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I a més, repassem tota l’actualitat del mes de setembre a la nostra ciutat
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Emotiu homenatge a la
ciutadania per la seua
lluita contra la Covid-19

i a les víctimes de la
pandèmia

Les banderes tornen a flamejar a Borriana com a
reconeixement a tota la ciutadania per la seua lluita
contra la pandèmia
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a nostra ciutat ha volgut retre homenatge a les persones que han
patit la malaltia de la Covid-19, a
les 40 que no han pogut superar-la i a
les persones que han treballat “amb
gran dedicació, i en molts casos de manera altruista,” per a ajudar i atendre la
ciutadania de Borriana.
A l’inici del mes de setembre, al Racó de
l’Abadia, es va celebrar un emotiu acte
presidit per l'alcaldessa de Borriana,
Maria Josep Safont, en què van participar la majoria dels membres de la cor-

poració municipal, representants de la
societat civil i de les entitats i professionals dels serveis bàsics. Amb aquest
acte les banderes van tornar a flamejar
a Borriana, des de la part més alta de
l’asta, com a reconeixement a tota la
ciutadania per la seua lluita contra la
pandèmia, en record de les víctimes del
coronavirus i en homenatge a entitats i
persones que han contribuït a fer front
a aquesta crisi.
En l'acte es va alçar simbòlicament el
dol, i es van tornar a hissar les bande-

HOMENATGE A LA CIUTADANIA
res que fins aquell moment onejaven a
mitja asta, com a “senyal de lluita i esperança en el futur de la nostra ciutat”,
segons va indicar l'alcaldessa.
El sentiment d'agraïment, d'unió i esperança, els durs moments que s'han
viscut en els mesos de confinament i
la importància de la solidaritat i la responsabilitat davant una situació tan
inèdita com greu, van estar presents
en aquest acte, en què van parlar l'alcaldessa de Borriana, com a representant institucional, i Guillem Ríos, en
representació de la ciutadania.
En la seua intervenció, l'alcaldessa de
Borriana va agrair i va reconéixer públicament “la implicació i l’esforç de la
ciutadania i d'aquells col•lectius i professionals que han estat en primera
línia en la lluita contra la pandèmia”, i
que van estar representats i presents
en aquest acte.
Entre els quals va citar el personal
sanitari, agricultors, personal de neteja viària, comerciants i empresaris,
personal de supermercats, voluntaris
d'associacions locals, com ara Càritas, Creu Roja, Porta Oberta, Agrupament Escolta, voluntariat, Policia
Local, Guàrdia Civil i Protecció Civil,
personal municipal, i “a totes les persones que de manera solidària i generosa han col•laborat i han fet “un
pas endavant en aquells moments
tan difícils”.
Maria Josep Safont també va traslladar “el més sincer condol” de tota la
corporació municipal per les víctimes
i persones del municipi afectades per
la pandèmia. Pandèmia, que segons
va lamentar, ha tingut “conseqüències
molt greus, i en alguns casos irreversibles,” per a la població de Borriana,
“tant pel que fa a la salut i a la vida
de les persones com a l'economia i a
l'ocupació”.
En la seua intervenció es va referir
a una “terrible malaltia que ens ha
deixat el record d'aquelles persones
que van ser víctimes de la Covid-19,
aquelles que van superar la malaltia,
i les que van col•laborar per a poder
fer-li front mostrant el seu costat més
Continua
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compromés, solidari i generós”. Ara, va
continuar, amb l'arribada del mes de
setembre i a les portes d'un nou curs,
“després de mesos d'afany i sacrifici,
“considerem que ha arribat el moment
de reconèixer la dedicació i els desvetlaments a la ciutadania del nostre
poble”.
La música de violins, viola, violoncel
i contrabaix, va acompanyar els moments més significatius i emotius
de l'homenatge amb peces de Bach
i Pietro Mascagni i com a peça final
la cançó popular ‘El cant dels Ocells’.
Tot seguit, les persones participants
van depositar una rosa blanca en la
plaça Major als peus de la bandera
de Borriana, al mateix temps que es
va disparar una salva de quaranta
masclets en honor a les víctimes de
Borriana i persones afectades de la
pandèmia.
Amb la hissada de la bandera de Borriana per part de l'alcaldessa i amb un
aplaudiment generalitzat de respecte i
reconeixement, va finalitzar l'acte.
Cal recordar que el dia 15 d'abril, per
decret d'Alcaldia, es va declarar dol
oficial a la ciutat de Borriana sine die, i

es van fer flamejar les banderes a mitja asta com a senyal de dol fins que la
corporació municipal de l'Ajuntament
de Borriana decidira alçar el dol amb la
celebració d'un acte de reconeixement
a la ciutadania que va faltar a causa de

la malaltia i, també, a les persones i
col•lectius que amb dedicació i esforç
han treballat de valent per totes les
persones del municipi i, sobretot, per a
minimitzar l'impacte de la pandèmia a
Borriana.

PATRIMONI-SANT BLAI

Finalitzades les obres de

restauració i rehabilitació de
l'entorn de Sant Blai

Es tracta d'una actuació cofinançada al 50 per cent pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc de l'Estratègia EDUSI del Programa
Operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020

L

'Ajuntament de Borriana ha finalitzat les obres de restauració i rehabilitació de l'entorn de Sant Blai
que, amb una inversió global de 465.000
euros, ha abastat els treballs de rehabilitació de les tres façanes exteriors de
l'ermita, especialment, les dos que han
estat durant molts anys adossades a
habitatges, a més de la il·luminació nocturna i la rehabilitació de les façanes confrontants amb jardins verticals.
Prèviament, es van efectuar els treballs de connexió d'aigua basats en
la instal·lació de les canalitzacions de
desguàs necessàries per a evacuar l'aigua de pluja de la mateixa plaça.
Amb un pressupost de 430.000 euros per als treballs d'obra de la plaça
i 35.000 euros més per als treballs de
restauració i posada en valor, es tracta de, segons ha indicat el regidor de
Cultura i Patrimoni, Vicent Granel, “una
de les inversions més importants” cofinançada al 50 per cent pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER), inclosa en l'Estratègia EDUSI
en el marc del Programa Operatiu de
Creixement Sostenible 2014-2020,
per a “rehabilitar l'ermita de Sant Blai,
la plaça annexa i el carrer adjacent”.
Vicent Granel ha explicat que amb
aquesta iniciativa s'ha aconseguit “la
recuperació de la història a través del
disseny de la nova plaça, l'entrada de la
qual al 'Jardí de l'Hospital', que és com
es denominarà ara l'entorn de l'ermita,
s'accedeix per una porta de la façana
que representa l'antic hospital”.
Respecte a la zona que ocupava la
banda de música, tal com ha precisat el
regidor, s'ha col·locat una pèrgola per a
realitzar activitats culturals i musicals i
s'ha creat una font que tindrà “un pro-

tagonisme especial en la celebració de
la popular Font del Vi, eix de les celebracions del matí del 3 de febrer durant
la festivitat de Sant Blai”.
El projecte, realitzat pel despatx d'arquitectes el Fabricante de Spheras i la constructora Bluedec, ha aconseguit, segons
el parer del regidor, “fusionar el carrer
annex amb una escalinata que comunica
amb la plaça, en la qual es troben diverses zones diferenciades de l'antic jardí de
l'Hospital, que era l'edifici de l'hospital i la
zona posterior de l'ermita”.
Aquesta actuació, ha destacat, ha permès recuperar “un espai degradat de
Borriana i s'ha convertit en una plaça
que revitalitzarà l'entrada a la localitat
i el barri que porta el nom del nostre
patró, que havia estat oblidat durant
molts anys”.
FINESTRES ARQUEOLÒGIQUES
Gràcies a les excavacions arqueològiques inicials, ha aclarit Granel, el
projecte original es va modificar per a
introduir part del jaciment en el jardí
actual. Per a la qual cosa, ha explicat,
s'han creat “dos finestres arqueològiques en què es mostrarà el paviment
de l'antic hospital, una de les habitacions i un pou àrab que també es va trobar en l'excavació”. Tot això, a més, anirà acompanyat de plaques explicatives
i divulgatives de les troballes, i el que
suposa el projecte que s'ha realitzat.
APARTAT ARQUEOLÒGIC
El jardí de l'Hospital comprèn un complex medieval que té els seus orígens
en un barri extramurs de la ciutat musulmana de Borriana, del segle XIV. El
conjunt estava compost per un hospital, una capella sota l'advocació de
Sant Blai i un cementeri, i un pati tancat
que feia de jardí.

El jardí comptava amb dos cementeris.
El més antic data de l'època medieval,
i estava al voltant de l'ermita amb enterraments que podien estar aïllats o
en grups. Durant les excavacions es
van arribar a trobar fins a 30 enterraments. No tenien aixovar, i només
estaven amb sudaris. El cementeri va
estar en ús entre els segles XIII i XVI, i
és possible que s'abandonarà a causa
de les crescudes del riu, que acabarien
tapant tot el cementeri.
En la part posterior de l'hospital es va
situar un altre cementeri, que va estar
utilitzat en els segles XVII i XVIII, ja que a
principis del XIX es va prohibir enterrar
els difunts dins de la ciutat. Comptava
amb més de 40 cadàvers al costat de
restes de claus. Els cossos estaven tots
junts, i a escassa profunditat del sòl del
pati de l'hospital. Molts dels enterraments havien estat remoguts i destruïts, a causa de les obres de construcció
de l'ermita i de l'hospital en el segle XIX.
Hi ha tres finestres arqueològiques. En
la primera es troba l'empedrat de l'hospital d'època Moderna, amb un desguàs
i estructures de rajola del segle XIX.
Després comptem amb una habitació
de l'època medieval, just al costat de
l'ermita i, finalment, una zona arqueològica d'època moderna i sòls de l'hospital del segle XIX, on s'excavarà cada
exercici per a seguir l'estudi de la zona.
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SEGURETAT

S’incorporen deu Policies Locals nous per

a reforçar la plantilla

Han pres possessió cinc agents després del procés selectiu, el curs de formació inicial i el
període de pràctiques
A més, s'han contractat recentment cinc agents interins més

U

n total de deu agents s'han incorporat recentment a la plantilla de la Policia Local de Borriana per a reforçar el cos de seguretat
municipal, cinc dels quals s'han incorporat com a funcionaris de carrera i els
altres cinc com a interins.
L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep
Safont, s'ha mostrat molt satisfeta
per haver aconseguit dur avant aquest
reforç policial i ha presidit la presa de
possessió com a agents funcionaris
de carrera dels cinc nous efectius que
s'han incorporat a la Policia Local de
Borriana (PLBO), després del procés
selectiu d'oposicions i després de sis
mesos de formació inicial bàsica en
l'Institut Valencià de Seguretat Pública
i Emergències (IVASPE) i dos mesos de
pràctiques.
Paral·lelament, l'Ajuntament ha contractat recentment cinc agents interins per a reforçar la plantilla de la Policia
Local, en la línia d’actuació del consistori per a implementar la seguretat a
la ciutat.
Maria Josep Safont ha agraït la labor a
tot el cos de seguretat per la gran tasca que realitza en el municipi, “d'una
banda, per a garantir la seguretat de
tota la ciutadania i, d’una altra banda,
com a mediador per a la resolució de
conflictes”.
Des de l'Ajuntament, ha assegurat
l'alcaldessa, “pretenem oferir a la
ciutadania una policia preventiva i de
proximitat, i aquestes incorporacions
ens ajudaran a millorar el servei tan
necessari en aquests dies extraordinàriament complicats que ens ha tocat viure”.
Quant als nous agents els ha donat la
benvinguda i els ha agraït “l'esforç, el

sacrifici i la preparació que els ha suposat superar el procés selectiu i per a
formar-se com a policies professionals,
i els ha desitjat molta sort en aquesta
nova etapa”.
En la presa de possessió, han estat
presents també el cap de la Policia
Local de Borriana, Francisco Javier
Catalán, i la secretària municipal,
Iluminada Blay. En el transcurs de
l’acte, l'alcaldessa els ha demanat
“implicació, interès i esforç” i els ha
instat que siguen un “equip unit al
servei dels borrianencs i de les borrianenques”.
En la seua intervenció, a més, ha posat
l'accent en la importància que la ciutadania “estiga segura”, però també que
“se senta segura”, per la qual cosa els
ha animat a desenvolupar la seua funció “amb il·lusió i sabent que els ciuta-

dans els necessiten i agraeixen el seu
treball”.
“Compteu amb la confiança de l'Ajuntament i el nostre reconeixement al paper
que realitzeu, que és primordial per a
tots”, ha subratllat Maria Josep Safont,
la qual ha destacat el servei que presta
la Policia Local, amb intervencions que
van des de l'assistència a les víctimes
de violència de gènere, a les relacionades amb la seguretat viària, passant per
moltes altres accions que contribueixen
a reforçar la seguretat a la ciutat.
Per la seua part, el cap de la Policia ha
acreditat “l’excel·lent nivell i la preparació dels nous agents” i ha destacat que
s'ha treballat amb “previsió i diligència”,
davant les jubilacions dels últims anys,
així, la Policia Local de Borriana s'ha
“reforçat i rejovenit” amb la incorporació de nous efectius.

