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T

al com s'esperava, Sandra Candau López serà la nova Reina
Fallera de Borriana per al proper
exercici de 2022, i el dubte, quant a la
Reina Fallera Infantil de la ciutat, va
ser resolt amb l'elecció d'Ana Giménez
Fuster.
La sala de Plens municipal, amb les
mesures sanitàries adequades, va
tornar a quedar-se menuda en l'acte
de l'elecció de les reines, en què, després de la votació de les comissions
falleres, l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, va comunicar la seua
designació a les dos joves directament
per telèfon.
Després d'una setmana d'incertesa,
en què una jove va presentar la seua
candidatura a Reina Fallera i dos més
ho feren per a representar la ciutat
com a Reina Fallera Infantil, els dubtes
van ser resolts definitivament quan
l'alcaldessa des de la sala de Plens va

comunicar telefònicament, en primer
lloc a Ana Giménez, de la falla Societat
Club Ortega, que era la nova Reina Fallera Infantil de Borriana, i pocs segons
després a Sandra Candau, de la falla la
Ravalera, per a confirmar-li que havia
estat elegida per les comissions falleres com la màxima representant de les
festes josefines de 2022.

ELECCIÓ REINES
Tant els voltants com l'interior de l'Ajuntament de Borriana es van convertit en
un formiguer de gent, la gran majoria
amics, amigues i familiars de les candidates, i representants d'alguna de les 19
comissions falleres de Borriana.
La vesprada de l'elecció va començar un
camí acabada la cerimònia de la votació
per part dels presidents i presidentes
de cadascuna de les dènou comissions
falleres i de la regidora de Falles, Sara
Molina. Posteriorment, en el consistori,
l'alcaldessa de Borriana i la secretària de
l'Ajuntament van obrir l'urna i van realitzar el recompte dels vots per a conèixer
el resultat de les candidates electes.
Després de l’anunci, dos vehicles oficials
es van desplaçar als domicilis de les futures Reines Falleres i les van traslladar
a l’Ajuntament per a complir amb l’acte
de presentació davant les autoritats i la
gran família fallera, per a ser proclamades, en el termini d’un mes, com a màximes representants falleres de Borriana.

Tres joves candidates a Reines Falleres
de Borriana 2022
En acabar el termini de presentació de candidatures, es va donar a conèixer la relació de totes
les joves que aspiraven a representar Borriana en
les pròximes festes falleres 2022. Sandra Candau López de la falla Barri la Ravalera va ser l’única aspirant a Reina Fallera de Borriana, mentre
que dos xiquetes falleres van presentar la seua
candidatura a Reina Infantil, Ana Giménez Fuster
de la falla Societat Club Ortega i Alicia Martínez
Bodí de la falla Societat Centre Espanya.
Fotos: © Oscar Peris
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FALLES 2021

Unes falles especials per a la història,
segures i amb una àmplia participació

L

es Falles de 2021 s’han convertit en unes festes especials que
segons ha manifestat la regidora
de Falles i presidenta de la Junta Local
Fallera, Sara Molina, “passaran a la història”, després d'any i mig de pandèmia
i de restriccions sanitàries. Del 8 al 12
d'octubre, en unes dates excepcionals,
la ciutat ha vibrat amb els tradicionals
actes fallers, com ara la plantà de monuments, l'ofrena, les mascletaes o
la cremà, però sempre “fent cas a les
recomanacions sanitàries”, ha precisat
Molina.
El programa festiu amb les mesures
i horaris per a les celebracions es va
plantejar amb els actes a l'aire lliure
i evitant en tot moment les aglomeracions. Entre aquestes mesures, cal
destacar el desdoblament dels castells, la protecció perimetral de la cremà amb doble tancat per a separar les
comissions del públic, la ubicació de
cada comissió en llocs específics per

a evitar aglomeracions durant la mascletà o el coordinador covid en cada
comissió.
No hi havia millor manera de començar aquestes Falles que amb el merescut homenatge a Pepet de distinció com a Fill Predilecte de la ciutat. A

més, el pròleg oficial de les festes va
ser l’Anunci en què les reines, acompanyades de les corts d'honor i de les
dames de la ciutat, van recórrer els
sectors fallers, amb la suma de les
diferents comissions falleres per a finalitzar tots junts amb l'anunci de la
festa des de l'Ajuntament. En aquesta
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ció policial han descendit un 18,5% i
s'ha passat de 130 en 2019 a 106 en
2021.
Per un altre costat, les cridades per
molèsties procedents de casals fallers es van reduir un 66%, i han passat de 32 telefonades per molèsties
en 2019 a 8 en 2021, i no es va denunciar cap casal per contravindre el
decret d'alcaldia específic per a falles
ni se n'ha hagut de clausurar cap.

ocasió, en lloc del tradicional pregó, les
19 falles van actuar coralment com si
foren 19 pregoners, a través d'un vídeo que es va estrenar a la plaça Major. Els veïns i les veïnes de la ciutat
van poder seguir l'acte des del canal
local de televisió, Borriana Teve, i des
de les xarxes socials. Per a acabar, es
va llançar un castell de focs artificials.
L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep
Safont, i la regidora de Falles i presidenta de la Junta Local Fallera, Sara
Molina, han fet un balanç “molt positiu” de les Falles 2021, en què les
comissions i el món faller “ha quedat
molt satisfet”.
“Després de la dura suspensió de
2020 per l'arribada de la pandèmia,
hi havia moltes ganes de poder xalar
d'unes falles que s'han viscut amb
normalitat, encara que amb mascaretes i evitant aglomeracions”, ha
subratllat Safont, que ha precisat que
en el pla econòmic “són molt necessàries per al comerç de la ciutat i des
d’una perspectiva cultural i emocional també era imprescindible tancar
aquest capítol del cicle faller”.

Alhora, també ha ressaltat que alguns
dels canvis que s’han fet enguany
“podrien mantindre's en les pròximes
edicions de les festes” vista l'acceptació que han tingut entre les comissions, com podria ser el cas de la lectura dels premis de les falles, que cada
comissió va viure des del seu casal de
forma “molt emocionant”, per a després desfilar fins a la plaça Major per
a retrobar-se totes i recollir els banderins.
SEGURETAT
Segons l'informe estadístic de la Policia Local, durant els 5 dies de festes
es van rebre un total de 516 cridades
en la sala de comunicacions, un 19,4%
més que en les anteriors falles, les de
2019. D'aquestes telefonades, només
106 van requerir intervenció policial,
mentre que la resta (410) van ser de
caràcter informatiu. Referent a això,
els avisos que van requerir interven-

Cal recordar que la Policia Local va reforçar els torns de treball per a atendre cada acte, amb un total de 180
serveis operatius del 8 al 12 d'octubre, comptant a més amb el suport de
la Unitat Adscrita de la Policia Nacional en la Comunitat Valenciana i la col·
laboració dels membres de Protecció
Civil.
Quant a la neteja viària, durant la nit
de la cremà els 12 efectius de les brigades de neteja van treballar a contrarellotge per a netejar un total de
110 tones de residus, van utilitzar dos
excavadores i 3 camions i van aconseguir que la ciutat començara el dia
sense rastre de les falles que hores
abans copaven cada racó.
TAPÍS
El tradicional tapís va lluir a la plaça
Major en honor a la Mare de Déu de
la Misericòrdia durant el dies de celebració de les Falles, en la façana de la
basílica d'El Salvador. En aquesta ocasió, es va optar per tornar a instal·lar
el magnífic tapís dissenyat per l'ar-

Per a això, com ha explicat, es va publicar un decret municipal amb una
sèrie de mesures per a garantir la
seguretat i es van muntar sistemes
de protecció i aïllament en la cremà i
en les mascletades per a separar els
grups i evitar aglomeracions.
Molina ha destacat que “la participació ha sigut del 100% de les comissions, com en qualsevol any normal i
s'han realitzat tots els actes, tot i que
s’han adaptat a la normativa covid”.
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siguen els xiquets, xiquetes i joves
estudiants els que centren el protagonisme durant el matí.
PLANTÀ
L'ambient faller i festiu va tornar als
carrers durant la tradicional Plantà, que de forma oficial inicia els cinc
dies fallers més intensos de l'any a la
ciutat. Cinc dies seguits i sense pràcticament marge per al descans, en
què una vegada més, la tradició, l'expressió artística, la festa, la música, la
pólvora, la sàtira i la germanor es van
donar la mà per a tornar a fer d'aquesta setmana una de les més especials
de l'any.
Les Reines Falleres, Elena Pastor i
Julia López, les seues corts d'honor i
dames de la ciutat, juntament amb
l'alcaldessa, Maria Josep Safont, la regidora de Falles, Sara Molina, i altres
representants municipals i personalitats convidades a l'acte van fer el recorregut per a visitar la plantà de cadascuna de les 19 falles i es va poder
comprovar l'esforç realitzat per totes
les persones vinculades d'una forma o
tista Juan Dualde per al mes de març
passat, quan va ser penjat com a homenatge simbòlic al cicle faller interromput per la pandèmia. Dualde que
ha dissenyat al llarg de la seua carrera
fins a 31 tapissos, va confeccionar el
disseny per a recordar el XX aniversari
de la Coronació Pontifícia de la imatge
de la Mare de Déu de la Misericòrdia,
acte celebrat en 2019, i va dibuixar el
mateix guió o estendard que es va estrenar en aquell acte.
VISITA ALS CENTRES EDUCATIUS
La Reina Fallera Infantil, Julia López,
la seua cort d'honor i les dames de la
ciutat infantils acompanyades de la
presidenta de la Junta Local Fallera,
Sara Molina, i altres representants de
la Junta Local Fallera, van complir la
tradició i van visitar els centres educatius de la ciutat, el dia 8 de matí, en els
quals es va celebrar l'inici de les Falles
de forma especial, i ho van fer amb el
Trenet Faller que va recórrer la majoria dels centres educatius de Borriana.
Amb aquesta visita s'aprofita perquè
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d’una altra a la festa, que van tornar a
superar-se, en un any tan complicat,
i van aconseguir novament que els
espectaculars monuments foren el
millor reclam per a les nostres festes.
Entre altres persones, van participar
en la visita la subdelegada de Govern,
Soledad Ten, la directora territorial de
Presidència de la Generalitat Valenciana a Castelló, Eva Redondo, el president de la Diputació de Castelló, José
P. Martí, la Fallera Major de València i
la seua cort, la reina de les Festes de
Castelló i la seua cort, entre d’altres.
Al llarg del recorregut la comitiva va
poder degustar bona cosa de bunyols
que durant aquesta jornada es cuinen
i s’ofereixen a totes aquelles persones
que s'acosten a la capital de la Plana
Baixa per a gaudir de la plantà.
PREMIS
La Falla Don Bosco va aconseguir el
màxim guardó com a millor falla d'enguany, 2021, en la categoria especial,
i també va aconseguir el primer premi
de categoria especial infantil. El segon
premi d'especial va ser per a la Falla
Chicharro que també va aconseguir el
segon d'infantil.
La lectura de l'acta de la Junta Local
fallera a la sala de Plens de l'Ajuntament presidit per l'alcaldessa de
Borriana, Maria Josep Safont, la regidora de Falles i presidenta de la Junta
Local Fallera, Sara Molina, les Reines
Falleres, Elena Pastor i Julia López i
el president de la Federació de Falles,
Salvador Doménech, va comptar amb
la presència de les corts d'honor i dames de la ciutat de les reines i repre-

sentants de la Junta Local Fallera.
En aquesta ocasió, per a evitar aglomeracions, es va procedir a la lectura
de l'acta dels premis a les 17 hores des
de la sala de Plens de l'Ajuntament, un
esdeveniment que va ser retransmès
online i que van poder seguir les 19
comissions de la ciutat per a, posteriorment, a partir de les 18 hores, anar
acostant-se una a una fins a la plaça
per a arreplegar les seus banderins en
l'escenari del tapís a la plaça Major.

En la Primera categoria, el primer premi enguany ha sigut per a la Falla la
Mercè, el segon per al Barri València i
el tercer per a la Societat Centre Espanya. En la Segona categoria, els premis han recaigut, el primer en el Barri
la Vila, segon per al Barri la Ravalera,
tercer per a Barri l’Escorredor, quart
Barri Quarts de Calatrava, cinquè Rei
Jaume I, i sisè Barri la Mota.
Pel que fa als premis per a les falles
infantils de primera categoria s’han
repartit de la menra següent: el primer
a la falla del Barri la Mercé, seguida del
Barri València, Societat Club Ortega,
Barri la Mota, Barri la Vila, Barri Quarts
de Calatrava, Barri l’Escorredor i Societat Sant Josep.
El primer premi d'activitat fallera de
l'exercici 2020-2021 ha sigut per a
la falla Barri València, el segon per al
Barri la Mercè, tercer per a Don Bosco,
quart per al Barri la Vila, cinquè per a
la Societat Centre Espanya, sisè Barri
Quarts de Calatrava, setè Barri d’Onda
i vuitè per a l’Escorredor.
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components de corts d'honor i reines
falleres de Borriana d'altres anys.
A més, van participar representants
de falles d’altres municipis i de Gaiates agermanades amb alguna de las
19 comissions falleres de la ciutat, així
com una nombrosa representació de
la falla Císcar-Borriana de València,
que té una relació molt especial amb
la Junta Local Fallera de Borriana, i que
aquest any sí que ha pogut assistir a
l’ofrena en no coincidir amb les Falles
de València.

NIT DEL FOC
L’11 d'octubre a les 21h, Borriana va
xalar d'una nit en què la pólvora va ser
la protagonista, la Nit del Foc prèvia
a la cremà de les Falles 2021. El coet
d’avís, a les 21 hores amb una palmera disparada des de l'Ajuntament va
precedir el llançament de 19 castells
de focs artificials simultanis, un des
de l’emplaçament de cada comissió
fallera de la ciutat. Tots els barris de
la ciutat alhora van participar d'aquest
castell col·lectiu que va il·luminar el cel
de Borriana en una nit especial de la
setmana fallera.
OFRENA I CREMÀ
L'última jornada de Falles 2021 va
acollir la tradicional Ofrena a la Mare
de Déu de la Misericòrdia, que una
vegada més es va convertir en l'acte
més solemne i, per a moltes falleres
i fallers, el més emotiu del conjunt
d’actes de les festes josefines.
Les 19 comissions falleres de la ciutat
es van donar cita al voltant del col·legi
Salesià, des d’on es va iniciar la desfilada pels carrers principals de la ciutat
fins a arribar a la plaça Major. Una darrere de l’altra, escalonadament, van
accedir a l’escenari i van depositar les
seues flors com a ofrena a la patrona
de la ciutat, sota el tapís instal·lat en la
façana de la basílica d’El Salvador.
A més de centenars de fallers i falleres, des dels més xicotets i xicotetes
fins als més veterans, també es van
apropar a l'escenari representants de
les festes d'altres poblacions de la Co-

munitat Valenciana, entre les quals hi
havia les Bellees del Foc d'Alacant i les
seues corts, la Fallera Major Infantil de
València i la seua cort, la Reina Infantil
de Castelló i la seua cort i les Reines
i Dames de municipis com Vila-real,
Xàtiva, Dénia i Torrent, així com les

Les últimes a realitzar l'ofrena van
ser les Reines Falleres de Borriana
d’aquest any 2021, unes emocionades
i somrients Reina Infantil, Julia López, i
la Reina Fallera de Borriana, Elena Pastor, al costat de les quals, precedint-les,
anaven les Dames de la Ciutat i les
components de la Cort d'Honor 2021.
L'alcaldessa de Borriana i la regidora
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s'ha reservat per a la proclamació de
les Reines Falleres de Borriana 2022.
El calendari faller continuarà al gener
de 2022, concretament el dissabte 15,
quan tindrà lloc l'acte d'exaltació de la
Reina Fallera, Cort d'Honor i Dames de
la Ciutat, i Falleres Majors i Corts d'Honor de les comissions falleres. Al sendemà, diumenge 16, serà l'exaltació de
la Reina Fallera Infantil, Cort d'Honor i
Dames de la Ciutat, i Falleres Majors
Infantils i Corts d'Honor.
de Falles i presidenta de la Junta Local
Fallera, vestides les dos amb la indumentària fallera, van complir igualment
amb la tradició de depositar el seu ram,
immediatament abans de les Reines
Falleres, per a, tot seguit i des de l'escenari, escoltar la interpretació de la
Marxa de la Ciutat i de l'himne de la Comunitat Valenciana.
A continuació, tota la comitiva de representants falleres es van desplaçar
fins a la plaça de l'Hereu on es va disparar l'última mascletà d’aquest exercici
faller tan especial, que ha servit per a
recuperar una vegada més l'olor a pólvora i foc que no va abandonar la ciutat
fins ben entrada la matinada, quan la
cremà, el foc i la cendra, van posar definitivament el punt final a les Falles de
Borriana 2021.

tants de totes les comissions falleres
es va dissenyar el calendari dels actes
fallers previs a l'inici de les festes.
Una planificació del calendari faller
comprimida en el temps, amb tan sols
5 mesos, en què es projectaran totes
les activitats, sense anul·lar cap acte,
però amb el replantejament, l’adaptació o la reinvenció d’algun, perquè la
pandèmia encara continua present”.
L'acte d’acomiadament de les Reines
Falleres de 2020-2021 està previst
per al dissabte 27 de novembre, mentre que el diumenge 28 de novembre

La resta d’activitats que configuraran
tot el calendari faller a Borriana aniran
esbossant-se en les següents reunions
de treball de la Junta Local Fallera, en
les quals també s'aniran materialitzant
les fórmules acordades i protocols dels
actes.
Sara Molina ha volgut agrair novament
l'esforç, resistència i participació durant
el cicle faller que ha finalitzat tant a les
19 comissions falleres com a les reines,
a les corts i dames d'honor, a la Federació de Falles i a l’equip de la Junta Local
Fallera.

