuando rememoraba 
las entradas de los generales victo-
riosos en Roma “Recuerda que sólo 
eres un hombre. Recuerda que eres 
mortal”. La única diferencia es que 
usted obviamente no es un general 
romano y que nunca ha aportado 
ninguna victoria a Burriana.

No ponga en riesgo la salud de sus 
conciudadanos, no son suyas.
Habiendo sido Burriana uno de los 
principales focos de contagios y fa-
llecimientos a nivel de toda la Comu-
nidad Valenciana es una grave irres-
ponsabilidad y un insulto a todos los 
Burrianenses.
La sra. Alcaldesa y la sra Concejala 
parece que dan medio paso atrás 
el 7 de septiembre ante la presión 
vecinal y de la oposición y una más 
que previsible desautorización de la 
Consejería de Sanidad , al trasladar 
la ubicación desde el Arenal a las 
instalaciones deportivas del camino 
Llombay.
Pero siguen empecinadas con la 
programación de las fiestas alterna-
tivas.
Cual será la auténtica razón de man-
tener el “compromiso” con la empre-
sa promotora, que es la misma que 
la misma que promueve el Arenal 
Sound, a toda costa.?
#queremossaber
Compromís mientras tanto a contra-
tar a sus amiguetes y a cobrar. Con 
ellos no va nada.
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No cabe mayor despropósito que 
lo que está ocurriendo con el 
equipo del  Gobierno del Ayun-

tamiento de Burriana y su incapacidad 
para gestionar esta crisis sanitaria.

En vez de apostar por impulsar la eco-
nomía local, apoyando a los autónomos 
y comerciantes que tan mal lo están 
pasando, organizan eventos multitudi-
narios sin autorización de Salud Pública 
ni protocolos de seguridad.

Primero, nos intentan engañar diciendo 
que no habrá Fiestas de la Misericordia, 
para después inventarse otras a fina-
les de septiembre con la excusa de una 
agenda cultural que es una auténtica 
temeridad. Desde Ciudadanos estamos 
a favor de la Cultura, claro que sí, pero 
de una Cultura segura, tal y como rei-
vindican los propios cantantes o actores 
de nuestro país, como primeros intere-
sados en que todo salga bien. 

Pero la realidad es que en Burriana no 
tiene pinta de salir bien. Organizar un 
concierto donde se pueden concentrar 
hasta 800 personas es una barbaridad 
en los tiempos que corren. A fecha de 
hoy, en el que escribo estas líneas, 4 de 
septiembre, el Ayuntamiento no cuen-
ta con un protocolo ni con un informe 
policial que garantice la seguridad y el 
control de los asistentes, y quizás no 
lo tenga porque quienes conocemos la 
zona sabemos que controlar el períme-
tro es prácticamente imposible puesto 
que estamos hablando de la propia pla-
ya del Arenal. Una prueba de que esto 
puede pasar es el Teatro del Torre de la 
Mar de este verano, donde la distancia 
social y la seguridad dejaba mucho que 
desear. 

Es inaudito que primero se anuncie y se 
inicie la venta de las entradas y después 
se pidan los respectivos informes sobre 
si se puede o no hacer. Para más inri, 
no solo faltan los protocolos de seguri-
dad y la autorización de Sanidad, es que 
todo este proceso se ha hecho sin con-

curso alguno. El bipartito ha concedido 
a dedo la organización de estos concier-
tos a una empresa. Es decir, no hay ni 
expediente de contratación, ni informe 
alguno para el alquiler del solar, ni nada 
de nada. 

Pero, claro, ya saben aquello de que “la 
realidad no te estropee un buen titular”. 
Lo importante es poner a Burriana en el 
mapa, aunque eso pueda poner en ries-
go incluso la salud de los vecinos.

Yo me pregunto, de verdad ¿no hemos 
aprendido la lección de la primera ola? 
De verdad ¿la señora alcaldesa y su 
equipo de Gobierno no se acuerdan de 
todo lo que han sufrido las familias de 
Burriana con el coronavirus? La memo-
ria en política es muy corta, pero menos 
mal que están los vecinos para recor-
dárselo.