CENTRE D'ATENCIÓ PRIMERENCA

Licitades les obres de condicionament
del Centre d'Atenció Primerenca

comarcal

A la mercantil Ravi Obres, Transports i Excavacions SL, per un import total de
167.608,41euros. En la reforma també s'adequarà part de la instal·lació per a
dependències de la Policia Local

L

'Ajuntament de Borriana ha licitat
les obres de condicionament i reforma de local del Centre d'Atenció Primerenca (CAP) en una nau de
l'avinguda Corts Valencianes de la ciutat, a l'empresa Ravi Obres, Transports
i Excavacions SL, per un import total de
167.608,41euros, i en l'habilitació dels
quals també s'inclou adequar dependències de la Policia Local en una zona
de l'immoble.
L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep
Safont, ha explicat que les obres, que
començaran “en breu”, compten amb
un termini d'execució de tres mesos, i
ha destacat que a principis de 2021 la
ciutat comptarà amb un Centre d'Atenció Primerenca comarcal, orientat al
tractament fisioterapèutic i logopèdic
de xiquets i xiquetes de 0 i 6 anys amb
greus problemes de desenvolupament.
Amb tot, és prioritària l’atenció entre 0
i 4 anys i sempre que no es dispose de
recursos en l’entorn educatiu.

La licitació del contracte d'obres s'ha
realitzat per procediment obert simplificat a través de tramitació ordinària
i licitació electrònica, i publicat en la
Plataforma de Contractació del Sector
Públic.
El Centre d'Atenció Primerenca n’ocuparà 224 dels 386 metres quadrats de
l’immoble de titularitat municipal, i disposarà de tres sales de consulta, una
sala polivalent, dos despatxos i la zona
d'espera. La resta de la nau acollirà una
aula formativa per a la Policia Local.
El CAP, segons ha precisat Maria Josep
Safont, atendrà la població infantil amb
discapacitat o risc de patir-la que hagen sigut valorats prèviament per especialistes. Oferirà prestacions de diagnòstic, coordinació amb els recursos
comunitaris i atenció individual i familiar. A més del tractament fisioterapèutic especialitzat i logopèdic, també hi
haurà serveis de psicologia, pedagogia
i estimulació.

En el seu moment, ha assenyalat l'alcaldessa, les tècniques del Servei municipal d'Atenció al Desenvolupament
Infantil (ADI) de 0 a 3 anys, van redactar el projecte que es va presentar a la
Conselleria d'Igualtat i compta ja amb
el seu vistiplau.
Sobre aquest tema, ha concretat que
l'ADI és un lloc de detecció i actuació sobre xiquets exclusivament de
Borriana, mentre que en el nou CAP
es duran a terme “tractaments més
especialitzats, com ara els d'audició i
llenguatge, i serà un centre que atendrà xiquets i xiquetes també d'altres
localitats”.
Cal recordar que per a posar en funcionament el CAP, el Consistori havia
de posar un local a la disposició de la
Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i, després, la institució autonòmica serà la que es farà càrrec del
personal necessari per a fer realitat
aquesta iniciativa.
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ACTIVITATS SETEMBRE

Teatre, focs artificials i concerts
segurs de setembre
Mantindre la distància social i reforçar la neteja i higiene segueixen sent els objectius
principals de l'Ajuntament de Borriana

L

'Ajuntament de Borriana, a través
de la regidoria de Festes, va organitzar tres espectacles de focs
artificials per al dimarts 8 de setembre,
amb motiu de la celebració del dia de la
patrona de la ciutat, la mare de Déu de
la Misericòrdia, perquè els veïns i veïnes pugueren gaudir-los des de casa,
després de la cancel·lació de les festes
de la Misericòrdia 2020.
L'empresa borrianenca Pirotècnia
Martí SL, amb molts anys d'experiència
en espectacles, va ser l'encarregada de
dur a terme l’espectacle de color. Així,
el dimarts dia 8, festiu a la localitat, a
les 21 hores, es van llançar simultàniament en tres localitzacions diferents,
dos al poble en la plaça de Santa Berta i en la plaça de la Fira, i un a la zona
marítima, en el recinte del Mercat de la
Mar, perquè foren visibles per tota la
ciutadania i omplir de llum i foc la ciutat
de Borriana.

a gaudir des del seient, organitzada per
la regidoria de Festes de l'Ajuntament
de Borriana.

SEU-TE!
A més, el primer cap de setmana de setembre va arribar a Borriana ple d'activitats diferents per a tots els públics,
una programació multidisciplinària per

Per primera vegada es va celebrar el
Festival d'Arts Escèniques de Borriana,
Seu-te!, amb la participació de sis companyies de la Comunitat Valenciana. Els
espectacles, totalment gratuïts, es van

desenvolupar durant tres dies, 4, 5 y 6
de setembre a la plaça Josep Iturbi amb
dos sessions cada dia separades, una
matinal i una altra de vesprada.
Així, la plaça Josep Iturbi es va convertir en un gran teatre a l'aire lliure de
1.200 metres quadrats, que es va delimitar amb una tanca alta d'obra per a

ACTIVITATS SETEMBRE
poder controlar amb més facilitat els
accessos del públic i poder així limitar
l'aforament a un màxim de 300 o 350
persones segons l'espectacle, en què
es van instal·lar 3 grades gegants per
a poder mantindre una distància entre
seients de més de 1,5 metres, amb la
construcció així d’un espai segur.
Per a garantir la seguretat del públic
assistent, es va contractar quatre persones de personal auxiliar que s'encarregaven de controlar l'accés i d’indicar
els llocs on havia de seure el públic de
forma escalonada. A més, i per tal que
ningú es poguera saltar les mesures,
també hi havia un guàrdia de seguretat privat controlant que fora així, i que
no permetia l'accés a les persones que
incomplien la normativa.
El cartell va estar protagonitzat per
"Pixels offline" de la Banda del Drac,
The audition" de Xa! Teatre, "Sonata
Circus" de la Troupe Malabo, "Festa
Pop!" de Pop 's Corn, "El pirata Barba"
de Xarop Teatre y "Memphis Rock and
Circ" de la Finestra Nou Circ.
CONCERTS
L'Ajuntament de Borriana va rebre l'autorització de la Direcció General de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública per a la realització dels concerts de Dorian, Amaral
(Eva i Juan), Martita de Graná i Marlon
programats pel consistori per als dies
12, 24, 25 i 26 de setembre.
Les resolucions rebudes pel consistori els dies previs als concerts, argumentaven que els informes de la
Subdirecció General d'Epidemiologia,
Vigilància de la Salut i Sanitat Ambiental de data 8 i 14 de setembre de
2020, valoraven la situació epidemiològica en el municipi de Borriana de
Risc Baix per a la celebració d'esdeveniments massius, per la qual cosa
la Direcció General de Salut Pública
autoritzava la realització dels concerts dels dies 12, 24, 25 i 26 de setembre, tot i que advertia que si es
produïa un canvi en la situació epidemiològica, aquesta autorització podria ser revocada.
Amb aquesta autorització, que permetia ampliar fins a 800 persones l'aforament es van celebrar els 4 concerts

Continua
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adaptats a la normativa sanitària vigent.
En els concerts de divendres 25 i
dissabte 26, van actuar també dos
artistes locals, Patxi Ojana i Tatiana
Javaloyes, que van participar com a
teloners de Martita de Graná i Marlon,
respectivament.
Cal recordar que el consistori va decidir
traslladar el recinte de concerts previst
inicialment en el solar del Mercat de la
Mar a les pistes d'atletisme del Complex Esportiu Municipal Llombai, amb
l'objectiu, segons ha reiterat la regidora de Festes, Lluïsa Monferrer, d'oferir
“encara més seguretat i adequar-se al
màxim a les mesures sanitàries establides per les autoritats sanitàries”.
A més, va precisar que en la decisió
de canviar la ubicació dels concerts es
va considerar que la nova localització
“contemplava un accés més còmode i
el lloc d'aparcament era més adequat
per al control del recinte”.
Lluïsa Monferrer va subratllar que en
les decisions pel que fa a la programació de les activitats “en tot moment
ha prevalgut la seguretat sanitària
ciutadana i sempre s’han atés les re-

comanacions de les autoritats sanitàries, amb una aposta decidida per la
prudència i per evitar aglomeracions
davant la situació actual”.
Per això, ha precisat, els concerts programats es van celebrar en un espai
segur i obert en què era obligatori l'ús

de la mascareta i utilitzar el gel alcoholitzat per a desinfectar-se les mans
abans d’entrar, amb seients separats
per una distància de més d’1,5 metres,
amb un espai reservat per a persones
de mobilitat reduïda i, en definitiva, seguint estrictament les mesures necessàries de control i seguretat.

DIA MISERICÒRDIA

Focs artificials, missa i exposicions per al dia

L

de la Misericòrdia

'Ajuntament de Borriana, a través
de la regidoria de Festes, va organitzar tres espectacles de focs
artificials per al dimarts 8 de setembre,
amb motiu de la celebració del dia de la
patrona de la ciutat, la mare de Déu de
la Misericòrdia, perquè els veïns i veïnes pogueren gaudir-los des de casa,
després de la cancel·lació de les festes
de la Misericòrdia 2020.
L'empresa borrianenca Pirotècnia Martí SL, amb molts anys d'experiència en
espectacles, va ser l'encarregada de
dur a terme l’espectacle de color. Així,
el dimarts dia 8, festiu a la localitat, a
les 21 hores, es van llançar simultàniament en tres localitzacions diferents,
dos al poble en la plaça de l’Hereu i en
la plaça de la Fira, i una a la zona marítima, en el recinte del Mercat de la Mar,
perquè foren visibles per tota la ciutadania i omplir de llum i foc la ciutat de
Borriana.
La regidora de Festes, Lluïsa Monferrer, va explicar que es tractava d'una
manera alternativa i diferent de viure el
tradicional castell de focs artificials que
cada any tancava les festes el diumenge a la nit. Aquest any, va continuar, "a
causa de la situació que estem vivint,
hem decidit traslladar aquest espectacular moment al dia de la nostra patrona perquè des de les finestres, els balcons o les terrasses pogueren gaudir
d'aquesta explosió de llum i color d'una
forma diferent i segura".

MISSA
Les Reines Falleres van participar en la
Missa Solemne en la Basilica, en honor
a la Patrona de Borriana.
EXPOSCICIÓ ‘LA ESENCIA DEL TORO
EN MISERICÒRDIA’
L'exposició fotogràfica ‘La esencia
del toro en Misericòrdia’ amb les 20
millors imatges de la festa en grans
dimensions captades per fotògrafs locals amb què la Federació Taurina de
Borriana ens va convidar a compartir
amb ells aquest moments.

VISITES GUIADES
Després de la bona acollida de les visites guiades del mes d'agost, la regidora de Turisme, Sara Molina, juntament
amb la regidora de Festes, Lluïsa Monferrer, van ampliar les visites turístiques i van presentar noves dates per
al mes de setembre, que es van afegir a
les activitats alternatives de les festes
de la Misericòrdia 2020.
Segons la responsable de Turisme,
"després que les places oferides a
l'agost per a les visites guiades a Borriana s'esgotaren tan ràpidament i
davant l'enorme demanda, no hem
dubtat a ampliar les dates per a tres
dissabtes de setembre, amb un total
de 75 places, que permetran a més
persones gaudir de la iniciativa".
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MUNICIPAL

L’Alcaldia redistribueix les àrees de
competència delegades del Govern municipal
de Borriana
Després de la dimissió del regidor socialista Javier Gual “per motius personals” i la
incorporació d'Esther Meneu a l'equip municipal de govern

L

'Alcaldia va anunciar una redistribució de les competències en les
àrees municipals delegades del
govern municipal de l'Ajuntament de
Borriana, com a conseqüència de la dimissió, anunciada el passat 31 d'agost,
del portaveu i regidor de Personal i Seguretat Ciutadana, Javier Gual, per motius “estrictament personals”.
La renúncia per motius personals del
socialista Javier Gual del seu càrrec
de portaveu del grup i regidor delegat
de Personal i Seguretat Ciutadana ha
obligat a realitzar una sèrie de canvis
necessaris en l'organització del govern
municipal de l'Ajuntament.
Maria Josep Safont, ha explicat que
Esther Meneu Cervera, la següent en
la llista del PSPV-PSOE entra a formar
part de l'equip municipal de govern, la
qual cosa ha motivat aquest reajustament de les àrees “estudiat i meditat
a consciència”, per a donar “un major
impuls i millorar el treball que el govern
municipal està desenvolupant”.

