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PLA

A més, Borriana tindrà un pressupost 
“realista, social i consensuat”, i l’Arenal Sound continuarà 

un estiu més celebrant-se a la ciutat. 

 “Borriana s’uneix per dir més 
fort que mai NO  

a la Violència de Gènere”
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gratuïta que els ciutadans podran 

trobar periòdicament a les 
oficines municipals. Si el lector 
troba qualsevol deficiència en 
la distribució o en l’adquisició 
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redacció per poder oferir un millor 
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E l Dia Internacional Contra la Violèn-
cia de Gènere s’ha viscut aquest any 
d’una forma molt especial i multi-

tudinària a Borriana. La campanya iniciada 
des de fa diversos mesos per la regidoria 
d’Igualtat de l’Ajuntament, s’ha coronat en 
la jornada del divendres amb una progra-
mació especial que durant pràcticament 
tot el dia ha acollit a milers de persones 
que volien sumar-se al crit contra la vio-
lència masclista. Tal com ha manifestat la 
regidora de l’àrea a Borriana, Inma Carda, 
“avui Borriana ha demostrat que està per 
damunt, que vola molt alt quan toca dir no 
a la violència de gènere. Encara que el tre-
ball dels últims mesos haja estat molt dur 
per als centenars de persones que han col-
laborat en la campanya del 25-N, avui les 
prop de 30.000 papallones que sobrevolen 
La Mercè deixen molt clar que a la nostra 

ciutat no cap la violència contra les dones”. 
Durant la jornada matinal el protagonis-
me ha estat per als xiquets i xiquetes dels 
col·legis i instituts de la ciutat, que durant 
cinc hores han anat passant pel claustre 
de l’edifici de la Mercè per aportar el seu 
granet de sorra en forma de les papallones 
de paper que havien confeccionat i que han 
convertit l’espai en un colorit mural suspès 
en l’aire. Ha estat la forma que s’ha triat 
per mostrar el rebuig a qualsevol tipus de 
violència de gènere, i tal com recordava 
la mateixa Carda “esperem que aquesta 
intervenció artística cale ben profund en-
tre la joventut de la nostra ciutat, ja que 
de la seva conscienciació depèn la futura 
eradicació de les violències que viu avui la 
nostra societat”. Els col·legis Cardenal Ta-
rancón, Roca i Alcaide, José Iturbi, Novenes 
de Calatrava, Pare Vilallonga, Penyagolosa, 

BORRIANA VOLA 
“molt alt” 
EN EL DIA CONTRA LA 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE
 
Milers de persones responen a la crida de la Regidoria 
d’Igualtat i acudeixen fins al CMC La Mercè per penjar la 
seva papallona i tornar a dir No a la violència masclista 
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•  Alumnado de Ganxillo y 
Patchword de Yvana Gil

•  Alumnado del Taller Creativo 
Gisela Carbonell

•  Agrupament Escolta de Borriana AEB
•  Asociación Colectivo de 

Discapacitados ACODIS
•  Asociación de Bolilleras y Taller de 

Pintura
•  Asociación de Parkinson
•  Asocicación de Vecinos del Port
•  Cafetería Rincón de Claudia
•  Canella en Rama
•  Casa de Acogida “Don Bosco”
•  CMA Martí de Viciana
•  Centre d’Atenció als Majors
•  Centre Ocupacional Buris-Ana
•  Centre Social Antonio Pastor

•  CPEE Pla d’Hortolans
•  Colectivo de Mujeres Marroquís de 

Borriana
•  Conselleria d’Igualtat
•  Cruz Roja
•  DIDAL
•  Escola d’Adults
•  Falla Barri d’Onda
•  Falla Barri La Bosca
•  Falla Barri La Mercè
•  Falla Barri Quarts de Calatrava
•  Federació de Falles
•  Limbur
•  Colegios e Institutos citados en la 

nota. 
•  Miles de borrianenses anónimas 

que han elaborado su propia 
mariposa. 

Illes Columbretes, La Consolació, Sa-
lesianos i Villa Fátima no han volgut 
perdre’s part de la programació del 
matí i després de col·locar les seves 
pròpies papallones en l’arbre prepa-
rat per l’alumnat del cicle de mestres 
falleres de l’IES Jaume I, han pogut 
gaudir d’un flashmob escenificat per 
l’alumnat de l’IES Llombai, un duet 
de piano i dansa o de les presenta-
cions del cicle formatiu de fusteria 
també de l’IES Jaume I.

Però no solament els xiquets i xique-
tes de la ciutat han volgut sumar-se 
a la campanya, ja que a meitat matí, la 
gran majoria de representants muni-
cipals han passat per la Mercè per su-
mar-se i aportar la seva pròpia papa-
llona a les més de 30.000 repartides 
entre el cel de la Mercè i les desenes 
de mandales repartits pel claustre de 
l’edifici. Milers de borrianencs i bor-
rianenques han volgut contemplar 
l’espectacular i acolorida intervenció 
artística durant la resta de la jornada, 
fins que arribades les sis de la ves-
prada ha estat el Secretari Autonòmic 
d’Igualtat, Alberto Ibáñez, qui s’ha 
volgut sumar a la commemoració 
amb la seva presència durant l’últim 
acte del dia, el que han protagonitzat 
les dones de la disciplina de Dansa del 
CMA Rafel Martí de Viciana en una 
gala final. Al final de la jornada, la co-
ordinadora de la campanya i regidora 
d’Igualtat ha volgut “agrair a les cen-
tenars i centenars de persones que 
durant els últims mesos han treba-
llat molt dur perquè la conscienciació 
sobre la violència de gènere deixe de 
ser necessària d’aquí a uns anys; això 
voldrà dir que el que avui estem fent 
ha funcionat i que la nostra societat 
ha millorat en matèria d’Igualtat total 
entre dones i homes”.

 COL·LABORADORS DE LA CAMPANYA DEL 25-N:



BORRIANA, GENERALITAT I ARENAL SOUND 
ANUNCIEN LA CELEBRACIÓ DEL FESTIVAL  
A LA CIUTAT ENTRE L’1 I EL 6 D’AGOST

Les tres parts implicades 
en l’organització del 

festival tancaran en les 
pròximes setmanes els 

darrers detalls per deixar 
enllestida la celebració 

deu mesos abans de la data 
escollida

FESTES

 

E l regidor delegat del festival Arenal 
Sound a Borriana, Vicent Aparisi, 
ha comparegut avui en roda de 

premsa junt als representants de l’em-
presa organitzadora de l’Arenal Sound i 
els membres del Consell, Adolf Sanmartín 
i Francesc Colomer, per anunciar la pro-
pera celebració del festival a la ciutat de 
Borriana, que tindrà lloc entre els dies 1 i 6 
d’agost del proper any. D’aquesta forma, 
Aparisi ha confirmat que “a Borriana sem-
pre hem volgut que se celebre el festival 
a la nostra ciutat, i per això, deu mesos 
abans de que arriben les dates assenyala-
des, ja podem anunciar que l’Arenal Sound 
tornarà a celebrar-se allà on ha nascut”. 

En la compareixença de premsa celebra-
da a la coneguda com la Casa dels Cara-
gols que alberga la seu de la Generalitat 
a Castelló, el primer en intervindre ha 
estat el regidor de l’Ajuntament de Bor-

riana, que ha explicat que “tal i com en 
més d’una ocasió s’ha dit tant per part de 
l’empresa organitzadora com d’aquells 
que cada any tornen a Borriana per viure 
el festival, seria difícil d’entendre la cele-
bració en un altre lloc”. Aparisi ha tancat la 
seua intervenció donant les gràcies “a tot 
l’equip de govern municipal, al treball que 
colze amb colze hem fet junt a Generalitat 
i promotors de festival, sense oblidar a la 
gent de Borriana, que any darrere d’any, 
ha obert els braços al festival”.

A continuació, ha estat el director del 
festival, David Sánchez, qui també ha 
coincidit en assenyalar “la predisposició 
mostrada per totes les parts per fer que el 
festival continue celebrant-se a Borriana, 

i com tant la Generalitat com les persones 
que formen l’equip de govern municipal 
hem treballat per a eixa continuïtat”. 

Per tancar la roda de premsa que con-
firma que un any més l’Arenal Sound 
tindrà lloc a la ciutat de Borriana, el 
Secretari Autonòmic de la Agència Va-
lenciana de Turisme, Francesc Colomer, 
ha remarcat la importància de «seguir 
treballant entre tots per fer que el món 
continue mirant a Borriana i seguisca 
confirmant-se la seua capacitat per 
albergar festivals com l’Arenal Sound». 
El mateix Colomer ha recordat les pa-
raules inicials del regidor Vicent Aparisi 
confirmant que «a Borriana són gent 
de món, que sempre ha volgut mostrar 
les seues possibilitats a més de con-
vertir-se en una ciutat acollidora per a 
milers de joves que cada estiu arriben 
per formar part del festival». 

Per últim, el mateix president del festi-
val, David Sánchez, ha volgut recordar 
que el proper dijous «es posaran a la 
venda les entrades per a la gent em-
padronada a Borriana» i que serà «a 
la Llar Fallera on a partir de les dotze 
del matí es podran adquirir els abona-
ments amb el descompte que sempre 
s’oferix als veïns i veïnes de Borriana». 



 
Les demandes històriques 
de la ciutadania com 
l’adequació de la carretera 
del Grau i la seva unió 
amb el vial del Port, la 
unitat d’execució A30-
31 o la construcció de 
nínxols en el cementiri 
s’executaran el proper any 

BORRIANA AUGMENTA UN 61%  
LES INVERSIONS D’UN PRESSUPOST 
MUNICIPAL QUE SE SITUA EN 26,9 MILIONS 

L a regidoria d’Hisenda de l’Ajun-
tament de Borriana ja ha fet 
públic el detall del Pressupost 

Municipal de cara a la propera anu-
alitat de 2017. Tal com ha detallat la 
màxima responsable de l’àrea, Cristi-
na Rius, “el caràcter general del pres-
supost del proper any pretén man-
tindre la línia que fins ara ha seguit el 
nostre equip de govern, que sempre 
ha volgut apostar pel creixement de 
les inversions i la reducció d’un deu-
te municipal que esperem tornar a 

rebaixar en gairebé deu punts per-
centuals”. Des de la regidoria encarre-
gada de dissenyar el nou pressupost 
municipal, s’ha volgut recalcar que 
“hem volgut que siga un pressupost 
real, ajustat a les necessitats actuals 
detectades a la nostra ciutat, i que ha 
estat treballat i consensuat amb ca-
dascuna de les àrees municipals re-
presentades pel Acord per Borriana”. 

Les xifres generals del nou pressu-
post municipal, situen la quantitat 
total de la qual es disposarà el pro-
per any en 29.904.403,7 euros, que 
tal com ha explicat Rius, “encara no 
permeten contemplar l’ingrés de 
prop de 400.000 euros procedents 
de l’aplicació de l’Estratègia Edu-
si que ha estat concedida al nostre 
Ajuntament, i que ens permetrà su-
perar els 27 milions del passat any”. 

En el capítol de les inversions que per-
meten millorar dia a dia la vida de la 
ciutadania de Borriana, les quantitats 
destinades en 2017 augmentaran 

en un 61% a les quals es va dotar el 
passat exercici. Així, tal com ha volgut 
remarcar Rius, “existeixen diverses 
reivindicacions per part de nombro-
sos veïns i veïnes de la nostra ciutat, 
que no hem volgut oblidar i s’inclo-
uen a l’apartat d’inversions de cara al 
proper any”. Projectes com la unitat 
d’execució A30-31 que “no es va fi-
nalitzar per part de l’anterior equip de 
govern quan tan sols faltava per aca-
bar un 0.22% de l’obra, per fi es duran 
a terme i permetran als propietaris de 
la zona seguir endavant o iniciar els 
projectes que fins ara tenien bloque-
jats”. A més, l’expropiació de terrenys 
en la carretera del Grau per acabar 
conformant una xarxa de carrils bici 
anular a la ciutat, també serà una de 
les inversions que el consistori exe-
cutarà en els propers mesos. Tal com 
succeeix amb la construcció de 180 
nous nínxols en el cementiri munici-
pal. A més, també s’inclouran els pro-
jectes triats per la ciutadania com el 
Local Social en el Port, el Museu Faller, 
la dotació per a la Biblioteca Munici-
pal o la millora de la zona de l’Arenal. 

A més, Rius també ha volgut destacar 
que dins de l’apartat de despeses “un 
20 per cent del pressupost es destinarà 
a serveis de caràcter preferent com a 
educació, cultura, esports, sanitat, ocu-
pació o serveis socials”, però sobretot 
ha especificat que “un any més, tor-
narem a marcar-nos com a objectiu la 
reducció contínua del deute municipal, 
ja que entre amortitzacions de préstec 
i interessos bancaris aconseguirem es-
talviar prop de 600.000 euros”. El càlcul 
per al proper any és finalitzar l’exercici 
amb un deute de 8,4 milions, la qual 
cosa Rius ha recordat que “suposa un 
32% menys que el que ens vam trobar 
a l’inici de la legislatura fa menys de 
dos anys, i que a més la ràtio d’endeu-
taments se situe prop del 30%”

actualitat
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El regidor de Participació 
Ciutadana de l’Ajun-
tament de Borriana, 

Cristofer Del Moral, ha com-
paregut en roda de premsa al 
costat dels representants de 
les sis associacions o col·lec-
tius ciutadans que han acon-
seguit un major nombre de 
suports durant la tercera fase 
de la campanya de Pressu-
postos Participatius de cara a 
2017. Del Moral ha iniciat les 
seves declaracions agraint 
“tant als col·lectius que avui 
estan aquí pel dur treball que 
sabem que han realitzat a 
l’hora de recaptar suports 
entre la ciutadania, a més 
dels treballadors i treballa-
dores municipals que durant 
sis mesos han treballat per-
què la campanya de consulta 
ciutadana haja estat un èxit 
per segon any consecutiu”. 
A continuació, ha realitzat un 
breu resum sobre les dues 

BORRIANA ACONSEGUEIX AMPLIAR A SET ELS 
PROJECTES FINANÇATS PER L’AJUNTAMENT 

DESPRÉS DE LA CAMPANYA DE PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS

491 vots i que es finançarà 
amb 15.000 euros. I també 
les millores i condicionament 
del centre urbà i de les zones 
comercials proposta des de 
la Federació de Comerç ha 
aconseguit 478 vots i comp-
tarà amb una dotació de 
25.000 euros. Les millores a 
la Biblioteca amb l’adquisició 
de nou fons bibliogràfic o el 
canvi dels serveis informà-
tics que les mateixes treba-
lladores i usuàries del servei 
han impulsat ha aconseguit 
un total de 476 vots i una 
dotació de 30.000 euros. 
Finalment, tant la millora de 
l’accessibilitat a la ciutat i les 
platges proposada per ACO-
DIS i les actuacions a les anti-
gues escoles de Santa Bàr-
bara promogudes pels seus 
veïns i veïnes també s’inclou-
ran al futur pressupost mu-
nicipal amb 30.000 i 20.000 
euros respectivament.

Per tancar l’exposició pública 
de resultats, els represen-
tants de les associacions 
han coincidit a assenyalar 
que “l’agraïment ha de ser 
tant per al consistori i la regi-
doria encarregades de portar 
endavant aquesta campa-
nya de Participació, com per 
a les desenes i desenes de 
persones que tant recollint 
vots com oferint els seus su-
ports han aconseguit que la 
campanya siga un èxit i que 
vegem els nostres projectes 
una mica més prop de poder 
ser una realitat”. 

primeres fases de la iniciati-
va que han suposat un nou 
rècord de participació, ja que 
“es van recollir més de 5.000 
propostes durant el mes de 
maig, i al juliol prop de 3.000 
persones amb un total de 
6.854 vots van voler decidir 
el futur de part de les inver-
sions municipals”. Comptant 
que en la tercera i definitiva 
fase el nombre de suports 
totals ha estat de 4.181, el 
resultat i el creixement de la 
participació durant el mes 
d’octubre ha augmentat en 
1.354 persones, la qual cosa 
Del Moral ha qualificat com 
“un augment que denota 
l’interès i la implicació d’as-
sociacions i veïns i veïnes de 
la ciutat”.