Y es que la indignación y la sorpresa 
recorre la ciudad ante tal temeridad. La 
web del Consistorio y las redes sociales 
arden en comentarios contra esta locu-
ra, pero desde el Ejecutivo nadie parece 
darse por aludido y siguen señalando a 
una operación política inexistente de la 
oposición contra el Gobierno municipal. 
Si les soy sincera, a Ciudadanos no nos 
extraña esta actitud porque en cinco 

años no han sido capaces de acep-
tar una crítica, tampoco constructiva. 
¿Cómo van a aceptar ahora que han 
metido la pata hasta el fondo? Ni en 
una situación de extrema emergencia 
sanitaria y social son capaces de estar a 
la altura que merecen nuestros vecinos.

Así, mientras ellos siguen ocupados en 
mirarse el ombligo y promover actos 
irresponsables, los autónomos conti-
núan esperando las ayudas que tanto 
les prometieron y nunca llegaron; los 
vecinos de la Serratella sin la bomba 
de agua o el tornillo de Arquímedes que 
impida que sus casas se conviertan en 
auténticas piscinas cada vez que llueve 
y los vecinos del camino de Onda espe-
rando sentados a poder tener papeleras 
en su barrio. 

En definitiva, estamos ante un Gobier-
no a la deriva, cuyo motor no es el amor 
por los vecinos de Burriana y su ciudad, 
sino el amor por sí mismos. Al menos, 
háganos un favor y cancelen los actos 
previstos para finales de septiembre 
antes de que sea demasiado tarde y 
tengamos que lamentar algún disgusto 
que no queremos.

Kamikazes 

mjesus.sanchis@burriana.es
www.ciudadanos-cs.org

Cs
Burriana
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Pleno Ordinario Municipal 30-07-2020

Pleno Extraordinario Municipal 13-08-2020

El Pleno aprueba autorizar al emplea-
do público D V.B.O. la compatibilidad 
del puesto desempeñado en el Ayun-
tamiento con el ejercicio de la activi-
dad privada como arquitecto técnico, 
fuera del término municipal de Borria-
na, para toda actividad no relacionada 
con las desarrolladas en esta entidad, 
de acuerdo con criterios, limitaciones y 
prohibiciones definidos. 

El Pleno aprueba prorrogar, hasta el 
31 de marzo de 2021, la mejora en las 
condiciones de trabajo de las personas 
empleadas públicas del Ayuntamiento, 
relativas al precio de las gratificaciones 
del personal que preste sus servicios 
fuera de su jornada normal de trabajo, 
acordadas por el Ayuntamiento Pleno el 
9 de enero de 2020. 

El Pleno aprueba modificar el contrato 
de recogida de residuos sólidos urba-
nos y limpieza viaria, adjudicado a la 
mercantil FOBESA,  incluyendo las ac-
tuaciones de instalación de 19 ud. de 
contenedores de carga superior 3000 
litros, destinada a la recogida selec-
tiva de envases ligeros, la recogida y 
transporte de residuos hasta gestor 
autorizado. Y mantenimiento y lavado 
de los 19 ud. de contenedores insta-
lados, por el importe de 5.885,12 € 
anuales IVA  al 10% incluido, por lo que 
el precio anual del contrato modifica-
do es de 1.732.286,67 € IVA incluido. 
También aprueba autorizar y disponer 
un gasto de 5.885,12 euros IVA al 10% 
con cargo a la aplicación presupues-
taria. 

El Pleno aprueba desestimar de la so-
licitud de urbanizadora Camí Vell de 
València, SLde resolución del PAI de la 
UE d-1,2,4-1 redelimitada de forma 
pactada y  por mutuo acuerdo, con de-
volución de las garantías de promoción 
prestadas; toda vez que queda acredi-
tado en el expediente la concurrencia 
de otra causa de resolución que es im-
putable al contratista. También aprueba 
incoar el procedimiento de resolución 
contractual, motivado por la inactividad y 
consiguiente demora en el cumplimiento 
de sus obligaciones contractuales. 

El Pleno es informado de las resolu-
ciones dictadas por la Alcaldía Presi-
dencia obrantes en la secretaría mu-
nicipal correspondiente al período de 
22/06/2020 a 19/07/2020, ambos 
incluidos

El Pleno es informado de los acuerdos 
adoptados por la Junta de Gobierno Lo-
cal, en las sesiones celebradas entre los 
días 18/06/2020 y 16/07/2020, ambos 
incluidos.  