LES PRÒXIMES FALLES 2022
El cicle faller va acabar amb la nit de la
cremà i, amb Sant Josep a les envistes,
les comissions ja tenen la vista posada
en el ressorgiment de març de 2022,
de fet, una setmana desprès, la Junta
Local Fallera de Borriana va aprovar les
dates per a l'elecció de les Reines Falleres de 2022, Corts d'Honor i Dames de
la Ciutat, així com dels actes d’acomiadament, proclamació i exaltacions, que
se celebraran al municipi del 30 d'octubre d'enguany al gener de 2022.
En la reunió de la Junta Local Fallera de
Borriana (JLFB) presidida per la regidora
de Falles i presidenta de JLFB, Sara Molina, i amb la participació del President
de la Federació de Falles de Borriana,
Salvador Doménech, i els represenFotos: © Oscar Peris
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IES JAUME I
La Generalitat treballa amb la hipòtesi que el trasllat
al nou IES Jaume I es farà la primavera de 2023
El centre disposarà de 24 aules d'ESO, 6 de Batxillerat i 14 d'FP per a impartir fins a set
cicles formatius diferents

E

l conseller d’Educació, Cultura i
Esport, Vicent Marzà, va visitar
les obres del nou IES Jaume I de
Borriana juntament amb l’alcaldessa de
Borriana, Maria Josep Safont, el director
general d’Infraestructures Educatives,
Víctor Garcia, el director territorial de la
Conselleria a Castelló, Alfred Remolar, i
diversos representants de la comunitat
educativa de l’institut.
Les obres de construcció les assumeix
l’Ajuntament de Borriana per delegació
dins del pla Edificant amb els fons econòmics de la Conselleria d’Educació. El
passat mes de març es va iniciar l’obra
d’enderrocament i nova construcció i
s’ha previst un termini d’execució que
s’acabaria en el segon trimestre de
2023. Segons va manifestar el conseller, “invertim 13,5 milions d’euros en
la nova construcció de l’IES Jaume I de
Borriana i volem que a la primavera de
2023 estiga acabat”.
Vicent Marzà va avançar que en els
pròxims mesos “augmentarem la inversió de la Conselleria d’Educació en
la millora de més d’infraestructures
escolars de Borriana, ja que hem iniciat la tramitació d’una nova actuació via
Edificant: la reforma integral del CEE
Pla d’Hortolans”.

Actualment, Conselleria i Ajuntament
estan treballant en la memòria de l’actuació que s’ha de realitzar que determinarà el volum de la inversió necessària en aquesta nova actuació per a
renovar aquest centre públic d’Educació
Especial.
CARACTERÍSTIQUES DEL NOU IES JAUME I DE BORRIANA
El nou institut Jaume I s’està construint sobre el mateix solar que ocupava l’antic edifici, que ha estat ampliat en més de 3.000m2. El nou centre
disposarà d’instal·lacions capdavanteres en matèria d’eficiència energètica,
ja que a més d’un sistema de calefacció d’alta eficiència tindrà il·luminació
de baix consum tipus LED amb un sis-

tema d’autoregulació segons la intensitat de la llum exterior i la presència
humana dissenyat per a obtindre estalvi energètic.
Les noves instal·lacions tindran una
capacitat per a més de 1.300 alumnes
que permetran atendre les necessitats
futures d’escolarització d’un institut que
actualment atén més de 900 alumnes.
Així, tindrà 24 aules d’ESO, 6 de Batxillerat i 14 de Formació Professional per a
impartir fins a set titulacions diferents.
A més comptarà amb gimnàs, cafeteria
i tots els tallers que necessiten els títols
d’FP que s’hi ofereixen. En la nova infraestructura s’inclouen 7.304 m² d’espais
exteriors amb pistes esportives, zones
de jocs, patis, hort escolar i jardins.

AMADO GRANELL

Ximo Puig presideix l’acte d’homenatge a
Amado Granell a Borriana
El president va reivindicar el seu compromís “amb la llibertat, la democràcia i l’estat de dret”

E

l cap del Consell de la Generalitat, Ximo Puig, va presidir l’homenatge en memòria d’Amado Granell Mesado i de la seua
companyia ‘la Nueve’, que es va celebrar al CMC la Mercè a
la seua localitat natal, Borriana, i on va reivindicar el compromís
“amb la llibertat, la democràcia i l’estat de dret” de Granell, que
“no podia quedar-se orfe del reconeixement institucional que
mereix a la Comunitat Valenciana”.

També es va referir al CMC la Mercè, on es va celebrar l’acte,
“l’antic convent de la Mercè que, ha anat variant els seus usos
des d’escola pública, casa del mestre, presó després de la Guerra
Civil, ajuntament, jutjat comarcal, seu del Frente de Juventudes
i de la Sección Femenina, magatzem municipal, entre d’altres,
fins arribar, en l’actualitat, a Casa de la Cultura, que va obrir les
portes el 19 d’abril de 1991”.

En l’acte, el president va explicar que ha proposat per carta a
l’alcaldessa de París Anne Hidalgo, “filla i néta d’exiliats republicans”, que se li dedique un carrer a aquest militar valencià,
que va tindre un protagonisme destacat en l’alliberament de
la capital francesa durant la Segona Guerra Mundial, i també la
col·locació d’un bust del militar o una placa commemorativa que
recorde la seua figura en els actuals ‘Jardins dels Combatents de
la Nueve’, al costat del Sena.

En referència al tema va manifestar que una presó ara siga
una Casa de Cultura i siga també l’espai on es ret homenatge
a Amado Granell “significa que, tot i amb més lentitud del que
desitjaríem, la nostra societat va avançant cap a una normalitat
democràtica que és necessària per a anar progressant com a
poble civilitzat

La figura d’Amado Granell, va indicar, “supera l’èpica de la
guerra i s’endinsa en una esfera molt actual: la d’una opció
política oberta i respectuosa amb les llibertats públiques de
tots”.
Puig va apel·lar a la memòria com a “palanca” que ha d’ajudar
a canviar el present i a millorar el futur, perquè “recordar –ha
assenyalat– és més que reviure el passat”. “Per als demòcrates,
la lluita real per la llibertat és una batalla que hem de lluitar cada
dia”, ha indicat també el president.
L’acte va comptar també amb la intervenció de l’alcaldessa de
Borriana, Maria Josep Safont, que va fer un recordatori de la vida
d’Amado Granell “farcida de situacions i esdeveniments especialment significatius que el van portar a participar tenaçment
en activitats, tant en l’àmbit militar com en el polític, en els anys
més conflictius de la Guerra Civil Espanyola i de la 2a Guerra
Mundial”.

HEROI VALENCIÀ DEL SEGLE XX
La consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, també va intervindre i es
va referir a Amado Granell com a “heroi valencià del segle XX,
defensor de la democràcia en contra del feixisme i defensor de
la llibertat en contra de la por”.
Durant la seua intervenció, la consellera de Qualitat Democràtica ha insistit que, des de la Generalitat, s’està treballant “per
a aconseguir un territori sense fosses comunes i sense vestigis que exalten el feixisme. Volem un territori ple de dignitat de
debò i de justícia, ple de taulells com els que recorden les víctimes de l’Holocaust”.
A l’acte també van assistir nombrosos representants del govern
municipal i del Consell, el president de la Diputació de Castelló,
José Martí, la subdelegada del govern, diputats i diputades, senadors, alts càrrecs de la Generalitat i representants d’entitats
de la Memòria Històrica i de la societat civil i familiars d’Amado
Granell Mesado.
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9 D'OCTUBRE

Maria Josep Safont fa una crida a “la
unitat i al respecte” el Dia de la Comunitat
Valenciana
En l’acte institucional del 9 d’Octubre celebrat a Borriana, també es va homenatjar el
personal municipal retirat durant aquest últim any

L

’alcaldessa de Borriana, Maria
Josep Safont, en l’acte institucional del 9 d’Octubre, va fer una
crida a la unitat i al respecte, perquè
des de la diversitat, ha afirmat, “s’arriba sempre a un enriquiment” i des
de la convivència i el diàleg “es poden
aconseguir molts més beneficis que
no des de la crispació”.

Així ho va manifestat Maria Josep
Safont en la sala de Plens de l’Ajuntament de Borriana, on es va celebrar l’acte institucional del 9 d’Octubre en què, a més, la corporació va
homenatjar el personal municipal
retirat durant aquest últim any, i que
en aquesta ocasió van ser un total
de 9 persones.

En la seua intervenció, l’alcaldessa
va posar en valor el paper de la ciutadania perquè “és clau en el dia a
dia i són ells i elles els que acaben
escrivint la vertadera història de la
ciutat” i, per això, va reclamar una
vegada més “l’autonomia de les
institucions més pròximes, com els
Ajuntaments, per a poder treballar
pels seus veïns i veïnes i pel conjunt
de valencians i valencianes”.
Per a la primera edil, l’actiu “més
valuós” en l’actualitat són els veïns
i veïnes, “una ciutadania compromesa, participativa, implicada, crítica i orgullosa de ser o de viure a
Borriana”.
En la seua intervenció es va mostrar “orgullosa” com a borrianenca
i com a valenciana per ser “hereus
de les antigues Corts forals valencianes que van mantindre la seua
vigència fins al segle XVIII, en què
segons va assegurar es pot reconèixer “un primer intent d’iniciar el

9 D'OCTUBRE
camí cap al municipalisme que ens
ha portat fins on estem ara”.
Des de Borriana, va argumentar,
“una ciutat que ha format part essencial de la història i de la trajectòria cultural, social, política i econòmica del poble valencià, volem
continuar reivindicant que la nostra
gent no vol ser més que ningú, però
tampoc menys”.
A més, l’alcaldessa es va referir a
la commemoració enguany “molt
especial per les circumstàncies viscudes a la nostra ciutat” i per això
ha apel·lat a “la capacitat de reflexionar per a construir junts un espai
comú que ens permeta continuar
avançant com a poble” i, en la seua
opinió, la millor manera de continuar
avançant és, precisament, “reconèixer que qui té tota la raó són, únicament, les persones, la ciutadania”.
La primera edil va posar l’accent en
el futur, sense deixar de reivindicar
ni oblidar els nostres orígens, “a
partir de la nostra història, hem de
pensar sempre en tot el que està

per arribar, perquè el futur és una
responsabilitat compartida entre
totes les persones que formem la
nostra ciutat”.
9 PERSONES HOMENATJADES
En l’acte institucional l’alcaldessa
va imposar la insígnia de la ciutat a les 9 persones treballadores
municipals que s’han retirat en
aquest últim any, concretament
Emilio Guillén Safont, José Antonio
Andreu Amat, José Miguel Sales
Martí, Alfredo Arnau Ibáñez, Juan
Carlos Burguete Gil, Mayte Robles
Traver, José Carlos Puchol Abella,
Carmen Elvira Miró Martí i Mariano
Ayora Boix.
Al mateix temps, els va donar l’enhorabona per la seua dedicació a la ciutadania de Borriana, cadascú des del
seu lloc de treball a l’Ajuntament.
El portaveu municipal del grup de
govern, J. Ramon Monferrer, va
agrair a cadascuna de les nou persones “la dedicació i els anys que
han consagrat a treballar pels veïns i veïnes de Borriana”.

En la seua intervenció, Monferrer
va fer una emotiva i particular ressenya de cadascuna de les persones homenatjades, i va assenyalar que pocs treballs són “tan poc
agraïts com els del funcionariat”
però, alhora, pocs treballs són
“tan importants i tan gratificants
com aquest, el dels qui es dediquen a servir als altres”.
Per això, va indicar, “és tan important posar en valor el principi
fonamental que inspira l’Administració Pública, una vocació d’entrega i dedicació que fa possible
els drets de tots i totes, en una
convivència democràtica de llibertats i de benestar”.
Després de finalitzar l’acte institucional en la sala de Plens de
l’Ajuntament, van continuat els
actes de celebració en la plaça
Major amb la interpretació de la
Marxa de la Ciutat i de l’himne de
la Comunitat Valenciana per part
de la banda de la Filharmònica de
Borriana.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA
L’Agrupament Escolta Borriana celebra el 50
aniversari amb una àmplia programació especial

L

L’any que ve, 2022, l’AEB complirà cinquanta anys des que en 1972
iniciara la seua activitat dinamitzadora a nivell social

’Agrupament Escolta Borriana (l’AEB)
ha presentat la programació especial
que han preparat amb motiu del 50 aniversari de la seua creació i de dinamització
cultural, foment de la convivència i respecte
a l’entorn físic i la naturalesa. I és que l’any
vinent, 2022, l’AEB complirà cinquanta anys
des que en 1972 iniciara la seua activitat dinamitzadora a nivell social.
Un dels actuals coordinadors de l’agrupació,
Pablo Ojeda, ha sigut l’encarregat de donar a
conèixer a la sala de Plens de l’Ajuntament,
totes les activitats i projectes previstos per
a la commemoració, així com el logo i la línia estètica del 50 aniversari, acompanyat
per la regidora de l’àrea de Joventut, Lluïsa
Monferrer.
Pablo Ojeda en la seua intervenció va repassar part de la història i va posar en valor la
tasca de l’AEB, l’objectiu de la qual “sempre
s’ha centrat a formar joves i en la transmissió de valors als xiquets i les xiquetes basats
en la convivència, el respecte, la llibertat, la
responsabilitat, la naturalesa i l’oci sa i participatiu, i contribuir al seu desenvolupament
personal des del prisma de la independència
i compromesos amb la societat i amb el seu
entorn natural”.
El portaveu de l’AEB també va agraïr l’aportació de Telmo Tejedo i Hèctor pels seus dissenys d’imatge, i el suport de l’Ajuntament
de Borriana, alhora que ha desgranat la programació que durant mesos es desenvolu-

Les activitats d’aventura seran novament
protagonistes de la programació de l’aniversari amb el Sender de l’Aventura amb
activitats de muntanya i alguna sorpresa, els
dies 23 i 24 d’abril a la plaça de la Fira, amb la
col·laboració d’una empresa experta.

parà per a la commemoració i que es realitzarà des de divendres que ve i fins a finals
del pròxim any, 2022.
Així, després de la celebració del conegut
Passatge del Terror, apte per a tota classe
de públic, al Casal Jove, i la pujada familiar
al Penyagolosa el 14 de novembre, seguirà
entre novembre i desembre la creació d’un
mural col·lectiu.
Amb l’arribada de 2022, al gener, l’AEB ha
programat Joc per Borriana i l’exposició
commemorativa al claustre del CMC la Mercè que repassa l’activitat de l’AEB durant
l’últim mig segle, en la qual s’arrepleguen
centenars de moments de l’AEB tant en les
activitats realitzades a Borriana, com en les
múltiples eixides, campaments i excursions
realitzats durant 50 anys.
Ja al mes de febrer, estan previstes activitats
formatives de primers auxilis i esports de
muntanya, el dia 12 un sopar d’antics membres i l’acampada familiar el cap de setmana
del 19 i 20 de febrer, probablement a Viver.

Com a cloenda de les activitats del curs, el
14 de maig tindrà lloc el paiporta amb què
començaran a tancar-se les celebracions,
que viuran la seua traca final amb una activitat de la Càpsula del temps plena de records
que es tornaran a vore en un futur, i amb el
tradicional campament als Pirineus, en què
al llarg d’un mes desenes de xiquets i xiquetes de Borriana continuaran coneixent, respectant i estimant una mica més la natura.
Per a la celebració, l’agrupació prepara també un ampli catàleg de productes promocionals exclusius del 50 aniversari, que es podran adquirir a través d’un formulari.
Durant la presentació, la regidora de Joventut, Lluïsa Monferrer, va felicitar l’agrupació
pel seu aniversari, els ha animat a continuar
amb “el gran treball altruista de transmissió
de valors” i amb “l’impagable esforç per treballar en benefici de la joventut del municipi”.
A la presentació van assistir, a més, els regidors de Serveis Públics, Vicent Aparisi,
de Cultutra, Vicent Granel, de Sostenibilitat
Mediambiental, Bruno Arnandis, i d’Igualtat,
Maria Romero, i nombroses persones vinculades a l’AEB en diverses èpoques..

ÀREA ECONÒMICA • INTERVENCIÓ
ANUNCI
L'Ajuntament en Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 7 d’octubre de 2021, ha acordat aprovar provisionalment la modificació
de l’ordenança fiscal que es detalla a continuació:
Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Prestació de Serveis
d'Activitats Culturals i Ús d'Instal·lacions
De conformitat amb el que disposa l’article 17 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s'anuncia que l’esmentat
acord, amb tots els antecedents, queda exposat al públic en aquest

Ajuntament durant un termini de trenta dies a comptar des del dia
següent a la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la
Província, en el qual les persones interessades podran presentar les
reclamacions que estimen oportunes. Cas que no es presenten reclamacions, l’acord s'entendrà definitivament adoptat, fins aquell
moment provisional, de conformitat amb el que estableix l'article
17.3 de l'esmentada norma.
La regidora delegada d'Hisenda:

Cristina Rius Cervera
Borriana, 13 d’octubre de 2021

SANT GREGORI

Nova sentència favorable a l’Ajuntament
de Borriana sobre el projecte urbanístic
de Sant Gregori
Desestima el recurs contenciós administratiu presentat per Mercantil Inesther 2012 SL i
condemna al demandant a pagar les costes
La sentència judicial considera vàlida l’acta de replanteig i la justificació
de les despeses generals i de projectes de l’empresa

L

a justícia ha tornat a donar la raó al
projecte urbanístic de Sant Gregori i l’equip de govern municipal ha
mostrat la seua satisfacció per la nova
sentència favorable sobre el PAI més
important de la costa valenciana.
El Jutjat contenciós administratiu núm.
1 de Castelló ha desestimat el recurs
contenciós administratiu presentat
per Mercantil Inesther 2012 SL contra
l’Ajuntament de Borriana i Urbanització
Golf Sant Gregori SA.
De manera que la sentència, que condemna en costes a la recurrent, autoritza la mercantil Urbanització Golf
Sant Gregori SA perquè gire la quota 00
del projecte de Reparcel·lació del Sector
SUD T-1 Sant Gregori, en els termes
i quantia en relació a la citada quota
00 aprovada en el seu moment en les
“Bases de Cobrament en metàl·lic de la
retribució de l’urbanitzador, memòria
de quotes”.
Així mateix, en la sentència judicial es
declara que la resolució de l’Ajuntament és conforme a dret, raó per la
qual reconeix la plena legitimació a la
mercantil urbanitzadora per a girar i
notificar als propietaris afectats les
corresponents liquidacions de quotes
individualitzades per al pagament en
període voluntari.