Seguidament, s’han fet pú-
blics els fins a set projectes 
que en 2017 comptaran amb 
dotació al pressupost muni-

cipal després del procés de 
Pressupostos Participatius 
que tal com ha recordat Del 
Moral “també ha comptat 
amb l’ajuda de la subvenció 
màxima a la qual aspiràvem 
per part de la Generalitat, la 
qual cosa també cal agrair a 
totes les persones que han 
pres part del procés, ja que 
sense les xifres de participa-
ció no hagués estat possible 
obtenir-la”. El Local Social 
del Port pel qual la AAVV 
ha recollit un total de 1.863 
vots vàlids comptarà amb 
una dotació final de 42.000 
euros, mentre que el Museu 
Faller que han recolzat des 
de la Federació de Falles ha 
aconseguit un total de 1.526 
suports i disposarà d’un 
pressupost de 50.000 eu-
ros. A continuació ha estat la 
Millora i condicionament de 
l’antic càmping de l’Arenal la 
que ha obtingut un total de 
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LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BORRIANA 
CELEBRA UN EMOTIU I DIDÀCTIC  

25 aniversari  

La Biblioteca Municipal de Borria-
na està de celebració, ja que el dia 
18 de novembre s’han complert 25 
anys des que obrís les seves por-
tes i comencés a oferir el servei de 
préstec de llibres. Durant tot un dia, 
l’adreça de la Biblioteca ha progra-
mat una “jornada de portes MÉS 
obertes” que ha servit a desenes de 
veïns i veïnes de la ciutat per acos-
tar-se una mica més tant als vint-i-
cinc anys del seu funcionament com 
a l’actualitat d’un dels serveis bibli-
otecaris capdavanters en el conjunt 
de la província de Castelló atenent 
als índexs recentment publicats de 
préstec de llibres i influència en la 
societat de cada població. 

Amb l’objectiu de mostrar al conjunt 
de la ciutadania de Borriana la labor 
que es duu a terme a la Biblioteca 
Municipal, s’han programat fins a 
tres visites guiades en les quals un 
animador ha anat mostrant als as-
sistents diferents aspectes del fun-
cionament del servei, des de la seva 

història i pas d’arxiu a biblioteca fins 
a les xifres amb les quals actual-
ment compta la Biblioteca quant a 
nombre de llibres o pel·lícules a la 
disposició dels usuaris i usuàries.  

Després de poder conèixer més de 
prop l’agitat passat de l’edifici de la 
Mercè que alberga la Biblioteca, les 
persones assistents a les visites han 
pogut accedir a la sala de lectura on 
per un dia, i tal com explicava la ma-
teixa directora, Amparo Ríos, “queda 
permès parlar en veu més o menys 
alta, encara que dins de la nostra lí-
nia de treball hem decidit no tancar 
la Biblioteca malgrat la celebració de 
l’aniversari”. Ja a l’interior i envoltats 
per les desenes i desenes de pres-
tatgeries que contenen els prop de 
30.000 volums i més de 5.500 pel-
lícules i documentals, la mateixa 
Ríos i l’animador de les visites han 
explicat alguns de “els grans canvis 
viscuts durant aquests últims 25 
anys, ja que quan vam arribar aquí 
es va haver de realitzar una labori-

osa tasca d’anar informatitzant la 
informació de cadascun dels llibres, 
treball del que 25 anys després es-
tem molt satisfets i que ha servit 
per al bon funcionament del servei 
en l’actualitat”. 

La tercera de la visites programades 
ha estat dedicada a part de la cor-
poració municipal que no ha volgut 
perdre’s el posterior pastís d’ani-
versari que s’ha oferit, ni les fotos 
que per un dia s’han pogut visionar 
en una de les parets de la Bibliote-
ca on més d’un s’ha reconegut anys 
enrere. Entre ells estava el regidor 
de Cultura de l’Ajuntament de Bor-
riana, Vicent Granel, que ha volgut 
“agrair el treball de la directora del 
centre des del primer dia que va ar-
ribar aquí, i també dels treballadors 
i treballadores i diferents regidors 
de cultura que han treballat braç a 
braç perquè avui estiguem tan or-
gullosos de la nostra Biblioteca”. 

Amb el lliurament d’un obsequi als 
que van ser els primers socis a do-
nar-se d’alta en el servei i a algu-
nes de les usuàries més antigues 
i més fidels a la seva cita pràctica-
ment diària amb la Biblioteca Mu-
nicipal s’han tancat els actes de la 
vesprada. Encara que quedava una 
sorpresa final, ja que una trentena 
de xiquets i xiquetes d’entre 8 i 10 
anys han pogut passar per primera 
vegada una nit sencera a la Biblio-
teca Municipal de Borriana, en una 
fi de celebració del 25 aniversari 
que deixa clara la fidelitat de la ciu-
tadania de Borriana a la seva Bibli-
oteca i la bona salut que els treba-
lladors i treballadores li asseguren 
per a diverses dècades més.
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La confirmació de la 
inclusió de la Falles 
en el llistat de la dis-

tinció com a Patrimoni 
Cultural Immaterial de la 
Humanitat de la Unesco 
ha arribat aquest mateix 
matí a Borriana i ha estat 
celebrada per “l’impuls i 
la difusió que ja de per si 
tenien les nostres festes, 
però que ara serà encara 
major a nivell internacio-
nal”, tal com destacava la 
presidenta de la JLF, Lluïsa 
Monferrer. 

Ha estat un comitè inter-
governamental format 
per fins a vint-i-quatre 
països que es troba reunit 
des de principis de setma-
na a la capital etíop d’Ad-
dis Abeba, qui ha acabat 
triant les Falles per a que 
passen a formar part d’ei-
xe patrimoni immaterial 
per a la posteritat. 

Segons detalla la docu-
mentació oficial de la in-
clusió de les Falles en el 
llistat de la Unesco, s’ha 
tingut en compte que 
les festes són el reflex 
de la “creativitat col·lec-
tiva” de tot un poble, a 
més de suposar la millor 
“salvaguarda per a les 
arts i els oficis més tra-
dicionals” dins del món 
de l’expressió artística. 

La mateixa alcaldessa de 
Borriana, Maria Josep Sa-

BORRIANA CELEBRA LA INCLUSIÓ DE LES FALLES COM A  

PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL  
DE LA HUMANITAT DE LA UNESCO

Els Jardins 
de la Malva-rosa o Pedrera-Port 
es podrien reclassificar sense 
necessitat de recórrer a una revisió 
completa del Pla General

“

font, s’ha mostrat molt 
satisfeta amb la inclusió 
de les festes josefines 
en el llistat de la Unes-
co, ja que com sempre ha 
manifestat “Borriana no 
seria el mateix sense les 
Falles, i les Falles tampoc 
serien els mateix sense 
Borriana”, al·ludint tant 
a la tradició fallera de la 
ciutat com a la idiosin-
cràsia de les seves gents 
que sempre estarà mar-
cada per les celebracions 
en honor a Sant Josep. 

Segons la mateixa alcal-
dessa, “aquest reconei-
xement suposa un re-
colzament important per 
a les nostres festes, ja 
que sobretot les impulsa 
encara més com a des-
tinació de milers i milers 
de turistes que cada mes 
de març arriben a les nos-
tres terres, així que hem 
de recollir el guant i apro-
fitar-ho per seguir fent-
les encara més visitables 
i admirades”. La regidora 
de Festes i, al seu torn, 
presidenta de la Junta 
Local Fallera. Lluïsa Mon-
ferrer ha volgut “agrair a 
tots i totes les que han 
treballat des de fa anys 
perquè aquesta declara-
ció siga una realitat, i que 
esperem que servisca per 
portar la imatge de les 
Falles als pocs racons del 
món on encara les desco-
neguen”. 

tradicions

 



BORRIANA ES CONVERTEIX EN CAPITAL 
DE LA PILOTA VALENCIANA AMB EL DEBAT 
SOBRE LA COMUNICACIÓ I EL MÀRQUETING

L’Auditori Juan Varea de Borria-
na ha substituït per unes hores 
al Trinquet com el lloc de refe-

rència d’aficionats i especialistes en 
el món de la pilota valenciana, i s’ha 
convertit durant la jornada del dissab-
te en l’epicentre del debat esportiu i 
comunicacional valencià. I és que allí 
ha tingut lloc gran part de la Jornada 
Tècnica “La comunicació i el màrque-
ting a la pilota valenciana”, en la qual 
jugadors, empresaris, periodistes, 
aficionats i especialistes en comuni-
cació han analitzat l’actual situació 
de l’esport valencià per excel·lència i 
les iniciatives, projectes i projecció fu-
tura per seguir fent créixer a la pilota. 

Des de primera hora del matí, els assis-
tents a la jornada s’han donat cita per 
començar amb l’anàlisi de la presència 
de la pilota en els mitjans de comuni-
cació, ponència que ha estat a càrrec 
de la periodista Tona Català i en la qual 
s’ha repassat la irrupció en els últims 
anys de l’esport valencià en els mass 
media i s’han plantejat les opcions fu-
tures per seguir augmentant la visu-
alització en tot tipus de premsa. Amb 
la presència de diversos responsables 
municipals entre els quals es trobava 
l’alcaldessa de Borriana, Maria Josep 
Safont, i els regidors Santi Zorío, Vi-
cent Aparisi i Vicent Granel, aquest úl-
tim, regidor d’Esports, ha volgut mani-
festar que «estem molt satisfets amb 
que Borriana s’haja convertit durant un 
dia en la capital de la pilota valenciana, 
i com a partir dels que s’ha debatut i 
analitzat en la jornada, es puguen ex-
treure conclusions i dissenyar estra-
tègies per retornar al nostre esport al 
lloc que li correspon a nivell de visua-
lització i de recepció de patrocinis». A 
la jornada també ha volgut estar pre-
sent el Director General d’Esports de 
la Generalitat, Josep Miquel Moya.  

L’organitzador de les jornades, el doc-
tor en Comunicació i membre del CPV 
Borriana, Guillermo Sanahuja, també 
ha analitzat les “Tendències de patro-
cini en l’actualitat. Oportunitats per a 
la pilota”, per més tard incorporar-se 
a la taula rodona que s’ha convertit en 
un dels actes més multitudinaris de la 
Jornada. Amb la presència del jugador 
de raspall, Waldo Vila, del jugador i 
«trinqueter» a Borriana, Dani Gómez, 
el responsable de ValNet, Fredi i l’espe-
cialista en comunicació de la Federació 
de Pilota, Diego Martí, s’ha debatut so-
bre “La captació de fons per a la pilota 
valenciana: un model per a 2025?”. 

Els protagonistes de primer nivell de 
la pilota valenciana, han coincidit en 
assenyalar que «a nivell d’aficionats, 
la salut de nostra pilota està més que 
assegurada, però cal seguir buscant 
fórmules, analitzant altres esports i 
buscant les potencialitats de nostra pi-
lota, perquè la professionalització que 
ens agradaria que estigués més pre-
sent en aquest món, arribe de forma 

definitiva i servisca perquè la gent que 
dedica la seva vida a aquest esport, 
puga dedicar-se plenament a aquest 
treball». Tant jugadors com especi-
alistes en comunicació i màrqueting 
han assenyalat que «la professiona-
lització i la cerca de nous i millors pa-
trocinis és el gran repte de la pilota a 
dia d’avui, i si a poc a poc anem donant 
passos com els que estem donant amb 
aquestes jornades, cada vegada serà 
més senzill caminar cap a una profes-
sionalització en tots els àmbits que 
permeta que més i més valencians 
i valencianes es dediquen a la pilota 
i cresca exponencialment el nom-
bre de seguidors del nostre esport». 

Les conclusions extretes en la jornada 
serviran per elaborar tota una docu-
mentació que replegue les fortaleses i 
necessitats de la pilota en els mitjans 
de comunicació i que serà traslladada 
tant a la Conselleria com a la Càtedra 
de Pilota per establir un coneixement el 
més realista possible sobre el present 
i el futur immediat de l’esport valencià. 
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BORRIANA ABONA ELS 134.000 EUROS  
DE LA SEGONA FASE DEL  

programa Xarxallibres 
L’Ajuntament de Borriana, i en concret 
la regidoria d’Educació, han fet públic el 
pagament de la segona de les fases del 
programa Xarxallibres de la Generali-
tat Valenciana, que per primera vegada 
s’ha dut a terme en el conjunt del territori 
valencià durant el passat curs escolar. 
Després de la devolució dels llibres de 
text utilitzats durant el passat curs, els 
escolars de Borriana han rebut un total 
de 133.933,87 euros que permetran a 
les famílies recuperar bona part de la 
inversió realitzada en material escolar. 
D’aquesta forma es tanquen defini-
tivament les dues fases en les quals 
quedava dividida l’ajuda que han sufra-
gat al cinquanta per cent la Conselleria 
i l’Ajuntament de Borriana. Després 
que el passat 11 d’octubre es tanqués 
el termini per al lliurament de la docu-
mentació pertinent, es van haver de 
revisar fins a 76 de les 1.666 petici-
ons rebudes dins de la segona fase. 
Una vegada aplicat el programa Xar-
xallibres en les dues fases en què que-
dava dividit, la inversió total a la ciutat 
de Borriana ha estat de 385.000 euros, 
ja que en el primer dels períodes es van 
tramitar un total de 2.365 ajudes que 
van situar la xifra final d’abonaments 
en 251.000 euros, i en la segona de les 

fases s’ha arribat als 134.000 euros. 
Tal com ha manifestat la regidora de 
l’àrea d’Educació a la ciutat de Borriana, 
Maria Josep Safont “malgrat que ha estat 
un procés costós, cal agrair l’intens tre-
ball realitzat pels serveis tècnics munici-
pals tant en la recepció, com la baremació 
i les correccions que es van haver de fer 
en algunes sol·licituds”. Safont també 
ha volgut afegir que “els canvis que tant 
des de la Generalitat com des del nostre 
equip de govern estem intentant aplicar 
en matèria educativa, estan donant els 
seus fruits, i l’aplicació del programa Xar-
xallibres a nivell autonòmic o la implan-
tació de línies educatives per a xiquets 

i xiquetes de 2 anys que per exemple ja 
funcionen en el CEIP Roca i Alcaide i des 
de l’inici de curs en el CEIP Cardenal Ta-
rancón, són la mostra perfecta”. Safont 
ha volgut així mostrar la seva “satisfacció 
per veure com algunes de les decisions 
que es van prendre durant els últims anys 
en els departament d’Educació tant de la 
Generalitat com del nostre Ajuntament 
han perjudicat en moltes ocasions al bon 
funcionament i les millores del sistema 
educatiu. Tan sols cal repassar la política 
d’aules en forma de “barracons” que per 
sort avui, hem aconseguit transformar 
en, per exemple, la construcció del nou 
CEIP Cardenal Tarancón”. 

cultura

 



El regidor de Via Pública de 
l’Ajuntament de Borriana, 
Vicent Aparisi, ha visitat les 

obres de condicionament i adequa-
ció que s’estan duent a terme en 
bona part del Camí de la Coixa, i que 
s’emmarquen dins de l’aplicació dels 
Plans d’Obres i Serveis Provincials 
finançats al cinquanta per cent en-
tre la institució provincial i el mateix 
consistori. 

Tal com ha explicat el mateix Aparisi 
durant la visita a les obres a la zona 
del Camí de la Coixa “es tracta de la 
renovació i adequació del paviment 
en un tram de prop de 500 metres, 
i que tal com havíem demanat a 
l’empresa encarregada, s’han rea-
litzat en poc més de dues jornades, 
amb la intenció d’accelerar al màxim 
els treballs i així generar les míni-
mes molèsties a les persones que 
resideixen a la zona, a més d’evitar 

els talls de tràfic en el mateix camí”. 
Durant la revisió que s’ha realitzat, 
Aparisi ha pogut comprovar com s’ha 
renovat per complet el paviment en 
un total de 500 metres, i pel qual es 
compta amb un pressupost munici-
pal de 25.000 euros, la mateixa xifra 
que aportarà la institució provincial. 
Segons el màxim responsable mu-
nicipal de Via Pública, “fa anys que 
els poblats perifèrics de Borriana 
reclamen millores a nivell d’infra-
estructures viàries, per la qual cosa 
respondre a les seves demandes 
amb treballs com el de pavimenta-
ció que ja està finalitzat en el Camí 
de la Coixa és el reflex perfecte dels 
objectius d’aquest equip de govern, 
a més de les nostres polítiques d’in-
versions de les ajudes o subvencions 
que gestionem des del consistori”. 