El Pleno rechaza la moción presentada 
por el Grupo Popular, relativa a instar al 
Gobierno de España a no apropiarse de 
los recursos de las entidades locales

El Pleno aprueba la moción conjunta 
presentada por PSOE y Compromís, 
relativa a solicitar el acceso directo al 
puerto de Borriana desde la autopista 
AP- 7.En la moción se solicita al Minis-
terio de Transporte, Movilidad y Agenda 

Urbana, y a la Conselleria de Política Te-
rritorial, Obras Públicas y Movilidad, la 
apertura de una salida y entrada direc-
tos a la autopista AP7 aprovechando las 
infraestructuras existentes.

El Pleno aprueba la moción conjunta 
presentada por PSOE, COMPROMÍS, 
PP, VOX y  CIUDADANOS, relativa a la 
lucha contra el ‘Cotonet de Sudáfrica’, 
para instar al Gobierno de España a 
que impulse al máximo el desarrollo de 
los tratamientos alternativos al uso de 
clorpirifos o los metil-clorpirifos para 
luchar contra esa plaga, también a que 
apruebe de forma inmediata medidas 
de ayuda económica a los producto-
res de cítricos afectados por esta pla-
ga para paliar los efectos económicos, 
Asimismo a que impulse medidas que 
deriven en un mayor control en origen 
de las importaciones y el tratamiento de 
frío para las mismas. así como un mayor 
control tanto en puertos y aeropuertos 
de titularidad estatal como en los eu-
ropeos, principalmente el de Róterdam, 
por el cual entran los mayores volúme-
nes de cítricos sudafricanos.
En la moción , igualmente se instar al 
Gobierno Valenciano a reclamar del Go-
bierno de España las medidas solicita-
das en el acuerdo anterior y a aprobar 
de forma inmediata una línea de ayudas 
complementaria a la que pudiera esta-
blecer el Gobierno de España a fin de 
paliar los daños causados por la plaga 
de “Cotonet de Les Valls” a los citricul-
tores que no han podido tener medios 
para tratar la misma.

Antes de iniciar la sesión plenaria, a 
propuesta de la Alcaldía Presidencia, la 
Corporación guarda un minuto de silen-
cio, por la memoria de Dª María del Car-
men Bernad Muñoz, Hija Adoptiva de 

Burriana, quien falleció recientemente.
El Pleno aprueba la clasificación de las em-
presas presentadas en el procedimiento 
para la contratación del servicio de limpie-
za de Colegios Públicos, Piscina Municipal 

cubierta  y otras dependencias municipales,  
por orden decreciente las proposiciones 
presentadas: CESPA, SA y EULEN SA

Junta de Gobierno Local 06-08-2020
La Junta de Gobierno Local acuerda pro-
rrogar el contrato de los servicios Auxi-
liares de Cultura de Borriana, adjudicado 
a Buraudio SL, por un año más, es decir 

hasta el 18 de septiembre de 2021, en 
las mismas condiciones, siendo el impor-
te anual actualizado de 93.500 € IVA in-
cluido, y  autorizar y disponer el gasto de 

26.751,39 € correspondiente al periodo 
del 19 de septiembre al 31 de diciembre 
de 2020 y autorizar y disponer el gasto 
futuro de 66.748,61 € correspondiente 
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Junta de Gobierno Local 20-08-20
La Junta de Gobierno Local acuerda in-
coar a D C.F.S., expediente para la res-
tauración de la legalidad urbanística, por 
la realización, sin previa licencia ni orden 
de ejecución, de una losa de hormigón 
de la correa de una nueva escalera, sin 
peldaños de ladrillo cerámico, y en planta 
1ª  elevación de paredes de ladrillo panal, 
para conformar, presuntamente la caja 
de escalera, en inmueble sito en Camí 
Serratella. Asimismo se acuerda la sus-
pensión inmediata de obras. 
La JGL acuerda conceder a D J.N.S. y a 

7581/2020.
La JGL acuerda prorrogar el contrato del 
servicio municipal de limpieza de cole-
gios públicos, piscina municipal y otras 
dependencias municipales, suscrito con 
CESPA CÍA, Española de Servicios Públi-
cos Auxiliares SA , hasta el 30 de sep-
tiembre de 2020, en las mismas condi-
ciones previstas, y autorizar y disponer 
el gasto de 68.381,92 euros correspon-
diente al ejercicio de 2020 con cargo a 
la aplicación presupuestaria del ejercicio 
2020.

Dª R.M.P., la licencia de obras solicitada 
para reforma y ampliación de vivienda 
unifamiliar entre medianeras sita en C/ 
Barranquet, según proyecto básico y de 
ejecución visado CTAC , cumpliendo las 
condiciones particulares.