REPARTIMENT DE COMPETÈNCIES
Així, en el nou repartiment de competències dels edils, l'alcaldessa
assumeix directament l'àrea de
Seguretat Ciutadana, i el nou portaveu del grup municipal socialista serà J. Ramon Monferrer, que
continuarà, a més, amb les àrees
de Comunicació i Educació i cedirà

l'àrea de Polítiques Actives d'Ocupació.
Sara Molina amb una dedicació parcial,
al 75%, passa a formar part de l'equip
de govern com a setena tinent d'alcalde, i assumirà l'àrea de Falles, que sumarà a les de Comerç, Consum, Mercats i Turisme.
Entre els canvis més significatius,
com a conseqüència de la renúncia de
l'exregidor Javier Gual, destaca que la
regidora Lolín Carbonell cedeix Serveis
Socials i assumeix Personal i la també
regidora i actual diputada provincial,
Lluïsa Monferrer, cedeix Falles i continua amb Joventut i Festes.
La nova regidora, Esther Meneu, assumirà
les competències de les àrees de Serveis
Socials i de Polítiques Actives d'Ocupació.
La resta d'edils del govern municipal continuarà amb les mateixes àrees i responsabilitats que exercia fins ara.
Finalment, l'alcaldessa va voler ressaltar “el compromís i la implicació de tots
els membres de l'equip de govern” i va
agrair, especialment, la col·laboració
dels socis de govern.

OBRES MENORS

L'Ajuntament adjudica més de 100 obres
menors a professionals i empreses

locals en 8 mesos

Per valor de més de 300.000 euros, a més de compres a comerços locals i
que les empreses adjudicatàries de grans obres hagen subcontractat part
dels oficis amb empreses de la ciutat

L

'Ajuntament de Borriana ha adjudicat més de 100 obres menors de
reparacions, manteniment i rehabilitacions que s'han realitzat en instal·lacions que depenen de l’Ajuntament, de
gener a agost, a empreses i autònoms
de la ciutat per un import de més de
300.000 euros. És tracta d'intervencions
en centres i instal·lacions municipals que
necessiten algun tipus d'actuació que no
requereix licitació pública.
L’alcaldessa de Borriana, Maria Josep
Safont, ha concretat que són treballs
de millores en centres socials, edificis educatius, culturals o esportius,
actuacions, “que no necessiten licitació de contractes i en els quals autònoms i xicotetes empreses locals són
els principals beneficiaris”. Actuacions
que, al seu parer, a més de col·laborar
en la reactivació de l'economia de la
ciutat, també suposen “una millora en
la qualitat dels serveis que el consistori
presta a la ciutadania”.
A més, segons ha explicat, el Consistori
ha recorregut a comerços locals per a
serveis o per a la compra de material
industrial, recanvis, mobiliari, pintura, ferreteria, material de construcció,
contenidors, maquinària, etc. De la
mateixa manera, la majoria de les empreses adjudicatàries de grans obres
han subcontractat alguns oficis amb
persones o empreses de la localitat.
Paral·lelament, ha recordat que l'Ajuntament compleix amb la llei de Morositat des de 2015 “ininterrompudament”, pagant per davall dels 30 dies
després de registrar la factura, en
l'últim trimestre ha sigut una mitjana
de 19,5 dies, dins del full de ruta en la
gestió econòmica del consistori “per a
reduir més els períodes de pagament a

proveïdors davant la situació provocada per la pandèmia i, d'aquesta forma,
ajudar a la liquiditat de les empreses”.
En aquesta línia, Maria Josep Safont ha
reiterat que el consistori disposa d'un
registre on es poden inscriure empreses
i autònoms locals per a prioritzar la seua
contractació i els compres i serveis.
Així, des de juny s'ha realitzat una campanya d'actualització del registre d'empreses existents perquè els professionals, autònoms i empreses locals de
Borriana puguen sol·licitar la seua inclusió
en aquestes borses obertes i públiques
per a l'execució de projectes i obres públiques amb l'Ajuntament, o bé per a l'àrea
d'obres i equipaments, execució d'obres i
subministraments i especialitats.

L'alcaldessa ha destacat que la finalitat
és afavorir la recuperació dels autònoms, les pimes i els sectors productius més afectats per la desacceleració
davant la paralització com a conseqüència de la crisi sanitària de la Covid-19. «Una manera de donar suport i
ajudar les empreses locals menudes en
la seua recuperació econòmica”.
Per a la qual cosa s'està actualitzant
el registre de possibles contractistes
i subministradors locals amb l'Ajuntament, segons l'activitat econòmica
que realitza cada empresa o autònom,
a través de la web www.burriana.es en
la secció de contractació, on es pot trobar el model de sol·licitud per a la inclusió en la base de dades.
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CULTURA

La Banda de Borriana torna la música

als carrers de la ciutat

Després de sis mesos sense actuar davant els veïns i veïnes, han eixit a la plaça Major
per a animar la població

L

a Banda Simfònica de la Filharmònica Borrianenca va eixir novament al carrer el diumenge, 13
de setembre, per a reprendre després
de sis mesos l’activitat musical per la
vila de Borriana. La plaça Major va ser
el lloc triat, pel seu simbolisme i també
per a complir amb totes les mesures
de seguretat que pertoquen, tant per
als músics, com per al públic assistent.
L'agrupació musical va reiniciar els assajos al seu local a finals d’agost, amb
l'objectiu de poder celebrar el primer
concert després de la quarantena, en
el qual els veïns i les veïnes de Borriana
pugueren gaudir de la música en directe
i amb totes les mesures de seguretat.
Durant el concert es van poder escoltar diversos pasdobles moderns, un
arranjament sobre l'arxiconegut musical d’El Fantasma de l'Opera de Lloyd
Weber, un altre arranjament sobre
la banda sonora de Cinema Paradiso
d'Ennio Morricone, i una peça colorista, coneguda i plena de matisos, com
és Saga Candida.

Es tracta va explicar la directora de
l'agrupació musical, Norma Comes, de
una vetlada “a la fresca”, amb un concert de banda “a l’ús, amb música molt
amable perquè la gent de Borriana poguera tornar a escoltar música als carrers i places de la ciutat, i aquesta en
concret a la plaça Major”.

El recital va comptar amb totes les
mesures sanitàries, i les distàncies necessàries entre músics, i entre el públic
per a gaudir d'un concert de música
amb total seguretat, perquè com ha
manifestat el regidor de Cultura, Vicent
Granel, “la cultura ha de seguir en la societat, com un pilar fonamental”.

CULTURA

Exposició d’Enric Safont ‘El
Port: 1947-1970’
Una part fonamental de la memòria visual de segle XX borrianenc, amb la seua
senzillesa estructural i àgil lectura
A més, l'exposició ha estat comissariada per Eric Gras, director del suplement cultural del diari provincial
Mediterráneo, que es fa ressò de la
importància de la figura d'Enric Safont
com a cronista fotogràfic de Borriana i
de la importància de la fotografia “com
a font històrica, ja que conviden que
aprofundim en el passat de Borriana».
Així, les imatges de Safont conformen
una part fonamental de la memòria
visual de segle XX borrianenc, amb la
seua senzillesa estructural i l’àgil lectura, perquè són fotografies que no
busquen l'efectisme, sinó més prompte el simple retrat de la vida portuària.

L

’exposició d'Enric Safont "El Port:
1947-1970" organitzada per
l’Ajuntament a la Casa de la Cultura, oberta del 4 al 27 de setembre, amb
les visites adaptades a la normativa
sanitària vigent, va recollir una selecció
de fotografies realitzades per Safont
durant eixos 33 anys, en què es mostrava l'evolució de l'activitat portuària,
des que s'utilitzava per a la càrrega de
la taronja per a l’exportació en els anys
daurats de l'activitat a Borriana fins
que es converteix en el port pesquer
que és en l'actualitat.

En les fotografies de Safont es descriu
la frenètica activitat portuària, en què
l'esforç i el treball de centenars de persones va revertir directament en l'evolució de la mateixa ciutat. La mostra ha
estat acompanyada d'una publicació
que continua la col·lecció Sal de plata.
Sèrie de fotografia local, que ha dedicat
exposicions i monografies amb noms
destacats de fotògrafs locals com Joaquim Bosch, Santágueda i J.L. García
Ferrada, els quals, juntament amb Safont formaven part de l'agrupació Fotogràfica Sant Joan Bosco.

La incessant tasca fotogràfica d'Enric
Safont fa que la imatge fotogràfica
jugue un important paper en la transmissió, conservació i visualització de
l'activitat econòmica, social, política
i cultural de Borriana, de manera que
el seu treball s'erigeix com un veritable
document social que, ara més que mai,
hem de valorar.
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ESPORTS

Els borrianencs Planelles i Canós

donaran nom als camps de
futbol municipals

L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, ha comunicat als exfutbolistes la
proposta de l’Alcaldia que ha comptat amb el suport unànime de tots els grups polítics
municipals i dels clubs de futbol locals

L

'alcaldessa de Borriana, Maria
Josep Safont, va rebre els borrianencs Joan Baptista Planelles
i Joan Manuel Canós, exfutbolistes
d'elit, per a comunicar-los la decisió
de posar els seus noms als camps de
futbol municipals, una resolució que
ha comptat amb el suport unànime de
tots els grups polítics de l’Ajuntament
de Borriana.
A través d'un decret d'alcaldia, el conjunt d'instal·lacions esportives de la
Bosca ha passat a denominar-se ‘Complex Esportiu Municipal la Bosca’, i l'actual camp de futbol municipal ‘Camp de
Futbol Joan Baptista Planelles Marco’.
Així mateix, el conjunt d'instal·lacions
esportives del camí Llombai s’anomena
‘Complex Esportiu Municipal Llombai’, i
els seus camps de futbol ‘Camps de
Futbol Joan Manuel Canós Ferrer’.
Aquesta decisió ja va ser exposada
també als clubs de futbol locals que no
van dubtat a donar suport a la iniciativa. En la recepció, Maria Josep Safont
va mostrar la seua satisfacció perquè
aquesta resolució suposa «un merescut reconeixement als dos jugadors
borrianencs, llegendes del futbol, que
han sigut durant molt de temps ambaixadors d'honor de la nostra ciutat a
través del seu esforç esportiu i com a
referents en el món del futbol».
Els dos van ser internacionals absoluts
amb la selecció espanyola i llegendes
del futbol nacional. A més, van ser pioners d'una generació que va destacar
en el futbol nacional amb noms com
J. Ramon Corell, Carlos Conde i Ximo
Badimon, entre altres.

a reeixir en el difícil món del futbol
professional, i també «les extraordinàries qualitats» d’ambdós esportistes, «de fet, han sigut els jugadors
de Borriana que més lluny han arribat
en la seua carrera esportiva, els únics
que han jugat en la selecció espanyola absoluta i durant molts anys han
competit en la primera divisió del futbol espanyol».

L'alcaldessa va ressenyar el seu «lideratge» i la seua «col·laboració ajudant altres futbolistes de Borriana

A més, va argumentar que, tant Planelles com Canós, «són persones de
consens en el món de l'esport, que

compten amb el reconeixement de
tots els seus conciutadans», i ha destacat d'ells la seua «brillant i esforçada carrera professional», i «les seues
extraordinàries qualitats esportives»
que, segons el seu parer, els ha convertit en «referents i models indiscutibles que encoratgen les generacions
més joves a seguir el seu exemple».
Finalment, va afegir l’alcaldessa,
«avui es fa justícia a dos ciutadans
il·lustres de la nostra ciutat que han
dut permanentment amb ells el nom

ESPORTS

de Borriana. Gràcies Joan Baptista i
Joan Manuel per tot el que heu fet per
nosaltres».
La previsió a partir d’ara és que en les
pròximes setmanes es retolen els nous

panells i es col·loquen immediatament
en les instal·lacions esportives amb
els nous noms i que al final de l'actual temporada de futbol, si la situació
sanitària de pandèmia ho permet, celebrar un acte esportiu i protocol·lari
en homenatge als protagonistes i la
inauguració oficial de les noves denominacions.