“hauran de pagar recàrrecs per haver
seguit les línies marcades malintencionadament per algunes persones
amb certs interessos que han qüestionat constantment totes les actuacions per a paralitzar el projecte”.
segons han manifestat des de l’equip
de govern municipal, evidencia també
que “si no haguérem demanat informe extern i no haguérem autoritzat
el cobrament ara hauríem de pagar, si
més no, els interessos de demora”.
La resolució judicial suposa, segons
el parer del govern municipal, “un
nou suport per a seguir en la senda
de materialitzar el PAI més important
del litoral de la costa valenciana”, i obri
una finestra futura a l’impacte positiu
d’expectatives centrades en el turisme
i la reactivació econòmica del municipi.
Cal recordar que l’equip de govern va
apostar per desbloquejar el projecte i
per mantindre la condició d’agent urbanitzador a la mercantil Urbanització Golf Sant Gregori SA (UGSG), que
compta amb el suport de l’Associació de Propietaris Sant Gregori i ha

complit amb els requisits derivats de
l’acord transaccional aprovat al febrer
entre l’Ajuntament i la mateixa empresa.
La reactivació de Sant Gregori està
emparada per aquests dos informes
positius municipals, que n’avalen la
legalitat i el desenvolupament del
projecte pel seu impacte positiu per al
municipi, i ara també per la sentència.
A més, tots els acords plenaris adoptats des de l’11 de març de 2016
han sigut favorables a la continuació
de Sant Gregori, procés que posa de
manifest la voluntat del consistori de
vetlar pels interessos dels propietaris
i els veïns buscant les millors opcions.
L’Ajuntament de Borriana i la Urbanitzadora Golf Sant Gregori van
subscriure l’acta de replanteig, l’últim
tràmit per a poder iniciar els treballs
d’aquest projecte de dos milions de
metres quadrats, que preveu 6.000
habitatges, hotels i un camp de golf,
que s’està construint en la costa borrianenca.

Segons han valorat des de l’executiu
municipal, la sentència reconeix que
la decisió adoptada pel consistori està
totalment legitimada i, bàsicament,
“dona validesa a l’acta de replanteig i a
la justificació de les despeses generals
i de projectes de l’empresa”.
Per al govern municipal, aquesta sentència suposa que molts propietaris
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INCLUSIÓ

L’Ajuntament torna a posar en marxa
el programa d'inserció sociolaboral
‘Il·lusiona’t’
El consistori ha aconseguit una subvenció de 134.000 euros cofinançada entre la
Conselleria d’Igualtat i Polítiques inclusives i el Fons Social Europeu per a la contractació
del personal docent

U

n any més, l'Ajuntament torna
a posar en marxa el programa
d'inserció sociolaboral Il·lusiona’t, després d'aconseguir una subvenció de 134.000 euros de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives,
cofinançada al 50% pel Programa
Operatiu del Fons Social Europeu, per
a la contractació de personal docent i
altres despeses relacionades amb el
programa.
Ja s’ha iniciat el nou projecte, una vegada finalitzat el procés de selecció de
l'equip professional conformat per 10
persones. Aquesta selecció s'ha realitzat a través del servei públic d'ocupació de la Generalitat, Labora.
La primera fase consisteix en la realització d'entrevistes amb les persones
participants, derivades des de la Unitat de Treball Social dels Serveis Socials Municipals. Es tracta de 50 persones que actualment cobren la Renda
Valenciana d'Inclusió, i especialment
dones residents al barri de la Bosca,

per registrar-se una bretxa salarial
important i per ser el barri un districte
d'acció a través del Pla d'Acció per a la
Regeneració Urbana i Social del barri.
La regidora d'Inclusió, Maria Romero,
ha explicat que “aquesta és una de les
accions que emmarca el Pla d'Acció
per a revitalitzar el barri de la Bosca,
en què es visualitza amb claredat la
situació de vulnerabilitat que viuen
nombroses dones amb importants
problemes per a millorar la seua ocupabilitat i amb altes taxes d'atur, cosa
que, alhora, comporta dificultats d'inclusió en el municipi”.
Una vegada establert el diagnòstic
situacional, i en una segona fase, es
traçarà un itinerari d'inclusió personalitzat entre la persona participant i
l'equip de professionals per a encertar
en les accions que millor s'aproximen
a les necessitats i la realitat de cada
participant.
Entre les accions formatives previstes

hi ha competències transversals com
la digitalització, l'idioma, l'ofimàtica
i les habilitats de busca d'ocupació o
l'orientació laboral. A més, es facilitarà
formació adaptada a cada persona en
funció del perfil professional.
En paraules de Romero, “aquest projecte resulta beneficiós tant per a
l'ocupabilitat dels 50 participants com
per la contractació dels 10 docents
o pel benefici directe que genera en
contractar-se les prestacions i formacions a nivell local, i també pel benefici
indirecte en activar a nivell laboral i
personal a aquestes persones”.
Per a obtindre més informació sobre
el projecte, que tindrà la seu a l'edifici
de la Cambra Agrària, poden consultar
la pàgina web municipal en l'àrea
d'inclusió <https://www.burriana.es/
servicios-municipales/igualdad-einclusion>

PATRIMONI

La Setmana Internacional de l’Arquitectura
reconeix el refugi antiaeri i la casa Felis com a
referents del patrimoni local
La casa Felis és un dels pocs referents que han sobreviscut del racionalisme valencià i el
refugi destaca per la seua interessant intervenció museística

L

a casa Felis i el refugi antiaeri de
Borriana han sigut reconeguts
com a referents de l’arquitectura local en els actes amb motiu de la
Setmana Internacional de l’Arquitectura.
L’alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, i el regidor de Patrimoni,
Vicent Granel, van estar acompanyats en la visita per Ángel Pitarch,
president del CSCAE, Luis Sendra,
degà del COACV, i Iván Cabrera, director de l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de València i autor del
projecte del refugi del camí d’Onda.
El doble acte, organitzat pel Col·legi
d’Arquitectes de Castelló (CSCAE),
l’autonòmic (COACV) i el registre
Docomomo d’edificacions modernistes, va posar en relleu la importància d’aquestes estructures per la
seua rellevància arquitectònica.
LA CASA FELIS
En l’acte, es va col·locar una placa en
la façana de la casa Felis, situada al
carrer de la Mare de Déu de la Saleta cantonera amb el camí d’Onda, en
considerar-se per Docomomo com
una edificació digna de ser reconeguda per la població i conservada
per a les futures generacions.
L’edifici, un dels pocs exemples que
perduren del racionalisme valencià,
va ser construït entre 1935 i 1936,
i dissenyat per Enrique Pecourt Betés, que va ser arquitecte municipal
i creador, entre altres construccions,
del mercat municipal de Borriana o
de l’estació de Moncofa.
D’aquesta manera, Borriana ja
compta en els seus carrers amb una
placa Docomomo, una entitat que
vela per la difusió del moviment modernista a Espanya i Portugal. Doco-

momo col·loca cada any una placa en
cada província i afegeix ara la casa
Felis al seu catàleg pel seu “valor
contrastat” i la seua “excepcionalitat”.
L’edifici va ser un dels primers a assumir l’estètica del racionalisme de
línia centreeuropea, inspirat en la
modernitat industrial i les fàbriques.
Així doncs, es tracta d’una construcció que destaca pel disseny esquemàtic portat a la mínima expressió,
en què cap element desentona del
conjunt. Per això, des de l’organització de l’esdeveniment destaquen la
seua “imatge perfecta” construïda a
partir de la regularitat en els buits i
de la subtil torre que la corona.
La casa Felis, a pesar de ser un edifici que a primera vista pot passar
desapercebut, encaixonat entre altres blocs de pisos, destaca en alçar
la vista pel perímetre encorbat de
la cantonada, la particular volada i
la sobreelevació de l’edifici. Va ser
dissenyada seguint un racionalisme
d’origen pandèmic, en una època
en què es pensava que les malalties respiratòries es transmetien a
través dels bacteris que hi havia en
la pols, per la qual cosa aquest estil

minimalista buscava eliminar totes
aquelles decoracions i motlures en
què es dipositava la brutícia.
A més, aquest edifici, nou en el seu
moment, també buscava augmentar
la ventilació, alçar les plantes baixes per a allunyar-les de la humitat
i crear terrasses i cobertes planes,
tot això per a evitar la transmissió
de malalties.
La construcció, alçada en plena república, és un dels pocs exemples
de racionalisme que queden, ja que
aquest nou estil va frenar la seua
expansió amb l’arribada de la Guerra Civil i la implantació d’estils més
academicistes i decoratius amb el
primer franquisme.
EL REFUGI ANTIAERI
La visita va continuar molt a prop, en
el mateix camí d’Onda, per a conéixer la recent intervenció en el refugi
antiaeri de la Guerra Civil. Iván Cabrera, director del projecte, va explicar que aquest refugi era el més
gran de la trentena d’infraestructures subterrànies que es van construir a la ciutat per a refugiar-se dels
bombardejos.
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CULTURA

Èxit de participació en la fira del
llibre 2021
Durant tres dies, l’Ajuntament va realitzar prop de 30 activitats a l’entorn del CMC
la Mercè, entre presentacions de llibres, teatre i música
En l’apartat de presentació de llibres, la Fira del Llibre va comptar amb dènou
autores i autors que van donar a conèixer les seues obres

L

a Fira del Llibre 2021 s’ha convertit en un èxit de participació
i va ser els proppassats dies 21,
22 i 23 d’octubre la protagonista de
la tornada a la normalitat de la programació cultural de l’Ajuntament.
Una edició que es va allargar durant
tres dies i que va comptar amb prop
de 30 activitats al CMC la Mercè i
pels voltants, entre presentacions
de llibres, teatre i música.
El regidor de Cultura, Vicent Granel, ha valorat aquesta edició de la

Fira del Llibre “molt positivament,
en què totes les activitats van ser
gratuïtes i adaptades a la normativa sanitària vigent i, sobretot,
després de no haver pogut celebrar
l’edició de 2020 a causa de la pandèmia provocada pel coronavirus”.
Segons ha valorat Granel, “es van
conjugar fins a 20 presentacions i
signatures de llibres, els contacontes, l’espectacle de dansa, que va
haver de modificar-se per la pluja,
i el concert de Ramonets, que va

acollir molts espectadors pels voltants de la Mercè, amb les casetes
de les llibreries i visites guiades a
la Biblioteca Pública Municipal”,
una combinació que, a judici seu,
“anima a seguir en les pròximes
edicions en la mateixa línia que enguany”.
En aquesta edició programada per
la Regidoria de Cultura van participar la Biblioteca Pública Municipal,
el Servei d’Atenció al Desenvolupament Infantil (ADI), Copiplus, l’Edi-

CULTURA

torial Dylar, La llibreta i la llibreria
Martí.
Un dels aspectes més destacats de
la Fira va ser el de les presentacions de novetats bibliogràfiques,
que van omplir la sala habilitada en la fira per a aquesta activitat amb nombrosos visitants per
tal d’aconseguir la signatura dels
autors en el seu llibre. En aquest
apartat es va comptar amb la presència de dènou autores i autors
que van presentar les seues obres.
Entre els quals cal destacar Pedro
Cifuentes, Joan Verdegal, Josep
Usó Mañanós, Joan Garí, Joan Antoni Vicent, Joan Pla, Octavi Monsonís, Carme Rufino, Modest Barrera, Ana Vèrnia, Luis Aleixandre,
Jandro Ibáñez, Tomàs Martínez
Romero, Elena Fornàs, Pepe Llopis
Manchón, Gemma Asín, Juan Gaspar Nebot, Xavier Constant i Juan
José Lloret.

jocs i animació infantil durant l’horari d’obertura de les casetes, amb
el grup Rebombori Cultural amb
Les rondalles d’Enric Valor, l’actuació de la companyia de dansa contemporània Cienfuegos amb l’espectacle En xandall... en diferents

ubicacions de la plaça de la Mercè
i amb la col·laboració de l’alumnat
de dansa de l’Escola Municipal de
Dansa del Centre de les Arts Rafel
Martí de Viciana i, finalment, l’actuació del grup de rock per a xiquetes i xiquets Ramonets.

A més, es van programar diverses
activitats de dinamització com ara
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ESPORTS

La Comunitat Valenciana aconsegueix
el triomf en el XXV Campionat d’Espanya
per autonomies de Caiac Polo
disputat a Borriana

E

ls equips valencians de piragüisme s’han alçat per sisè any consecutiu amb la primera posició en la
classificació general del XXV Campionat
d’Espanya de Caiac Polo per autonomies, celebrat el 16 i 17 d’octubre, a la marina BurrianaNova del port de Borriana.
En el campionat, organitzat per la Federació de Piragüisme de la Comunitat
Valenciana i la Real Federació Espanyola de Piragüisme, han participat els
equips de Galícia, Andalusia, Madrid,
Múrcia, Catalunya, Castella-la Manxa
i la Comunitat Valenciana, i s’han disputat les categories masculina sènior,
femenina sènior-Iberdrola, Sub-21 i
Sub-16.
La federació de la Comunitat Valenciana ha aconseguit el primer lloc en la
categoria general, amb 174 punts, i
també la primera posició en Sub-21. A
més, ha obtingut el segon lloc en sènior
masculina i el tercer en sènior femenina i en Sub-16.
En l’acte de lliurament de trofeus van
participar l’alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, i el regidor d’Esports,
Vicent Aparisi, acompanyats pel president de la Federació de Piragüisme de
la Comunitat Valenciana, Juan Antonio
Cinto, i la directora de l’Escola de la Mar,
Diana Saura.
Durant l’acte, Safont va destacar “el
pes important que tenen els jugadors i
jugadores del Club Regates de Borriana
que juguen en la selecció autonòmica
de la Comunitat Valenciana”.

Classificacions
del campionat per
categories
SÈNIOR MASCULINA
1r Fed. Madrilenya- 46 punts
2n Fed. Comunitat Valenciana- 43 punts
3r Fed. Andalusa- 41 punts
4t Fed. Catalana- 40 punts
5è Fed. Gallega- 39 punts
6è Fed. Murciana- 38 punts
7è Fed. Castellanomanxega- 37 punts
SÈNIOR FEMENINA – IBERDROLA
1r Fed. Murciana- 46 punts
2n Fed. Gallega- 43 punts
3r Fed. Comunitat Valenciana- 41 punts
4t Fed. Madrilenya- 40 punts
5è Fed. Andalusa- 39 punts
6è Fed. Castellanomanxega- 38 punts

SUB-21
1r Fed. Comunitat Valenciana- 46 punts
2n Fed. Andalusa- 43 punts
3r Fed. Gallega- 41 punts
4t Fed. Catalana- 40 punts
5è Fed. Madrilenya- 39 punts
SUB-16
1r Fed. Gallega- 46 punts
2n Fed. Andalusa- 43 punts
3r Fed. Comunitat Valenciana- 41 punts
4t Fed. Castellanomanxega- 40 punts
5è Fed. Murciana- 39 punts
6è Fed. Madrilenya- 38 punts
7è Fed. Catalana- 37 punts
CLASSIFICACIÓ GENERAL
1r Fed. Comunitat Valenciana- 174 punts
2n Fed. Gallega- 169 punts
3r Fed. Andalusa- 166 punts

PASAREL·LA DEL CLOT

L’Ajuntament aconsegueix les
autoritzacions de la CHX i de Costes per a
la construcció de la passarel·la del Clot

E

El consistori ha rebut el permís definitiu per a mamprendre l’execució de la
passarel·la fixa que connectarà els dos marges del riu

l govern municipal de Borriana ha
rebut la resolució amb l’autorització
de la Confederació Hidrogràfica del
Xúquer (CHX), així com l’autorització de
Costes, per a les obres de construcció de la
passarel·la del Clot en la desembocadura
del riu Anna, que dóna accés a la zona de
les Terrasses, segons ha anunciat l’alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont.
L’alcaldessa ha mostrat la seua satisfacció perquè el permís de la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer i de Costes, posen fi al “llarg procés de tramitació” de les
autoritzacions necessàries per a executar
el projecte de construcció d’una passarel·la fixa de formigó que servisca per a
connectar els dos marges del riu, i que
evitarà “haver de reparar-la sempre que
queda inutilitzada pels efectes de fortes
pluges o temporals marítims, cada volta
més freqüents”.
“Hem posat totes les facilitats i tot el que
es necessita de part nostra per a agilitar
el màxim possible els permisos”, ha assegurat l’alcaldessa i ha defensat que
des de l’executiu municipal “continuarem
treballant amb totes les conselleries i
entitats implicades per a facilitar-los en
tot moment la documentació que ens requerisquen en els projectes que falten per
materialitzar”.
Amb l’execució del pont fix, ha insistit
Safont, se solucionarà definitivament
aquest problema”, i ha recordat que encara que l’Ajuntament de Borriana des de ja
fa temps té tot preparat per a mamprendre la infraestructura, el projecte ha patit
“els envits de la burocràcia” que ha alentit
la materialització d’una obra que es considera “prioritària”.
Actualment, l’única manera de creuar el
Clot a l’altura de la desembocadura és una
passarel·la de terra compactada que compleix la seua funció quan el nivell de l’aigua
és baix, però amb les crescudes per fortes

pluges, amb els temporals marítims i amb
l’augment del cabal per l’aigua registrada
en localitats de l’interior, riu amunt, acaba
destrossada. Aquesta problemàtica afecta de ple els residents de les Terrasses que
es queden pràcticament aïllats fins que el
consistori repara novament l’accés.
Per part seua, el responsable de la zona
marítima i Serveis Públics, Vicent Aparisi, ha precisat que l’inici de les obres “és
qüestió de pocs mesos, després de l’estudi geotècnic i la redacció del projecte”, i es
contempla la construcció d’una passarel·la
fixa de formigó amb un cost estimat de
més de 300.000 euros que connectarà els
dos marges del riu, amb comportes mòbils per a facilitar l’eixida de l’aigua cap a
la mar. L’estructura estarà preparada per a
suportar tant el pas de vehicles de vigilància i salvament com de vianants.
ALTRES ACTUACIONS
Així mateix, ha recordat que, recentment,
l’Ajuntament ha finalitzat les obres d’implantació de la xarxa de drenatge per a la
millora contra les inundacions en la plaça
dels Mariners i encara que aquestes actuacions “reduiran sensiblement la inundabilitat de la zona per fortes pluges”, per
si mateixes “no solucionaran el problema”,
ja que van aparellades a altres treballs en
altres zones.