La Junta de Gobierno Local se da por 
enterada de las declaraciones res-
ponsables para la ejecución de obras: 
4334/2020, 4889/2020, 5584/2020, 
5913/20, 6818/2020, 6828/2020, 
7368/2020, 7470/2020, 7471/2020 y  

Junta de Gobierno Local 13-08-20
La Junta de Gobierno Local acuerda apro-
bar el expediente de contratación y  el 
pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares para la adjudicación del contrato 
de obras de “Pavimentación de la C/ Ma-
riano Benlliure y otros caminos munici-
pales” por procedimiento abierto simpli-
ficado, tramitación ordinaria y licitación 
electrónica, previéndose varios criterios 
de adjudicación cuantificables automá-
ticamente; convocando su licitación, con 
un presupuesto base de licitación de 
101.600€ (IVA incluido) También acuerda 
autorizar el gasto de 101.600€ , con cargo 
a la partida presupuestaria 2020 y publi-
car la presente resolución y el anuncio de 
la licitación en el perfil de contratante. 

La JGL acuerda conceder a Dª D.D.V., la 
licencia de obras solicitada  para repa-
ración de acometida alcantarillado en C/ 
Les Barques, siguiendo las condiciones 
particulares. 

La Junta de Gobierno Local acuerda con-
ceder a D J.M.P.P., la licencia de obras so-
licitada para vallado en inmueble sito en 
calle Tortosa siguiendo las condiciones 
particulares. 

La JGL acuerda conceder a Dª S.T.A., la li-
cencia de obras solicitada para vallado de 

parcela, en inmueble sito en Camí Serra-
tella  con las condiciones particulares. 

La Junta de Gobierno Local acuerda con-
ceder a D I.I., la licencia de obras solicitada 
e para vallado de parcela en inmueble sito 
en Camí Xurros , Polígono 34, siguiendo 
las condiciones particulares. 

La JGL se da por enterada de las decla-
raciones responsables para la ejecu-
ción de obras:6728/2020, 7220/2020, 
7311/2020 y  7338/2020

La Junta de Gobierno Local acuerda pro-
rrogar el contrato del servicio de envíos 
postales del Ayuntamiento  suscrito con 
Sociedad Estatal de Correos y Telégra-
fos SA,, hasta el 31 de agosto de 2021, 
en las mismas condiciones y autorizar 
y disponer el gasto de 26.666,67 € co-
rrespondiente al periodo de prórroga de 
2020, con cargo al vigente Presupues-
to Municipal 2020, así como autorizar y 
disponer el gasto futuro de 53.333,33 € 
correspondiente al periodo de prórroga 
del 1 de enero al 31 de agosto de 2021, 
condicionado a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente para financiar las 
obligaciones derivadas del contrato en el 
ejercicio correspondiente. 
La JGL acuerda autorizar a Dª S.S.M. la 

cesión de la concesión de la explotación 
de las instalaciones del bar del Trinque-
te municipal aprobada por acuerdo 18de 
la Junta de Gobierno Local el 14 de sep-
tiembre de 2017, a favor de D J.A.F.R., que 
quedará subrogado en todos los derechos 
y obligaciones que corresponden a la ce-
dente.

La Junta de Gobierno Local acuerda apro-
bar el expediente y la apertura del proce-
dimiento abierto simplificado, con varios 
criterios de adjudicación y tramitación 
ordinaria, para la contratación de la asis-
tencia técnica y redacción de los Planes 
de Igualdad entre mujeres y hombres y de 
Inclusión Social, creación de los canales 
de participación ciudadana y la realiza-
ción de cuatro acciones , cofinanciado por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
en el marco del Programa Operativo de 
Crecimiento Sostenible, 2014-2020, así 
como los Pliegos de Prescripciones Téc-
nicas y de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, por el presupuesto máximo de 
30.000 € IVA incluido.
También acuerda aprobar el gasto de 
30.000,00 € con cargo aplicaciones pre-
supuestarias “Edusi Plan de Igualdad” y 
“Edusi Plan de Inclusión y cohesión So-
cial’ y publicar el anuncio de licitación en 
el perfil de contratante. 

al periodo del 1 de enero al 18 de sep-
tiembre de 2021. 
La JGL acuerda prorrogar la póliza de se-
guro de la flota de los vehículos munici-
pales (Lote 4) por un año más, es decir 
hasta el 24:00hs del 12 de octubre de 
2021 adjudicado a AXA SEGUROS GE-
NERALES SA SEGUROS Y REASEGU-
ROS,  por el importe anual de 9.387,48 
€ incluidas las altas y bajas de vehículos. 