SEMBLANCES
Juan Manuel Canós (1-1-1944) és natural de Borriana, va jugar en l'equip
del col·legi Salesià, València Juvenil, CE
Borriana, Saguntí i Elx CF, va ser internacional absolut en quatre ocasions,
totes elles militant en l'Elx.
Joan Baptista Planelles Marco (2601-1951) natural de Borriana, es va
formar en les categories inferiors del
Borriana, va passar al Reial Madrid,
després va arribar cedit al CE Castelló, va tornar al Reial Madrid per a
després signar pel València CF on va
estar dos temporades. Després va ser
traspassat al Reial Saragossa, període en el qual va patir una greu lesió
que va estar a punt d'apartar-lo definitivament del futbol. Recuperat, va
tornar al Castelló i va acabar la seua
carrera futbolística en el CE Borriana
en la temporada 83-84. Va ser cridat
en diverses ocasions pel seleccionador nacional Ladislao Kubala.
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LA MERCÉ

Borriana viu la vigília de la Mare
de Déu de la Mercè d'una
manera diferent
La visita a la casa dels Gegants i Cabuts i el concert del Cor Carnevale
protagonitzen la festivitat

A

mb l'arribada de la celebració de la Mare de Déu
de la Mercè i a causa de les circumstàncies sanitàries, Borriana va viure la festivitat amb activitats alternatives al voltant de la parròquia i del Centre
Municipal de Cultura la Mercè, antic convent dels mercedaris, amb dos alternatives i amb les normes de seguretat establertes que van permetre viure la festa d'una
manera diferent.
Aquest any, la coneguda festa dels "Cabuts de la Mercè",
que reunia centenars de xiquets i xiquetes de la ciutat, ha
sigut substituïda per unes jornades de portes obertes a la
casa dels Gegants i Cabuts al CMC la Mercè per poder visitar els tradicionals gegants i cabuts que cada any acompanyen la festivitat.
A causa de la situació sanitària, era obligatori l'ús de mascaretes, desinfecció prèvia de mans amb gel alcoholitzat i
mantindre la distància d’1,5 metres, per seguir amb el protocol establert i preservar la seguretat de tots els visitants
en tot moment.
Al mateix temps, amb motiu de la festivitat de la Mare de
Déu de la Mercè, el cor Carnevale de Borriana, dirigit per
José Ramón Calpe i acompanyat al piano per Isabel Pellicer, va oferir un concert a l'església de la Mare de Déu de la
Mercè, amb aforament limitat i seguint totes les mesures
sanitàries i de seguretat establertes.

COMERÇ

Primer concurs de la app
‘borrianaesmou’ en els perfils
d'Instagram i Facebook de comerç
Un total de 4 premis, dos de 300 euros per als participants en
Instagram i dos més de 300 euros per als participants en Facebook

L

a regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Borriana, Sara Molina, va presentar les bases
reguladores del primer concurs en
els seus perfils d'Instagram i Facebook, amb l'objectiu de promoure i
d’incentivar la nova aplicació ‘borrianaesmou’, una app que segons la
responsable de l'àrea pretén “augmentar la visibilitat del comerç local
de Borriana per a aprofitar totes les
seues oportunitats”.
La convocatòria del concurs, ha valorat Sara Molina, és “una aposta per
les noves tecnologies” i de promoció
d'una iniciativa que consisteix en “un
espai de compres i oci per a viure el
comerç local”.
Es tracta d’un sorteig entre les persones que interactuen en els perfils de
l'app ‘borrianaesmou’, amb un total
de 4 premis, dos de 300 euros per als
participants en Instagram i dos més
de 300 euros per als participants en
Facebook.
Després de 15 dies des del llançament
del primer concurs de l'aplicació "borrianaesmou", es va realitzar el sorteig

en un acte públic a la sala de Plens de
l'Ajuntament de Borriana en presència
de la regidora de Comerç i Mercats, juntament amb el tècnic de l’àrea de Comerç i el president de la Federació de
Comerços de Borriana, Emilio Dàvila.
Les persones afortunades rebran un
premi de 300 euros per a gastar en els

comerços de la ciutat. en, almenys, cinc
establiments o empreses que estiguen
incloses en l'app comercial, amb un
consum mínim i màxim per local de 50
i 100 euros. Els premis estan subjectes
a la corresponent retenció en concepte
d'IRPF, d'acord amb el que es disposa en
la Llei 35/2006, de 28 de novembre.
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MERCAT DE LA MAR

Torna el Mercat de la Mar amb

alternança de parades al 50 per cent
De moment amb 110 llocs rotatius cada diumenge per a complir amb les
mesures de seguretat
En aquesta nova temporada del Mercat de la Mar s'incidirà
especialment en la seguretat i en la conscienciació de les mesures
sanitàries, tant de les persones venedores com de les usuàries

E

l Mercat de la Mar de Borriana
tornarà a instal•lar-se en la zona
de la platja de l'Arenal a l'octubre,
per ara, en blocs alterns del 50% de parades per a complir amb la separació de
corredors i dels establiments i controlar la distància social, que són les directrius que fixa el Consell per a l'obertura
d'aquests mercats.
Així, ha explicat la regidora de Comerç,
Sara Molina, dels 220 llocs adjudicats,
cada diumenge s'alternaran i seran
110 parades les que se situaran en les
instal•lacions per a comercialitzar els
seus productes, diversos i variats, tot
seguint les mesures sanitàries i de seguretat.
Sara Molina ha recordat “les notables
millores que ha suposat la municipalització del servei i la gestió pública, que
poden comprovar-se cada diumenge
en el Mercat de la Mar”.
L'edil ha mostrat la satisfacció de
l'equip de govern amb l’obertura, el
dia 4 d’octubre, d'aquest mercat exterior de gestió pública, que ha suposat “la millora i l'optimització de
les instal•lacions, amb la col•locació
d'un tancat perimetral complet de la
zona per a evitar que determinats
residus es depositaren a la platja, o la
senyalització de les diferents zones
en què es divideix el Mercat i que han
millorat ostensiblement la seua or-

ganització i la capacitat per a atendre
la clientela”.
La regidora de Comerç ha subratllat
que durant aquesta nova temporada
del Mercat de la Mar s'incidirà en la
“seguretat i en la conscienciació, tant
de les persones venedores com de les
usuàries, de les mesures sanitàries”,
però també, igual que en les anteriors
edicions, en la “conservació de l'espai
i l’entorn en què se celebra el Mercat”.
En aquest sentit, ha fet una crida a
“la prudència a l'hora de realitzar les
compres” i ha apel•lat al “civisme i a la
responsabilitat”, perquè l'èxit d'aquest
tipus d'obertures cap a la nova normalitat “depèn en gran mesura del comportament de les persones”.

A més, ha assenyalat que l'àmplia superfície del recinte i l'alternança temporal dels llocs permet complir les mesures de seguretat quant a les distàncies i
separació que haurà d'haver-hi entre els
llocs de venda, “controlar l'aforament i
que es complisquen les mesures sanitàries que exigeix la normativa”.
Sobre aquest tema, ha reiterat que des de
l'Ajuntament s'han pres totes les mesures
indicades per la Generalitat, per tant, “la
protecció i la seguretat estan garantides”,
i ha assegurat que la Policia Local “continuarà controlant que l'activitat comercial
discórrega amb les garanties necessàries”.
L'horari del mercat serà de 9h a 14h per
als consumidors i a partir de les 15.30h
per a la neteja i desinfecció de la zona.

Pesca

L'Ajuntament presenta al·legacions
davant l'amenaça d'extinció de la
pesca artesanal
A l’esborrany de l'ordre del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte
Demogràfic perquè no es prohibisca la pesca amb arts de tresmall i palangre de
fons en la zona protegida
L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, i el regidor de Pesca, Vicent Aparisi,
expressen clarament el suport de l’Ajuntament al sector pesquer de la ciutat

L

'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, i el regidor de Pesca,
Vicent Aparisi, han informat que
l'Ajuntament ha presentat al·legacions
davant el Ministeri per a la Transició
Ecològica i el Repte Demogràfic perquè
no es prohibisca la pesca amb arts de
tresmall i palangre de fons en la zona
protegida, la qual cosa suposaria una
possible amenaça d'extinció de la pesca artesanal que afectaria considerablement el sector pesquer de la ciutat.
Segons ha manifestat Maria Josep
Safont, en l'esborrany de l'ordre ministerial per la qual es declaren deu
zones d’especial conservació, s'aproven les mesures de conservació i les
de set zones d'especial protecció per a
les aus i es proposa la modificació dels
límits geogràfics de dotze d'aquests
espais de la Xarxa Natura 2000 Marina, “no s'han tingut en compte els
perjudicis socioeconòmics que la prohibició de la pesca artesanal a l'interior de la zona protegida, on existisquen
fanerògames marines, suposarà per
al 100% de la flota d'arts menors de
Borriana, de la qual depenen directament 27 famílies”.
Pel que sembla, ha previngut, el que
avui és un esborrany “porta camí de
convertir-se en una llei que vol prohibir tota la pesca que toque el fons de la
mar Mediterrània i això significaria l'extinció de la pesca artesanal”. Per això,
davant la preocupació que ha generat
en el sector pesquer de la localitat les
determinacions de l'esborrany de la citada ordre, l'alcaldessa ha mostrat el
suport de l'equip de govern a les seues

reivindicacions i ha decidit presentar
les al·legacions oportunes.
Sobre aquest tema Aparisi ha precisat
que la flota treballa anualment més del
cinquanta per cent dels dies en aquesta
zona, cosa que pot suposar “la ruïna del
sector a curt termini”. Per al regidor, les
modalitats de pesca artesanal a Borriana, tresmall i palangre, “són respectuoses amb el medi marí” i comporten
“un impacte nul sobre els prats fanerògams i va unida a les característiques
dels fons, ja que pesca en fons de roques, alga i zones d'arena, normalment
a menys de 50 metres de profunditat”.
Quant a les zones de pesca del port de
Borriana, el regidor ha assegurat que són
“escasses en profunditat, ja que no tenim
zones de roques en el nostre entorn”, a
excepció de la zona de Castelló, on a més
de compartir, la flota de Borriana la pesca amb les embarcacions d'aquest port,
també està limitada per ancoratges de
vaixells petroliers, ancoratges de vaixells
mercants, canal d'entrada al port, plataforma petrolífera, camp de boies, i el mateix port de Castelló que s'ha ampliat en
diverses ocasions.

Amb tot això, ha precisat Vicent Aparisi, el calador natural de la flota de
Borriana és des de la zona Sud del
port de Borriana fins a la zona Nord
de Sagunt. “Aquest és el calador en
què la flota de Borriana ha pescat
des que existeix constància de pescadors a Borriana, avis, pares i fills,
sense causar-li cap perjudici, ja que
ells són els primers interessats en la
seua conservació”.
Tant el sector pesquer de Borriana com
el consistori insisteixen que les arts
tradicionals dels mariners no afecten
els boscos de posidònia i que a tots els
interessa preservar-los i actuar sempre amb el màxim respecte perquè
”som els primers que estem a favor de
la sostenibilitat”. Als prats de posidònia no els mata la pesca artesanal, els
mata la regeneració que provoca arrossegaments d'arena, els abocaments i la
contaminació.
Aquestes arts de pesca han estat permesos a la Mediterrània per la UE i el
Govern, però ara la nova normativa
afecta a tot el litoral valencià, des de les
Columbretes fins a Santa Pola.
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Itineraris laborals

Projecte Il·lusiona’t per afavorir l'accés al
mercat de treball de persones en situació de
risc d'exclusió social
Es contractaran deu persones per a dur endavant el programa que està cofinançat per la
Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu

L

'Ajuntament de Borriana ha aconseguit una subvenció de 133.928
euros de la Vicepresidència i
Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per al desenvolupament del
programa ‘Itineraris integrats per a la
inserció sociolaboral de persones en
situació de risc d'exclusió social per a
l'exercici 2020’.
L’esmentat programa es desenvoluparà durant els mesos d'octubre, novembre i desembre i el seu objectiu
és afavorir l'accés al mercat de treball
a les persones que es troben en risc
d'exclusió social a través de tallers
d'orientació, formació i assessorament
individualitzat, tot aprofitant i coordinant els recursos locals per al benefici
personal i social.
Es tracta d'un projecte d'innovació social orientat al desenvolupament de les
habilitats, millora de l'ocupabilitat i la
inserció laboral de les persones en situació de vulnerabilitat, que es gestionarà des de la Regidoria d'Inclusió amb
els departaments de Serveis Socials i
d’Ocupació.
A Borriana, segons ha explicat la regidora d'Inclusió, Maria Romero, el
projecte sota la denominació Il·lusiona’t, es dirigeix principalment a
persones beneficiàries de la Renda
Valenciana d'Inclusió i se centrarà en
el barri de la Bosca, per a donar així
resposta a una de les accions plantejades en el Pla d'Acció Municipal

per a la regeneració social del barri
la Bosca. A més, ha precisat, “donat
l'alt percentatge de dones en atur, es
prioritzarà les dones per a tractar de
reduir la bretxa salarial”.
Per a posar en marxa el projecte,
l'Ajuntament preveu contractar deu
persones amb formació en psicologia,
orientació laboral, treball social, administració i auxiliar d'administració, a
través d'una oferta en LABORA.
Sobre aquest tema, Maria Romero ha
fet una crida a la ciutadania perquè, en
cas d'estar en possessió d'alguna de
les titulacions indicades, actualitzen la
seua fitxa en LABORA.