Uns dies abans, el mateix Aparisi va 
voler visitar els treballs que també 

s’han acabat a la zona de Santa Bàr-
bara i que estaven inclosos dins dels 
POIS provincials. L’objectiu és millorar 
l’accés per als vianants, però tal com 
ha pogut comprovar el mateix Aparisi, 
també inclouen la instal·lació de no-
ves canalitzacions de drenatge i ade-
quació dels embornals de tot el tram 
de vorera que ha estat remodelat. 
Després de la inclusió durant el pas-
sat mes d’abril de tots dos projectes 
dins dels POIS provincials, tant l’Ajun-
tament com la Diputació han invertit 
un total de 60.000 euros en aquestes 
millores que Aparisi ha qualificat de 
“tremendament necessàries, i que se 
sumen a les campanyes d’adequació 
de camins rurals que ja vam realitzar 
durant l’estiu o als treballs que pun-
tualment programem per millorar as-
pectes com l’accessibilitat, la circula-
ció viària o l’augment de la seguretat 
en aquestes zones perifèriques que 
feia anys que ho reclamaven”. 

BORRIANA TANCA EN POC MÉS D’UNA 
SETMANA LES OBRES CORRESPONENTS  

ALS POIS DE 2016
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Borriana segueix augmentant els 
seus recursos per a la defensa del 
dret a l’habitatge dels seus veïns i 

veïnes, després de la signatura del pro-
tocol d’actuació davant situacions de risc 
d’exclusió social detectades en el curs de 
procediments que comporten la pèrdua 
de l’habitatge habitual, que s’ha signat en 
els Jutjats del Partit Judicial de Vila-real. 
Tal com ha explicat en primera instància 
el President de l’Audiència Provincial de 
Castelló, José Manuel Marco Cos, “el pro-
tocol que signem avui és un instrument 
per informar a les persones afectades 
per aquest tipus de procediments de 
desnonament dels recursos que l’Ajun-
tament de Borriana disposarà a partir 
d’ara, amb l’objectiu de canalitzar la in-

formació i sàpiguen on acudir per rebre 
l’assessorament”. Marco ha especificat 
i agraït “a l’Ajuntament de Borriana la 
seva implicació, ja que serà qui en primer 
lloc, valorarà la situació dels interessats 
sense cap tipus d’influència externa, 
sense cap restricció o requisit taxat». 
Per la seva banda, l’alcaldessa de Bor-
riana, Maria Josep Safont ha manifes-
tat que “estem treballant al costat de 
l’Institut Valencià de l’Habitatge en te-
mes com la rehabilitació d’habitatges 
socials, i estem intentant continuar en 
aquesta línia amb la signatura d’aquest 
protocol, que té com a principal objectiu 
millorar els canals d’informació i asses-
sorament perquè els processos de reu-
bicació en els habitatges siguin el més 

ràpids i menys traumàtics possibles”. 
Finalment, el regidor de l’àrea de Serveis 
Socials, Manel Navarro, també ha estat 
present en la signatura del conveni pro-
tocol·lari i s’ha mostrat “molt satisfet de 
vore com Borriana s’incorpora, tan sols 
després de la ciutat de Castelló, a la sig-
natura d’un protocol que va molt en la 
línia del treball que realitzem des del de-
partament de Serveis Socials. Després 
que, per exemple, s’hagen disposat 23 
habitatges el passat any i 16 en aques-
ta última anualitat en règim de lloguer 
social, aquesta signatura augmenta 
els recursos que l’Ajuntament destina 
a assessorar i ajudar a aquelles perso-
nes amb problemes d’exclusió social 
per una possible pèrdua de l’habitatge”. 

BORRIANA SIGNA UN PROTOCOL D’ACTUACIÓ 
DAVANT SITUACIONS DE RISC QUE COMPORTEN 
LA PÈRDUA DE L’HABITATGE
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serveis municipals

BORRIANA MILLORA ELS SEUS SERVEIS SOCIALS 
DE CARA A 2017 AMB L’AMPLIACIÓ DE PLANTILLA 

I LES MILLORES RETRIBUTIVES

La Regidoria de Personal de 
l’Ajuntament de Borriana ha fet 
públiques les modificacions que 

ha dissenyat dins de la nova Relació 
de Llocs de Treball i que segons ha 
explicat el responsable municipal de 
Personal, Javier Gual, “és una inver-
sió clau que el nostre equip de go-
vern fa per millorar un servei que ha 
estat anys sense que es tinguera en 
compte que el seu treball és essen-
cial i primordial per als veïns i veïnes 
de Borriana”. Entre les diferents mo-
dificacions que s’aprovaran, destaca 
per damunt de totes la reestructura-
ció que s’aplicarà al departament de 
Serveis Socials municipal. Tal com ha 
explicat Gual, “per començar resulta-
va inajornable la creació d’un lloc de 
Cap de Serveis Socials que coordine 
i organitze els diferents departa-
ments”. Però a més, les modificaci-
ons també permetran acabar amb el 
dèficit històric que ha fet que els tre-
balladors i treballadores dels Serveis 
Socials no perceberen complement 
de dedicació. 

Segons Gual, “el treball de dignificació 
i justícia retributiva que en els últims 
deu anys no va ser capaç de dur a terme 
l’anterior equip de govern, serà una re-
alitat en 2017 responent i solucionant 
algunes de les injustícies més evidents 
dins del document RPT i la confecció de 
la plantilla de Serveis Socials”.

Entre els diferents canvis que s’apli-
caran per millorar els diferents serveis 
que es presten des del departament, 
també s’aprovaran els increments es-
pecífics per a les dues persones que 
actualment treballen com a coordi-
nadores, que passaran d’una jornada 
del 75% a una completa del cent per 
cent. Una millora semblant que també 
s’aplicarà en altres treballadores pú-

bliques de Serveis Socials, com són les 
que formen part del servei d’atenció 
domiciliària, que passaran de cotitzar 
20 hores setmanals a un total de tren-
ta. Tal com recordava el mateix Gual 
“cal insistir que es tracta tant de dig-
nificar un treball tan dur com el de l’as-
sistència domiciliària i alhora, dotar als 
Serveis Socials dels recursos humans i 
materials necessaris perquè repercu-
tisquen en un millor servei i en el bene-
fici del conjunt de la ciutadania”. A més 
dels citats, la reestructuració també 
servirà perquè quatre monitores del 
CAP, quatre auxiliars administratives i 
les cinc treballadores familiars vegen 
augmentat el seu increment específic 
en un 25 per cent.

Finalment, Gual ha volgut assenyalar 
que “la creació d’un lloc de Cap que 
coordine la totalitat del servei era més 
que urgent, i cal indicar que es realit-
zarà mitjançant la fórmula de concurs 
de provisió al que podran presentar-se 
tant tècnics que ja formen part de l’ad-
ministració municipal com aquells que 
no ho siguen i vulguen formar part del 
procés”. Gual ha volgut tancar les se-
ves declaracions afirmant que “desti-
nar prop de 125.000 euros a la millora i 
optimització de recursos en els Serveis 
Socials a través d’un exercici de justícia 
retributiva segueix sent nostra forma 
de treballar perquè, al final, qui es be-
neficie siga el conjunt de la ciutadania 
de la nostra ciutat”.



La regidoria de Via Pública de l’Ajuntament 
de Borriana ha informat sobre  “l’execució 
que durant el mes de novembre s’ha dut a 
terme de les obres d’adequació i accessi-
bilitat en diferents punts de la ciutat, i que 
s’han realitzat en un temps gairebé rècord, 
ja que així l’hi ho vam fer saber a les em-
preses encarregades que des del primer dia 
han entès que punts com el carrer Major 
han d’estar habilitats per al tràfic i el pas de 
vianants tan ràpid com siga possible”. 

Així ho ha explicat el màxim responsable de 
l’àrea, Vicent Aparisi, que a més ha volgut 
afegir que “tal com havien sol·licitat asso-
ciacions de persones amb diversitat fun-
cional com ACODIS, a través d’un informe 
detallat sobre l’actual estat de les voreres 
accessibles a la ciutat, el departament de 
Via Pública ha accelerat els treballs i ja es 
pot vore el resultat del condicionament i 
accessibilitat en carrers com l’avinguda 
Jaume I, el carrer Migjorn o part de l’entorn 
del CEAM. A més, des de la mateixa regido-
ria, Aparisi també ha confirmat que “en les 
properes setmanes acabarem aquest con-
junt d’obres d’accessibilitat en punts com la 
carretera de Nules, al costat de la guarderia 
infantil Los Tilos per millorar l’arribada fins 
al centre, a més d’acabar amb diversos tre-
balls a la zona de la carretera d’Onda”. 

BORRIANA REALITZA 
LES OBRES 

D’ACCESSIBILITAT DE 
LES VORERES DE BONA 

PART DE LA CIUTAT
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Borriana rep més de 
10.000 euros de la 
FVMP per sufragar 

les campanyes contra 
el mosquit tigre 

E l treball realitzat des de la regidoria de Sanitat durant l’úl-
tim any per evitar la proliferació i creació de plagues de mos-
quit tigre en el conjunt del terme municipal de Borriana, ha 

obtingut la seua recompensa en forma d’ajuda econòmica que la 
Federació Valenciana de Municipis i Províncies ja ha comunicat al 
departament municipal. 

Es tracta d’un total de 10.210,5 euros corresponents a la convo-
catòria de subvencions de la FVMP en matèria de Salut als munici-
pis valencians per a la lluita contra el mosquit tigre en l’exercici de 
2016, que el mateix president de la Federació, Rubén Alfaro Ber-
nabé, ha rubricat amb la seva signatura aquesta mateixa setmana. 
En aquest cas, la resolució que ha estat remesa a l’Ajuntament de 
Borriana especifica que l’objecte de convocatòria és “col·laborar 
amb els municipis a la realització de la campanya per al control del 
mosquit tigre dins de 2016”, i tal com ha explicat el màxim respon-
sable de l’àrea sanitària en al ciutat, Manel Navarro, “l’ajuda servirà 
per pagar part de les iniciatives i programes que hem desenvolupat 
des de començaments d’any per evitar que amb l’arribada de l’estiu 
i el canvi de temperatures, la proliferació de mosquits arribés a nivells 
d’anys anteriors”. 



Els representants municipals de 
les àrees d’Educació, Esports i 
Serveis Socials de l’Ajuntament 

de Borriana, han volgut participar de 
l’acte d’inauguració de les I Jornades 
d’Esport Adaptat que durant tota una 
setmana s’han celebrat en les instal·la-
cions del CEIP Novenes de Calatrava. 
Ha estat el director del centre, Vicent 
Herrero qui ha iniciat els parlaments de 
la inauguració recordant als més me-
nuts i menudes “que aquesta setmana 
nosaltres tindrem al nostre Messi i el 
nostre Ronaldo particulars, amb les fi-
gures de Dani Vidal i David Mata, dos 
esportistes que ens mostraran que no 
hi ha barreres que puguen amb l’esforç 
i la il·lusió per l’esport”. A continuació 
l’alcaldessa i regidora d’Educació, Ma-
ria Josep Safont, ha volgut “animar a 
tots els xiquets i xiquetes a practicar 

totes aquestes disciplines durant la 
setmana, per compartir els valors tant 
de l’esport com de la companyonia o 
l’esforç a l’hora d’aconseguir les nos-
tres metes”. Al costat d’ella, han estat 
presents els directors de tots els cen-
tres educatius de la ciutat, a més dels 

regidors d’Esports i Serveis Socials i la 
Cap de Servei d’Educació, Maria Josep 
Palmer.  L’alumna, Carla Pérez també 
ha llegit el seu discurs que donava per 
obertes les Jornades, apel·lant a “l’es-
perit olímpic i a les ganes i el dret de 
practicar esport de qualsevol persona”. 

Un centenar d’alumnes de l’IES Jaume 
I de Borriana han pogut descobrir com 
es derroquen tot tipus de barreres a 
l’hora de practicar esport malgrat so-
frir algun tipus de discapacitat i com 
el treball inclusiu i d’informació a la 
joventut és clau per seguir eliminant 
prejudicis. La jornada s’ha iniciat amb 
la intervenció de la directora del cen-
tre, Mari Carmen Usó, que ha volgut 
agrair “la presència dels membres 
del C.O. La Costera Canal de Xàtiva i 
a totes les que han col·laborat en la 
celebració d’aquesta Jornada, com la 
coordinadora Regina Rodrigo», que 
a continuació ha pres la paraula per 
agrair “a l’alcaldessa Maria Josep Sa-
font i a la regidora Cristina Rius la seva 

L’IES JAUME I DE BORRIANA 

ACULL UNA EDUCATIVA II JORNADA  

D’ESPORT I DISCAPACITAT 

Costera Canal de Xàtiva, David So-
ler, qui ha parlat la seva experiència 
de més de quinze anys “treballant 
amb gent com Jesús o Nacho als 
quals després podreu veure prac-
ticar la Boccia, l’esport que practi-
quen aquest tipus de discapacitats”.  
A continuació, l’alumnat, professo-
rat, membres del centre ocupacional 
i representants municipals s’han des-
plaçat fins al gimnàs del centre per 
poder practicar la Boccia, un esport 
semblant a la petanca en la qual gent 
com Jesús o Nacho són grans espe-
cialistes i que han deixat sorpresos a 
molts dels assistents per les seves 
capacitats a l’hora de dirigir els seus 
llançaments. 

presència, a més d’animar a tot l’alum-
nat a escoltar amb atenció la xerrada 
sobre esport i inclusió i participar més 
tard en la pràctica que realitzarem 
en el nostre gimnàs per veure com 
es treballa l’esport i la discapacitat”. 
Ha estat el professional del C.O. La 
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BORRIANA I ELS SEUS “COENTS” TRIOMFEN EN 
EL SEU PAS PER LA GASTRÓNOMA 2016 DE LA 
FIRA DE VALÈNCIA

L’alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont i els regidors de Comerç, Inma Carda, de 
Turisme Santi Zorío ,i el tinent d’alcalde Vicent Granel,  presents en el “showcooking” 
de la nova marca del producte borrianenc 

Els “Coents de Borriana” són un 
producte artesanal molt més 
conegut per al món de l’hoste-

leria, el comerç i l’elaboració artesanal 
d’embotits, gràcies al seu pas per la 
Gastrónoma 2016 de la Fira de Valèn-
cia. Les set carnisseries que elaboren 
“coents”, i que s’han unit sota la marca 
“Coents de Borriana” reconeguda re-
centment amb el distintiu de produc-
te de qualitat CV del Consell, no han 
deixat passar l’oportunitat d’estar 
presents en la trobada celebrada en 
la Fira de València, i durant diverses 
jornades han mostrat les peculiari-
tats d’un producte que s’ha presentat 
en Gastrónoma “l’acceptació per part 
tant de particulars com a d’empreses 
lligades al sector ha estat molt posi-
tiva i esperem que servisca per co-
mençar a fer arribar el “coent” a molts 
més llocs i plats en els quals avui dia 
és protagonista” tal com ha explicat 
el portaveu de la marca, Vicent Vilar. 
En el “showcooking” celebrat a la 
Fira, els set establiments units sota 

la marca “Coents de Borriana” que 
són les carnisseries Carmen, Mano-
li, Teresa, la Boutique de la Carn, Cal 
Picú, Cati i La Cabanenca han passat 
pel lloc habilitat  per mostrar públi-
cament el producte borrianenc, junt 
al professor de dret públic, politòleg, 
escriptor i amant dels “coents”, Vi-
cent Franch, que s’ha encarregat de 
fer arribar als presents les curiositats, 
història i bondats de l’embotit. A con-
tinuació s’ha pogut comprovar l’am-
pli ventall de receptes en el qual el 
“coent” pot arribar a ser protagonista 
amb el “showcooking” organitzat per 
la marca. Després de l’acte, el regidor 
de Turisme, Santi Zorío, ha manifestat 
que “després de treballar per obtenir 
la denominació CV pel nostre “coent”, 
en poc temps ja veiem com pot con-
vertir-se en el millor ambaixador de la 
nostra ciutat, i ajude de forma trans-
versal en aspectes com la promoció 
turística de la ciutat o la dinamització 
comercial i econòmica de Borriana” 
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BORRIANA REUNEIX DE NOU A LA JUNTA DE 
PROTECCIÓ DEL CLOT DOTZE ANYS DESPRÉS 
DE LA SEVA ÚLTIMA TROBADA

Després que en 2002 es creés a 
Borriana la Junta de Protecció 
del Paratge Natural del Clot 

de la Mare de Déu, i que durant l’any 
següent se celebrés una reunió ini-
cial per marcar els objectius de l’ens, 
no s’havia tornat a convocar una 
sessió per coordinar els treballs de 
gestió del paratge i la seva protecció. 
Aquesta mateixa setmana, i després 
d’anys en que l’anterior equip de 
govern havia oblidat per complet la 
Junta de Protecció, ha estat el depar-
tament de Medi Ambient Municipal 
qui ha tornat a reunir als principals 
agents implicats en la protecció del 
Clot de la Mare de Déu per “treballar 
de forma conjunta i tenint en comp-
te el major nombre de sensibilitats 
a l’hora de gaudir d’un dels paratges 
naturals més privilegiats que tenim 

a la ciutat”, tal com ha explicat Bruno 
Arnandis, regidor de l’àrea.