También autorizar y disponer el gasto de 
4.693,74 € correspondientes al pago del 
50% de la anualidad de 2020, y autorizar 
y disponer el gasto futuro de 4.693,74 € 
correspondientes al pago del 50% de la 
anualidad de 2021. 
La Junta de Gobierno Local acuerda con-
ceder a Dª A.V.H. la licencia de obras s 
para saneado y alicatado barandilla ex-
terior en inmueble sito en C/ Rajolí, si-

guiendo con las condiciones particulares. 

La JGL se da por enterada de las decla-
raciones responsables para la ejecu-
ción de obras: 5241/2020, 5327/2020, 
5917/2020, 6394/2020, 6756/2020, 
6798/2020, 6817/2020, 6976/2020, 
6977/2020 y 7060/2020.
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Junta de Gobierno Local 27-08-2020
La Junta de Gobierno Local acuerda modi-
ficar el contrato del servicio de realización 
de espectáculos pirotécnicos, organiza-
dos por el Ayuntamiento, adjudicado a la 
empresa PIROTECNIA MARTÍ SL , suscrito 
el 15 de marzo de 2019 y prorrogado el 
30 de enero de 2020, y dejar sin efecto 
la autorización y disposición del gasto 
acordado por la Junta de Gobierno Lo-
cal, por importe de 43.500 euros, como 
consecuencia de la modificación que se 
propone en virtud del presente acuerdo, 
y autorizar y disponer el gasto de 26.000 
euros IVA incluido, correspondiente a la 
modificación del contrato, por importe 
de 17.000 euros y por importe de 9.000 
euros. 

La JGL acuerda prorrogar por un año más, 
es decir hasta el 31 de agosto de 2021, 
el contrato del servicio de ambulancias 
para eventos taurinos, sociales, cultu-
rales o deportivos organizados o con 
participación del Ayuntamiento, que se 
realicen en el término municipal, suscrito 
con AMBULANCIAS CSA SL , en las mis-
mas condiciones , así como autorizar y 
disponer el gasto de 13.300 €, IVA al 0%, 
correspondiente al periodo de prórroga de 
2020, con cargo al vigente Presupuesto 
Municipal 2020. También acuerda autori-
zar y disponer el gasto futuro de 26.600 
€ correspondiente al periodo de prórroga 
del 1 de enero al 31 de agosto de 2021, 
condicionado a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente para financiar las 
obligaciones derivadas del contrato en el 
ejercicio correspondiente.

La Junta de Gobierno Local acuerda adju-
dicar a Grúas Tomas SL,el servicio de in-
movilización, retirada y traslado de toda 
clase de vehículos de las vías públicas del 
término municipal al depósito municipal, 
por el importe máximo anual de  85.000 
€ (IVA incluido) de conformidad con los 
pliegos reguladores de la contratación y 
la oferta presentada. También acuerda 
autorizar y disponer el gasto de 21.250  
€ correspondiente  contrato de octubre 
a diciembre de 2020,y autorizar y dispo-
ner los gastos futuros en el año 2021 de  
85.000 € y en el año 2022 de  63.750 € 
, condicionados a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente para financiar las 
obligaciones derivadas del contrato en el 
ejercicio correspondiente.

La JGL acuerda incoar a D R.A.E. y a Dª 
J.M., expediente para la restauración de 
la legalidad urbanística, por la realización, 
sin previa licencia ni orden de ejecución, 

D V.J.E.A., que procedan en el plazo de un 
mes a realizar la ejecución de varios tra-
bajos por el mal estado de conservación 
en el inmueble situado en C/ Enric Gra-
nados. 

La JGL acuerda ordenar a INICIATIVAS 
BENYMAR, SL que, dentro de plazo de un 
mes   proceda a ejecutar los trabajos de 
limpieza inmediata en el inmueble sito en 
Av Mediterráneo 41, al objeto de resta-
blecer las debidas condiciones de segu-
ridad, salubridad, ornato público y decoro 
del mismo. 

La Junta de Gobierno Local acuerda or-
denar a LANDCOMPANY 2020, SL, como 
propietario del inmueble situado en  C/ 
Juan Bautista Rochera Mingarro 14,la 
limpieza inmediata de la parcela y pos-
terior retirada de restos a vertedero en el 
plazo de un mes. 