En definitiva, ha assegurat la regidora de
Diversitat i Inclusió, “es tracta d'una bona
notícia per al municipi, perquè, segons el
seu parer, “evidencia el compromís autonòmic i local de dotar les persones d'eines
per a millorar el seu projecte vital, qüestió
que segur que es traduirà en una evolució
positiva de les persones que participaran,
però també per al barri en qüestió”.
El projecte autonòmic d‘itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació de risc d'exclusió social
és una actuació cofinançada per la Unió
Europea a través del Programa Operatiu
del Fons Social Europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

SERRATELLA

L’Ajuntament sol·licita a Costes la concessió
per a la instal·lació de dos caragols

d'Arquimedes en la zona de la
Serratella

Amb la finalitat d'evitar inundacions en els habitatges amb l'evacuació d'aigua de pluja a
la mar en períodes de fortes pluges

L

'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, ha sol·licitat
la concessió administrativa d'ocupació de domini públic
maritimoterrestre per a la instal·lació d'un sistema de
drenatge d'aigua pluvial a través de la instal·lació de dos caragols d'Arquimedes en la zona de la Serratella.
Concretament, en la sol·licitud signada per l'alcaldessa,
l'Ajuntament sol·licita al Ministeri per a la Transició Ecològica
i el Repte Demogràfic, la concessió per a situar al carrer les
Alqueries, en la zona del jardí al costat del camí Serratella
121, el solar en què s'allotjaran els dos caragols d'Arquimedes que es pretenen instal·lar.
L'objectiu, segons ha explicat Maria Josep Safont, és “complir amb la legislació en aquesta matèria i evitar les inundacions dels habitatges existents en la zona de la Serratella,
amb l'evacuació d'aigua de pluja a la mar en períodes de
fortes pluges”.

Amb els dos caragols d'Arquimedes, ha concretat l’alcaldessa, “s'augmentarà considerablement la velocitat d'evacuació
de les aigües pluvials a la mar, en una zona amb una capa
freàtica molt pròxima a la superfície i que necessita un drenatge ràpid” i, d'aquesta manera, ha continuat, “s'evitarà els
efectes de les inundacions amb les quals han de bregar els
veïns i les veïnes d'aqueixa zona del litoral borrianenc”.
Sobre aquest tema, la primera edil ha precisat que un caragol d'Arquimedes de diàmetre 1.900 mm és capaç d'evacuar “fins a 1.000 litres per segon”, és a dir, ha matisat, “tres
vegades més de capacitat de desguàs que la bomba de 70
CV de potència que l'Ajuntament va utilitzar per a drenar la
séquia del Rajolí en l’eixida a la mar el mes de gener passat”.
Es tracta, ha assegurat, d'un mecanisme hidràulic “de gran
ajuda per a l'extracció de grans cabals d'aigua en cas d'inundacions o de grans temporals de pluja”, i suposarà una inversió al voltant de 720.000 euros, per la qual cosa “sol·licitarem
les ajudes pertinents a la Generalitat”, ha declarat Safont.
Per a sol·licitar la concessió i dur a terme aquesta “importantíssima” instal·lació hidràulica, prèviament els tècnics municipals han realitzat un estudi per a determinar la ubicació més
òptima i el millor aprofitament del sistema de drenatge.
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Manipular para confundir

L

a oposición, lejos de colaborar en
beneficio de la ciudadanía dada la
coyuntura actual, sigue metiendo
cizaña entre la población de Borriana
para tapar sus vergüenzas. Después
de criminalizarnos en el pleno de septiembre por la organización de las actividades infantiles y por los conciertos
que se realizaron en nuestra ciudad en
septiembre, amenazando al equipo de
gobierno, especialmente a la alcaldesa,
y asegurando que íbamos a matar a la
mitad de la población de nuestro municipio, el tiempo nos ha dado la razón y ha
demostrado que la cultura organizada
siguiendo las normas de Sanidad también es segura. Y Ahora, en el pleno de
octubre, nos acusan de malversadores
por haber gastado el dinero de la partida de Fiestas en actividades culturales
y festivas alternativas y seguras. Ya no
se acuerdan de lo que gastaban ellos, a
manos llenas, cuando gobernaban sin
ningún beneficio para la ciudadanía.
Cuando los intereses de la oposición se
sitúan en las antípodas de los intereses
de los ciudadanos no dudan en imponer
sus estrategias partidistas a costa de
los ciudadanos, y en su afán acusador y
para tapar sus vergüenzas nos acusan
de fracaso en el resultado de las subvenciones a los autónomos, mutualistas y pymes, porque se han adjudicado
50.000€ de los 400.000€, de los remanentes de 2019, que se pusieron a disposición para subvencionar los gastos
de autónomos, mutualistas y pymes
como consecuencia de la Covid-19. Por
cierto, tal como anunció la alcaldesa en
el último pleno, los recursos no adjudicados se reinvertirán en nuevos proyectos de apoyo al comercio.
Ciertamente, no se trata de ningún fracaso. Las ayudas han estado a disposición de todos los empresarios, autónomos y mutualistas de Borriana durante
el tiempo que ellos mismos eligieron y
todo aquel que ha solicitado la ayuda
dentro de ese plazo y cumple los requisitos va a cobrar los 400€ o el gasto que
haya justificado si es inferior. Incluidos
los que han cobrado las ayudas de la
Generalitat y los que han cobrado mensualmente las prestaciones del Gobierno de España. Nunca, en ninguna crisis,
se había puesto a disposición de los autónomos y pymes tantas ayudas entre
las diferentes Administraciones: estatal, autonómica y local.
En el extremo contrario, los que no la
han solicitado por miedo o, después

de haber presentado la solicitud, la han
retirado por dudas de incompatibilidad,
o por hacer caso a la oposición liderada
por el Partido Popular y seguidos, a pie
juntillas, por Vox y Ciudadanos, estos
no cobrarán absolutamente nada. Y a
los partidos de la oposición les pedimos
que practiquen la autocrítica que exigen
a los grupos de gobierno y reconozcan
que han engañado a la ciudadanía o,
simplemente, diríjanse a los ciudadanos
que no cobrarán las ayudas por su culpa y díganles: “Lo sentimos mucho. Nos
hemos equivocado. No volverá a ocurrir.”

sin poder, muchos de ellos, abrir sus
negocios.

La tramitación fue seria y concienzuda
porque había que asegurar la viabilidad
de las ayudas, al no ser competencia
municipal era preceptivo y vinculante
que la Dirección General de Administración Local informara sobre: la "sostenibilidad financiera" y la "no duplicidad".

El gobierno progresista actual, en
2019, ya habíamos duplicado esa cantidad y este año los recursos municipales puestos a disposición para ayudas y
para el fomento del comercio de la ciudad se acerca al medio millón de euros.
Recursos a los que hay que sumar la
exención de varias tasas y cánones por
un valor de 200.000 euros.

Durante la tramitación, el PP estuvo
exigiendo, con ahínco, que se publicaran sin demora las bases. Pero, una
vez publicadas, con los dos informes
favorables y oídos a los interesados,
los mismos que exigían celeridad pasaron a meter miedo a los comerciantes y a los gestores que tenían que
tramitar las ayudas, a crear dudas y a
hacer creer que tendrían que devolver
las subvenciones de la Generalitat e
incluso llegaron a decir que tendrían
que devolver las prestaciones mensuales que el Gobierno aprobó para
los autónomos durante el estado de
alarma. Así pues, son los concejales
de la oposición los máximos responsables de que centenares de autónomos hayan perdido hasta 400€ cada
uno en un momento crítico, después
de haber estado 99 días confinados y

Nunca nadie en tiempos de crisis se
ha preocupado tanto por el comercio
local como ahora
En 2012, en plena crisis económica,
el PP solo presupuestaba alrededor
de 37.000€ al año para promoción del
comercio local y mercados, mientras
subía todos los impuestos (el IBI subió
más del 30% en 5 años de crisis). En ese
momento, seguramente pensaban que
estaban destinando mucho dinero...

No puede dar lecciones de lo que haría,
aquel que ha gobernado durante 20 años
y no ha hecho ninguna propuesta en situaciones de crisis similares a la actual. Nunca
han sacado subvención alguna de ayuda a
los autónomos, ni han destinado los recursos para el fomento del comercio local que
se están destinando en este momento.
Cuando la ciudadanía necesita el apoyo de
los gobernantes, los socialistas estamos
a su lado, como lo hemos demostrado en
el Ayuntamiento, en la Generalitat y en el
Gobierno de España. Otros, por contra, siguen a lo suyo, intentando poner palos en
las ruedas, defendiendo sus intereses partidistas y las premisas de sus dirigentes:
“cuanto peor mejor para todos y cuanto
peor para todos mejor, mejor para mi el
suyo beneficio político” (M. R.).

opinió

Defensem el que es nostre

C

ompromís és l’únic partit valencianista que hi ha al nostre
ajuntament per a defensar els
interessos valencians i a la nostra ciutadania. I amb eixe objectiu, una vegada més, la nostra agricultura citrícola
s’ha vist afectada per no tenir un control de les importacions de la taronja que ve de fora. Parlem de la plaga
“Cotonet de Sud-àfrica”, i de com està
afectant a les nostre taronges. Després d’exigir millorar els controls d’importació de fruita de països tercers, i no
complir-se, hem vist com la nostra taronja passarà per una crisi els propers
anys, que s’afegeix a la situació actual. Per això, Compromís va proposar
aprovar una proposta a l’Ajuntament
de Borriana per a millorar les condicions dels llauradors, tant amb ajudes
per les pèrdues ocasionades, com per
al tractament necessari per fer front a
aquesta nova plaga que ja tenim a les
nostres terres. La proposta municipal
s’ha aconseguit traslladar al Senat, i
a través del senador de Compromís,
Carles Mulet, he aconseguit que la Comissió d’Agricultura del Senat aprove
que el Ministeri autoritze totes aquelles sol•licituds per a la cria d’insectaris
de l'Anagyrus aberia i la seva posterior
solta massiva per totes les zones afectades pel cotonet de Sud-àfrica, ajudes
per a mantenir i construir insectaris

per a criar el parasitoide com anem a
fer-ho a Borriana junt a la Cooperativa Sant Josep, subvencionar la compra
per al trampeig massiu amb feromones i, sobretot, crear ajudes econòmiques per a reparar els danys produïts
per la citada plaga a tot el sector citrícola. Una petició que va ser acceptada,
i que ascendeix a 25 milions d’euros,
que esperem prompte siga una realitat per al nostres llauradors. Treball fet
des de Borriana fins al Senat, defensant el sector citrícola del nostre poble.
A més de l’agricultura, el patrimoni de
la nostra ciutat augmenta, igual que la
seua història, amb l’obertura del nou
Jardí de l’Hospital de Sant Blai, amb el
qual Borriana guanya un espai verd,
d’oci i per a tota la població, amb l’objectiu de recuperar una zona degradada anteriorment. Una inversió necessària per a la nostra ciutat on s’ha
creat un espai patrimonial i històric on
es podran celebrar les festes del patró
de la ciutat, i durant tot l’any un jardí
que guarda la nostra història abarcant
quatre èpoques, i on es difon la nostra
història, a la vegada que es guanya un
espai cultural on es realitzaran concerts i activitats.
Per altra banda, Compromís segueix
treballant, i fruit del treball, s’ha aconseguit la concessió d’una subvenció

de 133.928 euros de la Conselleria
d'Igualtat i Polítiques Inclusives, dirigida per Mónica Oltra, destinats a la inserció sociolaboral de persones en situació de risc d'exclusió social. Durant
els propers tres mesos es contractaran
fins a deu persones amb formació en
psicologia, orientació laboral, treball
social, administració i auxiliar d'administració per a desenvolupar el projecte dirigit a persones beneficiàries de la
Renda Valenciana d'Inclusió, centrat en
el barri de la Bosca. Des de Compromís
apostem per afavorir l'accés al mercat
de treball de les persones que es troben en risc d'exclusió social mitjançant
tallers d'orientació, formació i assessorament individualitzat, tot aprofitant
i coordinant els recursos locals per al
benefici personal i social. Un pas més
en el nostre treball, que evidencia el
compromís autonòmic i local de dotar
les persones d'eines per a millorar el
seu projecte vital, que es traduirà en
una evolució positiva de les persones
que participaran, però també per al
barri.
I per últim, ens agradaria felicitar a tots
els valencians i valencianes en la seua
diada del 9 d’Octubre. La situació sanitària ens impedirà celebrar la festivitat
amb el ja tradicional passa carrer per
a commemorar la festa valenciana,
encara que podrem escoltar la nostra
banda i acudir a diferents concerts de
grups valencians i borrianencs, que se
celebraran durant aquestos dies. Feliç
9 d’Octubre, feliç dia dels enamorats
valencians!!!
Ara més que mai, és el moment d’estar
units. Compromís per Borriana segueix
treballant per a tindre una Borriana
millor. Si vols participar i proposar, no
dubtes en posar-te en contacte per
a fer de la nostra ciutat, un projecte
comú.
Informa’t i contacta a:
borriana.compromis.net
borriana@compromis.net
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Servidores públicos