Per això, ha assegurat, precisament, l’equip
de govern té planejats diversos projectes encaminats a minimitzar els efectes
de les inundacions que pateix la ciutat en
cada episodi de fortes pluges, i ha citat el
pla de construcció “d’un col·lector en l’avinguda Tarancon i Jaume I, a fi de reduir les
crescudes que també pateix el nucli urbà,
especialment la plaça de la Generalitat i
l’Escorredor, que serà mamprès en breu
Actualment, l’Ajuntament està a l’espera de l’autorització de la sol·licitud de
concessió administrativa d’ocupació de
domini públic maritimoterrestre per a la
construcció d’un sistema de drenatge
d’aigües pluvials amb la instal·lació de
dos caragols d’Arquimedes en la zona
de la Serratella, amb la finalitat d’evitar
inundacions en els habitatges per l’evacuació de les aigües pluvials a la mar en
períodes de fortes pluges.
Amb els dos caragols d’Arquimedes,
s’augmentarà considerablement la velocitat d’evacuació a la mar de les aigües
pluvials, en una zona amb una capa
freàtica molt pròxima a la superfície que
necessita un drenatge ràpid i, d’aquesta manera, s’evitaran els efectes de les
inundacions amb què han de bregar els
veïns i les veïnes d’aquesta zona del
litoral borrianenc.
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GENT GRAN

Campanya informativa de
seguretat per a persones majors

L

El consistori ha editat díptics en què s’informa dels delictes més habituals
de què solen ser víctimes les persones majors

es regidories de Seguretat i Persones Majors de l’Ajuntament de Borriana han dissenyat una campanya
informativa amb l’eslògan «si desconfia...
policia, policia!», dirigida a les persones
majors del municipi amb l’objectiu de
traslladar-los consells relacionats amb
la seua seguretat per a previndre els
delictes més habituals, i també altres
pràctiques com les tècniques comercials
agressives.
Segons ha explicat el regidor de Gent
Gran, Hilario Usó, “desgraciadament,
aquest col·lectiu sol ser objectiu de delinqüents i de persones desaprensives
que tracten d’aprofitar les circumstàncies i vulnerabilitats de les persones majors per a delinquir”.
Per part seua, el cap de la Policia Local,
Francisco Javier Catalán, ha explicat que
“no solament es tracta de previndre sobre els delictes més habituals, sinó també sobre altres pràctiques que, sense
ser sempre delictives, afecten els nostres majors, com les tècniques comercials agressives, de les quals la Policia
Local ha rebut queixes en algunes ocasions per part dels familiars d’aquestes
persones”.
De manera que, han indicat, s’han editat
uns díptics destinats a les persones majors en què s’informa dels delictes més
habituals de què solen ser víctimes, com

els robatoris pel procediment de “l’estiró”, furts o robatoris en els seus domicilis, els procediments de “l’abraçada” o
“el bes”, seguretat en la visita a entitats
bancàries i l’ús de targetes de crèdit.
També conté informació sobre els fraus
o les estafes més habituals, com els
falsos revisors del gas, les suposades
associacions que actuen a peu de carrer
per a demanar-nos diners o també, de
forma més recent, allò que s’ha anomenat “tècniques comercials agressives”.
Aquestes últimes, ha precisat la Policia
Local “mereixen un comentari a part per
la seua relativa novetat”, i per “les queixes que han suscitat per part de familiars de persones majors” i, ha advertit,
“es tracta de les tècniques comercials
que sovint limiten amb l’engany, quan
no ho fan amb l’estafa”.

De vegades, els venedors diuen ser tècnics de l’administració que tramitaran
una ajuda, una estafa en tota regla, en
altres casos “informen” sobre unes ajudes a punt d’expirar a què es pot accedir
si comprem un producte, amb manipulacions en l’oferta perquè el preu d’eixida
que indiquen és molt més alt que el real
i tracten de convèncer que la seua oferta és molt beneficiosa i aporta un gran
estalvi.
Sobretot, ha advertit la Policia Local de
Borriana, pressionen perquè se signe
l’encàrrec, perquè l’oferta o el termini de
l’ajuda pública “acaba ja”, tot això perquè
se signe la “comanda” que resulta ser
un contracte de finançament amb una
entitat financera o bancària, i queden
vinculats al contracte, encara que no
s’estiga d’acord amb el servei prestat o
el bé adquirit.
En el díptic, es tracta de previndre de
tots aquests riscs, editat per la Regidoria de Gent Gran i per la de Seguretat a
través de la Policia Local. Recorde sempre, «si desconfia... policia, policia!».
A més, dimecres 10 de novembre, a
l’Auditori municipal Juan Varea, els dos
departaments municipals han organitzat una jornada dirigida a les persones
majors de la localitat per a presentar
els díptics i, alhora, informar-los de les
situacions i delictes habituals dels quals
poden ser objectiu i explicar-los com actuar davant de cada situació.

PRESSUPOSTOS 2022

L’Ajuntament congelarà en 2022
els impostos i les taxes municipals

L

’equip municipal de govern de Borriana va traslladar a la Junta de Portaveus la seua proposta de congelar els impostos i les taxes municipals
per al pròxim exercici 2022, segons ha
anunciat l’alcaldessa de Borriana, Maria
Josep Safont.
Amb el manteniment de les ordenances i la congelació de tributs i taxes que
s’ha presentat a la Junta de Portaveus,
el govern municipal es decanta per “no
augmentar la càrrega impositiva de la
ciutadania davant la crisi”, ha assegurat
l’alcaldessa.
Així, a Borriana, en 2022 no s’augmenta
cap dels tipus impositius, com l’ICIO, l’IBI
o l’impost de vehicles, a més de mantindre sense modificacions els imports
dels rebuts de taxes municipals, com
el del fem o diferents espais culturals i
esportius, i es conserven els beneficis
fiscals i bonificacions aprovats en els últims exercicis.

Això suposarà, ha precisat Safont, un
“repte extraordinari en la gestió municipal”, perquè el Pressupost de despeses
“tindrà un augment important pels increments dels costos, que haurem d’assumir amb els mateixos ingressos per
impostos i taxes com a conseqüència de
la proposta de mantindre’ls congelats”.
L’objectiu, ha manifestat, és “mantindre
la qualitat dels serveis públics, però sense incrementar la pressió fiscal sobre els
ciutadans, amb l’objectiu de continuar
ajudant els veïns i les veïnes i totes les
activitats econòmiques de la ciutat”, i ha
assegurat que la congelació de les taxes
i impostos municipals va acompanyada
“d’un equilibri econòmic i millora de la
gestió dels recursos perquè no es vegen
perjudicats els serveis públics”.
De fet, ha manifestat l’alcaldessa, “ja
hem aplicat aquests últims anys els
beneficis fiscals que hem cregut justos,
amb criteris de capacitat econòmica,
hem equiparat totes les bonificacions

de famílies monoparentals a les que
tenien les famílies nombroses i també
hem bonificat taxes i impostos amb criteris de protecció del Medi Ambient”.
No obstant això, per a 2022, ha apuntat, cal tindre en compte l’increment
del 4,8% de l’IPC que afecta sobretot
els grans contractes de serveis i a tota
la despesa corrent municipal, i assumir
l’augment del 17% pel cost de la gestió
dels residus, de més de 438.000€.
A més, ha assenyalat, “l’important increment del capítol I, de personal, no
només per l’increment salarial del 2%
que arrepleguen els PGE i pels triennis
dels funcionaris, sinó perquè, a més,
en 2022 ens hem compromès a incrementar 7,5 professionals en els serveis
d’Atenció Primària de caràcter bàsic, per
a complir amb la ràtio establerta en la
normativa de Serveis Socials”.
ORDENANCES
Referent a les ordenances municipals
per al pròxim exercici, de manera resumida, la regidora delegada d’Hisenda,
Cristina Rius, ha assenyalat que en matèria de gestió de residus els percentatges aprovats pel Consell d’Administració
de Reciplasa, reflecteixen un increment
del cost d’un 3% addicional per les inver-

sions a realitzar en la planta d’Onda i el
3,3% d’IPC.
És a dir, ha matisat Rius, el desfasament
entre ingressos i costos per a 2022 serà al
voltant de 300.000 euros, que sumats als
que va assumir l’Ajuntament en 2021 per
la situació d’emergència per la pandèmia
resulta un total de 438.529 euros. “Una
despesa que també decidim assumir
atès que estem eixint de la crisi sanitària i
anant cap a la normalitat, però de manera
lenta i progressiva”, ha assegurat.
Pel que fa a la taxa de terrasses de bars i
restaurants, de la qual estan exempts de
pagament tots els negocis des de 14 de
març de 2020 fins al 31 de desembre de
2021, tornarà a la normalitat, “tot i que es
permetran les ampliacions d’ocupació sense tributar, limitant-les al doble de l’espai
autoritzat, per a tornar progressivament a
la situació anterior a la pandèmia”.
L’exempció de les terrasses, que ha durat 21 mesos, sumats al cànon d’ocupació d’establiments d’hostaleria en època
estival, ha suposat, segons ha valorat la
responsable municipal d’Hisenda, “una
ajuda addicional de més de 420.000
euros que han deixat d’ingressar aquest
tipus de negocis hostalers a les arques
municipals”.
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Seguimos adelante junto a l@s burrianenses
Hace apenas unas semanas Borriana vivía
en calles y plazas, después de 2 años de
espera, una explosión de música y alegría
con el retorno de nuestras Fallas. Gracias
a la vacunación, hemos podido celebrar
actos como la plantà, la ofrena o la cremà
que han hecho que, durante una semana,
nuestras calles se llenaran de personas
de aquí y de allá y, sobre todo, se ha conseguido que se reactivase la economía de
muchos sectores locales castigados por la
pandemia.
Mientras tanto, el equipo de gobierno del
Ayuntamiento seguía trabajando por nuestra conciudadanía y por su economía,
para minimizar el impacto que esta crisis
ha causado en muchas familias.
Hace unos días comenzaba la segunda
campaña en un año del Bono-comerç,
una idea aportada inicialmente, en abril
de 2020, a la mesa de trabajo por nuestra
alcaldesa, Maria Josep Safont, para reactivar el comercio local subvencionando a
la ciudadanía el 50% de las compras hasta 200€. Pero había que buscar la forma
legal para desarrollarla entre los escasos
ejemplos de otras poblaciones, y siempre
chocábamos con la legalidad, ya que no se
ajustaban a derecho.
Finalmente, pudo ser gracias a la colaboración de la Federación de Comercio de
Borriana, en convenio con la Confederació
de Comerç de la Comunitat Valenciana
que se hizo cargo de la gestión.
Fueron 200.000 euros los que destinamos a la primera edición de Bonos para
incentivar el consumo, cuya repercusión real en el comercio fue de más de
500.000€ en compras. Todo un éxito para
Borriana y un referente para otras poblaciones. Pioneros en nuestra provincia y de
los primeros en toda la Comunidad Valenciana por la magnitud de esta campaña.
Tras el éxito de la primera edición, preparamos 166.500€ para una segunda
convocatoria, esta vez en noviembre, un
mes en el que generalmente flaquean
las compras. A pesar de reservar los dos
primeros días para los que no pudieron
comprar bonos en la primera edición, los
bonos se acabaron en menos de una hora,
llegando a bloquear en algún momento el
sistema informático. Pedimos disculpas

por este colapso inicial de la plataforma
informática contratada por Confecomerç
para emitir los bonos, y les informamos
que ya se les ha exigido un informe con las
explicaciones oportunas.
Borriana ha respondido magníficamente,
como siempre, a la llamada del comercio
local, que ya está recibiendo otra inyección
directa cercana a los 500.000€.
Agoreros y Salvapatrias
Da mucha pena y dice muy poco de ellos,
que los partidos de la oposición utilicen la
respuesta masiva y positiva de la ciudadanía para despreciar la campaña, para crear miedo y confusión y para demostrar lo
poco que les importa el comercio local, con
cuya Federación han sido incapaces de
reunirse ni una sola vez para conocer de
cerca los problemas que estaba sufriendo
el comercio de nuestra ciudad.
Una oposición que día tras día dedica todo
su esfuerzo a intentar hundir los proyectos
municipales más relevantes y que pueden
beneficiar a nuestra economía, por el simple hecho de no ser ellos los que los proponen ni los que los gestionan. Sin percibir
siquiera que lanzando arengas e improperios contra estos proyectos y campañas,
lo hacen en contra de la recuperación
económica de nuestra ciudad atacando
ciegamente al futuro y al bienestar de los
burrianenses.
Lo hacen pleno tras pleno con el proyecto
de Sant Gregori, con declaraciones irresponsables para sembrar la confusión y
crispar a los vecinos; lo han hecho durante
toda la pandemia boicoteando, por ejemplo, las ayudas de 400 euros a los autóno-

mos, y lo han vuelto a hacer ahora con la
segunda campaña del Bono-comerç.
Nosotros, a seguir trabajando
Pese a ello, los socialistas seguimos gobernando al lado de nuestra conciudadanía
para minimizar el impacto de esta crisis
sanitaria y económica. A las dos campañas
exitosas del Bono-comerç, hay que sumar
más de 1.000.000€ destinados a programas de empleo para personas en paro,
otro problema agravado por la pandemia.
Hemos incrementado hasta 400.000€ las
ayudas a familias para necesidades básicas. Condonamos la ocupación de la vía
pública por terrazas a bares, restaurantes
y negocios de temporada estival, con un
ahorro por su parte de 420.000€. También se ha evitado el incremento de la tasa
de basuras que, en estos dos ejercicios,
ha supuesto que el ayuntamiento se haga
cargo de los 700.000€ de incremento del
coste. Los comercios que más han sufrido
las medidas restrictivas han podido beneficiarse de las 3 convocatorias de Ayudas
Paréntesis que este año hemos tramitado, con más de 1.300.000€ que ha cobrado cada empresario: un mínimo de 2.200€
hasta un máximo de 4.000€ por empresa
o autónomo.
Juzguen ustedes mismos quienes están
en su sitio y quienes buscan el titular fácil sin valorar las consecuencias, a costa
de desprestigiar las iniciativas municipales que sus propios compañeros en otros
ayuntamientos, como en Castellón, ponen
como ejemplo de buena gestión.
Contáctanos,
psoe@burriana.es
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Reactivar Borriana

Arribant al final del 2021 encara
tenim present la pandèmia sanitària de la COVID-19. Quasi dos anys
després de la seua aparició que va
fer paralitzar la nostra societat, la
nostra vida, els nostres negocis,
i també, els ingressos de molts
veïns i veïnes de Borriana que no
van poder obrir els seus comerços
o que va costar arrancar amb ells
després de tot allò.
És moment de seguir reactivant
l’economia i societat de la nostra
ciutat. I dic reactivar, perquè encara
que la pitjor situació l’hem passat,
falta recuperar a la nostra gent, a
la nostra economia. Arriba ara un
tercer Pla Parèntesi de recuperació dels sectors que no han tingut
ninguna ajuda fins al moment. Un
pla dotat amb quasi 260.000 euros i que serà destinat al sector
empresarial i autònom de la ciutat per a poder sumar esforços. Es
tracta del tercer pla que s’ha posat
en funcionament, i que sumarà al
voltant del milió i mig d’euros que
es destinarà per reactivar a les empreses locals de manera directa.
A les ajudes de les taxes de residus o les d’ocupació de terrasses al
carrer, ara sumem aquestes ajudes
per a que els negocis de la ciutat
seguesquen en marxa, ara més que
mai.