Entre els principals punts que s’han 
tractat en aquesta primera reunió de 
la Junta de Protecció del Clot després 
d’anys sense convocar-se, destaca el 
futur projecte proposat per la Fundació 
Limne per a la plantació en el conjunt 
del paratge del Clot de 600 arbres de 
diferents espècies autòctones. Segons 
es va detallar durant la mateixa troba-
da “s’escolliran espècies com els oms, 
els cirerers de pastor, xops, freixes o 
lledoners, per així seguir equilibrant la 
presència d’espècies invasores amb 
les quals realment són típiques en una 
zona com el Clot”.

A més, durant la sessió celebrada 
a l’Ajuntament de Borriana també 

es va donar compte dels esdeve-
niments esportius que s’han cele-
brat en el Clot durant l’últim any, així 
com es van tractar les futures au-
toritzacions per a futures proves. 
Un altre dels plantejaments que per 
primera vegada també es van portar 
fins a la Junta va ser la necessitat de 
treure el manteniment del paratge 
fora del contracte de jardineria, així 
que es va facilitar la primera docu-
mentació per poder redactar un plec 
de condicions de cara al proper estiu. 
Finalment, el mateix Arnandis va voler 
posar damunt de la taula “la recupe-
ració del topònim que històricament 
s’ha utilitzat a Borriana per referir-se 
a aquesta zona, ja que a més de la més 
coneguda com és el Clot de la Mare de 
Déu, també cal fer saber a la ciutadania 
l’existència i ús de L’Estany de la Vila”.
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BORRIANA ACULL UNA MULTITUDINÀRIA I 
EXITOSA TROBADA DE PROFESSIONALS DE LA 
SALUT I L’ATENCIÓ PRIMERENCA 
El Casal Jove de Borriana ha estat el 
lloc triat per les treballadores del ser-
vei de Atenció al Desenvolupament 
Infantil per a la celebració de la Tro-
bada de Professionals de la Salut i 
l’Atenció Primerenca que durant dues 
jornades ha reunit a prop de quaranta 
persones que han debatut i treballat 
al voltant del concepte de l’atenció a 
xiquets i xiquetes d’entre 0 i 2 anys i 
com el tractament de la salut pot ser 
clau en el seu futur desenvolupament. 

Tal com han explicat les responsables 
del servei ADI a la ciutat, “el seminari 
estava dissenyat per a professionals 
de l’atenció primerenca, així com a 
aquells que treballen exclusivament 
a l’àrea de la salut relacionada amb la 
primera infància”. L’objectiu d’un se-
minari que ja fa setmanes que va es-
gotar les places per participar de les 
dues jornades de xerrades i debats, 

“és compartir coneixements entre 
professionals de diferents àrees però 
que tenen a la infància com target 
comú en els seus treballs i dedicacions, 
i per tant, ens servisca a tots els as-
sistents per millorar el maneig d’eines 

específiques de diagnòstic i detecció 
primerenca de xiquets i xiquetes amb 
Trastorn de l’Espectre Autista, a fi de 
poder donar-los el suport necessari i 
acompanyar a les seves famílies tan 
prompte com siga possible”. 

REPRESENTANTS I PERSONAL TÈCNIC DE BORRIANA ES FORMEN 
EN LA UTILITZACIÓ D’UN LLENGUATGE ADMINISTRATIU NO SEXIST

El personal tècnic de l’Ajuntament de 
Borriana i una part de la representa-
ció municipal han tingut l’oportunitat 
d’assistir al curs sobre “Llenguatge 
administratiu no sexista” que ha tin-
gut lloc en el Saló de Plens Municipal. 

La Fundació Isonomia de la Universi-
tat Jaume I i a través del patrocini de 
la Diputació de Castelló, ha transmès 
durant les quatre hores que ha durat 
la sessió, els conceptes i les estratè-
gies bàsiques per afavorir l’ús d’un 

llenguatge no sexista en la docu-
mentació administrativa amb la qual 
cada dia es treballa en el consistori. 
El curs gratuït ha estat impartit per 
Anna Sales Boix de la Fundació Iso-
nomia, que des del començament 
de la sessió ha volgut deixar clar que 
“el curs pretén facilitar algunes eines 
i estratègies bàsiques per afavorir 
l’ús d’un llenguatge no sexista en els 
processos administratius dels ajun-
taments de tota la província”. A més, 
Sales també ha indicat que també “ens 
serveix per presentar i que cadascuna 
de les persones assistents dispose 
de la Guia de Tractament no Sexista 
del Llenguatge Administratiu editat 
de forma conjunta per la institucio-
nal provincial i la Fundació Isonomia.  
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JESÚS DEBÓN GUANYA EL CONCURS DE NADALES 
POPULARS VALENCIANES DE BORRIANA

Els regidors de Cultura i de 
Normalització Lingüística 
de l’Ajuntament de Borria-
na, Vicent Granel i Santia-
go Zorío han anunciat junt 
al representant de la Coral 
Borrianenca, Jordi Ràfols, 
el guanyador del II Concurs 
d’Harmonització de Nadales 
Populars en Valencià de 
Borriana. El compositor Je-
sús Debón Alcodori ha gua-
nyat el concurs amb l’obra 
«La Nit de Nadal». 

El jurat format per Jordi Ràfols, 
professor de guitarra i cap de 
corda de la Coral Borrianen-
ca, Carlos Valero, Musicòleg, 
professor de música i director 
de la Coral Borrianenca, Oscar 
Campos, cap del departa-
ment de piano del Conserva-
tori Professional de Castelló, 
Santiago Zorío, regidor de 
Normalització Lingüística, i Vi-
cent Granel, regidor de Cultu-
ra, van decidir, una vegada es-
tudiades i valorades les obres, 

concedir el premi valorat en 
600 euros a Jesús Debón Al-
codori per l’harmonització de 
la cançó popular valenciana 
«La Nit de Nadal». L’obra pre-
miada serà interpretada per 
la Coral Borrianenca durant 
la celebració del XXXIII con-
cert de Nadal que oferiran el 
dia 26 de desembre a la Casa 
de Cultura de La Mercè. En la 
celebració del concert es farà 
entrega del premi del concurs 
al guanyador.

Inaguració 
DE L’EXPOSICIÓ DE L’ALUMNAT  

DEL CEE PLA D’HORTOLANS

L’alcaldessa de Borria-
na, Maria Josep Safont, 
i el regidor de Cultura, 

Vicent Granel, s’han des-
plaçat fins al Centre Muni-
cipal de Cultura de La Mer-
cè juntament amb altres 
representants municipals 
per recolzar i visitar l’ex-

posició que s’ha inaugurat 
amb les obres realitzades 
pels alumnes del CEE Pla 
d’Hortolans. 

Sota el títol “Nosaltres 
també exposem”, els 
alumnes d’entre 16 i 20 
anys del Taller Polivalent 

del centre, que treballen 
al programa T.V. A. de 
Transició a la Vida Adul-
ta, exposaran les seves 
obres en el claustre de 
la Mercè fins el proper 
dia 8 de gener, en una 
iniciativa que els mem-
bres del equip de govern 

han coincidit en titllar de 
“tremendament positiva 
i enriquidora, ja que dona 
l’opció als joves del cen-
tre de mostrar la feina 
que durant l’any fan en 
els tallers que dissenya la 
direcció especialment per 
a ells”.  
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L’edifici de la Policia Local de 
Borriana ha acollit una reunió en 
la qual han participat els directors 
dels centres educatius de Borriana, 
l’alcaldessa Maria Josep Safont, el 
Regidor delegat de Seguretat Javier 
Gual i la Policia Local, representada 
per l’Intendent Principal en Cap 
Francisco Javier Català, l’Inspector 
de la Policia Local Salvador Gallardo 
i l’agent Mayra Badía, integrada 

La Policia Local de Borriana 
RENOVA ELS SEUS COMPROMISOS  

AMB LA SEGURETAT DE LA COMUNITAT 
EDUCATIVA DE LA CIUTAT

a la nova Àrea de Prevenció 
(PREVENPOL) de la PLBorriana. 
Tal com ha explicat el mateix 
Gual en finalitzar la trobada “el 
funcionament de la URCE durant 
els últims cinc anys és un exemple 
perfecte del treball que a nivell de 
conscienciació social entre els més 
joves de la ciutat duu a terme la 
Policia Local, per això estem molt 
satisfets de veure com, un any 

més, renovarem els compromisos i 
ampliarem les col·laboració entre el 
cos i els centres educatius”.

En la reunió, que se celebra 
anualment, s’ha fet balanç de 
les actuacions de la Unitat de 
Relacions amb la Comunitat 
Escolar (URCE), que s’integra en la 
Divisió PREVENPOL de la PLBU. El 
passat curs escolar es van complir 
5 anys des de la implantació de la 
URCE com a unitat específica de la 
Policia Local de Borriana. Durant 
el curs escolar 2015/2016 van 
ser 5.560 els xiquets i xiquetes 
que van participar en les seves 
activitats, destacant l’augment de 
participants en les activitats de 
prevenció de la violència de gènere 
en relació a l’anterior curs escolar 
(passant-se de 484 participants 
a 514), activitats de prevenció en 
drogodependències (passant-
se de 294 a 341) i en xerrades de 
convivència ciutadana (de 532 a 
623 participants).

seguretat

 



El diumenge 27 de novembre el Museu 
Arqueològic de Borriana va arrancar la 
celebració del 90 aniversari de la fundació 
del primer museu històric-arqueològic de 
Borriana. Per a commemorar l’efemèride del 
museu, la Regidoria de Cultura ha organitzat 
fins a quatre visites guiades de portes obertes 
durant el mes desembre, amb l’objectiu que 
«tota la ciutadania de Borriana conega l’interior 
del nostre museu i de la nostra història». 

El regidor de Cultura, Vicent Granel, i el 
director del Museu Arqueològic, José Manuel 
Melchor, han presentat aquesta iniciativa per 
tal de celebrar l’aniversari del primer museu 
d’aquestes característiques a la nostra ciutat 
com va ser el museu de les Escoles Graduades 
a Borriana. «Francisco Roca i Alcaide, mestre 
d’escola i director de les mateixes escoles, 
pot ser considerat el primer director d’un 
museu arqueològic de caràcter públic a la 
nostra ciutat, concretament el que estava en 
les pròpies Escoles i el que mateix Francisco 
Roca va inaugurar al mes de març de 1926». 
Per altra banda, se celebrarà la presentació al 
públic de la mes recent publicació del Museu 
de Borriana, «El Palau. Borriana. Processos de 
canvi cultural des de la prehistòria fins al segle 
XX» que descriu detalladament la història i 
l’arqueologia del jaciment del Palau, un dels 
mes importants de la província.

EL MUSEU ARQUEOLÒGIC 
CELEBRA EL 90 

ANIVERSARI DEL MUSEU DE 
LES ESCOLES GRADUADES 

EL MUSEU ARQUEOLÒGIC DE 
BORRIANA ESTRENA UNA 

NOVA TECNOLOGIA VIRTUAL 
PER A LA VISUALITZACIÓ 

COMPLETA DE PECES 

Investigadors de la Universitat Politècnica de València, 
pertanyents a l’Institut d’Automàtica i Informàtica Industrial 
(Institut ai2), han desenvolupat dos sistemes per reconstruir 
peces arqueològiques amb Realitat Augmentada i Realitat 
Virtual que ja s’han validat amb visitants en el Museu 
Arqueològic Municipal de Borriana.
 
El projecte “Realitat Augmentada i Arqueologia”, desenvolupat 
per l’investigador Kevin Càmera en el marc del seu Treball Fi de 
Màster, permet, a través d’una tauleta tàctil, que el visitant puga 
vore completament una peça museística que continga algun 
fragment incomplet. Mª Carmen Juan, investigadora de l’Institut 
ai2 de la UPV i directora de la tesina, explica que “els fragments 
faltants s’han reconstruït mitjançant Realitat Augmentada a 
partir de les indicacions del codirector del treball, el Dr. Josep 
Benedito”. A més, en visualitzar la peça museística a través de la 
tauleta, el visitant pot veure informació escrita sobre les seves 
característiques, context temporal i espacial o ús.

El director del Museu Arqueològic de Borriana, José Manuel 
Melchor, explica que les proves “també van aportar informació 
interessant des del punt de vista museístic, ja que van mostrar 
un gran interès en la realitat augmentada, la qual cosa obre 
interessants perspectives de futur al museu de Borriana”. Per la 
seva banda, el regidor de Patrimoni a l’Ajuntament de Borriana, 
Vicent Granel, ha manifestat que “ha estat realment interessant 
comprovar el funcionament d’aquestes noves tecnologies 
virtuals, i vore que ha estat el nostre Museu Arqueològic el 
primer a validar el sistema amb visites reals és una mostra de 
la importància que li donem al nostre patrimoni i com volem 
treballar de forma conjunta amb investigadors, universitats i 
conservadors per posar en valor la nostra riquesa patrimonial i 
acostar-la al màxim al coneixement de la ciutadania”.

Museu Arqueològic 

20 |  21



La capella del cementiri municipal de Borriana s’ha quedat 
fins i tot menuda durant la celebració de la missa del dia 
de Tots Sants, després que centenars de veïns i veïnes 

de la ciutat hagen acudit a la cita que cada any reserva una 
jornada per honrar a familiars, amics i amigues difunts. Des-
prés que durant tota la setmana prèvia el cementiri munici-
pal obrira les seves portes en un horari especial ininterrom-
put i que molta gent ho aprofitara per a la neteja de làpides 
o recanvis en la decoració, el primer de novembre ha tornat 
a ser el dia de major afluència al la instal·lació municipal. 

Borriana 
VIU AMB INTENSITAT I RESPECTE  
UNA MULTITUDINÀRIA JORNADA  

DE TOTS SANTS 

El dispositiu especial de tràfic dissenyat per la Policia Local 
ha facilitat l’accés al cementiri on a partir de les onze del 
matí ha tingut lloc la missa oficial del dia de Tots Sants. En 
ella han estat presents l’alcaldessa de Borriana, Maria Jo-
sep Safont i el regidor delegat de la instal·lació del cemen-
tiri, Vicent Aparisi, que han destacat “tot el treball previ de 
l’últim mes que ha fet que els centenars de visitants del 
dia d’avui hagen pogut viure la jornada de forma íntima, 
personal i còmoda gràcies a les millores realitzades en el 
conjunt del cementiri, a més del reforç de materials com a 
escales, poals o estructures metàl·liques que han facilitat 
les labors que se solen dur a terme durant aquest dia”. A 
més, Aparisi ha volgut destacar que “en un dia tan espe-
cial per a molts de nosaltres, hem volgut que tot estiga 
al gust dels visitants, i per això s’han talat diversos ar-
bres que començaven a molestar la visió de les làpides o 
s’han plantat jardins i plantes ornamentals per a la data”. 

Després de la missa de difunts, els mateixos represen-
tants municipals han visitat part de les instal·lacions en 
un dia que com ha recordat l’alcaldessa “ha de ser una 
jornada en la qual recordem amb tot l’afecte als nostres 
sers estimats, i en la qual honrem la seva memòria, i al-
hora, recordem els nostres orígens i fins i tot ens sentim 
una mica més orgullosos de formar part d’una ciutat com 
Borriana”. 