D

ecía Juan Ignacio Crespo, analista
económico de dilatada experiencia, que “como la situación siga
empeorando, que será lo más probable,
lo que vamos a tener es un problema de
cómo alimentar a la población. Esto que
suena muy basto y muy radical es un
problema que se va a poner de relieve a
principios/mediados del año que viene”.
Las declaraciones las hacía en La Noche, en el Canal 24 horas de TVE, dejando patente que las medidas económicas que el Gobierno de Pedro Sánchez
ha adoptado, permitiendo que el techo
de gasto se dispare hasta un 50%, generará problemas a la larga. Una deuda
pública que va a subir al 120% del Producto Interior Bruto (PIB), “con suerte”,
advertía el analista, porque “seguramente subirá mucho más”.
Este es el escenario con el que nos vamos a encontrar en poco más de un trimestre. Una situación crítica en el plano
económico que se traduce en emergencia social y paro. Y solo con un proyecto
sólido, realista, valiente y eficaz podremos atajarlo.
En Burriana vivimos ajenos a esta realidad. Lo sabemos quienes somos contribuyentes de esta ciudad ambiciosa
y líder que ha caído en un letargo que
roza el abandono. No tenemos líderes que azucen o incentiven. Tenemos
okupas del servicio público a sueldo de
nuestros bolsillos. El que nosotros les
pagamos a través de los impuestos.
El Ayuntamiento de Burriana se ha
convertido en el búnker que anhelaban
PSOE y Compromís. El que durante cuatro años trabajaron a pulso para convertir sus despachos en espacios de
confort. Apesebrados en sus poltronas,
la calle para los que la pisan. Porque a
ellos no se les ve el pelo.
En las hemerotecas quedan los titulares. Aquellos que garantizaban inversión en la costa, el Plan Especial de la
Marjaleria, el aparcamiento de camiones, la urbanización de la A-30 y A-31,
el desarrollo del centro urbano, el fin de
los mosquitos o el servicio de pediatría
para la playa.

Son los mismos a los que hoy, la tozuda realidad, se les impone con una vehemencia que se traduce en pérdidas.
Las primeras, las de nuestros bolsillos.
Porque si algo tenían claro los socios de
este pacto a sueldos es que habían venido a cobrar.
En 2019, sin pudor y sin sonrojo, PSOE
y Compromís se subieron 100.000 euros las nóminas a costa de los vecinos.
En paralelo nos subieron el IBI y nos han
vuelto a subir las basuras. Hemos perdido poder adquisitivo en un momento
crítico en el que se esperaba ayuda de
quien ejerce un servicio público. Pero no
la esperen.

ámbitos con un objetivo claro: evitar la
ruina. Porque no queremos un escenario de hambre que, como dice José Ignacio Crespo, se producirá en cuestión
de meses.
Burriana no merece ese castigo. Hay
que construir el éxito, trabajarlo y coordinarlo con el tejido productivo. Desde
las pyme hasta las grandes empresas.
Porque todos ellos constituyen pilares
económicos que son fuentes de riqueza. Son ellos los que generan empleo y garantizan estabilidad.

Las familias de Burriana pierden capacidad de ahorro al mismo ritmo que perdemos patrimonio. No recuperaremos
los 16.600 m2 del Arenal que el PSOE
perdió con la complacencia de Compromís, el partido que sigue hoy sin abrir
las puertas del Museu de la Taronja. Son
los mismos que se niegan a implantar el
servicio de enfermería escolar en nuestros centros educativos.

Reducir a 50.000 euros las ayudas a
su actividad, limitar a miseria los fondos que garanticen su supervivencia,
es abocar al desastre a nuestra ciudad.
Estaremos allí donde el PSOE nos llame
para apoyar a quienes cada día levantan
la persiana de su negocio. A quienes están convencidos que esta crisis pasará y
nos reforzará. Pero para ello es urgente
no perder un minuto más y cambiar las
políticas recaudatorias por las estrategias de promoción y reactivación económica.

Burriana merece que trabajemos por
ella en lugar de cargar a las familias
una nueva dedicación exclusiva. Es el
fundamento del servicio público que lamentablemente hay quien ha olvidado.
Hemos ofrecido una mesa de trabajo
para coordinar acciones en todos los

Es necesario ambicionar y liderar, defender el territorio y apoyarlo con un
proyecto sólido y de futuro. El que permita generar empleo y no destruirlo, el
que dé oportunidades y atraiga inversiones en lugar de provocar su fuga. Nos
jugamos el futuro. Nos jugamos todo.

opinió

El despilfarro del Equipo de
Gobierno
lidad y que da de comer a buena parte de las familias de Burriana, ya que
muchos camiones ni siquiera pueden
acceder o si lo hacen, con enormes dificultades.
Los caminos de Palafanga, Matella,
Camí La Mar, Carnisser y Marjalet dan
vergüenza ajena y son además, un
peligro para la circulación. Por si no
fuera poco, en el famoso punto donde
el concejal de Urbanismo, Bruno Arnandis, quiere que el Ministerio haga
un acceso a la Autopista, parece una
montaña rusa de tantos baches. Esa
es la imagen que pretende vender, un
camino en las peores condiciones imposibles.

Cs
Burriana

Q

ue el equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Burriana no
está haciendo bien las cosas
es algo ya sabido de todos, pero que
fueran capaces en plena pandemia y
de cara a una recesión económica de
despilfarrar el dinero, tan necesario
para el municipio, me parece de una
incapacidad total.
Suspenden las fiestas de la Misericordia porque no son seguras y en vez de
hacer como en otras localidades que
han utilizado ese dinero para luchar
contra las consecuencias del coronavirus como la instalación de mamparas en los colegios, la contratación de
enfermeras escolares, el refuerzo de
los servicios sociales, subvenciones
para los autónomos, etc, el bipartito
ha decidido gastárselo en unas fiestas inventadas. A día de hoy, ya llevamos 95.000 euros. 95.000 euros del
dinero de todos los vecinos, un dinero
pagado con nuestros impuestos para
que 800 personas de Burriana y de
los municipios colindantes, puedan
ir a ver un concierto. No cabe mayor
despropósito.

Pero no solo eso, sino que encima con
la enésima reestructuración del Gobierno forzada por la renuncia del señor
Javier Gual, la alcaldesa ha decidido recompensar a la concejala de Juventud
Maria Luisa Monferrer manteniéndole
su sueldo, pese a que a se han visto
disminuidas sus responsabilidad, pues
ya no ostenta la concejalía de Fiestas y
a la concejala Sara Molina con una dedicación del 75%. La palabra ahorro no
debe estar en el vocabulario de los socialistas, de lo contrario no encuentro
otra explicación.
Pero como parece que este bipartito
del desgobierno no sabe en qué gastarse el dinero del remanente ya que
estaban más que dispuestos a entregárselos al gobierno, desde CIUDADANOS les vamos a proponer varias
ideas.
Primero y más importantes arreglar
los caminos rurales, porque se está iniciando la campaña citríticola y algunos
de los caminos están intransitables y
en un estado deplorable. Una vez más
nuestro ayuntamiento abandona a uno
de los motores económicos de la loca-

En una campaña que se prevé fructífera tras muchos años de hundimiento,
es la Administración Local quien va a
poner palos en las ruedas. Increíble,
pero cierto. Después se quejarán de
otras instituciones, cuando ni ellos
mismos son capaces de cumplir en
algo tan básico como el mantenimiento de las vías de acceso a los campos
de naranjos.
En segundo lugar, otra idea que le damos al bipartito es que si de verdad
apuesta por la movilidad sostenible,
sustituyan la flota de autobuses actuales por microbuses eléctricos y que
los mismos hicieran el recorrido desde
la playa a la estación.
Ambas dos son propuestas constructivas y útiles para Burriana. Porque en
Ciudadanos siempre hemos estado
para sumar y aportar pese a que las
prioridades del bipartito siguen siendo
otras: subir los impuestos y subirse los
sueldos.
mjesus.sanchis@burriana.es
www.ciudadanos-cs.org
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El abuso de contratos “digitales” del
equipo de gobierno y la lealtad al Rey

E

n el artículo del pasado mes de
septiembre desde VOX nos preguntábamos cual era la auténtica razón de mantener el “compromiso” con la empresa promotora, que
es la misma que la misma que promueve el Arenal Sound, a toda costa.

Pues bien, en el pasado pleno celebrado el 1 de octubre en el apartado de
ruegos y preguntas se lo preguntamos
a la Sra. Alcaldesa y sus respuestas
no pudieron ser vacías de contenido,
como suele ser habitual.
Y es que, aunque a estas contrataciones las ampare la Ley no deja de ser
cuanto menos “curioso” que recaigan
sobre la misma promotora que organiza el macro festival veraniego, siendo
el criterio único de la Sra. Monferrer el
marque a que artistas se va a contratar.
El asunto es aún más llamativo al comprobar que la zonificación de la playa
con estacas de madera para cumplir
con la normativa COVID también se le
ha contratado a la misma empresa a un
precio que es casi el doble del que hay
en el mercado, tal y como explicamos
en el pleno. Burriana pagó 14.300 € por
algo que cuesta 8.600 €.
La Sra. Molina, concejal de turismo, argumentó que las otras ofertas que recibió el Ayuntamiento eran muchísimo
más caras. Lo cierto es que en el expediente administrativo solo figura la
oferta de la empresa de marras y con la
misma fecha la adjudicación por parte
del Ayuntamiento de los trabajos citados, y NO figuran ofertas de terceras
empresas.
La falta de gestión es clamorosa, y
peor aún, la falta de sensibilidad con
los autónomos y comerciantes locales
es denigrante, ya que una misma empresa que no es de Burriana ha recibido

en tres meses cerca de 80.000 € entre
conciertos sobrevenidos y “estacazos”,
mientras que los sectores productivos
de Burriana se tiene que conformar
con poco más de 40.000 €.
Este episodio explica claramente en
manos de quien está el gobierno de
Burriana. ”El dinero público no es de
nadie.”
Y aún es más sangrante si tenemos
en cuenta el coste del Festival para los
burrianenses desde sus comienzos.
1.027.098,94 €
Eso sí, subir el IBI un 5% y las tasas de
basuras un 11% no les causa el menor
remordimiento.
En Burriana pagamos unos impuestos
de primera por una gestión y unos servicios de tercera.
Y mientras tanto a verlas venir, sin
ningún Plan para minimizar el impacto de la crisis en Burriana y mejorar la
gestión de los recursos disponibles en
beneficio de todos, eliminando gastos