Ajudes directes amb el Pla Parèntesis, la segona campanya de “bonos” al comerç farà que es reactive el sector comercial de la ciutat
després de la primera campanya.
Ara són 166.000 euros els que
s’han injectat en tota la societat,
i que es transformen en el doble
amb l’aportació dels veïns i veïnes, el que suposa arribar a quasi
els 400.000 euros en compres en
el comerç de la ciutat. És la segona vegada que s’activa aquesta
campanya, ja que la primera van a
arribar a crear-se un impacte econòmic de 500.000 euros en el comerç local, un bona noticia ja que
la confiança dels veïns i veïnes de
Borriana en el nostre sector comercial és total.
I amb l’actual situació, i per a encarar el 2022, els impostos municipals es congelaran per a no
tenir ninguna pujada. El consistori
assumirà la pujada de l’impost de
recollida de residus que pertoca
per ser soci de Reciplasa, i la resta d’impostos i taxes es quedaran
igual que estaven en 2021, en
l’any de la COVID. A més, treballem per posar en marxa els primers mesos del 2022 la carpeta
tributària, que permetrà facilitar
la gestió dels pagaments a la ciutadania.

Per altra banda, en uns dies entraran en marxa cinc contractacions
per a joves menors de 30 anys, per
a 2 conserges, 1 auxiliar administratiu, 1 informàtic i un tècnic de
turisme del programa EMPUJU, i
a més, en el programa Ecovid es
contractaran 2 obrers, 1 conserge,
6 auxiliars administratius/ves, 1
periodista i 1 promotora igualtat.
Més de 15 contractacions directes amb l’ajuda de la Conselleria
d’Ocupació i Labora per al proper
any que dirigeix el nostre company
Enric Nomdedéu. A aquestes, es
sumaran les 8 contractacions que
ja es varen fer el passat mes de
juliol. Un pas important per a seguir treballant en la societat de
Borriana. I a més a més, s’ha posat
en marxa el programa Il·lusiona’t,
amb la contractació de 10 persones per a la docència, i l’atenció de
50 persones provinents de la Renta Valenciana d’Inclusió, per a la
realització d’un itinerari d’inclusió
per a totes elles. Un projecte cofinançat entre la Unió Europea i la
Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives de Mónica Oltra. Mesures encarades a la recuperació de
la ciutat.
I per últim, ja podem anunciar que
a partir del curs que ve, totes les
escoletes infantils de 2-3 anys
seran gratuïtes, gràcies a les polítiques del conseller d’Educació,
Vicent Marzà, per facilitar la conciliació, i per tant, la inserció sociolaboral.
Compromís seguirem treballant
per la gent de Borriana. Seguim
treballant per les persones, per fer
una ciutat millor, i sobretot, per
recuperar una situació que no ens
haguera agradat mai passar. Entre
totes i tots ho farem possible.
Informa’t i contacta a:
borriana.compromis.net
borriana@compromis.net
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La ilusión de liderar
Somos una ciudad orgullosa de
su historia, de quienes hicieron
grande esta tierra a base de esfuerzo y abrieron las puertas al
mar para exportar todo lo bueno
que compartimos. Somos herederos de un orgullo innato por
una identidad que nos hace únicos y que anhela la prosperidad y
las oportunidades porque somos
talento y emprendimiento.
Con este espíritu, este pasado
octubre celebrábamos la renovación de la presidencia de nuestro
partido. Con el reconocimiento
para grandes presidentes que
han llevado a este proyecto, que
es el de todos, hasta las cotas
más altas, y con la ilusión de recuperar el liderazgo que nunca
debimos perder.
Hoy es Alejandro Clausell el
que asume este reto con el deseo de compartir con toda Burriana sus problemas en aras a
resolverlos. Con el objetivo de
ser útil a los vecinos y de proyectar una ciudad ambiciosa y
afortunada, rica y próspera, que
reclama ser cabeza de tren y no
vagón de cola.
Con un equipo que entiende el
trabajo por Burriana como un
privilegio y un honor que todos
compartimos. Hoy deseamos seguir sumando por nuestra ciudad
para dejar a nuestros hijos una
ciudad de vanguardia. El liderazgo que nunca debimos perder.
Y para conseguirlo solo hace falta
escuchar a nuestros vecinos, resolver problemas triviales y encabezar proyectos de futuro hoy
ensombrecidos por la mediocridad de quienes gobiernan. No
hay deseo ni altura de miras que
fomente el desarrollo y Burriana

es, sin lugar a dudas, modelo y
ejemplo.
Desde el PP hemos reclamado
mediante una iniciativa al pleno
un plan de mejora de caminos
rurales porque creemos que la
citricultura forma parte de nuestra identidad. No hay razón para
someter a un abandono absoluto
las vías de vida que garantizan la
nómina a miles de familias que
viven del esfuerzo de sus manos. Como tampoco lo hay para
abandonar calles y avenidas que
transmiten una imagen negativa
de nuestra ciudad.
Hoy el centro de salud de Virgen
del Carmen sigue cerrado. Un
castigo para miles de familias
que han decidido instalar su domicilio habitual en la playa. Una
penitencia inmerecida para ciudadanos que siguen esperando
que el PSOE convierta sus promesas de inversión en realidad.
Porque hoy la playa sigue sin recibir un solo euro.
Fondos necesarios para proteger una fachada marítima que
debería ser un privilegio pero que
el PSOE abandona de la mano de

su socio de Compromís. El 6 de
febrero de 2020 presentábamos
una iniciativa al pleno para crear
un Foro Litoral que de la mano
de vecinos, técnicos municipales, Jefatura Provincial de Costas y representantes políticos
luchara por unos espigones que
siguen sin llegar. Pasado más
de año y medio, y pese a que la
propuesta fue aprobada como
declaración institucional, nada
se ha hecho.
Y Burriana no puede esperar
más. No puede languidecer porque quienes gobiernan tienen
cubiertas sus necesidades con
la nómina que sí o sí les cae a
final de mes mientras más de
2.500 familias siguen en la cola
del paro. Un sufrimiento acompañado por una factura de la luz
que la izquierda ha convertido en
recurso para privilegiados y que
amenaza con recrudecer en 2022
a base de una subida fiscal de
más de 4.000 millones de euros
que el Gobierno de Sánchez pretende recaudar. Hay otra forma
de hacer las cosas. Hay un futuro
próspero e ilusionante. El que entre todos vamos a conseguir.

opinió

Ni control, ni eficacia

Hay que felicitar al equipo de gobierno porque ha sacado aunque
tarde y mal, bonos para ayudar al
comercio local. Y digo tarde, porque
los primeros bonos debían haberse
sacado hace más de año y medio,
pero mas vale tarde que nunca, y
por fin aquí tenemos la segunda
emisión de bonos.
Y los ciudadanos de Burriana, muy
contentos llaman al Ayuntamiento
para informarse de como adquirirlos, y sí, les dicen que el día 2 pero
no saben la hora. (información imprecisa donde las haya)
Los pacientes ciudadanos de Burriana, realizan varios intentos desde primeras horas de la mañana
para poder acceder a la página web
y sorpresa, a las 8 de la mañana ya
estaban agotados los bonos de
100 y 200 euros y a las 12 se habían terminado todos según algunos
ciudadanos. Según la concejala de
comercio en 37 minutos se terminaron los bonos.
Con ello se demuestra que la campaña en sí hubiera sido un rotundo
éxito sino hubiera sido por la pésima gestión de la misma.
Ciudadanos que no han podido

conseguir sus bonos porque la
página se quedaba bloqueada o
lo que es peor, otros que después
de realizar el pago de la misma no
tenían bonos y se les seguía reclamando el pago de los mismos.
Descontrol e incapacidad para la
gestión, y eso que según la concejala tendrían prioridad en la compra, los ciudadanos que no habían
podido acceder a los mismos la
primera vez; aunque yo dudo que
ese control haya existido. Más bien
pienso que los bonos han sido para
los más pacientes que han insistido una y otra vez.
En fin, una lástima, porque el fin
nunca justifica los medios, y los
medios utilizados para gestionar la
campaña de bonos parece que no
han sido los más adecuados.
Pero claro ya hemos podido comprobar como se gestionan las cosas en este Ayuntamiento, solo tenemos que fijarnos en los caminos
rurales y mirar la prensa para ver
las veces que ha salido el equipo de
gobierno para decir que incrementaba la cuantía destinada al arreglo
de los mismos.
En los presupuestos del año pasa-

do, ya venían 300,000 euros para
repararlos, y la partida se incrementó con posterioridad en otros
300,000, osea, 600,000 euros
para arreglos de los mismos, cantidad importante sino fuera por el
estado de dejadez que se encuentran la mayoría de ellos.
Pero lo grave, es que a fecha de hoy,
después de casi un año de aprobación de los presupuestos, aún han
empezado las reparaciones este
mes de noviembre, justo al inicio
de la campaña citrícola, cuando
más tráfico hay y más necesarios
son estos caminos, cierra desde el
lunes 8 de noviembre hasta que finalicen las obras el camí la Pedrera
entre el cami la Coixa y Ballester.
Osea, que el que tenga que coger la
naranja por ahí ya puede esperar a
que terminen las obras, y eso que
han tenido 10 meses para hacer
los trabajos.
A mi pregunta en el pleno de porque empezaban ahora y no se ha
hecho antes de empezar la campaña, el señor Aparisi dice, que
hago esa pregunta porque yo no
gobierno, y no se lo que es, y por
tanto no me entero de lo mucho
que cuesta sacar a concurso una
obra y del procedimientos administrativo que hay que hacer.
Contestación absurda donde las
haya, pero mejor no entrar a cuestionarla, ella misma se descalifica.
Solo espero que estas reparaciones se realicen con celeridad, y
que el control sobre las mismas
sea mejor que el del desbroce de
los caminos, que los contratados
dormían bajo un árbol mientras el
concejal de vía pública no se enteraba de nada.
mariajesus.sanchis@burriana.es
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Bonos de comercio
Después de escudarse en una posible
ilegalidad de los bonos cuando la oposición se lo reclamó a principios de la
pandemia en 2020, el equipo de Gobierno terminó por copiar la idea que
otros Ayuntamientos ya estaban ejecutando.
Y no pasa nada por copiar una idea que
es buena, siempre y cuando la gestión y
ejecución también lo sea, y por desgracia, para los comercios y consumidores
de Burriana, no ha sido así.
Se podían hacer reservas, a falta de
pago, desde el domingo ya que lla página tenía habilitado el botón de compra
de la parte inferior, al realizar la reserva aparecía un mensaje del Ayuntamiento de Jijona, lo que demuestra el
poco interés por parte de la empresa a
la hora de crear la plataforma de compra de bonos, hicieron un “copia pega”
y a rodar...
Se habilitó un puesto de atención presencial para la adquisición de bonos,
que atendía a partir de las 10:00 cuando la venta online empezaba a las 9:00,
fueron incapaces de reservar bono para
garantizar que los que hasta allí se desplazasen lo hicieran en vano, es más, no
pensaron en habilitar otro puesto en la
Tenencia Alcaldía para atender a los
mayores de Poblados Marítimos, obligándoles a desplazarse hasta el centro
de Burriana, y al final para nada. Para
nada porque a las 9:00 cayó el servidor
al ser incapaz de asumir la oleada de
peticiones que se hicieron. Jijona tiene
una población que no supera los 8.000
habitantes, si dimensionaron la aplicación para Jijona era de esperar que no
funcionase para Burriana, que ronda los
35.000 habitantes.
No se entiende como, habiendo en
Burriana empresas con los medios técnicos y humanos necesarios, han contratado para la primera campaña a una
empresa de Madrid y para la segunda
a otra de Ciudad Real, demostrando
esta segunda no estar a la altura.
Los fallos se iban acumulando, y en
un momento dado, desde la página de
compra de bonos, se podían ver todos
los bonos que se iban adquiriendo. Por
un grave error de la empresa, quedaron al descubierto datos personales
de los compradores de los bonos, así
como los bonos adquiridos pudiendo
descargar e imprimir el bono.
El equipo de Gobierno debe poner en
conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos lo ocurrido,
como así le exigió el sr. Albiol, quien se
puso a disposición de la sr. Molina para
darle la información que obra en su poder.

La gestión de la 2ª campaña de bonos
ha sido desastrosa, la dejadez por parte de la edil de Comercio que no sabía ni
qué empresa gestionaba la plataforma
y la falta de un control de calidad provocó el caos en la población.
No han sido capaces de garantizar la
seguridad de los datos personales de
la población.
Sorprende el silencio de la Federación
de Comercio, que debería velar por el
interés de los comerciantes de Burriana, y sin embargo parece que actúe más
de escudero de la edil de Comercio que
de defensor de los comercios.
PAI GOLF SANT GREGORI
El pasado 13 octubre el equipo de Gobierno emitió un “panfleto” (escrito) a
modo de nota de prensa acusando a
Juan Canós y a VOX de decir falsedades,
sembrar dudas y dinamitar el proyecto,
sumándome a voces malintencionadas
para paralizar el proyecto. Sin demostrar nada.
Desde VOX siempre hemos dicho que
apostamos por SANT GREGORI, con las
máximas garantías, jurídicas y financieras.
Falsedades no hemos dicho ninguna!.
Solo ponemos en conocimiento del pleno y de la ciudadanía los errores que se
vienen produciendo en la confección de
las certificaciones de las obras, que ustedes han validado.
Les advertí que si no las modificaban
quedaban expuestos a recursos y futuros contenciosos que pudieran llegar a
anular las certificaciones.
ESTO NO ES DINAMITAR EL PROYECTO.
Es velar por los intereses del Ayuntamiento y de la Ciudadanía.
El panfleto también afirma que en la

reunión del 11 octubre aportan pruebas
“CONTUNDENTES” de que yo estaba
equivocado, y he aquí lo único que me
dieron :
¡UNA HOJA DE CALCULO CON ERRORES
EN LAS SUMAS!
Ante semejante ataque a mi persona y
mi partido sólo cabe una respuesta:
“MI ABSOLUTA RATIFICACIÓN EN LAS
PALABRAS QUE PRONUNCIÉ EN EL ÚLTIMO PLENARIO”.
También nos acusan de intentar paralizar el PAI.
¡Qué desfachatez y qué cinismo!
Dígame que Grupo Municipal ha demostrado preocupación por la lentitud
del desarrollo de los trabajos y que no
se están cumpliendo los plazos previstos?.
Quien les ha pedido que se tomen las
medidas pertinentes para solucionar
este, a nuestro juicio, grave problema?.
¿QUÉ HAN HECHO USTEDES AL RESPECTO?
¡NADA! La obra lleva una producción
acumulada cerca del 2,50% de presupuesto cuando debería ser de casi 50%
de obra ejecutada (+de 40M), sí Sra.,
Alcaldesa, porque en las certificaciones
aparece como fecha de inicio de las
obras 13/09/2019 y plazo de ejecución 48 meses.
A este paso la obra durará 320 meses,
o lo que es lo mismo 26,5 años.
¿SOMOS RESPONSABLES EN VOX POR
ESTOS RETRASOS?
Cuando alguien le señale la luna no se
fijen en el dedo, ¡fíjense en la luna!
Tomen las riendas de la gestión del PAI
en la parte que les corresponda, que es
mucha.
Ignorar la realidad no es la solución.

PLENARIS I JUNTES

Pleno Ordinario Municipal 7-10-2021

El Pleno aprueba autorizar a la empleada pública Dª M.M.S. la compatibilidad del puesto
desempeñado en este Ayuntamiento con el
de profesora asociada en la Universitat Jaume I de Castelló, de acuerdo con los criterios,
limitaciones y prohibiciones establecidos.
El Pleno aprueba , de conformidad con la
propuesta de la Alcadia Presidència y el
dictamen de la Comissió Informativa de
Par ticipació Ciutadana, mostrar su apoyo
al proyecto de instalación de un ‘Centro

de Apoyo a las ONG de rescate de la Mediterranea” CESORMED, por ser beneficioso
tanto para las ONG de rescate humanitario como para el municipio de Borriana.
El Pleno aprueba la modificación del ar tículo 9 de la Ordenanza Fiscal Reguladora
de la Tasa por Prestación de Ser vicios de
Actividades Culturales y Uso de Instalaciones, según la propuesta.
El Pleno es informado de los acuerdos

adoptados por la Junta de Gobierno Local, en las sesiones celebradas entre los
días: 26/08/2021 y 23/09/2021 , ambos
inclusivos.
El Pleno se da por enterado de las resoluciones dictadas por la Alcaldía-Presidencia obrantes en la Secret aría Municipal correspondiente al período de:
23/08/2021 AL 26/09/2021, ambos inclusivos.