La JGL acuerda ordenar a PROMOTORA 
DESARROLLOS URBANISTICOS AMEG 
S.L., que, dentro de plazo de un mes  pro-
ceda a ejecutar los trabajos de limpieza  
inmediata de la parcela y posterior retira-
da de restos a vertedero y el vallado que 
falta de piquetas y tela metálica en unos 5 
ml. aproximadamente, en el inmueble sito 
en C/ Isla Cabrera 4.

La Junta de Gobierno Local acuerda con-
ceder a D J.M.S.J., la licencia de obras so-
licitada para vallado en inmueble sito en 
Polígono 8 Parcela 256, siguiendo las 
condiciones particulares. 

La JGL es informada de la  sentencia núm. 
286/2020 dictada por el Juzgado Conten-
cioso-Administrativo núm. 2 de Castelló, 
la cual estima el recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto  y proceder a la 
ejecución de la misma 

La Junta de Gobierno Local se da por en-
terada de las declaraciones responsables 
para la ejecución de obras:792/2020, 
6494/2020, 7313/2020, 7506/2020, 
7559/2020 y 7632/2020.

La JGL acuerda declarar en la situación ad-
ministrativa de jubilación a la funcionaria 
de carrera Dª G.S.G., que ocupa una plaza 
de trabajadora social, con efectos del día 
31 de agosto de 2020, que será el últi-
mo día de prestación de servicios como 
funcionaria de carrera , y agradecerle los 
servicios prestados a la Corporación.

de los actos de edificación o uso del suelo 
consistentes en la elevación de la altura 
de la verja exterior de la parcela sita en 
Camí Serratella y ordenar , la suspensión 
inmediata de los actos de edificación o 
uso del suelo descritos. 

La Junta de Gobierno Local acuerda incoar 
a D I.G.V., expediente para la restauración 
de la legalidad urbanística, por la realiza-
ción, sin previa licencia ni orden de ejecu-
ción, de los actos de edificación o uso del 
suelo consistentes en la construcción de 
una pérgola de unos 10 m2 aproximada-
mente de superficie, con estructura de 
madera y techo del mismo material en 
inmueble sito en Camí Rajolí. Asimismo, 
se le concede  un plazo de dos meses  a 
contar desde la recepción del presente 
acuerdo para que solicite la oportuna li-
cencia de obras provisional, acompañan-
do la documentación oportuna.

La JGL acuerda declarar restaurada la lega-
lidad urbanística  y archivar  el expediente 
de legalidad urbanística incoado por eje-
cución de obras realizadas por Dª M.D.G.A. 
en inmueble sito C/ Baró, con la realización 
de las obras consistentes en modificación 
de fachada más anclaje de puertas y ven-
tanas; modificación y alicatado de cocina 
y baños; colocación de suelo en toda la 
vivienda y, en consecuencia, autorizar el 
reinicio de las citadas obras.

La Juna de Gobierno Local acuerda esti-
mar, parcialmente, las alegaciones for-
muladas mediante escrito presentado en 
este Ayuntamiento y conceder a D E.M.F.y 
a Dª M.J.S.L.  , un plazo de un mes, com-
putado a partir del siguiente hábil al recibo 
del presente acuerdo, para que soliciten 
de este Ayuntamiento licencia municipal 
para legalización de las obras, ejecutadas 
en C/ Juan Canos Safont, consistentes en 
la construcción en altura, con estructura 
de madera, suelo y techo de la planta pri-
mera y barandilla perimetral del mismo 
material, en una superficie aproximada 
de unos 40 m², adjuntando  la siguiente 
documentación oportuna. 

La JGL acuerda ordenar a D F.J:C.P. y a Dª 
V.F.C. que, dentro de plazo de un mes  pro-
ceda a ejecutar los trabajos de limpieza 
inmediata de la parcela y posterior retira-
da de restos a vertedero, en el inmueble 
sito en Camí Pedrera Vila-Vella. 