CULTURA

 



IMPUESTOS más justos
UN PRESUPUESTO REAL Y RESPONSABLE

El presupuesto recientemente aprobado para el 2017 mantiene 
el mismo criterio que el del año 2016, ya que con unos ingresos 
por unos impuestos justos, suficientes y cuyas modificaciones 
tienen en cuenta la protección del medio ambiente y la capa-
cidad económica, los Socalistas seguimos reduciendo el nivel 
de endeudamiento, consiguiendo un presupuesto responsable, 
real, social, participativo, consensuado y con un incremento de 
los servicios públicos y de las inversiones de futuro que tanto 
necesita Burriana. Es evidente que los impuestos son necesa-
rios para poder ofrecer los mejores servicios públicos y la mejor 
atención a los que en algún momento de dificultad necesitan 
de ayuda, así como nuevas inversiones que mejoren la ciudad. 
Aquellos impuestos que permitan llegar a alcanzar estos propó-
sitos, pueden considerarse justos, y eso es lo que a los Socialis-
tas nos mueve: el principio de justicia tributaria encaminada a la 
equidad y la progresividad.
Como bien saben, no hemos incrementado ningún impuesto en 
estos dos años. Todos los impuestos están congelados desde 
2015 salvo la tasa de basuras que se ajusta al coste del ser-
vicio, pero hemos modificado la Tasa de Gestión de Residuos 
para actividades económicas, para que el tributo sea más pro-
porcional y evitar que, como venía ocurriendo hasta ahora, una 
gran superficie o fábrica pague la misma tarifa que un pequeño 
quiosco o una pequeña cafetería con dos mesas.

INCREMENTO EN INVERSIONES

En este año que acaba se han iniciado algunas de las inversiones 
que estaban estancadas desde hace muchos años: el CEIP Car-
denal Tarancón es una realidad que se estrenará en el próximo 
curso, el vial de unión de Burriana con el Puerto está avanzando 
a buen ritmo, está finalizando el derribo del antiguo IES Llombai, 
se está reparando el puente de la calle Mayor, se ha actuado 
en aceras para mejorar los accesos...Y en el presupuesto apa-
recen las propuestas de inversiones escogidas directamente 
por la ciudadanía, que suponen 200.000 euros y representan el 
18% del total, y que se traducen en ordenadores y libros para la 
biblioteca, acondicionamiento de un museo fallero, mejora del 
antiguo camping del Arenal, inversión en un local multiusos para 
el puerto, mejora de la accesibilidad y de la zona centro, entre 
otras. Añadiendo la construcción de 180 nichos en el cementerio 
para cubrir las necesidades previstas para dos años.
A todo esto se han tenido también en cuenta algunas de las 
inversiones que estarán financiadas al 50% por los fondos eu-
ropeos FEDER, como la expropiación de terrenos en la carretera 
del Grau para completar un carril bici que comunique Burriana 
con la zona marítima. Y es que los Socialistas queremos una 
ciudad mejor para todos y todas.

PRIORIDADES SOCIALES

Hemos mantenido las cantidades que presupuestamos en 
2016 para las áreas que consideramos preferentes: educación, 
deporte... incrementando los recursos en sanidad, promoción 

del comercio y del empleo, movilidad, accesibilidad pero sobre 
todo, Servicios sociales. Siguiendo el principio de capacidad eco-
nómica, eximimos de pagar la tasa de basura a todas aquellas 
personas que hayan sido beneficiarias de ayudas de pobreza 
energética, tramitadas por los servicios sociales municipales.
En los dos presupuestos se ha incrementado los recursos para 
el área de servicios sociales. Si en el de 2016 se incrementó la 
partida de Ayudas de emergencia de 350.000 euros a 400.000 
euros, se crearon unas bases de subvenciones para ONGs, que el 
PP había hecho desaparecer hace 10 años, en 2017 hemos hec-
ho más hincapié en mejorar el servicio de atención a los usuarios 
de servicios sociales incrementando la jornada a las trabajado-
ras del Servicio de Atención Domiciliaria, creando una plaza de 
coordinador de los servicios sociales y reconociendo el aumento 
de carga de trabajo del personal del área, entre otras mejoras.
En el área social se han dotado económicamente subvenciones 
para familias con menores en acogimiento, así como becas para 
personas víctimas de violencia de género y personas discapa-
citadas, becas que el PP de la Diputación en 2016 nos había 
denegado. Se ha iniciado un convenio con la Cruz Roja ya que se 
trata de una entidad que, juntamente con Cáritas, colabora en 
la acción social hacia personas que lo necesitan. En el área de 
ocupación para personas desempleadas se han recuperado los 
programas que el PP dejó de solicitar en ejercicios anteriores. De 
momento hemos conseguido 2 EMCORP, 1 OPEA y 1 Salari Jove.
El incremento de recursos municipales para servicios sociales y 
ocupación para personas desempleadas en 2017 supera en más 
de 220.000 euros el presupuesto actual.

INCREMENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

El haber reducido el nivel de endeudamiento hasta un 38% nos ha 
permitido disminuir el gasto financiero y con ello, sin incrementar 
los impuestos, aumentar los servicios públicos como por ejem-
plo la puesta en marcha de una línea de autobús urbano público, 
que conecte la ciudad desde cualquier punto, por medio de mi-
nibús. Porque los Socialistas gestionamos los recursos públicos 
pensando siempre en las personas, y es lo que vamos a seguir 
haciendo: trabajar para conseguir una Ciudad mejor, en la que las 
personas tengan los mejores servicios que podamos conseguir, 
bajo el principio de justicia tributaria, equidad y progresividad.
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Informa’t i contacta a:
borriana.compromis.net
compromisperborriana@hotmail.com

UN 2016 PLE DE TREBALL
Acaba el 2016, i Compromís ho ha demostrat 
amb treball pel nostre municipi. El 2016 acaba 
amb inversions i projectes importants per a la 
nostra ciutat, que quedaran per al futur dels 
borrianencs i borrianenques. Un dels projectes 
més importants por a ser Borriana més eu-
ropea. Els 5 milions que rebrà la nostra ciutat 
amb els Fons Feder farà millorar les infraes-
tructures i la vida dels nostres veïns i veïnes. 
Projectes com la millora de l’entorn de Sant 
Blai, la connexió en carril bici a l’estació de tren, 
la rehabilitació de la coberta del Mercat Muni-
cipal i de la Casa de la Cultura, la regeneració 
urbana del casc històric i el seu patrimoni, la 
millora i ampliació de zones verdes, un pla de 
foment de l’ocupació i la igualtat, la nova loca-
lització de Serveis Socials a l’antic ambulatori, 
la posada en valor del refugi antiaeri, el carril 
bici a la carretera del Grau, l’aposta en energies 
renovables o un viver d’empreses. Tots aquests 
projectes vindran en els propers cinc anys, i es 
quedaran per al futur de Borriana.

Amb tot això per davant, Compromís ha tre-
ballat per millorar el dinamisme social de la 
ciutat amb la seua política, donant un salt en 
activitats i en qualitat, per a que la població de 
Borriana es veja recompensada. Solament en 
Cultura, s’han realitzat més de 60 activitats 
noves, amb dos iniciatives capdavanteres com 
l’EMAC i el Maig di Gras, la recuperació del te-
atre a la Torre del Mar i del Festival de Danses, 
exposicions per als més menuts, o la celebració 
del 9 d’Octubre, junta a totes les iniciatives tu-
rístiques que s’han activat per atraure a la gent 
de les comarques més properes. La nova Fira 
de les Lletres, les visites guiades nocturnes, 
les noves iniciatives en la festa de la Mercé, 
l’obertura del museu els diumenges o les ru-
tes gastronòmiques. El comerç ha reviscolat 
per aplicar una nova manera d’entendre el tei-
xit social de la nostra ciutat, amb noves fires i 
activitats. I, el coent ja té el seu lloc merescut 
dins la gastronomia valenciana. La creació i 
ficada en marxa del Consell Local del Comerç, 
la primera signatura d’un conveni amb la Fede-
ració del Comerç, amb l’aposta pel comerç de 
proximitat, o el recolzament en la campanya 
de Nadal amb més de 10.000 euros d’inversió. 
Junt a això, complim amb l’obertura del Mercat 
de la Mar el proper 8 de gener, amb una gestió 
municipal, i incidint en el caràcter mediambien-
tal com a principal objectiu. Han sigut, i seran 
objectius que hem perseguit per a poder fer de 

Borriana la ciutat que tots recordàvem des de 
fa molts anys. 

En l’esport, els clubs esportius han reviscolat, 
amb la creació de nous clubs com atletisme i 
handbol. L’esport escolar ha augmentat, i s’han 
creat les lligues escolars i activitats per a tota 
la família. Un nou circuit de curses populars, la 
potenciació dels esports nàutics, com la cele-
bració del Campionat Europeu de Caiac Polo a 
Borriana, l’aposta per la pilota valenciana, i el 
Pla Pati, són apostes per al futur. 

Capítol a banda és l’activitat que ha aglutinat a 
tota Borriana amb el 25 N, que amb un treball 
artístic s’ha aconseguit informar i conscienciar 
a la població de la problemàtica de la violència 
de gènere. A més a més, Borriana, junt a Valèn-
cia, ha sigut l’ajuntament que ha realitzat l’ex-
posició de la història de l’associació LAMBDA, 
que es va exposar a la nostra ciutat. Els carrers 
han recuperat l’activitat d’una Borriana més 
cultural i més moderna, cap a la que hem de 
dirigir-nos en els propers anys.

I una Borriana moderna, acompanyada també de 
solucions a problemes que sempre hem tingut 
els borrianencs i borrianenques. El nou bulevard 
al Port, comptarà en pocs mesos en un carril bici 
i un altre per a vianants, creant una connexió di-
recta per a tot el veïnat, i transformant el que era 
solament una carretera, en una connexió social 
i urbana. Una obra on la Generalitat ha invertit 
mig milió d’euros. En Educació hem treballat per 
a que el nou col·legi Cardenal Tarancón siga una 

realitat en el curs pròxim, després d’anys en bar-
racons, sense donar cap solució. 

En ocupació, han sigut mesos de treball per 
aconseguir els seus fruits, i davant les crítiques 
destructives, hem estat centrats en les perso-
nes amb la creació de l’Observatori del Mercat 
Laboral, i el més important, la concessió d’aju-
des autonòmiques per al desenvolupament 
local en àmbit d’ocupació per a la contractació 
d’un Orientador Laboral, un informàtic per mig 
del Programa Salari Jove, un soldador per mig 
del Programa d’Iniciativa Social, i 14 persones 
en el Programa de Persones aturades de llar-
ga duració. A més a més, hem realitzat accions 
formatives per a persones aturades, per a em-
preses locals i per a emprenedors

Vam començar el 2016 enderrocant un dels 
elements que més caracteritzava a l’antic go-
vern popular, una paperera en runes, i sense 
futur, i l’acabem enderrocant l’antic IES Llom-
bai, per donar pas a noves iniciatives. Dos imat-
ges que mostren el treball realitzat per recupe-
rar la Borriana que tots volem. 

Des de Compromís per Borriana us desitgem 
que passeu els millors dies entre els vostres, 
i que es complesquen tots els objectius per al 
proper any, i que els visquem junts. Bones Fes-
tes i Feliç any 2017.

OPINIÓ

 



#ABorrianaPodem

podemosburriana@gmail.com

http://podemosburriana.wixsite.com/
sepuedeburriana

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

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

Twitter: https://twitter.com/podemos-
burriana

Instagram: podemosborriana 

Des de la Regidoria de Participació Ciutadana, 
Transparència i Noves Tecnologies i des de la Regi-
doria de Serveis Socials i Sanitat, els regidors de Se 
Puede Borriana continuem desenvolupant el nostre 
treball per a garantir a la ciutadania que el progra-
ma que van votar es va complint en el si del govern 
municipal.

En l’àmbit de la participació volem destacar que ja 
ha finalitzat la consulta dels pressupostos participa-
tius. Les accions que es portaran a terme l’any 2017 
seran: habilitació d’un local social al Port; creació del 
museu faller; millora i condicionament de l’antic 
càmping de l’Arenal; millora del centre comercial; 
millora de les instal·lacions de la biblioteca;  millora 
de l’accessibilitat, i millores en Santa Bàrbara. Este 
procediment, que es porta a terme per segon any 
consecutiu, ens permet, a les ciutadanes i ciutadans 
de Borriana expressar en què volem que es gaste 
una part de les inversions municipals. Esta consulta 
dóna veu a la ciutadania perquè considerem que és 
necessari aprofundir en tot allò que supose un ma-
jor acostament de les polítiques municipals al poble. 
Més informació en participa.burriana.es.

També volem destacar que gràcies al treball rea-
litzat hem obtingut una important subvenció de la 
Generalitat referida als pressupostos participatius 
de l’any 2015. Això ens demostra que anem pel 
bon camí i que les nostres polítiques de participa-
ció i transparència estan aconseguint els objectius 
que ens havíem proposat. Perquè no entenem una 
acció en el govern sense comptar amb la veu i les 
inquietuds de tota la població, individualment i col-
lectivament. 

I també quant a transparència estem fent passos 
molt importants: a més de publicar en el portal de 
l’Ajuntament les dades econòmiques i d’informa-
ció sobre l’ajuntament i els càrrecs electes que 
marca la Llei de Transparència, s’ha implementat 
una eina informàtica, el visor pressupostari, que 
ens permet obtindre fàcilment una visió comple-
ta i detallada de totes les dades econòmiques de 
l’Ajuntament de Borriana: factures menors, con-
tractes majors, ingressos i despeses, evolució 
del deute, morositat, inventari… Podeu accedir 
al visor pressupostari en transparencia.burriana.
es La participació ciutadana i la transparència en 
la gestió eren uns dels punts importants del nos-
tre programa, i tal com ho vam dir, ho estem fent. 
La ciutadania està patint una crisi que no vam 
provocar nosaltres, una precarietat laboral i en 

CONTINUEM TREBALLANT 
PER A LA CIUTADANIA EN  
PARTICIPACIÓ I SERVEIS SOCIALS

alguns casos social que necessita respostes ràpi-
des i eficaces per a pal·liar, en el que siga possible, 
totes les mancances. Així ho vam dir en el nostre 
programa i des de serveis socials hem posat les 
bases per a donar solucions a les persones més 
necessitades amb ajudes, vivendes socials, su-
port institucional.

Estem establint convenis de col·laboració amb la 
Generalitat i amb altres institucions per a evitar 
desnonaments i que les grans empreses tallen la 
llum o l’aigua a les persones que tenen dificultats 
per a pagar-les. 

També en sanitat estem desplegant actuacions 
per a millorar la nostra ciutat i l’atenció a la pobla-
ció. La plaga de mosquits va ser un problema molt 
important l’any passat, per això vam prendre me-
sures urgents i vam actuar dins d’un programa a 
mig termini que pal·liara esta plaga. I este estiu la 
nostra tasca ha vist els resultats del nostre treball. 
Així mateix, per tot el procés de prevenció i lluita 
contra la plaga de mosquits hem rebut una sub-
venció de la Diputació que ens permetrà continuar 
desplegant encara més actuacions en este àmbit. 
Igualment s’ha iniciat una segona fase del progra-
ma per a mantindre neta Borriana d’excrements 
de gossos. En esta nova acció, a més dels cartells 
i fullets informatius, es premiaran els amos dels 
gossos que arrepleguen els excrements.

El treball del Cercle de Podem Borriana

Durant el mes de octubre hem realitzat, a més de 
l’assemblea setmanal, el primer debat (i paiporta) 
obert. La finalitat d’este acte, que es repetirà al mes 
de desembre, és intercanviar opinions sobre un 
tema d’actualitat després de veure un debat tele-
visiu de Fort Apache. 

També hem posat taules informatives al mercat 
dels dimarts per a informar la ciutadania dels nostre 
actes i de les accions que es porten a terme en les 
regidories de Participació i de Serveis Socials.

El dia 19 de novembre es va celebrar un debat obert 
sota el títol “Quin Podem per al País Valencià” en el 
qual van intervindre la companya del Cercle de Bor-
riana, Dolores Escrig, el secretari general de Vina-
ròs, Hugo Doménech, Teresa Bellido, del Cercle de 
Castelló, i el diputat a les Corts Valencianes, Antonio 
Estañ. A l’’acte, que va tindre lloc a la seu, van parti-
cipar més de 50 persones. 

Continuen molt actius els nous canals de comuni-
cació en les xarxes socials perquè tant les persones 
inscrites com les simpatitzants puguen estar al dia de 
les coses que fem i dels actes que portarem a terme. 

Si vols contactar amb nosaltres no dubtes a envi-
ar-nos un missatge o a través de FaceBook. 

Des del Podem Borriana vos desitgem unes bones 
festes i feliç any 2017!
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El 
camarote
del 
tripartito
¿Recuerdan ustedes aquella genial película de 
los Hermanos Marx en la que un camarote se 
convertía en la metáfora de una historia? “Una 
noche en la ópera”, de Sam Wood, nos hizo reír 
con un elenco de actores que se apiñaban en 
un pequeño habitáculo con un objetivo común. 