superfluos, tal y como pedimos desde
el mes de abril
En otro orden de cosas, tras los graves insultos que la pasada semana que
vertieron sobre la figura del Rey por
parte de los separatistas y de los comunistas que se sientan en el gobierno
de la nación, desde VOX consideramos
oportuno instar a la Sra. Alcaldesa a
que el Ayuntamiento de Burriana en
Pleno reiterara su lealtad al Rey de España, Felipe VI, y a la Constitución del
78 tal y como hicimos cada uno de los
concejales hace algo más de un año en
nuestra toma de posesión.
La respuesta de la Alcaldesa dice mucho de ella:
“No vamos a abrir ese melón”.
“La foto del Rey la tiene usted en la
pared”.
Aquí nadie habla de melones, aunque
se podría y muy extensamente, se habla de lealtad a la Corona y a la Constitución.
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Pleno Ordinario Municipal 03-09-2020
El Pleno toma conocimiento de la renuncia
del Concejal de la Corporación Javier Gual
Rosell, que fue elegido por la candidatura
presentada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). También acuerda remitir
certificación a la Junta Electoral Central, a
los efectos de que proceda a la correspondiente sustitución, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General, mediante la expedición y posterior
remisión a esta Corporación de la credencial acreditativa de la condición de electa en
favor de la candidata a la que corresponde
cubrir la vacante producida, que es Maria
Esther Meneu Cervera, que ocupa el siguiente puesto en la lista de la candidatura
presentada por el Partido Socialista Obrero
Español (PSOE), a las elecciones locales celebradas el día 26 de mayo de 2019.
El Pleno aprueba adjudicar el servicio municipal de limpieza de colegios públicos,
piscina municipal y otras dependencias municipales de Borriana a CESPA, COMPAÑÍA
ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES SA, por el precio de 994.071 euros
anuales (IVA incluido), de conformidad con
los pliegos reguladores de la contratación
y la oferta presentada, al haber obtenido la
mayor puntuación. También autorizar y disponer el gasto total de 248.517,75 euros,
desde el 1 de octubre al 31 de diciembre,
con cargo a la aplicación presupuestaria del
presente ejercicio, así como autorizar y disponer los gastos futuros de 994.071 € en el
año 2021 y de 745.553,25 € del 1 de enero
al 30 de septiembre de 2022, con cargo a la
aplicación presupuestaria de los respectivos
ejercicios.
El Pleno aprueba la Cuenta General del
Ejercicio 2019, integrada por la de la propia
Entidad y la relativa al Organismo Autónomo ‘Centre de les Arts Rafael Martí de Viciana’, examinado el informe emitido por la
Intervención Municipal y visto el dictamen
favorable de la Comisión de Especial de
Cuentas de fecha 2 de julio de 2020.
El Pleno queda enterado de la información
económica suministrada por la intervención y tesorería municipal, correspondiente
al Segundo Trimestre de 2020 sobre morosidad y del periodo de pago medio a pro-

veedores según el Real Decreto 635/2014,
de 25 de julio, el estado de ejecución del
presupuesto y tesorería y las resoluciones
contrarias a reparos de la intervención y tesorería municipal. Respecto al pago medio a
proveedores y morosidad, de conformidad
con el art. 6 del Real Decreto 635/2014, de
25 de julio, la información se publicará en
el portal de la web de la corporación local a
los efectos de garantizar la accesibilidad y
transparencia correspondientes.
El Pleno es informado de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en las sesiones celebradas entre los días 23/07/2020 y
20/08/2020, ambos incluidos.
El Pleno es informado de las resoluciones dictadas por la Alcaldía Presidencia
obrantes en la secretaría municipal correspondiente al período de 20/07/2020 a
23/08/2020, ambos incluidos.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 03-09-2020
La Junta de Gobierno Local acuerda excluir
las proposiciones presentadas por GENERAL MACHINES TECHNOLOGY, S.L., SERVICIOS MICROINFORMÁTICA SA y SISTEMAS
DE OFICINA DE LEVANTE y adjudicar el arrendamiento y mantenimiento de equipos
de impresión en diversos emplazamientos
del Ayuntamiento, a GRUPO EXPERIENCIA,
RESPONSABILIDAD E INNOVACIÓN,por el
importe máximo anual de 13.416,48 €
IVA incluido. También acuerda autorizar y
disponer el gasto total de 4.472,16 € correspondiente a la previsión de gasto hasta
el 31 de diciembre de 2020, con cargo a la
aplicación de este año, así como autorizar
y disponer los gastos futuros condicionados a la existencia de crédito adecuado y
suficiente para financiar las obligaciones
derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente, y publicar esta resolución en
el perfil del contratante.
La JGL acuerda adjudicar el servicio de Información Meteorológica Localizada y Personalizada del municipio, a INFORATGE SL,
al ser la única oferta presentada y cumplir
los requisitos, por un importe de anual del
servicio 5.808 €, de conformidad con los
pliegos reguladores de la contratación y la

oferta presentada, con las siguientes condiciones. También acuerda autorizar y disponer el gasto total de 1.694 € desde el 16
de septiembre al 31 de diciembre con cargo
a la aplicación presupuestaria del presente
ejercicio, así como autorizar y disponer los
gastos futuros condicionados a la existencia de crédito adecuado y suficiente para
financiar las obligaciones derivadas del
contrato en el ejercicio correspondiente,
y publicar esta resolución en el perfil del
contratante.
La Junta de Gobierno Local acuerda autorizar y disponer el gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago de 319,69 € con cargo a la aplicación presupuestaria del para
el ejercicio 2020, a favor de la mercantil GIMENO PIQUER, SL, en concepto de gastos
relativos al consumo de energía eléctrica
del inmueble arrendado por el Ayuntamiento, sito en la Avda. Cortes Valencianas,
núm. 1 de la ciudad, en el periodo comprendido desde el 09/01/20 y el 07/07/20.
La JGL acuerda conceder licencia ambiental municipal a la mercantil Sistemes de
Polímers i Metalls SL, para la instalación
de una actividad dedicada a industria de
fabricación de maquinaria y/o productos
metálicos diversos, incluidos elementos
estructurales a ubicar en avg Argent, 36,
nave 14 con condiciones particulares.
La Junta de Gobierno Local acuerda incoar
expediente de declaración de ruina respecto del inmueble sito en Cr Enric Granados
17, cuyos propietarios son Dª M.J.D.G. y D
F.E.S, y ordenarles con carácter de urgencia, la disposición de las medidas necesarias para asegurar la estabilidad provisional
de la edificación (apuntalamiento) bajo la
supervisión de un técnico competente, así
como las medidas de protección oportunas
para evitar daños en la vía pública.
La JGL acuerda incoar a D C.A.F y a Dª F.S.S.,
expediente para la restauración de la legalidad urbanística, por la realización, sin
previa licencia ni orden de ejecución, de los
actos de edificación o uso del suelo ejecutados en el inmueble sito en Cr Ponent 7.
La Junta de Gobierno Local acuerda ordenar a D I.C.G., que proceda en el plazo de
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un mes, a la realización de diversos trabajos, bajo la supervisión de un técnico
competente, en el inmueble sito en C/ San
Gregori 6.
La JGL acuerda autorizar a D H.F.N. y a Dª
E.F.C, la modificación contemplada en el
Proyecto Básico y de ejecución modificado,
con visado CTAC y, que tiene por objeto la
construcción de un aseo, cuarto de instalaciones y tendedero abierto, junto a la piscina, adosado a linde lateral, así como el aumento de la superficie de la lámina de agua
de la piscina, previéndose una superficie de
10,00 x 3,55 m² en la vivienda a construir
en C/ Anden 9, así como el inicio de tales
obras conforme al referido Proyecto Básico
y de Ejecución modificado presentado que
se autoriza en virtud del presente acuerdo.
La Junta de Gobierno Local acuerda conceder a la mercantil CONEJERO E HIJOS S.L. la
licencia de obras solicitada para sustitución
de cubierta de inmueble sito en Ronda Poeta Calzada 6, cumpliendo las condiciones
particulares.
La JGL acuerda conceder a Dª L.G.B., la licencia de obras solicitada para vallado de
parcela en inmueble sito en Polígono 23
Parcela 23, siguiendo las condiciones particulares.
La Junta de Gobierno Local acuerda conceder a D J.L.G.C., la licencia de obras solicitada para vallado de parcela en inmueble sito
en Polígono 52 Parcelas 236-239, cumpliendo con las condiciones particulares.
La JGL acuerda se da por enterada de las
declaraciones responsables para la ejecución de las obras: 6819/2020 y 7744/2020
La Junta de Gobierno Local acuerda adjudicar a la mercantil RAVI OBRAS, TRANSPORTES Y EXCAVACIONES, SL, como licitador a cuyo favor ha recaído la propuesta
de adjudicación por ser el candidato con
mejor puntuación, el contrato de obras de
“Reforma de local para Centro de Atención
Temprana (CAT) y dependencias de la Policía Local”, por un importe de 167.608'41 €
(IVA incluido) con sujeción a las condiciones
del Pliego y demás circunstancias fijadas
en la oferta.
También acuerda autorizar y disponer el
gasto de 167.608'41 con cargo a la partida
presupuestaria 2020 y publicar la presente
resolución en el perfil del contratante.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 10-09-20
La Junta de Gobierno Local acuerda incoar a
D J.M.M.M y a Dª M.D.M.C., expediente para
la restauración de la legalidad urbanística
vulnerada, por la realización, sin previa licencia ni orden de ejecución, de los actos de
edificación o uso del suelo consistentes en
la ejecución de un porche con una superficie
aproximada de 24 m², con pequeña estructura portante metálica pintada en blanco y
techo de placas tipo policarbonato o similar
y diáfano por los lados, incumpliendo la distancia mínima a los lindes frontal y lateral
en C/ Vicente Enrique Mingarro 7.
La JGL acuerda incoar a Dª S.G.S. y a los
herederos de D F.M.B., expediente para
la restauración de la legalidad urbanística
vulnerada, por la realización, sin previa licencia ni orden de ejecución, de los actos
de edificación o uso del suelo consistentes
en la ejecución de un porche de unos 25
m2 aproximados, con pequeña estructura
metálica y techo de plancha galvanizada
y diáfano por los lados, incumpliendo la
distancia mínima a los lindes frontal y lateral, en Camí Pedrera 28, en parte trasera
fachada recayente a C/Ernesto Fenollosa
Moros s/n.
La Junta de Gobierno Local acuerda archivar el expediente de declaración de ruina
inminente del inmueble sito en C/. L’Aigua,
núm. 32, esquina C/. Bon Succés, cuyo titular catastral es D V.T.M., acordado por
la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de
febrero de 2020, al haberse procedido a la
demolición del inmueble, previamente autorizado por la Junta de Gobierno Local, de
conformidad con el informe emitido por el
arquitecto municipal .
La JGL acuerda estimar las alegaciones presentadas por D.J-M.C.J., en representación
de la mercantil PROMOCIONES INMUEBLES CASTELLÓN SL, y, en consecuencia,
conceder a la citada mercantil una prórroga de 12 meses, para la finalización de las
obras de construcción de 24 viviendas de
VPO, 12 Viviendas libres concertadas, planta baja y sótano en Avda. Pere IV y Cr Xilxes
en relación a la licencia de obras concedida
por la Junta de Gobierno Local.
La Junta de Gobierno Local acuerda conceder a Dª M.P.T., la licencia de obras solicitada para construcción de balsa de riego en
Poligono 47 Parcelas 85-86, que se entiende otorgada salvo el derecho de propie-