La Junta de Gobierno Local acuerda or-
denar a Dª M.P.E.A., Dª P.E.A., D A.E.A. y 
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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

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
SETEMBRE 2020

Almela Castillo
C/ del Raval 36 ......................................1, 12, 23
Beltrán Martinavarro
Av. de Llombai, 1 ...................................2, 13, 24
Doménech Font
C/ del Maestrat, 28 ..............................3, 14, 25
Gascó Musoles
Pl. de les Monges, 12 ..........................4, 15, 26
Lloris González
C/ del Barranquet, 25 .........................5, 16, 27
Medina Badenes
C/ del Finello, 15 ...................................6, 17, 28
Muñoz Melchor
camí d’Onda, 41 ....................................7, 18, 29
Peirats Santa Àgueda
C/ de la Tanda, 22 .................................8, 19, 30
Terrádez Fuster
C/ de Sant Vicent, 6 .................................... 9, 20
Terrádez Navarro
C/ de Federico García Lorca, 19........... 10, 21
Vèrnia Sabater
C/ del Progrés, 17 .................................... 11, 22

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
OCTUBRE 2020

Almela Castillo
C/ del Raval 36 ......................................4, 15, 26
Beltrán Martinavarro
Av. de Llombai, 1 ...................................5, 16, 27
Doménech Font
C/ del Maestrat, 28 ..............................6, 17, 28
Gascó Musoles
Pl. de les Monges, 12 ..........................7, 18, 29
Lloris González
C/ del Barranquet, 25 .........................8, 19, 30
Medina Badenes
C/ del Finello, 15 ...................................9, 20, 31
Muñoz Melchor
camí d’Onda, 41 ........................................ 10, 21
Peirats Santa Àgueda
C/ de la Tanda, 22 ..................................... 11, 22
Terrádez Fuster
C/ de Sant Vicent, 6 .............................1, 12, 23
Terrádez Navarro
C/ de Federico García Lorca, 19.......2, 13, 24
Vèrnia Sabater
C/ del Progrés, 17 ................................3, 14, 25

TAXI
TELÈFON TAXI ADAPTAT:

622 12 29 66

Informació Municipal

 



CURSOS

MILLORA A BORRIANA LES TEUES 
COMPETÈNCIES DIGITALS
Resum de les formacions que a nivell 
digital i d’informàtica s’ofereixen en 
la nostra població a diferents nivells i 
amb diferents objectius concrets, bé 
siga per l’ocupació bé siga per l’accés a 
la informació i la transparència. Això sí, 
tots ells tenen com a nexe la voluntat 
d’apropar el món informàtic a la ciu-
tadania i també que tindran lloc a les 
instal·lacions municipals

21-24 set / 19-22 oct 
“COMPETÈNCIES DIGITALS PER A 
L’OCUPACIÓ”
Parts del PC, Correu electrònic, 
Disseny digital del CV, Portals digitals 
d’ocupació.
673725893 (whatsapp)
somosparte.burriana@fisat.es

28 set – 2 oct 
“ALFABETITZACIÓ INFORMÀTICA”
Parts del PC, Correu Electrónic, 
Windows, Processador de text nivell 
bàsic, Cercar a internet, Iniciació de 
tràmits amb l’administració pública
964033037 (horari matins)
691674229 (whatsapp)
igualtat@burriana.es

Oct-juny 
“COMPETÈNCIES DIGITALS”
(nivells A1, A2 i B1 del Marc Europeu 
de referència digital)
Aplicacions movils, Signatura Digital 
i certificats, Processador de textos 
mitjà o avançat, Relació amb les 
diferents administracions nivell 
avançat, Correu electrònic, Perfil 
digital
964738920
12004850@gva.es
Telegram: @fpaviciana

5-8 oct / 13-16 oct / 26-29 oct 
“INFORMÀTICA I RELACIÓ ELECTRÒ-
NICA AMB L’ADMINISTRACIÓ
Correu electrònic, Signatura ditigal, 
certificat electrònic i Clave PIN, Perfil 
propi a les Xarxes Socials, App’s i 
Xarxes de l’Administració, Gestió 
de cites prèvies i altres tràmits en 
diferents administracions
964033037 (horari matins)
691674229 (whatsapp)
igualtat@burriana.es

INFORMACIÓ MUNICIPAL 
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NAIXEMENTS

AGOST
Àfrica Segarra Gallén
Manuel Simarro Badenes

Pedro Henrique de Jesus Sousa
Lola Forcano Melchor
Laura Armero de Las Liras

Adrià Redondo Moreno
Isarel Jaen Ivanchak
Mia Agudo Serrano

Amaya Castro Quirós 
Dylan Calvache Muchola

AGOST
JOSE OLIVER FIGUEROL ...................................................... 90
NEIL TRUJILLO CABALLERO ....................................................
M.ª CARMEN BLANCH FUSTER ......................................... 72
ANTONIO RUBIO ESTEBAN ................................................ 80
ANTONIO RENAU TRAVER ...................................................88
ANTONIO BAREA MARTINEZ ..............................................88
MARIA TERESA ROS SANDALINE .................................... 72
CARMEN BODI CHABRERA .................................................95
ANGEL VICENTE TENA PIQUERES ................................... 72