Burriana lleva más de año y medio viviendo 
una situación surrealista. Como la que describi-
eron los Hermanos Marx en su camarote. Tres 
partidos que se distribuyeron el 13 de junio de 
2015 la gestión municipal y que 19 meses más 
tarde, lejos de generar hilaridad con sus resul-
tados, nos provocan desesperanza. 

El PSPV ejerce de anfitrión, dirige y establece el 
guión. El Groucho Marx de esta historia, que es 
la de Burriana, no ha sabido conducir a nuestra 
ciudad por la senda del crecimiento y del desar-
rollo. Empeñados en recaudar y alejados del 
rescate social que tanto pregonaron, el PSPV 
sigue haciendo caja mientras invierte los ahor-
ros de los vecinos en sus propias necesidades.

Al PSPV le acompañan otros dos protagonis-
tas, como a Groucho le seguían fieles Chico y 
Harpo. El primero, encarnado por Compromís, 
que sigue tocando el piano a la espera de ofre-
cer a los vecinos oportunidades laborales, que 
parecen haber dejado de ser una prioridad. El 
segundo, el que protagoniza Podemos, que a 
la chita callando, olvida sus principios, aquellos 
que situaban a las personas por delante de 
los intereses de partido. Y como Harpo, pre-
fiere seguir mudo, puesto que el delegado de 
Servicios Sociales poco ha conseguido para su 
cartera más de año y medio después de ocupar 
el cargo. Cincuenta mil euros nos parece poco 
ambicioso para un partido que era “el de las 
personas”.

Y así se enfrenta Burriana a un nuevo presu-
puesto de este tripartito que lejos de invertir 
en los vecinos busca recaudar a costa de sus 
bolsillos. Ni una sola de las propuestas que 

presentamos de nuevo este ejercicio para re-
bajar los impuestos a nuestros ciudadanos 
han sido tomadas en cuenta. Por segundo año 
consecutivo se aplican subidas de tasas que 
permitirán hacer caja a costa de las familias 
mientras, la cola del Servef, contabiliza 2.422 
dramas en nuestra ciudad.

Una falta de oportunidades que genera desilu-
sión y abandono, y que presenta un panorama 
que en 2017 no mejorará por la incapacidad 
demostrada de estas tres fuerzas políticas. El 
presupuesto que el PSPV aprobó con Com-
promís y Podemos de palmeros no garantiza 
ningún futuro para nuestra ciudad. Dilata la 
agonía en la que estamos inmersos desde el 
13 de junio de 2015 y niega opciones a quien 
espera, bueno ahora ya desespera, a la hora de 
encontrar opciones de futuro.

Y así es como en 2017 se planifica un nuevo 
año en el que no se vislumbra un mejor futuro. 
Somos una población con ambición y capaci-
dad de trabajo y esfuerzo. Pero lamentable-
mente nos encontramos con un tripartito que 
nos niega de forma continuada las oportunida-
des para crecer.

Desde el PP vamos a seguir trabajando para 
que el próximo año se imponga el sentido co-
mún frente a la incapacidad de gestión y la falta 
de coherencia de tres partidos que administran 

los ahorros de todos dándose la espalda los 
unos a los otros. Porque lamentablemente, 
en cerca de 20 meses de gestión del tripartito, 
hemos asistido a muchos anuncios pero a muy 
pocos hechos. 

El trabajo y la emergencia social, prioridades 
establecidas por el PSPV y sus socios de ges-
tión, han dejado de ser urgentes. Parece como 
si en Burriana los desahucios, la malnutrición 
y el desempleo formaran ya parte del pasado. 
Sorprendente cuando ninguna de estas tres 
fuerzas políticas ha ejercido el menor empeño 
en rescatar a los vecinos, pese a que así lo ga-
rantizaron a bombo y platillo en elecciones. 

Esperamos que 2017 nos traiga más espe-
ranza que la que ha traído este 2016. Traba-
jaremos para que así sea. Porque Burriana, 
que siempre ha sido tierra de oportunidades  y 
emblema de crecimiento, no puede seguir ata-
da por las diferencias de tres partidos políticos 
negados a dar respuesta al ciudadano y entre-
gados a servir a sus propios intereses. 

Creemos en Burriana, sus vecinos, sus forta-
lezas. Y por ellos hay que seguir luchando. Con-
vencidos de que el mañana será mejor y que el 
futuro debe estar cuajado de grandes oportu-
nidades. ¡Felices fiestas!
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Navidad, Turrones,  
Presupuestos y Champan
Como cada año, llega la fecha de presentar los 
Presupuestos Municipales, trámite obligatorio 
que se cumple con desgana ya que si del dicho 
al hecho hay un trecho, de lo que se presenta, 
fuera de plazo, a lo que se cumple, media un 
abismo.

Seguimos sin tener partida para la Renta Bási-
ca Ciudadana. La promesa estrella, que ocu-
paba un lugar de honor entre la 105 medidas 
de gobierno de Acord per Burriana no era más 
que una vulgar mentira.

Tampoco existe una partida para el Festival 
Arenal Sound, de manera que quede claro el 
coste final y los gastos asumidos. Tantas veces 
reclamada cuando se está en la oposición, se 
olvida rápidamente. La transparencia no existe, 
y la reconocida incompetencia sale a relucir.

Si existen algunas partidas destacadas:

•  190.000 euros para la Junta Local Fallera. 
Añadamos 114.000 euros a la Federación de 
Fallas y 19.000 euros en Premios. Las fallas 
son un motor económico y social importante, 
pero 323.000 euros es una cantidad muy re-
señable. Si añadimos los 60.848,49 euros de 
Alquiler Local Actividades Falleras, el tema ya 
se dispara.

•  90.000 euros en Gratificaciones. Esta canti-
dad, la misma que el año pasado, se comple-
mentó hasta los 106.360 euros. Añadamos 
los 61.050,40 euros de Productividad y nos 
daremos cuenta de que falla algo en el tema 
laboral municipal.

Recortes también hay. Menos dinero para Mante-
nimiento y Conservación de Edificios Generales y 
Colegios, menos dinero para Combustible de Vía 
Pública y Policía Local, etc.

En lo referente a Servicios Sociales, el tema 
se sigue enfocando mal. Es lógico que esta 
partida nunca se quede sin fondos, ante las 
situaciones desesperadas que padecen con-
ciudadanos nuestros (aunque dotemos el 
Programa AMICS con 1 euro y el Acogimiento 
Familiar con 10 euros), pero hay que destinar 
fondos a revertir de forma urgente esa situa-
ción. Hay que favorecer inversiones (intentos 
de inversión en nuestra ciudad llevan meses 
paralizados sin que nadie se ponga manos a 
la obra para solucionarlos), lograr cursos y ta-
lleres que mejoren la formación y supongan 

un rápido acceso al mercado laboral y adoptar 
cualquier medida tendente a reducir el nivel de 
pobreza en nuestra ciudad. De momento, des-
tinamos 1 céntimo a Salari Jove, 1 céntimo a 
Salarios EMCORP y 1 céntimo a Salarios Pro-
grama OPEA. La remunicipalización de servi-
cios es otra vulgar mentira.

Lo demás, como siempre. Como si nada hubie-
ra cambiado. 12.000 euros (2 millions de pelas, 
que decía Alfonso Rus) para Asistencias Proto-
colarias y Representativas, 70.000 en Prensa y 
Publicidad, 1 euro para el Museo de la Naranja, 
80.000 euros para el Convenio Diputación Ges-
tión y Recaudación de Multas (se queda el 35% 
del importe de la multa, mas los recargos que 
se generen).

Y no podían faltar los 60.000 euros para el Con-
sorcio Paisaje Rio Mijares

Sorpresas? Alguna. 8.000 euros para la Asocia-
ción Cultural SOUL Explosion. 37.500 euros de 
Aportación Contrato Escuela Infantil, a los que 
se añaden 42.000 euros a la Guardería Infan-
te Felipe. No aparece ya la Xarxa Llibres, cuyos 
problemas aún colean.

Inversiones hay alguna, que se afrontarán con 
los Fondos EDUSI. Dice una frase que “Compra 
solamente lo necesario, no lo conveniente. Lo 
innecesario, aunque cueste un solo céntimo, 
es caro”. Siguiendo esa máxima, algunas inver-
siones son susceptibles de ser cambiadas por 
otras, porque ¿de verdad necesita Burriana un 
autobús interurbano?

Venían a salvar a la personas, pero solo se han 
salvado ellos. Se siguen embargando cuentas. 
Se siguen practicando desahucios. Se compen-
san deudas con el dinero de los libros. Se es-
peran recaudar ¡250.000 euros! por recargos de 
apremios. Si esta es su manera de salvarnos, 
déjennos morir en paz.

Tenemos PERLAS DE COTILLON Y MATASUE-
GRAS.

“Son los presupuestos municipales que han 
contado con mayor participación de la ciuda-
danía” Cristopher “mas transparente que un 
adoquín” del Moral. Estos Presupuestos aún no 
aparecen en la web municipal. Y participan en el 
0,8% del importe total. Menos lobos.

“La gente ahora participa en los Presupuestos. 
Antes no” Cristopher “participio del verbo par-
ticipar” del Moral. Tanto participan que entre el 
total de votos emitidos y la suma de los votos 
de la distintas propuestas hay un descuadre de 
1049 votos. Esos resultados son propios de re-
gímenes de ideología similar a la suya.

“El tema de Mercaplaya ha requerido un tra-
bajo muy duro en los últimos meses” Inma 
“dura y dura y dura” Carda. No dudamos que 
haya sido un trabajo duro. Pensar excusas para 
justificar retrasos, y exponerlas sin que se note 
el cachondeo es un trabajo hercúleo.

CIUTADANS INDEPENDENTS PER BURRI-
ANA-CIBUR LES DESEA FELIZ NAVIDAD Y 
PROSPERO 2017.



Buriana se llena de fiesta, sus co-
merciantes, con más ilusión que re-
cursos, han celebrado su Feria de 
Navidad. Pero hay que aclarar que 
el encendido del árbol y los puestos 
de venta en el Pla, han sido un regalo 
para todos los ciudadanos de la Fe-
deración del Comercio de Burriana y 
no del Ayuntamiento. Por supuesto 
no ha pagado el árbol aunque sí han 
ido a encenderlo como si se tratara 
de un acto municipal. A la Federación 
de Comercio se le explica que no hay 
dinero para eso y que el gobierno lo-
cal tiene sus propias prioridades, sus 
propios eventos preparados y por 
tanto no pueden hacerse cargo de 
esa “minucia”. Tal vez el gobierno lo-
cal se refiera a la instalación de una 
pista de hielo, un teatrito etc...

Pero ¿qué han hecho en esta Feria 
de Navidad?  Nada porque debería 
haberse publicitado el evento en Bu-
rriana pero más bien se ha corrido la 
voz del encendido del árbol por los 
establecimientos comerciales que 
a través de los canales oficiales. Y 
como viene siendo la tónica general 
no han hecho nada para publicitar el 
evento en los pueblos vecinos y ha-
cer que como antaño, vengan a com-
prar a nuestra ciudad. Tenemos un 
comercio que no puede competir con 

los productos de las multinacionales 
del centro comercial en precio, pero 
si compiten en calidad y deberíamos 
apostar todos por defenderlo y pro-
mocionarlo.

¿Y en materia de promoción de las 
fiestas de Navidad? Se ha gastado 
2.000 euros en unas ramitas sin con-
sistencia que el equipo de gobierno 
llama surrealistamente “árbol de Na-
vidad”, y que muchos comerciantes 
no han pasado siquiera a recoger por 
las instalaciones municipales por el 

BURRIANA SE ENGALANA EN 
NAVIDAD GRACIAS A LA FEDERACIÓN 
DEL COMERCIO Y NO AL GOBIERNO LOCAL

tamaño del mismo, eso sí, pregunta-
do en la comisión por esta concejala 
al equipo de gobierno se excusan en 
que han comprado más de la cuenta 
porque después se van a replantar. 
Además desde el Facebook de esta 
federación local se ha hecho más 
seguimiento y se ha informado más 
que desde el propio Fecebook de 
Ayuntamiento. ¿No me creen? Pues 
revísenlo ustedes mismos entren en 
las fanpage de Facebook de “Fede-
ració del Comerç de Burriana” y en 
“Ajuntament de Borriana” y verán…

OPINIÓ
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Ple Ordinari  03-11-16
Aprobar el Expediente 8-2016 de Modificación 
de Créditos mediante Suplementos de Crédito 
y Créditos Extraordinarios en el Presupuesto 
Municipal del Ejercicio 2.016, según el desglose 
que se relaciona: 

•  En el apartado de Gastos-Suplementos de 
Crédito y destinados a la Amortización de 
Préstamos, 322.774 euros desde la aplica-
ción presupuestaria de Ingresos-Financiación 
del Remanente de Tesoreria para Gastos Ge-
nerales

•  Con relación al fondo del asunto, se producen 
las siguientes intervenciones: Sra. Rius (dos), 
Sr. Fuster (una). 

•  Sometido el asunto a la consideración de la 
Corporación, los veintiún miembros presentes 
le prestan unánime aprobación, y así lo hace 
constar la Alcaldía Presidencia.

La Corporación queda enterada de de la infor-
mación económica suministrada por la inter-
vención y tesorería municipal, correspondiente 
al Tercer Trimestre de 2016:

1.  Información establecida en  el art. 4 de la Ley 
15/2010, de 5 de julio, sobre morosidad y del

2.  periodo de pago medio a proveedores según 
el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio.

3.  Estado de ejecución del presupuesto y teso-
rería

Resoluciones contrarias a reparos de la inter-
vención y tesorería municipal art. 218 del TRL-
HL.

DACIÓN DE CUENTA AL PLENO DE LOS ACUER-
DOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIER-
NO LOCAL ENTRE LOS DÍAS 29/092016 y 
20/10/2016,  AMBOS INCLUIDOS.

DACIÓN DE CUENTA AL PLENO DE LAS RE-
SOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCALDÍA 
PRESIDENCIA OBRANTES EN LA SECRETARÍA 
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 
DE 26/09/2016 A 23/10/2016, AMBOS IN-
CLUIDOS

DESPACHO 
EXTRAORDINARIO:
El Pleno aprueba el Expediente 9-2016 de Mo-
dificación de Créditos mediante Suplementos 
de Crédito y Créditos Extraordinarios en el Pre-
supuesto Municipal del Ejercicio 2.016, según el 
desglose que se relaciona: 

Crèditos Extraordinarios Salarios Salari Jove 
2016 y S. Social Salari Jove 2016, por un total 
de 14.999,55euros

Gastos del Plan Municipal de Empleo por un to-
tal de 14.999,55 euros.

Creditos Extraordinarios Salarios y S. Social 
EMCORP 2016 por un total de 7.499,89 euros.

Gastos Disminución Plan Muncipal de Empleo 
por un total de 7.499,89 euros.

Créditos Extraodinarios Salarios y S. Social 
OPEA 2016 por un total de 19.999,84 euros.

Gastos Disminución Plan Municipal de Empleo 
por un total de 19.999,84 euros

Con relación al fondo del asunto, se producen 
las siguientes intervenciones: Sra. Rius (una), 
Sra. Montagut (una), Sra. Aguilera (una), Sra. 
Sanchis (una) 

Sometido el asunto a la correspondiente vo-
tación, da el siguiente resultado: Votos a favor,  
DIECINUEVE (6 de PSOE, 3 de Compromís, 2 
de Se Puede Burriana, 7 de Partido Popular, y 
1 de Ciudadanos). Votos en contra, NINGUNO. 
Abstenciones; DOS 82 de CIBUR). Consecuen-
temente se declara el asunto aprobado por 
mayoría.

JGL 03-11-16
La Junta declara en situació administrativa 
d’excedència voluntària per cura de fill la Sra. 
Verónica Navarro Esbrí, amb efecte des del dia 
6 de febrer fins al 31 d’agost de 2017, amb 
reincorporació al seu lloc de treball el dia 1 de 
setembre de 2017. El temps de permanència 
en aquesta situació és computable a l’efecte 
d’antiguitat, promoció professional i drets en el 
règim de seguretat social que siguen aplicables, 
i el lloc de treball que ocupa el té reservat durant 
la duració de l’excedència.