Pleno Extraordinario Municipal 9-10-2021
El Pleno entrega de la insignia de oro de la ciudad de
Borriana a nueve funcionarios y funcionarias jubilados
y jubiladas durante el 2021. Por su vocación de servicio,
con motivo de su jubilación y por su dedicación a la ciudadanía de Borriana, que a través de su corporación les
felicita y les muestra el agradecimiento por su trabajo,
deseándoles que disfruten de su merecida jubilación a:
D. Emilio Guillén Safont
D. José Antonio Andreu Amat
D. José Miguel Sales Martí
D. Alfredo Arnau Ibáñez
D. Juan Carlos Burguete Gil
Dª Mayte Robles Traver
D. José Carlos Puchol Abella
Dª Carmen Elvira Miró Martí
D. Mariano Ayora Boix
Conmemoración del Día de la Comunitat Valenciana
La Alcaldesa interviene pronunciando un discurso del siguiente tenor literal:
Bon dia a tots i a totes.
Al vent, La cara al vent, El cor al vent, Les mans
al vent, Els ulls al vent, Al vent del món Tots
plens de nit Buscant la llum Buscant la pau
Buscant a déu Al vent del món La vida ens dóna
penes Ja el nàixer és un gran plor La vida pot
ser eixe plor.
Però nosaltres Al vent La cara al vent El cor al
vent Les mans al vent Els ulls al vent Al vent
del món I tots Tots plens de nit Buscant la llum
Buscant la pau Buscant a déu Al vent del món
Amb les paraules de la coneguda cançó del cantautor xativí Raimon es pot expressar el sentiment d’un poble com el valencià que, a pesar
de totes les situacions contràries viscudes, de
totes les vicissituds patides al llarg de la història (i especialment en els últims temps) sempre
ha trobat una escletxa d’esperança per poder
avançar cap a un futur en positiu.
Perquè tot el que hem viscut els borrianencs i
les borrianenques en aquestos darrers mesos
ha estat una veritable tragèdia que estem intentant superar.
Mai havíem pogut sospitar que una situació
com la que hem patit havia d’arribar a la nostra
ciutat, a la nostra comunitat, al nostre estat i al
món sencer.
I Borriana mai tornarà a ser com era abans de
març de 2020.
Però, a pesar de les circumstàncies, en tot moment hem vist la part millor de la nostra ciutadania
Borrianencs i borrianenques de totes les edats
i condicions, de tots els oficis i dedicacions han
posat (I seguiran posant) el seu esforç aportant
una part de la seua vida a intentar minimitzar
problemàtiques tan importants. I els ho hem de
tornar a agrair perquè són un exemple a seguir
per tots nosaltres i un referent de tot allò que
ha significat al llarg de la nostra història viure o
ser de Borriana
Però avui, dia Nou d’Octubre, els borrianencs i
borrianenques, juntament amb tots els valencians i les valencianes estem de festa, i és una
festa important (enguany també).
Amb la celebració de la data en què el rei Jaume I va entrar a la ciutat de València l’any 1238
recordem que al segle XIII s’obria un camí que
configuraria l’inici del nostre poble valencià.

La commemoració d’una data tan significativa
representa (també a hores d’ara) la unió, una
unió que és una realitat entre valencians i valencianes i, especialment per a nosaltres, els
veïns I veïnes de la nostra ciutat. Perquè ens
sentim identificats amb eixa història, una història que ens uneix com a poble, i que simbolitzen
Jaume I i tot el que ell significa: les lleis (els furs)
i els símbols (el penó de la conquesta o la reial
senyera).
I hem de reiterar una vegada més que som hereus orgullosos d’aquelles antigues corts forals
valencianes que van mantenir la seua vigència
fins al segle XVIII, I on es pot reconéixer un primer intent de caminar cap al municipalisme que
ens ha portat on estem ara.
Des de Borriana, una vila reial que tenia un lloc
reservat al Saló de Corts de València, una ciutat
que ha format una part essencial de la història
i de la trajectòria cultural, social, política o econòmica del nostre país, volem continuar reivindicant que la nostra gent no ha volgut mai ni
vol ara ser més que ningú però tampoc menys.
I ací és on té un paper molt important el municipalisme, el treball als ajuntaments que sempre
seran l’administració que estarà més al costat
de la gent.
Perquè al llarg de més de quaranta anys a
l’ajuntament de la nostra ciutat, com als altres, s’han anat coneixent, posant de manifest
i resolent-se el problemes dels nostres veïns i
veïnes. I eixe és el camí en què, com a representants seus, com a representants vostres, hem
de continuar avançant.
Perquè, si hem de recordar la nostra història i
les senyes d’identitat que ens defineixen com a
poble, i com a poble democràtic, però és prioritari no hem d’oblidar que la millor representació
dels nostres conciutadans és, sense cap dubte,
l’experiència en la convivència en llibertat. Una
convivència que s’ha aconseguit amb la dedicació i el treball diari de tots i de totes; de les persones que ara estem ací com a representants
municipals, però també, i sempre pensant que
és la part més important, de tota la ciutadania.
Una ciutadania compromesa, participativa, implicada, i crítica.
No podem deixar de reivindicar ni oblidar els
nostres orígens, però, sempre a partir de la
nostra història, hem de pensar sempre en el
futur, en allò que ha d’arribar, perquè eixa és la
responsabilitat compartida entre totes les persones que formem la nostra ciutat.
En un acte tan significatiu com el d’avui no puc
més que posar de manifest que ser i sentir-se
valencians en l’any 2021 comença per ser i
sentir-se borrianencs. I no me cansaré de repetir-hi. Perquè som hereus d’uns homes i unes
dones que han portat, porten I portaran amb
orgull el nom de la nostra ciutat de Borriana per
tot el món, i sobretot (I especialment) als seus
sentiments més profunds de pertinença al seu
poble.
Els veïns i veïnes de Borriana som oberts, treballadors, estem preparats i il·lusionats per poder fer avançar la nostra societat tenen en la
mà el nostre futur.
La societat que es troba en constant canvis
(com hem pogut comprovar en estos temps),
hem d’anar adaptant-nos (com a representants) a complir eixos objectius, els objectius
que ens porten les noves exigències, sempre

de la mà i amb la col·laboració de la ciutadania.
Perquè som plenament conscients que la nostra estimada Borriana no és una ciutat, un referent geogràfic o històric. Borriana comença i
acaba en cada un dels seus habitants. Perquè
Borriana està viva al cor de la seua gent.
I sí, seguirem recordant el nostre passat, la
nostra història, però hem de pensar sempre en
el futur, recordant i aprenent alhora, perquè des
de la diversitat i des de l’experiència s’arriba a
un enriquiment i des de la convivència es poden
aconseguir molts més beneficis que des de la
crispació.
Si hem avançat des d’aquell passat llunyà , hem
de ser, i ho som, capaços de reflexionar per a
construir junts un espai comú que ens permeta
seguir avançant com a poble.
I la millor manera de treballar en eixa línia I
avançar és reconéixer que qui sempre té tota la
raó és, únicament, la gent, la nostra gent.
La nostra gent és la que conforma l’actiu més
important que té Borriana. Els testimonis que
formen l’herència cultural d’una societat, com
les tradicions, els costums o l’art ha vingut
sempre de la mà i del treball de persones emprenedores i decidides.
Entre tots, gent de totes les edats, condicions,
de totes les races, hem d’arribar junts al port
compartit d’eixe demà que, vencerà les dificultats que dia a dia anirem trobant en la nostra
vida, per a aconseguir ser un poc millors.
I els que ara som els vostres representants municipals tenim moltes obligacions, la primera és
’estar sempre ací, al vostre costat perquè tenim
l’obligació a més del dret, d’exigir-nos un comportament que reforce eixa unió com a poble,
més enllà dels símbols, i que plantege i reivindique una col·laboració des de la responsabilitat
i des de l’esforç.
Continuem sabent que la situació actual és
complicada, però, i a pesar de les dificultats
que encara ens envolten, ens comprometem a
no deixar de lluitar per tot allò a què teniu dret.
I seguirem reivindicant i seguiren demanant
que a tots els efectes es reconega que les corporacions locals som majors d’edat i que per
tant exigim poder rebre el finançament que
ens pertoca i gestionar les competències que
poden millorar la vida dels nostres ciutadans i
ciutadanes.
Després de més de quaranta anys d’experiència democràtica es pot afirmar sense dubtar-ho
que ja som un poble prou madur i per això estem convençuts i convençudes que podrem
aconseguir-ho.
Enhorabona de nou a totes aquelles persones
que, avui, després d’haver oferit la seua dedicació a la ciutadania de Borriana, cadascú des
del seu lloc de treball al nostre, i una miqueta
també seu, ajuntament, arribeu a eixa etapa de
la vida que obre un futur jubilós ben guanyat
després de tants anys de treball.
Moltes gràcies per tot el que heu fet i moltes
felicitats.
I per acabar, únicament vull felicitar (com tots
els anys) els borrianencs i les borrianenques
que avui, dia Nou d’Octubre, com la resta de
pobles valencians, celebrem el nostre dia.
Moltes felicitats a tots i a totes!
I visca Borriana!
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PLENARIS I JUNTES
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 7-10-2021
La Junta de Gobierno Local acuerda autorizar
la devolución del aval numero por importe de
21.579,42 € depositado como garantía definitiva suministro de energía eléctrica a inmuebles
e instalaciones municipales, a favor de la empresa IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
La JGL acuerda aprobar la certificación final del
contrato de obras de “Reforma de local para
Centro de Atención Temprana (CAT) y dependencias de la Policía Local”, suscrita en fecha 13
de agosto de 2021, en la que se aprecia un exceso líquido de importe de obra de 15.028,03 €
(IVA incluido), y disponer el gasto de 15.028,03
€ (IVA incluido), con cargo al vigente presupuesto municipal para el ejercicio 2021.
La Junta de Gobierno Local acuerda aprobar
el expediente de contratación y pliegos de las
obras de ‘Mejora de accesos y aceras en el mercado municipal’ por procedimiento abierto simplificado, tramitación ordinaria y licitación electrónica, previéndose una pluralidad de criterios
de adjudicación evaluables mediante juicio de
valor y cuantificables automáticamente; convocando su licitación. Tamién acuerda autorizar
el gasto de 57.267,62€ (IVA incluido), con cargo
al vigente presupuesto, y publicar la resolución
y el anuncio de la licitación en el perfil de contratante.
La JGL acuerda rectificar el error material advertido en acuerdo de la Junta de Gobierno Local
relativo a la adjudicación, dado que que el precio de adjudicación resultó ser de 152.050,77
€, más 31.930,66€ de IVA al 21%, resultando
un total de 183.981,43 € (IVA incluido) y no de
183.981,42 € como señala el acuerdo.
La Junta de Gobierno Local acuerda autorizar
la devolución de la garantía definitiva por importe de 27.829,01 €, que la mercantil RAVI
OBRAS TRANSPORTES Y EXCAVACIONES SL,
tiene depositada en la Tesorería municipal para
responder de las obligaciones derivadas de la
ejecución del contrato de obras “Regeneración
urbana del barrio La Bosca y alrededores en
Burriana” cofinanciadas por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible.
La JGL acuerda autorizar la devolución de la
garantía definitiva por importe de 17.831,16 €,
que la mercantil BLUE DEC, SL, tiene depositada en la Tesorería municipal para responder de
las obligaciones derivadas de la ejecución del
contrato de obras “Adecuación del entorno de la
ermita de Sant Blai” cofinanciadas por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional en el marco del
Programa Operativo de Crecimiento Sostenible.
La Junta de Gobierno Local acuerda ordenar a
herederos de Dª V.V.M y D M.M.V, que dentro de
plazo de un mes, proceda a ejecutar los trabajos
consistentes en la limpieza inmediata de la parcela y posterior traslado de restos a vertedero y
vallado fijo estable en el inmueble sito en Cr Illa
Grossa 24, al objeto de restablecer las debidas
condiciones de seguridad, salubridad y ornato
público del mismo.
La JGL acuerda aceptar el desistimiento de la
licencia de obras concedida por acuerdo Junta de Gobierno Local de fecha 05 de agosto de
2021 para impermeabilización de cubierta y
ocupación de vía pública en inmueble sito en C/
Purisima 30. presentado por Dª M.L.S.A. y declarar concluso el procedimiento, procediendo
a su archivo sin más trámite.
La Junta de Gobierno Local acuerda proponer
a Dª F.F.M, como medida de restauración de la
legalidad urbanística vulnerada, la retirada y
demolición de las obras e instalaciones realizadas sin licencia, en Poligono 50 Parcela 27
Molinou, en suelo no urbanizable de régimen
común SNU-RC.1.
La JGL acuerda imponer a la mercantil AGUILAR
URBANA S.L., la segunda multa coercitiva por
importe único de 1.480 euros, por incumplimiento de la orden de ejecución dictada por
resolución de Alcaldía, de los trabajos necesarios para el restablecimiento de las debidas
condiciones de seguridad, salubridad y ornato
público de la parcela sita en Av Vicente Cañada
Blanch 100, consistentes en limpieza inmediata de la parcela y posterior retirada de restos
a vertedero,, así como vallado fijo y estable de

la parcela (se admite vallado con piquetas, ancladas con hormigón y por dentro de la parcela y tela metálica a una altura mínimo de 1,50
ml y máximo de 2,50 ml, pero no se admite
el vallado existente con pies de obra encima
de la acera). También acuerda comunicar a la
mercantil interesada, que mientras persista el
incumplimiento de la orden de ejecución se seguirán imponiendo multas del mismo importe
por periodos mínimos de un mes, con un máximo de diez.
La Junta de Gobierno Local acuerda imponer a
Dª R.F.M., la segunda multa coercitiva por importe único de 45 euros, por incumplimiento
de la orden de ejecución dictada por la Junta de
Gobierno Local, por la que se ordenaba la ejecución, en el plazo de un mes, de los trabajos
necesarios para restablecer las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público de la parcela sita en Camí Del Grau 209, consistentes en limpieza inmediata de la parcela,
en especial de las hierbas que invaden la acera
y posterior retirada de restos a vertedero, así
como la reparación del vallado existente, que
debe ser fijo y estable y estar anclado dentro de
la parcela. También acuerda comunicar a la interesada, que mientras persista el incumplimiento de la orden de ejecución se seguirán imponiendo multas del mismo importe por periodos
mínimos de un mes, con un máximo de diez.
La JGL acuerda rectificar, a instancia de D
J.R.L.M., el error advertido en el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de solicitud
de licencia de obras para la construcción de
vivienda unifamiliar con piscina para que se indique que la obra/licencia pertenece a la parcela
sita en la C/ Roma 13 y no C/ Roma 11.
La Junta de Gobierno Local acuerda imponer a
la mercantil AGUILAR URBANA S.L., la segunda multa coercitiva por importe único de 490
euros, por incumplimiento de la orden de ejecución dictada por resolución de Alcaldía de los
trabajos necesarios para el restablecimiento
de las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público de la parcela sita en
Av Vicente Cañada Blanch 89, consistentes en
limpieza inmediata de la parcela y posterior retirada de restos a vertedero, así como vallado
fijo y estable de la parcela (se admite vallado
con piquetas, ancladas con hormigón y por
dentro de la parcela y tela metálica a una altura
mínimo de 1,50 ml. y máximo de 2,50 ml, pero
no se admite el vallado existente con pies de
obra encima de la acera). También comunicar a
la mercantil interesada, que mientras persista
el incumplimiento de la orden de ejecución se
seguirán imponiendo multas del mismo importe por periodos mínimos de un mes, con un
máximo de diez.
La JGL acuerda desestimar las alegaciones
interpuestas por D E.C.L.y Dª A.H.M. contra el
acuerdo de la Junta de Gobierno Local por el que
se les incoa, expediente para la restauración de
la legalidad urbanística vulnerada, por la realización, sin previa licencia ni orden de ejecución,
de los actos de edificación o uso del suelo en
Camí La Cossa, 95 – Polígono 5 Parcela 15, en
parte en zona de protección de infraestructuras
y dominio público SNU-PD y el resto en suelo
no urbanizable de régimen común SNU- RC.1.
La Junta de Gobierno Local acuerda conceder a
D J.M.P.P., licencia de parcelación para segregar
de la finca, cuya superficie es de 878,18 m2s, la
parcela B, con fachada la avenida Constitución
y una superficie de suelo de 454,90 m2, quedando como resto la Parcela A, sita en la calle
Ermita de Juan Granell, número 10, con una
superficie de 423,28 m².
La Junta de Gobierno Local se da por enterada
de las declaraciones responsables para la ejecución de las obras: 5598/2021, 9232/2021,
9367/2021, 9761/2021 y 9859/2021.
La JGL acuerda aprobar el expediente para la
contratación del servicio de mantenimiento de
los equipos e instalaciones térmicas en edificios municipales de y los pliegos de Prescripciones Técnicas y de Clausulas Administrativas
Particulares, por un presupuesto anual máximo
de 62.920 € euros, IVA 21% incluido, desglosado en dos importes. También acuerda la apertura del procedimiento abierto, con varios cri-