dad y sin perjuicio del de tercero, siguuiendo las condiciones particulares.
La JGL acuerda declarar restaurada la legalidad urbanística infringida por Dª M.P.T.
con la realización de las obras consistentes en vallado de parcela y construcción de
una balsa de riego ejecutadas en Poligono
47 Parcelas 85-86, al haberse concedido
licencia municipal para ejecución de vallado
-mediante acuerdo adoptado por la Junta
de Gobierno Local en fecha 9 de abril de
2020- y haber solicitado licencia municipal
para la construcción de balsa de riego que
ha sido informada favorablemente por el
Arquitecto municipal y por la Jefe de Sección V acctal
La Junta de Gobierno Local acuerda conceder a Dª I.P.M. y D D.A.C., la licencia de obras
solicitada para construcción de piscina en
vivienda unifamiliar sita en C/ Berlín, 9,
conforme a proyecto básico y de ejecución
presentado, cumpliendo las condiciones
particulares.
La JGL acuerda conceder a Dª M.N.V.M. la
licencia de obras solicitada para la construcción de porche provisional en inmueble
sito en Av. Constitución, 27, conforme a
proyecto básico y de ejecución presentado,
cumpliendo las condiciones particulares.
La Junta de Gobierno Local acuerda conceder a la mercantil PGBS MEDITERRANEO,
S.L., la licencia de obras solicitada para vallado de parcela y reposición de 50 m² de
solera en inmueble sito en C/ De Argent 11
D, cumpliendo las condiciones particulares.
La JGL acuerda conceder a Dª R.S.C.G. la licencia de obras solicitada para ejecución de
vallado de parcela sita en Partida Mitjans
Tanda- Polígono 46 Parcela 190, cumpliendo las condiciones particulares.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 17-09-20
La Junta de Gobierno Local acuerda adjudicar el servicio de asistencia técnica para
la elaboración del Plan Local de Residuos
del municipio y documentos de la evaluación ambiental estratégica, a la oferta que
ha obtenido mayor puntuación presentada por AYMED PROYECTOS, OBRAS Y
SERVICIOS SL, por un importe del servicio
18.143,95 € IVA incluido, de conformidad
con los pliegos reguladores de la contratación y la oferta presentada. También acuer-
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da autorizar y disponer el gasto total de
7.775,97 € IVA incluido, correspondiente a
la previsión de gasto desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2020, con
cargo al Presupuesto de 2020 y autorizar
y disponer los gastos futuros con cargo a
la aplicación presupuestaria de 2021, por
importe de 10.367,96 € IVA incluido condicionado a la existencia de crédito adecuado
y suficiente para financiar las obligaciones
derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente, y publicar este acuerdo en el
perfil del contratante.
La JGL acuerda incoar a D J.V.G.G. y a Dª
M.M.B.M., expediente para la restauración
de la legalidad urbanística, por la realización, sin previa licencia ni orden de ejecución, de los actos de edificación o uso del
suelo consistentes en cubrir, en su parte
trasera, el techo del almacén sito en Avda.
Jaime Chicharro, 15 Bajo. También acuerda ordenar la suspensión inmediata de los
mismos.
La Junta de Gobierno Local acuerda incoar
a Dª L.I.G. y a Dª E.S.M., expediente para la
restauración de la legalidad urbanística, por
la realización, sin previa licencia ni orden de
ejecución, de los actos de edificación o uso
del suelo en Polígono 13 Parcela 170 - Pda.
Les Salines 3 y ordenarles la suspensión inmediata de los actos de edificación o uso
del suelo.
La JGL acuerda ratificar el informe técnico
emitido sobre el estudio de integración
paisajística del proyecto de “modificación
de la línea a 220 kv, simple circuito, aérea
y subterránea, de la st la plana – sto assegador. tramo entre la st la plana – apoyo
0000 y entre el apoyo 12 y la st assegador” promovido por RED ELÉCTRICA DE
ESPAÑA SAU.
La Junta de Gobierno Local acuerda aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares elaborado en fecha 14
de septiembre de 2020 y que ha de regir
el contrato para la ejecución de las obras
del proyecto de “Reforma en edificio del
antiguo ambulatorio para la relocalización
y concentración de los servicios sociales
y CAISS, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco
del Programa operativo de crecimiento
sostenible 2014-2020”, aprobado por
la Junta de Gobierno Local el 2 de julio de
2020, con un presupuesto base de licita-

ción de 1.668.128,83€. Y también acuerda
publicar el presente acuerdo en el perfil de
contratante junto con el pliego de cláusulas
administrativas particulares y el de prescripciones técnicas

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 24-09-2020
La Junta de Gobierno Local acuerda adjudicar a la mercantil DURANTIA INFRAESTRUCTURAS, SA, como licitador a cuyo
favor ha recaído la propuesta de adjudicación por ser el candidato con mejor puntuación, el contrato de obras de “Reparación
de los daños causados por la tormenta
“Gloria” en el Camí Serratella, desde Brisamar hasta el núm. 50 del Camí Serratella; por un importe de 105.861'51 € IVA
incluuido, con sujeción a las condiciones
del Pliego y demás circunstancias fijadas
en la oferta. También acuerda autorizar y
disponer el gasto de 105.861'51 € , con
cargo al vigente Presupuesto municipal
para el ejercicio 2020.
La JGL acuerda Incoar a la mercantil GUFRESCO SL, en calidad de promotor, y a D
G.F.C. y a Dª C.L.E, como titulares catastrales, expediente para la restauración de
la legalidad urbanística, por la realización,
sin previa licencia ni orden de ejecución,
de los actos de edificación o uso del suelo
consistentes en la construcción de altillo y
de ampliación de oficinas en inmueble sito
en Av. Nules, 92, y ordena la suspensión
inmediata de los actos de edificación o uso
del suelo.
La Junta de Gobierno Local acuerda incoar
a D J.M.S. y a Dª C.M.N., expediente para la
restauración de la legalidad urbanística, por
la realización, sin previa licencia ni orden de
ejecución, de los actos de edificación o uso
del suelo, en inmueble sito en Cami Serra
(Sta. Bárbara) - Poligono 4 Parcela 196, y
ordenar la suspensión inmediata.
La JGL acuerda incoar a D A.M.C., Dª M.M.C.,
Dª M.C.L.C., D V.L.C., D D.L.C., y D F.L.C., en
calidad de promotores, y a D D.D.J.y Dª
V.R.B., en calidad de titulares catastrales,
expediente para la restauración de la legalidad urbanística, por la realización, sin
previa licencia ni orden de ejecución, de los
actos de edificación o uso del suelo en inmueble sito en Camí Santa Pau, 10 – Partida La Jova 27 y ordenar a los citados interesados, la suspensión inmediata.

La Junta de Gobierno Local acuerda incoar
a Dª R.S.C.G. y a Dª C.M.A.G.D.C., expediente
para la restauración de la legalidad urbanística, por la realización, sin previa licencia
ni orden de ejecución, de los actos de edificación o uso del suelo que seguidamente
se detallan en inmueble sito en Polígono 46
Parcela 190 - Camí La Mar de Vila-Real. Y
ordenar la suspensión inmediata.
La JGL acuerda aautorizar el Proyecto de
Ejecución a D J.J.G.C., y a Dª P.E.F., así como
la ejecución e inicio de las obras de construcción de vivienda unifamiliar adosada y
piscina en C/ Bruselas, 60 (A), conforme a
Proyecto de Ejecución visado por el CTAC,
y con las condiciones particulares establecidas en el acuerdo de otorgamiento de la
licencia.
La Juna de Gobierno Local acuerda conceder a la mercantil GIASI S.A., licencia de parcelación para dividir la finca registral, sita
en Calles Amado Granell Mesado, núm. 6,
Vicente Piqueres Martí y Enrique Pecourt
Betés, cuya superficie administrativa es de
2.341,95 m²s, y la superficie gráfica o catastral de 2.343 m²s.
La JGL acuerda aceptar la renuncia a la licencia de obras concedida por la Junta de
Gobierno Local a Dª C.R.F y a D J.V.S.G., para
construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina, en Cr Madrid, 1 esquina Camí
del Grau, conforme a proyecto visado CTAC,
toda vez que los interesados han solicitado
en fecha nueva licencia municipal para ejecución de las obras de referencia, y concederles la licencia solicitada.
La Junta de Gobierno Local acuerda conceder a D F.J.G.A.R, la licencia de obras solicitada para vallado de parcela sita en C/ Illa
De Fuerteventura, 2, siguiendo las condiciones particulares.
La JGL acuerda conceder a D V.G.T., la licencia de obras solicitada para repicado de
fachada y pared lateral y chapar un zócalo
en la pared lateral en vivienda existente en
Polígono 7 Parcela 160, siguiendo las condiciones particulares.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada de las declaraciones responsables
para la ejecución de obras: 6018/2019,
6917/2020, 7320/2020, 7590/2020,
7722/2020, 7830/2020, 7841/2020,
7842/2020, 8444/2020, 8460/2020,
8491/2020 y 8641/2020.
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA
OCTUBRE 2020

Almela Castillo
C/ del Raval 36.......................................4, 15, 26
Beltrán Martinavarro
Av. de Llombai, 1....................................5, 16, 27
Doménech Font
C/ del Maestrat, 28...............................6, 17, 28
Gascó Musoles
Pl. de les Monges, 12...........................7, 18, 29
Lloris González
C/ del Barranquet, 25..........................8, 19, 30
Medina Badenes
C/ del Finello, 15....................................9, 20, 31
Muñoz Melchor
camí d’Onda, 41......................................... 10, 21
Peirats Santa Àgueda
C/ de la Tanda, 22...................................... 11, 22
Terrádez Fuster
C/ de Sant Vicent, 6..............................1, 12, 23
Terrádez Navarro
C/ de Federico García Lorca, 19.......2, 13, 24
Vernia Sabater
C/ del Progrés, 17.................................3, 14, 25
FARMÀCIES DE GUÀRDIA
NOVEMBRE 2020

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

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

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

· Dilluns. Matí. Ajuntament

HORARIS FINS A LA RATLLA

· Dimarts. 9 del matí a 13 hores Tinència Alcaldia

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

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

BORRIANA·ALQUERIES SANTA BÀRBARA

· Dijous. Matí. Ajuntament

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

· Divendres 9 matí a 13 hores Tinència Alcaldia

NOMÉS DIMARTS DIA DE MERCAT

INFORMACIÓ MUNICIPAL
NAIXEMENTS
Pablo Molero López
Dante Barreda Catalán
Lucía Fandos Forés
Bruno Panis Ortiz
Marcos Tortosa Botas
Alicia Blasco Campos
Aitana Rubio Sánchez
Gabriel Torán Flores

MATRIMONIS
Edgar García-Morato Milian y Lorena Tornador Andreu
David Molina García y Maria Teresa Oliver Silvestre
José Angel Oliver Oliva y Neus Moliner Barrionuevo
Manuel Sanoval Santos y Epifani Sánchez García
José Manuel Rama Calviño y Maria del Carmen Alcázar
Sanchis
Jorge Garrido Díaz y Sonia Felip Aparisi
Joan Miquel Martínez López y Paula Montón Ferrer

DEFUNCIONS
EUGENIO GARCÍA BARRIONUEVO.....................................91
JOSÉ GARCÍA PAULO...............................................................82
ALFONSO LÓPEZ CANO.........................................................63
JESUSA PINTOR DELGADO...................................................70
JOSÉ REULA MOLES...............................................................76
JUAN SOROLLA SÁNCHEZ...................................................76
VICENTE GIMENO DAUDÍ......................................................86
CARMEN JUAN GARCIA.......................................................103
ANA SERRAT CIFRE...............................................................100
RAMÓN CECILIO SALVADO VICENTE...............................67
MANUEL GUAL MARIANA.................................................... 68
ELISA IZQUIERDO CLEMENTE............................................94
PASCUAL MARTÍ BORT..........................................................94
INÉS BLASCO MOLLÓN.........................................................79
ENRIQUE ROSELL USO..........................................................86

32 | 33

INFORMACIÓ MUNICIPAL

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

CP Penyagolosa ...........................964 73 83 55
CP Iturbi ..........................................964 73 83 65
CP Novenes de Calatrava .........964 73 88 70
CP Cardenal Tarancón ................964 73 88 75
Col·legi Salesià ..............................964 51 02 50
Col·legi Illes Columbretes .........964 51 63 62
Col·legi Vila Fàtima ......................964 51 25 18
Col·legi Consolació ......................964 51 02 93
IES Jaume I .....................................964 73 89 35
IES Llombai ....................................964 73 92 65
Centre Educació Especial ..........964 73 87 95
Escola Permanent d’Adults .....964 59 10 01
Guarderia Infantil ..........................964 5102 41
Escola de la Mar ...........................964 58 61 60
Escola Taller ...................................964 51 03 61
CME Rafel Martí Viciana ...........964 03 32 30
ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
Centre de Salut .............................964 39 07 50
Urgències .......................................964 39 07 60
Cita prèvia ......................................964 39 07 50
Centre de Salut Port ...................964 39 92 80
Consultori del Grau (sols estiu) ...964 58 53 85
CSI Novenes (cita prèvia) ..........964 55 87 00

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

NETEJA RIU

Neteja del llit del riu Anna en el

tram urbà de Borriana

Després de comunicar la iniciativa d'intervenció a la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer (CHJ)

L

Aquests treballs han sigut realitzats per tres empreses locals

'Ajuntament ha netejat el llit del
riu Anna en la zona del tram urbà,
des de la confluència de la ronda
del Músic Ibáñez amb Sant Joan Bosco fins al camí la Cossa, amb l'objectiu
d’evitar la proliferació de plagues de
rosegadors i evitar possibles riscos de
riuades en cas de fortes precipitacions.

Sobre aquest tema, el regidor de Sostenibilitat Mediambiental, Bruno Arnandis, ha
posat de manifest la “urgència” d'aquesta
neteja, especialment per motius de “salubritat”, i també davant la possibilitat
de “risc d'obstrucció per arrossegament
abundant, bàsicament de canyes, en cas
de produir-se una forta riuada”.

Després de comunicar la iniciativa d'intervenció a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ), que és l’autoritat a
la qual li compet l'execució d'aquestes
tasques, el consistori ha assumit els
treballs i ha dut endavant l'actuació de

Així mateix, Arnandis ha destacat que
aquests treballs han estat realitzats
per tres empreses de Borriana, la qual
cosa també “beneficia i redunda” en
l'impuls i desenvolupament econòmic
dels autònoms i les empreses locals.

la neteja en profunditat de tota classe
de vegetació en el llit del riu, amb l’ús
de fons propis.
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