La Junta de Gobierno Local se da por enterada 
DE LA SENTENCIA NÚM. 241/2016 DICTADA 
POR EL JUZGADO DEL CONTENCIOSO-ADMI-
NISTRATIVO NÚM. 2 DE CASTELLÓN, DESES-
TIMANDO EL RECURSO CONTENCIOSO-AD-
MINISTRATIVO INTERPUESTO POR ENRIQUE 
P. MAÑES FANFELLE CONTRA ACUERDO 
PLENARIO (5 DE MAYO DE 2014) APROBAN-
DO CUENTA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA EN P.R. 
U.E-1 SECTOR PRR-1 P.G.O.U CAMÍ D’ARTANA  

La Junta aprueba, dispone y reconoce el gasto y 
ordena el pago del importe total de 85.344,84 

euros (5% de premio de afección incluido), por la 
expropiación por ministerio de ley de las fincas 
que abajo se describen, 

•  A Dª Gloria Granell Artana, titular de una 
cuarta parte indivisa en pleno dominio de las 
fincas registrales n.º 49464, n.º 49463, n.º 
14421 y n.º 14422, le corresponde percibir la 
cantidad de 21.336,21 euros. 

•  A D. Juan Salvador Granell Artana, titular de 
una cuarta parte indivisa en pleno dominio de 
las fincas registrales n.º 49464, n.º 49463, n.º 
14421 y n.º 14422, le corresponde percibir la 
cantidad de 21.336,21 euros. 

•  A Dª. Encarnación Tejedo Granell, titular de 
una cuarta parte indivisa en pleno dominio de 
las fincas registrales n.º 49464, n.º 49463, n.º 
14421 y n.º 14422, le corresponde percibir la 
cantidad de 21.336,21 euros. 

•  A Dª. Amelia Pérez Castelló,  titular del usu-
fructo vitalicio de una cuarta parte indivisa 
del pleno dominio de las fincas registrales n.º 
49464, n.º 49463, n.º 14421 y n.º 14422, le 
corresponde percibir la cantidad de 4.693,97 €.

•  A D. Pascual-José Ortolá Pérez, titular de la 
nuda propiedad de una mitad indivisa de una 
cuarta parte indivisa en pleno dominio de las 
fincas registrales n.º 49464, n.º 49463, n.º 
14421 y n.º 14422, le corresponde percibir la 
cantidad de 8.321,12 euros. 

•  A D. Raúl Ortolá Pérez, titular de la nuda pro-
piedad de una mitad indivisa de una cuarta 
parte indivisa en pleno dominio de las fincas 
registrales n.º 49464, n.º 49463, n.º 14421 y 
n.º 14422, le corresponde percibir la cantidad 
de 8.321,12 euros. 

La Junta ordena a JOAQUÍN SANTIAGO FELIU 
BALLESTER, como propietario del inmueble 
sito en C/ MANUEL CUBEDO GINER, 10, con re-
ferencia catastral número 8901811YK4280S-
0001RG, para que proceda en el plazo de UN 
MES a realizar los trabajos consistentes en 
“Limpieza inmediata del inmueble y posterior 
traslado de restos a vertedero (575 m2)”. Y tam-
bién a VICENTA VARELLA MOLES, y a los here-
deros de MIGUEL MELCHOR VILLANOVA, como 
propietarios del inmueble sito en C/ GOMERA, 
4 para que procedan en el plazo de UN MES a 
realizar los trabajos consistentes en “LIMPIEZA 
Y VALLADO DE LA PARCELA y posterior trasla-
do de restos a vertedero (990 m2 y 80 ml)”

La Junta concede a LLACER MUÑOZ, NADINA  
la licencia de obras solicitada para CONSTRUC-
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CION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA en 
CR MESTRE VICENT ASENSIO de esta locali-
dad, conforme a proyecto básico y posterior 
modificado presentado y obrante en el ex-
pediente. Al igual que concede a CALIZ RUIZ, 
JOSE MANUEL, licencia de obras para el VA-
LLADO en POLÍGONO 20 PARCELAS 68-69 de 
esta localidad, que se entiende otorgada salvo 
el derecho de propiedad y sin perjuicio del de 
tercero.

La Junta DA CUENTA DE LAS DECLARACIO-
NES RESPONSABLES DE EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS: 13188/2016, 13244/2016, 
13245/2016, 13561/2016, 13563/2016 Y 
13568/2016.

JGL 09-11-16
La Junta aprueba el expediente para la contra-
tación del SERVICIO DE DIRECCIÓN LETRADA 
Y DEFENSA JURÍDICA DEL AYUNTAMIENTO 
DE BORRIANA y el pliego de clausulas admi-
nistrativas y técnicas.

La Junta de Gobierno Local se da por enterada 
de la sentencia en la que se indica que procede 
desestimar el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por la mercantil “Espadel 
Burriana SL”, representada por el Procurador 
D. Pascual Llorens Cubedo, contra el acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Burriana en su sesión cele-
brada en fecha trece de octubre de dos mil ca-
torce, por la que se acordaba “desestimar, en 
base a las consideraciones efectuadas en la 
parte expositiva de este acuerdo, el recurso de 
reposición interpuesto en fecha 8 de agosto 
de 2014, RE nº 12043, por la mercantil Espa-
del Burriana SL, contra el acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de 30 de junio de 2014, por 
el que se declara cometida infracción urbanís-
tica calificada como infracción grave en el art. 
233.3 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, 
por ejecutar obras sin licencia municipal.

La Junta informa favorablemente la solicitud 
de Declaración de Interés Comunitario formu-
lada por la mercantil mercantil VALENCIA A 
CABALLO S.L, para la instalación de un salón 
de banquetes, casa rural, explotación equina y 
actividad recreativa y de ocio en suelo no ur-
banizable -parcelas catastrales 330 y parte de 
la 23 del polígono 5 de este término munici-
pal-, a la vista de la ponderación de los requi-
sitos a que refiere el art.203 de la LOTUP, efec-
tuada en el informe emitido por el Arquitecto 
Municipal en fecha 27 de septiembre de 2016.

La Junta inco a D. XAVIER LLIDO GIL, expedien-
te para la restauración de la legalidad urba-
nística, por la realización, sin previa licencia ni 
orden de ejecución, de los actos de edificación 
o uso del suelo consistentes en reforma de 
inmueble sito en El Pla nº 11-entlo de esta 
Ciudad.

La Junta incoa a D. JESUS MARIN GARCIA, Dª 
ANA MARIA RUIZ CARRILLO y a D. VICENTE 
AGUILAR MARCO y ordena la suspensión in-
mediata de los actos de edificación o uso del 
suelo.

La JGL autoriza el Proyecto de Ejecución a  Dª 
CRISTINA ARNANDIS GARCIA, levantando 
la orden de paralización de las obras dima-
nante de anterior acuerdo adoptado por esta 
Junta de Gobierno Local en fecha 21 de julio 
de 2016 y, en consecuencia, autoriza la eje-
cución de las obras de CONSTRUCCION DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, EN AVDA. 
JAIME I NÚM. 31.

La Junta desestima las alegaciones formu-
ladas por Dª Pascuala Lozano García, en el 
escrito presentado en este Ayuntamiento en 
fecha 3 de mayo de 2016, en base a las consi-
deraciones efectuadas en la parte dispositiva 
del presente acuerdo. Y ordena la demolición 
de un habitáculo de unos 27m2, así como de 
un pequeño trastero con maderas y planchas 
de unos 8 m2, construidos en parcela 248 po-
lígono 43, Camí La Bota.

La JGL concede a VALLEJO MINGARRO, M. 
NIEVES la licencia de obras solicitada para 
CONSTRUCCIÓN DE PISCINA EN VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA sita en CR MALVA-
RROSA NÚM.13, Y también concede a la 
mercantil EL TERRAT DEL PLA S.L., la licencia 
de obras solicitada para DERRIBO DE DOS 
CASAS ENTRE MEDIANERAS sitas en EL PLA 
NUMS 6 Y 7. Igualmente, concede al OBISPA-
DO SEGORBE CASTELLON la licencia de obras 
solicitada para DERRIBO DE DOS CASAS EN-
TRE MEDIANERAS sitas en CR SANT PERE 
PASCUAL NUM. 17 Y 19 de esta localidad.

La Junta DA CUENTA DE LAS DECLARACIO-
NES RESPONSABLES DE EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS: 12177/2016, 12280/2016, 
12281/2016, 12376/2016, 13616/2016, 
13623/2016 Y 13626/2016.

DESPACHO 
EXTRAORDINARIO 
PRIMERO. URGENCIAS:
La JGL aprueba el documento “Anexo XIV. Pró-

rroga del contrato de arrendamiento celebra-
do entre el Ayuntamiento de Burriana y los 
propietarios del inmueble adyacente al Colegio 
Público José Iturbi”.

DESPACHO EXTRAORDINARIO SEGUNDO:
La JGL aprueba la memoria para la ejecución 
de las obras de “Sustitución del interacumu-
lador de agua caliente situado en las depen-
dencias del Centro Martí de Viciana”, redactada 
por el ingeniero técnico municipal en fecha 24 
de octubre de 2016, con un presupuesto de 
5.000 € (IVA incluido)

JGL 17-11-16:
La JGL prorroga el contrato de “Implantación 
y puesta en marcha de un gestor de expe-
dientes y administración electrónica para el 
Ayuntamiento de Borriana y el mantenimien-
to del servicio” adjudicado a Auloce SA hasta 
el 16 de noviembre de 2017, en las mismas 
condiciones previstas en el contrato de 14 de 
noviembre de 2015.

La Junta adjudica la contratación del SUMI-
NISTRO Y MONTAJE DE MOBILIARIO URBA-
NO PARA EL PARQUE PÚBLICO SITUADO EN 
LA PLAZA SANTA BERTA DE BORRIANA, a la 
mercantil MOYCOSA SA con CIF A78963071 y 
con domicilio en c/ Platino, 14-22 en 28770 
Colmenar Viejo (Madrid), por el importe total 
de 44.164,15 €.

La JGL aprueba  el proyecto de obras de “Re-
paración del pavimento de la Avda. Nules y de 
un tramo del Camí Marjalet”, redactado por el 
ingeniero de caminos municipal, con un pre-
supuesto de 69.150’00 € (IVA incluido) y que 
incorpora los correspondientes estudios de 
Gestión de Residuos, Geotécnico y Básico de 
Seguridad y Salud.

La Junta estima el escrito de alegaciones pre-
sentado por Dª. Josefa Ramos Rubert en fecha 
11 de mayo de 2016, RE nº 6740, interesando 
de este Ayuntamiento, a fin de evitar dupli-
cidad de actuaciones, se tenga en cuenta la  
Propuesta de Resolución del Servicio Provin-
cial de Costas, en el que se le indica la obliga-
ción de restitución y reposición de las obras a 
su estado anterior.

La JGL aprueba la memoria valorada deno-
minada “Ejecución parque canino en Plaza 
Santa Berta”, redactada por el ingeniero de 
caminos municipal y la ingeniero técnico 
de obras públicas municipal en fecha 7 de 
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noviembre de 2016, con un presupuesto de 
15.125 € (IVA incluido).

La Junta declara restaurada la legalidad urba-
nística infringida con la ejecución de las obras 
consistentes en consistentes en reforma Inte-
rior de vivienda sita en C/ Sta. Bárbara nº. 2-4º, 
de esta Ciudad, de conformidad con el informe 
emitido por el Arquitecto técnico municipal en 
fecha 28/10/16.

La Junta impone a D. VICENTE USO GIL Y A Dª. 
MERCEDES DE LA INMACULADA HERRERO 
CATALÁ, la cuarta multa coercitiva por importe 
de 500 euros, por incumplimiento de la orden 
de restablecimiento de la legalidad urbanística 
infringida acordada por la Junta de Gobierno Lo-
cal de fecha 25 de junio de 2012.

La JGL autoriza el Proyecto de Ejecución a D. 
Manuel Lopera Domínguez y a Dª Sonia Nava-
rro Calvo, así como la ejecución e inicio de las 
obras de construcción de vivienda unifamiliar 
aislada en C/ Migjorn núm. 11 de esta Ciudad.

La Junta concede a la mercantil GAS NATURAL 
CEGAS SA, licencia de obras para la realización 
de una zanja en vía pública para suministro de 
gas natural y acometida a inmueble sito en 
FORN DE LA VILA, 9 de esta ciudad.

La JGL concede al OBISPADO SEGORBE CAS-
TELLON, la licencia de obras solicitada para 
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA ABADIA DE LA 
PARROQUIA LA MERCED en CR SANT PERE 
PASCUAL NUMS. 17-19 de esta localidad. 

La Junta DA CUENTA DE LAS DECLARA-
CIONES RESPONSABLES DE EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS: 12015/2015, 3697/2016, 
9010/2016, 9961/2016, 11200/2016, 
12174/2016, 12175/2016, 12177/2016, 
12380/2016, 12384/2016, 12534/2016, 
12539/2016, 12544/2016, 12549/2016, 
12551/2016, 12556/2016, 12559/2016, 
12563/2016, 12564/2016, 12566/2016, 
12959/2016, 13250/2016, 13887/2016, 
13889/2016, 13958/2016, 14283/2016, 
14285/2016, 14289/2016, 14301/2016, 
14316/2016 y 14344/2016.

JGL 24-11-16:
La Junta declara en situació administrativa 
d’excedència voluntària per cura de familiar de 
primer grau a la Sra. Maite Alborch Boronat, 
treballadora social, amb efectes des del dia 30 
de novembre de 2016 i per un període inicial 
d’un any.

La Junta de Gobierno Local se da por enterada 
de LA SENTENCIA NÚM. 251/2016 DICTA-
DA POR EL JUZGADO CONTENCIOSO ADMI-
NISTRATIVO NÚM. 2 DE CASTELLÓN POR LA 
QUE SE ESTIMA EL RECURSO INTERPUESTO 
POR MARÍA BELINDA SERRANO MONTOLIU 
EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO 255/2016 
CONTRA DESESTIMACIÓN PRESUNTA DEVO-
LUCIÓN CUOTAS. Así como también se da por 
enterada de LA SENTENCIA NÚM. 263/2016 
DICTADA POR EL JUZGADO CONTENCIO-
SO-ADMINISTRATIVO NÚM. 2 DE CASTELLÓN 
POR LA QUE SE DESESTIMA EL RECURSO 
INTERPUESTO POR L3M CONSTRUCCIONES, 
URBANISMO Y SERVICIOS SA EN PROCEDI-
MIENTO ABREVIADO 148/2014 CONTRA RES-
CISIÓN AGENTE URBANIZADOR.

La JGL autoriza a ARNAU ROMERO, ANA, la di-
visión del local sito en C/ BENICARLO ESQUINA 
PLAZA ESTANY COLOMBRÍ, identificado como 
local 7, de esta Ciudad,, en DOS locales de 
60,17 m2 y de 54,14 m2, respectivamente.

La Junta impone a D. Roberto Pérez Ortells, Dª. 
Begoña Negre Martínez, D. Pascual José Pitarch 
Carrasco y Dª. Patricia Pérez Ortells, la cuarta 
multa coercitiva por importe único de 750 eu-
ros, por incumplimiento de la orden de resta-
blecimiento de la legalidad urbanística.

La JGL desestima las alegaciones formuladas 
por Dª SOLEDAD CARREGUI NOGUEIRA y D. 
ANTONIO ESCUDERO LOZANO, en el escrito 
presentado en este Ayuntamiento en fecha 13 
de octubre de 2016, en base al informe emitido 
por el Arquitecto municipal en fecha 26 de oc-
tubre de 2016, a excepción de estimar la alega-
ción referente al carácter legalizable del vallado 
realizado con murete de bloque de hormigón de 
50 cm. de altura, con una longitud aproximada 
de 300m ejecutado en la parcela 170, polígono 
43 de este término municipal.