ANGELES ESTEVE CORIA ...................................................100
JOSE RAMON ARCHELOS SAURA .....................................88
MARIA GARCIA PERSONAT ................................................ 90
M.ª DOLORES MARCO MARQUES .....................................81
ANTONIO DEL OLMO CABALLERO ...................................93
VYGANDAS KASCIOKAITIS..................................................54
JOSE BLANCO CORBACHO ................................................. 90
ROSA ANA MINGARRO CANOS .........................................56
FCO JAVIER ARNAU ALFONSO ...........................................64
LUCIANA MARIN GARCIA.................................................... 80

JOSE RAMIA RICO .................................................................. 80
PATROCINIO MARZAL............................................................85
JOSEFA TRAVER CLARAMONTE ........................................67
AGUSTINA VILLANUEVA GARCIA .....................................96
MARIA AMPARO SAERA MONFORT ................................79
RAÚL BAUTISTA DOMENECH URIOS ..............................55
JOSÉ JESÚS MOYA PÉREZ ....................................................61
MATILDE MARTÍNEZ RUBIRA.............................................58

DEFUNCIONS

MATRIMONIS

AGOST
Héctor Morte Rius y Esther Miguel Casino

TELÈFONS

CSI Novenes (urgències)  ..........964 55 87 01
Hospital General Castelló  ........964 72 50 00
Hospital de la Plana  ...................964 39 97 75
Ciutat Sanitària La Fe  ................964 86 27 00
Centre de P. Familiar ..................964 55 87 08
Salut Mental  .................................964 39 07 56
Creu Roja  .......................................964 51 76 07
Hospital La Magdalena  ............964 24 44 00
Hospital Provincial  .....................964 35 97 00

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

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
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L'Ajuntament destina 13.000 euros a les 
subvencions per a projectes d'associacions i 

entitats socials

L'Ajuntament de Borriana destina 
un total de 13.000 euros a la con-
cessió de subvencions públiques 

per a projectes de promoció personal i 
social que desenvolupen associacions 
i entitats socials sense ànim lucratiu 
dirigits a sectors vulnerables de la po-
blació.
Segons s’estableix en les bases, poden 
ser beneficiàries d'aquestes ajudes les 
associacions i entitats socials sense 
ànim de lucre amb domicili social en 
el municipi o que realitzen activitats i 
projectes dirigits a la població de Bor-
riana, amb una antiguitat mínima d'un 
any des de la data de constitució.
A més, els programes han d'estar en-

Per a donar suport a les accions de promoció personal i social de sectors vulnerables de la 
població

focats a sectors de la població relacio-
nats amb l'atenció a famílies, menors 
d'edat en situació de risc o desprotec-
ció, dones, persones majors, persones 
amb diversitat funcional, minories 
ètniques, malalts crònics, persones 
immigrants, transeünts, refugiats, 
asilats, o qualsevol altre sector vul-
nerable. Només podrà presentar-se 
un projecte per associació o entitat i 
s'exclouen els projectes o programes 
d'inserció de malalts mentals per exis-
tir ja una altra convocatòria específica.
Per a la concessió de les subvencions 
s'aplicaran diferents criteris entre els 
quals es valorarà la qualitat del pro-
jecte a través de la descripció, la fo-
namentació, objectius, beneficiaris, 

activitats, temporització, recursos pro-
pis, adequació i interès de l'objectiu del 
projecte en relació a la realitat social de 
la ciutat i les necessitats que presenta.
Igualment, en l'adjudicació es tindrà 
en compte la incidència del projecte en 
persones residents de la localitat per a la 
qual cosa s’haurà de quantificar el nom-
bre de persones a què atendrà el projec-
te residents de la ciutat i quina proporció 
suposa aquesta quantitat del nombre 
total de persones ateses per l'associa-
ció o entitat social. A més, es prioritzarà 
que la població beneficiària de les actua-
cions siguen col·lectius en risc d'exclusió. 
També es tindrà en compte l'experiència 
acreditada de l'entitat i el caràcter inno-
vador del projecte.
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