terios de adjudicación y tramitación ordinaria,
aprobar el gasto de 15.730 euros IVA incluido,
(correspondiente al último trimestre de 2021)
con cargo al actual presupuesto, y publicar el
anuncio de licitación en el perfil de contratante.
La JGL acuerda adquirir los inmuebles con destino a calle de servicio del Colegio de educación
infantil y primaria José Iturbi, que discurre entre
la Avda. Jaume I y el camí Ecce-Homo de Burriana, suelo clasificado como urbano y calificado
de dotacional red viaria incluido en la unidad de
ejecución C-3 del Plan General de Burriana.
La Junta de Gobierno Local acuerda ordenar a
CRITERIA CAIXAHOLDING SA que, dentro de
plazo de un mes, proceda a ejecutar los trabajos
al objeto de restablecer las debidas condiciones
de seguridad, salubridad y ornato público en el
inmueble sito en Cl San Blas 58.
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 14-10-2021
La Junta de Gobierno Local acuerda incoar a D
R.G.S., expediente para la restauración de la legalidad urbanística, y ordenarle la suspensión
inmediata de los actos de edificación por la realización, sin previa licencia ni orden de ejecución, de los actos de edificación o uso del suelo
consistentes en construcción de una edificación
(donde antes había una barbacoa, trastero o
similar) con tabiques de fábrica de ladrillo que
arrancan sobre una hilada de fábrica de bloque
(tabique de fábrica de ladrillo adosado al linde y
dos tabiques transversales a este) en inmueble
sito en Travesía Sueras-Tales 10.
La JGL acuerda Iniciar las actuaciones tendentes
a la ejecución subsidiaria, a cargo de Dª J.N.R,
Dª J.M.D.S.N, D J.V.R.V., DªR.M.R.V., D M.R.V.,D
C.A.R.V., D J.M.M., D A.M.F., Dª A.M.F., D.F.M.V., D
J.C.M.V., D R.M.V., Dª M.J.B.N. , D I.B.N., D V.J.B.D.
Di.b.d y dª c.b.d., de los trabajos necesarios para
el restablecimiento de las debidas condiciones
de limpieza, salubridad y ornato público en el
solar sito en c/ Serratella 171, consistentes en
la limpieza de la parcela y posterior traslado de
restos al vertedero, así como vallado fijo y estable de la parcela; mediante la imposición de
multas coercitivas, hasta un máximo de diez,
por importe cada una de 232 €, a la vista de la
valoración efectuada por el arquitecto técnico
municipal en su informe con un presupuesto
provisional de 2.320 euros. También acuerda
imponerles la primera multa coercitiva por importe único de 232 euros, y comunicarles, que
mientras persista el incumplimiento de la orden
de ejecución se seguirán imponiendo multas
del mismo importe por periodos mínimos de un
mes, con un máximo de diez.
La Junta de Gobierno Local acuerda iniciar las
actuaciones tendentes a la ejecución subsidiaria, a cargo de Dª E.U.B., de los trabajos necesarios para el restablecimiento de las debidas
condiciones de limpieza, salubridad y ornato
público en el solar sito en Avda. Paris 8 esquina C/ Bruselas, consistentes en la limpieza
y vallado de la parcela y posterior traslado de
restos al vertedero; mediante la imposición de
multas coercitivas, hasta un máximo de diez,
por importe cada una de 210€, a la vista del
presupuesto provisional de 2.100 € de ejecución subsidiaria, según el informe del arquitecto
técnico municipal. También acuerda imponerle
la primera multa coercitiva por importe único de
210 euros, y comunicarles, que mientras persista el incumplimiento de la orden de ejecución
se seguirán imponiendo multas del mismo importe por periodos mínimos de un mes, con un
máximo de diez.
La JGL acuerda acuerda iniciar las actuaciones
tendentes a la ejecución subsidiaria, a cargo de
D J.V.M.G. y Dª V.M.G., de los trabajos necesarios
para el restablecimiento de las debidas condiciones de limpieza, salubridad y ornato público
en el solar sito en C/ Magallanes 6, consistentes
en la limpieza y vallado de la parcela y posterior
traslado de restos al vertedero; mediante la imposición de multas coercitivas, hasta un máximo de diez, por importe cada una de 140€, a la
vista de la valoración efectuada por el arquitecto
técnico municipal en su informe con un presupuesto provisional de 1.400 euros. También
acuerda imponerles la primera multa coercitiva
por importe único de 140 euros, y comunicar-
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les, que mientras persista el incumplimiento de
la orden de ejecución se seguirán imponiendo
multas del mismo importe por periodos mínimos de un mes, con un máximo de diez.
La Junta de Gobierno Local acuerda acuerda
iniciar las actuaciones tendentes a la ejecución
subsidiaria, a cargo de Dª E.C.U.V. y D J.M.M.T.,
de los trabajos necesarios para el restablecimiento de las debidas condiciones de limpieza,
salubridad y ornato público en el solar sito en
C/ Illa Grossa 16, consistentes en la la limpieza
y vallado de la parcela y posterior traslado de
restos al vertedero; mediante la imposición de
multas coercitivas, hasta un máximo de diez,
por importe cada una de 100 €, a la vista del
presupuesto provisional de ejecución subsidiaria 1.000 euros, según el informe del arquitecto
técnico municipal. También acuerda imponerles
la primera multa coercitiva por importe único de
100 euros, y comunicarles, que mientras persista el incumplimiento de la orden de ejecución
se seguirán imponiendo multas del mismo importe por periodos mínimos de un mes, con un
máximo de diez.
La JGL acuerda Suspender la tramitación de los
expedientes tendentes al restablecimiento de
la legalidad urbanística, incoados a D. P.J.G.V.,
en calidad de propietario, por la ejecución de
los actos de edificación o uso del suelo llevados a cabo sin licencia y descritos en la parte
expositiva del presente acuerdo, en Polígono
53, Parcela 239 - Camí Santa Pau , en Suelo No
Urbanizable, en parte en zona destinada a red
viaria primaria (PRV), y en parte en zona de protección de infraestructuras y dominio público
(SNUPD), hasta que el ‘Proyecto de conexiones
externas del Golf Sant Gregori’ se apruebe definitivamente.
La Junta de Gobierno Local acuerda ordenar a D
J.S.M. que, dentro de plazo de un mes, proceda
a ejecutar los trabajos consistentes en la limpieza inmediata de la parcela y posterior retirada
de restos a vertedero, en el inmueble sito en
camí Fondo, 85 (A), al objeto de restablecer las
debidas condiciones de seguridad, salubridad y
ornato público del mismo.
La JGL acuerda ordenar a D J.G.V. que, dentro de
plazo de un mes, proceda a ejecutar los trabajos
consistentes en la limpieza inmediata de la parcela y posterior retirada de restos a vertedero,
en el inmueble sito en C/ Nicosia 3, al objeto de
restablecer las debidas condiciones de seguridad, funcionalidad y habitabilidad del mismo.
La Junta de Gobierno Local acuerda conceder a D
S.F.M., una prórroga de la licencia otorgada a los
efectos de que el plazo de ejecución se amplíe
hasta en dos meses desde la fecha de la solicitud de prórroga para la apertura de zanja de
10m de longitud para canalización subterránea
de líneas eléctricas de baja tensión en inmueble
sito en C/ Barranquet 27, en relación a la licencia de obras concedida por la Junta de Gobierno
Local en fecha 21 de enero de 2021.
La JGL acuerda conceder a D.S.F.M., una prórroga de la licencia otorgada a los efectos de que
el plazo de ejecución se amplíe hasta en dos
meses desde la fecha de la solicitud de prórroga
para la apertura de zanja en vía pública para canalización subterránea de líneas de telecomunicaciones en inmueble sito en C/ Barranquet 27,
en relación a la licencia de obras concedida por
la Junta de Gobierno Local
La Junta de Gobierno Local acuerda declarar
la innecesariedad de la licencia de parcelación
solicitada por D J.L.A.F., referente a la finca correspondiente a la parcela sita en C/ Serratella 2,
con una superficie según título de propiedad de
323,00 m2 y una superficie gráfica o catastral
de 320,00 m², de conformidad con el informe del
arquitecto municipal y demás consideraciones
efectuadas en la parte expositiva del acuerdo.
La JGL acuerda denegar a D P.B.M., la licencia de
obras solicitada para obras de vallado en inmueble sito en C/ Les Alqueries, 70(A) -Polígono 25
Parcela 399, en base al informe técnico transcrito y demás consideraciones efectuadas en la
parte expositiva del acuerdo.
La Junta de Gobierno Local acuerda conceder a D
A.B., la licencia de obras solicitada para vallado
en inmueble sito en Senda l’Ullal - Polígono 24
Parcela 506, que se entiende otorgada salvo el

derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero, y que se otorga con las condiciones particulares establecidas.
La JGL acuerda conceder a D F.J.C.G., la licencia
de obras solicitada para vallado en inmueble
sito en Camí del Sedre-Polígono 45 Parcela
497, que se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero, y
que se otorga con las condiciones particulares
establecidas.
La Junta de Gobierno Local acuerda conceder
a ORANGE ESPAÑA S.A., la licencia de obras
solicitada para instalación de telecomunicaciones en Polígono 53 Parcela 260 Volanti, según
proyecto visado CTAC, que se entiende otorgada
salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del
de tercero, y que se otorga con las condiciones
particulares establecidas.
La JGL acuerda conceder a Dª M.R.V.B., la licencia
de obras solicitada para construcción de vivienda unifamiliar pareada con piscina en Calle Enrique Pecourt Betes 1D, según proyecto visado
CTAC, que se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero, y
que se otorga con las condiciones particulares
establecidas.
La Junta de Gobierno Local acuerda conceder a
RUBIO & MARQUES INVESTMENTS, S.L y a Dª
M.C.S.M.R., la licencia de obras solicitada para
vivienda unifamiliar aislada con piscina en C/
Vilavella 9, según proyecto básico aportado,
que se entiende otorgada salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio del de tercero, y que
se otorga con las condiciones particulares establecidas.
La JGL acuerda conceder a D R.G.A. y Dª L.M.R., la
licencia de obras solicitada para construcción de
vivienda unifamiliar aislada con piscina en Calle
Amado Granell Mesado 6, según proyecto visado CTAC, que se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero,
y que se otorga con las condiciones particulares
establecidas.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada
de la Sentencia Nº 237/2021 dictada por el
Juzgado Contencioso Administrativo Núm. 1
de Castellón, la cual desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por por la
representación del funcionario D J.M.P.A. contra
el ayuntamiento frente a desestimación de reducción de jornada por guarda legal, en procedimiento abreviado.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada
de la Sentencia Nº. 303/2021 dictada por el
Juzgado Contencioso Administrativo núm. 1 de
Castellón, la cual desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por mercantil
INESTHER 2012 SL contra resolución que estima recurso de reposición formulado por Urbanización Golf Sant Gregori S.A., declarando que
la citada resolución ES CONFORME A DERECHO
y condena en costas a la recurrente. Además la
sentencia autoriza a la mercantil URBANIZACIÓN GOLF SANT GREGORI SA el giro de la cuota 00 del proyecto de Reparcelación del Sector
SUR T-1 SANT GREGORI en los términos y cuantía, con respecto a la citada cuota 00 aprobados en su día en las “Bases de Cobro en metálico
de la retribución del urbanizador, memoria de
cuotas”, de la Memoria del Proyecto de Reparcelación del Sector SUR T-1 SANT GREGORI. También reconoce plena legitimación a la mercantil
URBANIZACIÓN GOLF SANT GREGORI SA para
girar y notificar a los propietarios afectados las
correspondientes liquidaciones de cuotas individualizadas para su pago en periodo voluntario.
La JGL se da por enterada de las declaraciones responsables para la ejecución de las
obras: 9332/2021, 9679/2021, 9682/2021,
9838/2021, 9984/2021, 10060/2021 y
10073/2021.
La Junta de Gobierno Local acuerda aprobar el
expediente de contratación y la apertura del
procedimiento y el pliego de cláusulas administrativas particulares para la adjudicación del
contrato de obras de “Acondicionamiento y mejora de la accesibilidad de la C/ Valencia, tramo
plaza Les Monges-Ronda Panderola”, por procedimiento abierto simplificado, tramitación ordinaria y licitación electrónica, previéndose únicamente criterios de adjudicación cuantificables

automáticamente; convocando su licitación, con
un valor estimado previsto de 112.561,98€ y un
presupuesto base de licitación de 136.200,00€,
mejorable a la baja por los licitadores. También
acuerda autorizar el gasto de 136.200€ (IVA incluido), con cargo al vigente presupuesto, y publicar la resolución y el anuncio de la licitación
en el perfil del contratante.
La Junta de Gobierno Local acuerda declarar que
la inversión de ‘Suministro de un Portal Tributario y de Padrón y su Mantenimiento para el
Ayuntamiento’, se encuentra dentro de las actuaciones aprobadas por esta unidad de gestión
Edusi, y por tanto cuentan con la financiación (al
50%) de los fondos europeos FEDER, e iniciar el
expediente para contratar el suministro e instalación de un portal tributario y de padrón y su
mantenimiento para el Ayuntamiento. También
acuerda ordenar la elaboración de los pliegos de
prescripciones técnicas y de clausulas administrativas particulares por procedimiento abierto
simplificado y tramitación ordinaria y ordenar la
correspondiente retención de crédito de 37.994
€ 21% de IVA incluido con cargo al vigente presupuesto.
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 21-10-21
La Junta de Gobierno Local acuerda aprobar el
expediente así como los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas
Particulares, para la contratación del suministro, la instalación y mantenimiento de un portal
tributario y de padrón de Borriana, enmarcado
dentro de la estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible (EDUSI); por el presupuesto máximo total de 49.392,2 euros IVA incluido, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional en el marco del Programa Operativo
de Crecimiento Sostenible. También acuerda la
apertura del procedimiento abierto simplificado,
con varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria, el gasto de 37.994 € con cargo
al actual presupuesto municipal, y publicar el
anuncio de licitación en el perfil de contratante.
La JGL acuerda adjudicar a TELECSO SL, la reforma de las instalaciones de climatización e iluminación para la mejora de la calificación energética en el Mercado municipal, cofinanciado por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el
marco del Programa Operativo de Crecimiento
Sostenible, al haber obtenido la mayor puntuación y cumplir los requisitos previstos en los
pliegos y con las condiciones de la oferta presentada, por el importe de 173.044,64 € IVA
incluido. También acuerda autorizar y disponer
el gasto de 173.044,64 €, con cargo al vigente
presupuesto, y publicar el acuerdo en el perfil
del contratante.
La Junta de Gobierno Local acuerda autorizar
la devolución del importe de 1.115,70 € depositado como garantía definitiva del servicio de
asistencia técnica para la elaboración del plan
de igualdad entre mujeres y hombres y el plan
de inclusión social del municipio, a favor de la
empresa CREAS ID SOCIAL SL.
La JGL acuerda aprobar el Plan de seguridad y
salud para la ejecución de las obras de ‘Pavimentación camí Serratella (Tramo camí la Ratlla
de Nules y camí Marge) y otros viales en Burriana’ presentado por la mercantil BECSA, SA,
empresa contratista de este Ayuntamiento
para la ejecución de dicha obra; de acuerdo con
el informe favorable presentado por el técnico
coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
La Junta de Gobierno Local acuerda desestimar
las alegaciones interpuestas por D R.F.G., contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local por
el que se le incoa, expediente para la restauración de la legalidad urbanística vulnerada, por la
realización, sin previa licencia ni orden de ejecución, de actos de edificación o uso del suelo,
realizados en Camí Llombai - Polígono 33 Parcela 279, en Suelo No Urbanizable de Régimen
Común, SNU-RC.1.
La JGL acuerda ordenar a RIALBA SL que, dentro de plazo de un mes, proceda a ejecutar los
trabajos consistentes en limpieza inmediata del
inmueble y posterior retirada de restos a vertedero, en el inmueble sito en Cr Viena 5, al objeto
de restablecer las debidas condiciones de se-
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guridad, salubridad y ornato público del mismo.
La Junta de Gobierno Local acuerda levantar la
suspensión del expediente y declarar restaurada la legalidad urbanística infringida por la
Comunidad de Propietarios Calle La Farola 6,
con la realización de las obras consistentes en
reforma de zaguán para eliminación de barreras
arquitectónicas, anulación de fosa séptica, reparación de pilares y rehabilitación de fachadas,
ejecutadas en inmueble sito en Cr la Farola 6;
al haberse legalizado las mencionadas obras
de conformidad con el informe emitido por el
Arquitecto municipal, y por lo tanto archivar el
expediente de restablecimiento de la legalidad.
La JGL acuerda iniciar las actuaciones tendentes a la ejecución subsidiaria, a cargo de herederos de Dª V.V.M. y D M.M.V., de los trabajos
necesarios para el restablecimiento de las
debidas condiciones de limpieza, salubridad y
ornato público en el solar sito en C/ Illa Gromera 4, consistentes en la limpieza de la parcela
y posterior traslado de restos al vertedero, así
como el vallado fijo y estable de la parcela (se
admite vallado con piquetas, ancladas con hormigón y por dentro de la parcela y tela metálica
a una altura de 1,5 ml); mediante la imposición
de multas coercitivas, hasta un máximo de diez,
por importe cada una de 500 €, a la vista del
presupuesto provisional de ejecución subsidiaria de 5.000 €, según el informe del Arquitecto
Técnico Municipal. También acuerda imponerles
la primera multa coercitiva por importe único de
500 euros, y comunicarles, que mientras persista el incumplimiento de la orden de ejecución
se seguirán imponiendo multas del mismo importe por periodos mínimos de un mes, con un
máximo de diez.
La Junta de Gobierno Local acuerda Iniciar las
actuaciones tendentes a la ejecución subsidiaria, a cargo de DªP.A.M., Dª M.P.E.A, D V.J.E.A., y D
A.E.A., de los trabajos necesarios para el restablecimiento de las debidas condiciones de limpieza, salubridad y ornato público en el solar sito
en C/ Serratella 116 (C/ Enric Granados, esquina con C/ Joan Reus, esquina con C/ Alqueries),
consistentes en la limpieza y vallado de la parcela y posterior traslado de restos al vertedero;
mediante la imposición de multas coercitivas,
hasta un máximo de diez, por importe cada una
de 175 €, a la vista del presupuesto provisional
1.750 € según la valoración efectuada en informe del arquitecto técnico municipal. También
acuerda imponerles la primera multa coercitiva
por importe único de 175 euros, por incumplimiento de la orden de ejecución, y comunicarles, que mientras persista el incumplimiento de
la orden de ejecución se seguirán imponiendo
multas del mismo importe por periodos mínimos de un mes, con un máximo de diez.
La JGL acuerda denegar a COOPERATIVA AGRICOLA SAN JOSE DE BURRIANA COOP.V., la licencia de obras solicitada para vallado en inmueble
sito en Polígono 22 Parcela 7 -Cami Les Tancaes, en base a las consideraciones efectuadas.
La Junta de Gobierno Local acuerda conceder a D
J.S.S. la licencia de obras solicitada para vallado
en inmueble sito en Camí La Cossa - Polígono 7
Parcelas 190 y 197, que se entiende otorgada
salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del
de tercero, y que se otorga con las condiciones
particulares establecidas.
La JGL acuerda conceder a la mercantil TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A., la licencia de obras
solicitada para la realización de una arqueta y
canalización en vía pública en C/ Bruselas 1,
para acometida de servicio de telecomunicaciones a inmueble sito en el citado emplazamiento,
que se entiende otorgada salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio del de tercero, y que
se otorga con las condiciones particulares establecidas.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada
de las declaraciones responsables para la ejecución de las obras: 347/2020, 6093/2021,
6654/2021,
9095/2021,
9456/2021,
9998/2021, 10201/2021 y 10251/2021.
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 28-10-21
La Junta de Gobierno Local acuerda adjudicar el
contrato de suministro y montaje del mobiliario