La Junta concede a la mercantil GAS NATURAL 
CEGAS SA, licencia de obras para la realización 
de una zanja en vía pública para suministro de 
gas natural en AV MEDITERRANEO, 6 de esta 
ciudad. Así como concede a la misma mercantil 
licencia de obras para la realización de una zan-
ja en vía pública para suministro de gas natural 
en C/ MESTRE RODRIGO, 24 de esta ciudad. Y 
también concede a la misma licencia de obras 
para la realización de una zanja en vía pública 
para instalación de red de distribución de gas 
natural en inmueble situado en AV MEDITE-
RRÁNEO, NÚM 80 de la localidad. Así como  
concede a GAS NATURAL CEGAS SA, licencia 
de obras para la realización de una zanja en vía 

pública para suministro de gas natural en CM 
HONDO, 8 de esta ciudad

La Junta concede a la SANTIAGO VICENTE PA-
RRA, licencia de obras para la realización de una 
zanja en vía pública para acometida de agua en 
inmueble sito en C/ VIRGEN DE LA SALETA, 24 
de esta ciudad. Y a TORRES TORRES, COLUM-
BINA, licencia de obras para realización de zanja 
en vía pública para acometida de saneamiento 
en inmueble sito en CALLE ALCALDE VICENTE 
ESCOBAR 2. Así como a Comunidad de Propie-
tarios C/Doctor Fleming nº 7 Plabo Ruiz Picas-
so nº 5, licencia de obras para la realización de 
una zanja en vía pública para acometida de sa-
neamiento en inmueble sito en C/PABLO RUIZ 
PICASSO, 5. Igualmente concede a la mercantil 
CESIRE MANAGEMENT S.L., la licencia de obras 
solicitada para CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA CON PISCINA en C/ PE-
ÑÍSCOLA NÚM. 28.

Igualmente, la Junta concede a TORNE RODRI-
GUEZ, OLATZ y a BODI MINGARRO, JOSE, la 
licencia de obras solicitada para CONSTRUC-
CIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON 
PISCINA en AVDA. UNION EUROPEA NÚM. 26. 
Además, tambíen la concede a D. SERGIO EDO 
PALLARES para CONSTRUCCIÓN DE PISCINA 
EN VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA sita en C/. 
Serratella, 131- C- dcha de esta Ciudad.

La JGL declara restaurada la legalidad urba-
nística infringida con la ejecución de las obras 
consistentes en construcción de una piscina 
de unos 20 m² aproximadamente, en inmueble 
sito en C/ Serratella núm. 131-C-dcha de esta 
Ciudad; al haberse solicitado por el interesado 
autorización para la legalización de las obras, 
adjuntando proyecto básico y de ejecución, y 
a la vista del informe favorable emitido por el 
Arquitecto municipal en fecha 2 de noviembre 
de 2016. Igualmente declara restaurada la le-
galidad urbanística infringida con la ejecución 
de las obras consistentes en consistentes en el 
vallado de la parcela 69, polígono 20, en Senda 
Torre d’Onda del término municipal de esta Ciu-
dad, Y por último, también queda restaurada la 
legalidad urbanística infringida con la ejecución 
de las obras consistentes en el vallado de la 
parcela 68, polígono 20, en Senda Torre d’Onda 
del término municipal de esta Ciudad.

La Junta DA CUENTA DE LAS DECLARACIO-
NES RESPONSABLES DE EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS: 14401/2016, 14436/2016, 
14438/2016, 14454/2016, 14471/2016 Y 
14593/2016.



LA CINQUENA EDICIÓ DEL 
QUASIMOTO SURF’S UP 
INVITATIONAL TORNA A SER UN 
ÈXIT DE PÚBLIC I PROGRAMACIÓ

La cultura surf clássica ha tornat a ser 
protagonista durant el mes d’octubre 
a Borriana amb la celebració de la 
cinquena edició del Quasimoto Surf’s 
Up Invitational, que ha tornat a reunir 
a la platja de l’Arenal de Borriana a 
centenars de personea fidels a la 
cita anual organitzada pel Club Surf 
Borriana  amb la col·laboració de la 
regidoria de Cultura de l’Ajuntament.  
Tal i com confirmava el vicepresident 
del Club Surf Burriana, Juanma 
García, hores abans de l’inici del 
festival, “es van esgotar les tres-
centes inscripcions que aquest any 
vam decidir oferir, i per tant, estem 
molt satisfets de vore com la fidelitat 
és cada vegada major entre gent 
vinguda desde llocs separats de 
Borriana per milers de quilómetres”.

Durant el cap de setmana de celebració 
del Quasimoto Surf’s Up Invitational, 
han passat per l’escenari situat a la 
zona de l’antic càmping de l’Arenal, 
grups com els valencians A-phonics, 
un dels actuals referents en l’estil 
musical del festival, o The Longboards, 
que durant la seua actuació van tornar 
a conquerir i fer ballar sense parar a 
les vora cinc-centes persones que 
van passar pel festival. A més, durant 

els tres dies de festival, l’activitat es 
va diversificar per oferir des d’una 
gran exposició de pintura, fotografia 
i il·lustració que sota el nom de 
Classic Stoke ha reunit a un total de 
14 aritistes provinents de llocs tan 
diferents com Portugal, França, Japó i 
la mateix Borriana. L’exhibició Longers 
Invitational també ha acabat reunint a 
desenes i desenes de persones, tal i 
com ha succeït amb les demostracions 
i tallers dedicats directament a la 
pràctica del surf clàssic. Tal i com 
han conclòs tan organitzadors com 
la mateixa regidoria de Cultura, “el 
Quasimoto Surf’s Up Invitationals s’ha 
convertit en només cinc edicions en un 
referent d’aquest tipus de festivals, i 
estem molt contents de comprovar 
com un any més, Borriana i l’Arenal 
tornen a ser cita ineludible per als 
amants de la cultura surf clàssica”.

REVISTA HANGTEN

INFORMACIÓ municipal

 

CASAL JOVE
C/ Albert Einstein, s/n
Telèfon de contacte:

629814744
Correu electrònic:

proteccioncivil@burriana.es
Facebook:

Protección Civil Burriana

Emergències
112

Ajuntament Borriana
964 51 00 62

Policia Local
964 51 33 11

Guàrdia Civil
964 59 20 20

Bombers
085

Centre de Salut
964 39 07 50

Hospital de la Plana
964 35 76 00

Serveis Socials
964 51 50 14

Urgències
964 39 07 60

Creu Roja
964 51 76 07



CREU ROJA BORRIANA TANCA LA COMMEMORACIÓ 
DEL SEU CENTENARI AMB UNA DOBLE EXPOSICIÓ  

L’alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, no ha volgut 
perdre’s la inauguració de l’exposició que l’assemblea local 
de Creu Roja ha organitzat per tancar tota la sèrie d’actes 
que s’han dut a terme en els últims mesos per celebrar els 
seus cent anys de treball a la ciutat. Així, Safont ha volgut 
“mostrar com ja hem fet en els últims mesos, el nostre 
agraïment a una entitat que realitza una gran labor social a la 
nostra ciutat des de fa gens menys que cent anys, i que pot 
veure’s i comprovar-se en una de les dues parts d’aquesta 
exposició on molts i moltes trobarem moltes cares familiars 
i conegudes que segur que ens porten grans records”.

Després de les paraules de l’alcaldessa, el president 
de l’entitat a Borriana, J. Manuel Barberá, ha donat per 
inaugurada una exposició que compta amb dos apartats 
completament diferents. D’una part, “La Humanitat 
en la Guerra” mostra fotografies en les quals la Creu 
Roja apareix en desenes de conflictes bèl·lics en la seva 
labor humanitària, i que han estat cedides pel Comitè 
Internacional de Creu Roja. I d’altra banda, els “Records 
de Creu Roja Espanyola de Borriana”, recull tot tipus de 
material relacionat amb el treball dels últims cent anys 
de l’entitat. 

BORRIANA SIGNA UN CONVENI DE 8.000 EUROS PER AL 
FINANÇAMENT DEL CENTRE D’ACOLLIMENT CASA DON BOSCO
L’alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, ha subscrit el 
conveni pel qual l’Ajuntament col·laborarà amb un total de 
8.000 euros en el manteniment del Centre d’Acolliment Casa 
Don Bosco que la Fundació Iniciativa Solidària Ángel Tomás 
ha engegat durant aquest any a la ciutat. Safont ha signat 
la subvenció aplicable durant aquest any 2016 al costat del 
representant de la Fundació, Segundo García Fernández, que 
s’ha mostrat molt “satisfet de veure com la col·laboració amb la 
institució pública segueix possibilitant el projecte d’acolliment 
per a joves en situació de guarda o tutela”. Tal com ha explicat la 
màxima representant municipal, “ja vam estar en la inauguració 
d’un dels projectes de la fundació com és el pis d’emancipació 
en el moment en el qual el primer dels joves començava a viure, 
així que vam poder comprovar el seu funcionament i vam veure 
que la col·laboració en projectes com el que ara recolzem de la 
Casa d’Acolliment és més que necessària i justa”.

tsjcv
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NAIXEMENTS DEFUNCIONS TELÈFONS

*INHUMACIONS AL CEMENTERI 
MUNICIPAL

MATRIMONIS

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

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

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 
Centre de Salut  ........................................ 964 39 07 50
Urgències  .................................................. 964 39 07 60
Cita prèvia  ................................................. 964 39 07 50
Centre de Salut Port  .............................. 964 39 92 80
Consultori del Grau (sols estiu) .......... 964 58 53 85
CSI Novenes (cita prèvia)  ..................... 964 55 87 00
CSI Novenes (urgències)  ...................... 964 55 87 01
Hospital General Castelló  .................... 964 72 65 00
Hospital de la Plana  ............................... 964 39 97 75
Ciutat Sanitària La Fe  ............................ 964 86 27 00
Centre de P. Familiar .............................. 964 39 07 56
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
Mercat Municipal  .................................... 964 51 07 37
Síndicat de Regs  ..................................... 964 51 45 51
Cambra Agrària (Consell Agrari)  ........ 964 57 06 08
FACSA  ......................................................... 964 51 28 00

• Joaquín Pons Herrero i Davinia García Agut

• Pablo Vernia Badenes i María Dolores Peris 
Traver

• Manuel Oliver Pla i Susana Iserte Mor

• Antonio Sorribes Vidal i Sara Manzano 
Granell

• Fernando García Garrido i María Dolores 
Imbernón Franch

• Francisco Jarque Bustamante i Yasmina 
Llopis Aledón

• Alan Alonso Montserrat
Fill d’Alba i de Vicente
• Marcos Ortiz Moreno
Fill de Sara i d’Iván
• Marcela Baqués Felis
Filla de Paula i de Marcel
• Unai Romero Perarnau
Fill de Guillermina i d’Amadeo
• Amani Hajji
Filla de Latifa i d’El Hassan
• Jorge Navarro Alonso
Fill de Rebeca i de Luís
• Claudia Ilie Mechó
Filla de Patricia i de Narcis Dumitru
• África Morgana Barba Gómez
Filla de Lucía i de Daniel
• Naiara Vives Bernal
Filla de Jennifer i de Manel
• Martín Peris Ramos
Fill de Marta i de Carlos
• Mario Peris Perelló
Fill d’Eva i de Pablo
• Flavia Lavinia Dragon
Filla de Amalia Elena i de Catalin
• José Julià Saera
Fill de Isabel i de Manuel
• Martín Tabares Saborit
Fill d’Irene i de José Carlos
• Rocío Sierra Isach
Filla de Sandra i d’Ángel
• Melani Enrique Navarro
Filla de Saray i de Luís
• Ramiro Cartas López
Fill de María del Mar i de Ramiro Pedro
• Loay Falhi
Fill d’Amina i de Youssef
• Zaeid Marwan Abzizi
Fill de Hasna i de Hamid
• Víctor Navarro Ortí
Fill de María Pilar i de Manuel

DIEGO NOGALES MOGIO ......................83
M.ª TERESA NOGALES MORENO .........53
JUAN HORMIGO NACHER .....................68
ANTONIO TERRONES GONZALEZ ........62
FERNANDO MARTINEZ URETA ............85
JUAN FUENTES MARTINEZ ..................87
VICENTE PUCHOL RUBERT ..................84
FRANCISCO GIMENO PALLARES ..........85
CARLOS CARDET ROVIRA .....................46
SAYAH FREIH YACOUB HIJAZIN ...............
JOSEFA FELIS MONFORT .....................89
PRESENTACIÓN MOLINO MOLINER ....95
PAULA JOSEPHINA  
MARIENELL TULLEMANS .....................73
SERAFIN MARTINEZ ANDRES .............74
MIGUEL GONZALEZ CUELLAR ..............85
BAUTISTA FANDOS TABERNER ...........91
JOSE SANCHEZ MAGDALENO...............68
MANUEL JUAN FRANCH .......................85
SALVADORA LOPEZ BAUTISTA .............86
ANTONIO SORRIBES VIDAL .................30
ELVIRA FERRER FONT ..........................82
JOSEFA GODOS CAÑADA ......................78
JOSE MªCANTAVELLA BOMBOI ............63
FRANCISCO SERRANO VALENZUELA ..79
PALOMA SOLSONA DIAGO ...................90
ISABEL RUIZ CAMACHO .......................79
FCO JAVIER CANTAVELLA PITARCH .....51
ENRIQUE VTE. FRANCISCO GRANELL .71
VTE. RAMON ASENSIO PALOMERO.....69

AGENDA

 



 HORARI AUTOBÚS BORRIANA · PORT · GRAU / BORRIANA · CASTELLÓ

BORRIANA- Rda. Pere IV / CASTELLÓ – Pl. Jutge Borrull (parades inicial i final)

EIXIDA DE BORRIANA PORT GRAU .....

8.20  .........................PORT·RATLLA·GRAU
9.20  ..........................................GRAU·PORT
10.20  .......................................PORT·GRAU
11.20  ......................GRAU·PORT·RATLLA
12.20  .......................................PORT·GRAU
13.20  .......................................GRAU·PORT
15.20  .......................................GRAU·PORT
16.20  .......................................PORT·GRAU
18.20  ......................PORT·RATLLA·GRAU
19.20  ...............................................................  
20.20  ......................PORT·RATLLA·GRAU

HORARIS: 
BORRIANA·RENFE·ALQUERIES

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

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

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

LÍNIA BORRIANA · CASTELLÓ

Eixides 
BORRIANA cap 
a Castelló

6.30 ........... 14.15
7.15 ........... 15.15
8.15 ........... 16.15
9.15 ........... 17.15
10.15 ......... 18.15
11.15 ......... 19.15
12.15 ......... 20.15
13.15

Eixides 
CASTELLÓ 
a Borriana

7.15 ........... 15.15
8.15 ........... 16.15
9.15 ........... 17.15
10.15 ......... 18.15
11.15 ......... 19.15
12.15 ......... 20.15
13.15 ......... 21.15
14.15

DISSABTES

DIUMENGES I FESTIUS

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

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

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

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

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

WEBS MUNICIPALS

Horaris atenció Tinència Alcaldia 
Poblats marítims
· Dilluns. Matí. Ajuntament
· Dimarts. 9 del matí a 13 hores Tinència Alcaldia
·  Dimecres. Visita del regidor als veïns de la zona marítima juntament amb el tècnic 

de Via Pública
· Dijous. Matí. Ajuntament
· Divendres 9 matí a 13 hores Tinència Alcaldia

www.burriana.es 
www.bibliotecaspublicas.es/burriana
casaljove.burriana.es 
adi.burriana.es
turisme.burriana.es 
arxiu.burriana.es
sme.burriana.es 
mam.burriana.es (Museu Arqueològic)
www.cmeviciana.es 

cardenaltarancon.burriana.es
www.burrianacultura.es 
www.juanvarea.es
www.cvdonaburriana.org 
www.facebook.com/ajuntament.burriana
policialocalburriana.es 
www.promocioeconomica.burriana.es
participa.burriana.es

FARMÀCIES 
DE GUÀRDIA

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

AGENDA
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Burisplay

de Nadal
Escoleta de Nadal
Del 27 al 30 de desembre al Casal Jove. Horari: de 9 a 14h.
Inscripcions al Casal Jove del 12 al 22 de desembre

Dimarts 27
17.30 h. Espectacle de MÀGIA al CMC La Mercé. PaFlipar

Dimecres 28
18 h Dot de Mad uixa Teatre. Teatre Payà

Dijous 29
17.30 h CONTACONTES, CMC La Mercé. CONTES A LA LLAR DEL FOC

Divendres 30
TALLERS CUINA (amb inscripció prévia)
De 16.30 a 17.30 h - De 17.45 a 18.45 h - De 19 a 20 h

FIRA INFANTIL BURISPLAY
Llar fallera d’11 a 14 i de 16 a 20 h

Dimarts 3
17.30 h. Animació al carrer.
Plaça de Quarts de Calatrava

Dimecres 4
El Patge Reial recollirà les cartes
dels xiquets i xiquetes a l’Ajuntament

Dijous 5
Cavalcada de Reis Magnífic Ajuntament de Borriana 

Regidoria de Joventut
Regidoria de Festes

DESEMBRE

GENER
PISTA DE GEL
Els dies 2, 3 i 4. Plaça Major.