urbano para juegos en la zona infantil de la plaza de la calle Benicassim, enmarcado dentro de
la estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible
(EDUSI), al haber obtenido la mayor puntuación,
por el importe total 23.212,64 eurosde conformidad con los pliegos reguladores de la contratación y la oferta presentada. También acuerda
autorizar y disponer el gasto de 23.212,64 euros, con cargo al vigente presupuesto y publicar
este acuerdo en el perfil del contratante
La JGL acuerda prorrogar el contrato del servicio
de consultoría y asistencia técnica para la Gestión del Desarrollo Urbano Sostenible Integrada
Borriana , cofinanciado con Fondos Feder, adjudicado al Grupo Considera SL, en las mismas
condiciones que el contrato de fecha 29 de octubre de 2020, por un importe de 24.684 IVA
incluido. Autorizar y disponer el gasto de 4.114
€ IVA incluido correspondiente al período del
noviembre y diciembre de 2021, con cargo al
vigente presupuesto
La Junta de Gobierno Local acuerda conceder a
la mercantil URBAMED INFRAESTRUCTURAS,
SL, como adjudicataria del contrato de obras
de “Reforma en edificio del antiguo ambulatorio para la relocalización y concentración de
los servicios sociales y CAISS, cofinanciado por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el
marco del Programa operativo de crecimiento
sostenible, una ampliación de 30 días hábiles en
el plazo contractual de ejecución de las obras,
debiendo estar concluidas en fecha 22 de diciembre de 2021.
La JGL acuerda incoar a D H.L.T., D J.L.A. y D H.L
A., expediente para la restauración de la legalidad urbanística, por la realización, sin previa
licencia ni orden de ejecución, de actos de edificación o uso del suelo en Polígono 40 Parcela
44 Cami de Artana, en Suelo No Urbanizable
de Régimen Común, SNU-RC.1. Y ordenarles la
suspensión inmediata de dichos actos de edificación o uso del suelo.
La Junta de Gobierno Local acuerda proponer,
como medida de restauración de la legalidad urbanística vulnerada, y conforme a lo informado
por el arquitecto técnico municipal, la demolición de las edificaciones sitas en Camí La Cossa,
95 -Polígono 5 Parcela 15, en parte en zona de
protección de infraestructuras y dominio público SNU-PD y el resto en suelo no urbanizable de
régimen común SNU-RC.1.
La JGL acuerda ordenar a D E.C.B, D J.C.B., Dª
M.P.C.B., Dª M.J.I.M., Dª M.P.I.M.y Dª S.C.B. que
proceda, en el plazo de un mes, a ejecutar los
trabajos que seguidamente consistentes en
la limpieza de las parcelas, especialmente en
la zona que linda con las viviendas unifamiliares que dan a la Avda. Jaume I, y en las partes
que lindan con vía pública, y posterior retirada
de restos a vertedero, en el inmueble sito en
Cm Ecce Homo 16, al objeto de restablecer las
debidas condiciones de seguridad, salubridad y
ornato público del mismo.
La Junta de Gobierno Local acuerda ordenar a
herederos de D G.CH.M., Dª M.C.CH.CH., y a Dª
A.Ch.CH. Y Dª A.CH.CH. que, dentro de plazo de
un mes, proceda a ejecutar los trabajos consistentes en limpieza inmediata de la parcela y
posterior retirada de restos a vertedero, en el
inmueble sito en Av Jaime Chicharro 37, al objeto de restablecer las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público del mismo.
La JGL acuerda ordenar a D E.S.S., que proceda en el plazo de un mes, a la demolición de la
solera ejecutada sin licencia en Vía de Servicio
Autovía Burriana-Almassora- Polígono 48 Parcela 277, en Suelo No Urbanizable de Régimen
Común SNU-RC.1.
La Junta de Gobierno Local acuerda desestimar alegaciones formuladas formuladas por D
E.M.O., y ordenar trabajos necesarios de restablecimiento de legalidad urbanística infringida,
y que proceda en el plazo de un mes a retirar
la reja de la vivienda sita en en c/ Juan Bautista Soler, ejecutar la pared exterior para cerrar
completamente el hueco practicado y a revestirla exteriormente con enfoscado de mortero
de cemento, dejándola en adecuadas condiciones de ornato.
La JGL acuerda desestimar el recurso de reposición interpuesto por D.I.G., e imponerles la

segunda multa coercitiva por importe único de
500 euros, por incumplimiento de la orden de
restablecimiento de la legalidad urbanística infringida. Comunicar a las personas interesadas
que, mientras persista el incumplimiento de la
orden de demolición, se seguirán imponiendo
multas del mismo importe por periodos de un
mes, con un máximo de diez, y transcurrido el
plazo de cumplimiento voluntario derivado de
la última multa coercitiva impuesta, el Ayuntamiento procederá a ejecutar subsidiariamente
la orden de demolición incumplida.
La Junta de Gobierno Local acuerda imponer a Dª
M.C.L.C., la tercera multa coercitiva por importe
único de 550 euros, por incumplimiento de la
orden de demolición de las obras ejecutadas en
Partida La Jova 28, Camí Santa Pau en Suelo No
Urbanizable – SNU, y Comunicar a la interesada
que, mientras persista el incumplimiento de la
orden de demolición, se seguirán imponiendo
multas del mismo importe por periodos de un
mes, con un máximo de diez, y transcurrido el
plazo de cumplimiento voluntario derivado de
la última multa coercitiva impuesta, el Ayuntamiento procederá a ejecutar subsidiariamente
la orden de demolición incumplida.
La JGL acuerda rectificar el error advertido en el
sentido de conceder la licencia de obras solicitada para vivienda unifamiliar aislada con piscina
en Calle Vilavella 9, exclusivamente a la mercantil RUBIO & MARQUES INVESTMENTS, S.L
como promotora de las obras.
La Junta de Gobierno Local acuerda rectificar,
a instancia de Dª M.A.R.CH. el error advertido
en cuanto a la referencia catastral y número
de policía de la licencia de obras solicitada para
construcción de vivienda unifamiliar aislada y
piscina en c/ La Llum, toda vez que la obra estaba proyectada sobre una porción de parcela
segregada y al haber tramitado la declaración
catastral de segregación y cambio de titularidad
con posterioridad a la realización
La JGL acuerda conceder a D I.B.L. la licencia de
obras solicitada para derribo de vivienda sita
en C/. Mare de Déu de la Misericòrdia, según
proyecto visado CTAC, que se entiende otorgada
salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del
de tercero, y y que se otorga con las condiciones
particulares establecidas.
La Junta de Gobierno Local acuerda conceder a
la mercantil TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U., la
licencia de obras y usos provisionales solicitada para la sustitución de 7 postes de madera, 1
de hormigón, 2 riostras e instalar 6 riostras, en
Cr. Nules, 92 - Pol. 38-Parc. 79, para adaptar la
línea aérea existente al cumplimiento de la normativa MARCO, que se entiende otorgada salvo
el derecho de propiedad y sin perjuicio del de
tercero. Licencia se otorga con las condiciones
particulares establecidas.
La JGL se da por enterada de las declaraciones
responsables para la ejecución de las obras:
10189/2021, 10295/2021, 10302/2021,
10347/2021, 10348/2021 y 10669/2021.
La Junta de Gobierno Local acuerda adjudicar
a la mercantil BECSA, SAU, como empresa licitadora a cuyo favor ha recaído la propuesta
de adjudicación por ser la candidata con mejor
puntuación, el contrato de obras de “Ejecución
de diferentes muros de hormigón armado a lo
largo de la Ctra. de Nules. Tramo CV-18 con C/
Argila” por un importe de 151.812,48 euros IVA
incluido, un aumento del plazo de garantía de
la obra de 3 años y un plazo de ejecución de 3
meses; con sujeción a las condiciones del pliego y demás circunstancias fijadas en la oferta.
También acuerda autorizar y disponer el gasto
de 151.812,48 € con cargo al l vigente Presupuesto municipal para el ejercicio 2021 y publicar el acuerdo en el perfil del contratante.
La JGL acuerda adjudicar el LOTE 1: Suministro
de las telas de los vestidos y zapatos de la Corte
de Honor, Damas de la Ciudad y Reinas a VIVES
Y MARI SL,, por el importe total 10.883,95€ IVA
incluido, al haber obtenido la mayor puntuación
y cumplir los requisitos, de conformidad con los
pliegos reguladores de la contratación y la oferta presentada. También acuerda autorizar y disponer el gasto de 10.883,95€ euros con cargo al
vigente presupuesto municipal, y publicar este
acuerdo en el perfil del contratante.

INFORMACIÓ MUNICIPAL
FARMÀCIES DE GUÀRDIA
NOVEMBRE 2021

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
Moreno Tortosa
C/ de Sant Vicent, 6.................................. 10, 21
Muñoz Melchor
camí d’Onda, 41......................................... 11, 22
Peirats Santa Àgueda
C/ de la Tanda, 22..................................1, 12, 23
Terrádez Navarro
C/ de Federico García Lorca, 19.......2, 13, 24
Vernia Sabater
C/ del Progrés, 17.................................3, 14, 25
FARMÀCIES DE GUÀRDIA
DESEMBRE 2021

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

TAXI
TELÈFON TAXI ADAPTAT:
622 12 29 66
HORARIS ATENCIÓ TINÈNCIA ALCALDIA
POBLATS MARÍTIMS

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

· Dilluns. Matí. Ajuntament

HORARIS FINS A LA RATLLA

· Dimarts. 9 del matí a 13 hores Tinència Alcaldia

8.20......................... 11.20....................... 18.20................ 20.20

· Dimecres. Visita del regidor als veïns de la zona marítima
juntament amb el tècnic de Via Pública

BORRIANA·ALQUERIES SANTA BÀRBARA

· Dijous. Matí. Ajuntament

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

· Divendres 9 matí a 13 hores Tinència Alcaldia

NOMÉS DIMARTS DIA DE MERCAT
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INFORMACIÓ MUNICIPAL
NAIXEMENTS
Andreu Molina Tormos
Martina Alcalá Grau
Pepe Calpe Cervera
Youssef Farid Oqbani
Leo Fandos López
Mateo Bort Morano
Martín Prats García
Gael García Arellano
Gonzalo Picó Broch
Said El Majetni Rosell

MATRIMONIS
Elies Segarra Leganés i Clàudia Teruel Marco
Sergi Romero Abad i Ester Medina Lázaro
Adrián García Palomero i Jaquelin del Carmen Arellano Roa
Jorge Martínez Tarancón e Isabel María González Martínez
Francisco Ramos Alzallu i Cristina Bucata

DEFUNCIONS

LLANÇADORA PER A PERSONES DESOCUPADES

Si estàs en situació de desocupació pots inscriure't en la Llançadora del Pacte dels Municipis
Ceràmics, projecte gratuït que ofereix a Borriana formació en el sector ceràmic, orientació
laboral i possibilitats reals d'inserció. Obertes les inscripcions!

lanzadera@pacteceramic.es / 674 179 362

PASCUAL AGUILELLA FELIP............................................... 90
CANDIDO GIMENO BENAGES.............................................85
DOLORES FERRER BORJA....................................................87
VICENTE BELTRAN PITARCH................................................91
VICENTE LUIS VICENT VIÑES............................................ 60
JOSEFA CARDET SABATER...................................................97
MIGUEL TRILLES BALDAYO.................................................88
JOSE PASCUAL MONSONIS GUIRAL............................... 80
JOSEFINA MESADO GARCIA................................................78
ROSA BERTOLIN MILLAN.................................................... 90
TEOFILBICAN
TRIANA GONZALEZ MENERO
FERNANDO APARISI FEMENIA...........................................72
JOSE VICENTE GUINOT MOLLAR.......................................50
SAMUEL PIQUER FELIP.........................................................78
JUAN LUIS ARNANDIS PERSONAT....................................64
ROSARIO CARDA GUINOT....................................................94
JOSE MARTOS VALDERRAMA............................................ 80
TERESA GRANELL GOZALBO..............................................88
ADELAIDA LUCIA TORRES....................................................87
VICENTA LLOPICO GARCIA...................................................73
ISABEL MORENO MADERN.................................................. 74
M CARMEN MARTINEZ ORTIZ
MIGUEL SALES VILLACAMPA.............................................89
TELÈFONS

Ajuntament de Borriana ...........964 51 00 62
Tinència Alcaldia Port ................964 58 70 78
Policia Local ...................................964 51 33 11
Guàrdia Civil ...................................964 59 20 20
Jutjat .................................................964 51 01 87
Serveis Socials ..............................964 51 50 14
Casal Jove .......................................964 59 16 92
Biblioteca Municipal....................964 03 39 61
Oficina d’Activitats Culturals ...964 83 93 17
Oficina de Turisme ......................964 57 07 53
P. Poliesportiu M ..........................964 59 10 02
Piscina Municipal .........................964 59 14 00
INSS ..................................................964 51 28 54
Agència Ocupació i Des. ............964 03 30 37
Ecoparc Municipal .......................628 49 10 88
CAP....................................................964 51 25 25
CEAM
(C. Especialitzat d’At. al Major).964 33 40 90
ADI Servei d’atenció a la infància ....964 03 32 08
(de 0 a 3 anys, de 9 a 14 hores) ..630 71 70 97
COL•LEGIS
CEIP Vilallonga ..............................964 55 84 90
CEIP Roca i Alcaide .....................964 73 83 60

CEIP Penyagolosa .......................964 73 83 55
CEIP Iturbi ......................................964 73 83 65
CEIP Novenes de Calatrava .....964 73 88 70
CEIP 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
Escola Infantil ...............................964 51 02 41
Escola de la Mar ...........................964 58 61 60
Escola Taller ...................................964 51 03 61
CME Rafel Martí Viciana ...........964 03 32 30
EOI Plana Baixa ............................676 81 55 63
ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
Centre de Salut .............................964 39 07 50
Urgències .......................................964 39 07 60
Cita prèvia ......................................964 39 07 50
Centre de Salut Port ...................964 39 92 80
Consultori del Grau (sols estiu) ...964 58 53 85

CSI Novenes (cita prèvia) ..........964 55 87 00
CSI Novenes (urgències) ...........964 55 87 01
Hospital General Castelló .........964 72 50 00
Hospital de la Plana ....................964 39 97 75
Ciutat Sanitària La Fe .................964 86 27 00
Centre de P. Familiar ..................964 55 87 08
Salut Mental ..................................964 39 07 56
Creu Roja ........................................964 51 76 07
Hospital La Magdalena .............964 24 44 00
Hospital Provincial ......................964 35 97 00
DIVERSOS
Cementiri ........................................964 51 01 49
Centre Alq. Sta. Bàrbara ............964 51 00 93
Junta Local Fallera .......................964 51 62 17
Ràdio Taxi .......................................964 51 01 01
Centre Cultural La Mercé ..........964 51 00 10
Parc Comarcal Bombers .............................. 085
Estació RENFE .............................902 43 23 43
Magatzem Municipal .................964 51 87 12
Síndicat de Regs ..........................964 51 45 51
Cambra Agrària (Consell Agrari) ..964 57 06 08
FACSA ..............................................964 51 28 00
Recogida voluminosos Fobesa....964 53 67 61

ESPORTS
Campeonato Mundial Femenino Futnet 2021

D

el 8 al 10 de octubre Burriana albergó
a las mejores jugadoras del panorama
mundial del deporte de Futnet (fútbol-tenis) representadas en un total de 10 países, que se dieron cita en el campeonato Mundial
Femenino Futnet 2021.
El Futnet es un deporte de pelota nacido hace
un siglo que combina velocidad, precisión, habilidad técnica y estrategia, en el que dos equipos
se enfrentan a ambos lados de una red de 1,10
metros de altura para tratar de puntuar haciendo rebotar el balón en el campo contrario sin
que sea devuelto.
Alrededor de 80 jugadoras y más de 20 técnicos de países como Mali, Irak, Hungría, Polonia,
Suiza, Dinamarca, Eslovaquia, República Checa,
Rumanía y la anfitriona, España, participaron y
disfrutaron durante los 3 días que duró el Campeonato Mundial Femenino de Futnet.
El combinado nacional español estaba formado por las jugadoras Iris Moreno, Yana

Moreno, Julia Deza, Sara Bayarri y Marta
Piñeiro. Precisamente a la burrianense Marta Piñeiro le fue otorgado un reconocimiento
como la jugadora más joven en participar en
un campeonato mundial.
Tras la final del campeonato, la diputada
Provincial de Juventud y regidora del Ayuntamiento de Burriana, Lluïsa Monferrer, el
vicepresidente de Futnet España, Juan Sánchez y el presidente de la Federación Internacional, Kamil Klenikentregaron, entregaron
los trofeos acreditativos.

Clasificación final
Individual: 1ª Posición, Hungría;
2ª Posición, República Checa, y 3ª
Posición, Eslovaquia
Doble: 1ª Posición, República
Checa; 2ª Posición, Suiza, y 3ª Posición, Rumanía
Triple: 1ª Posición, República Checa; 2ª Posición, Suiza, y 3ª Posición, Eslovaquia.

34 | 35

