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L'acte, que es va realitzar a porta tancada, no va poder ser 
la trobada multitudinària dels últims anys, però va ser 

un homenatge emotiu a les dones premiades

L'alcaldessa de Borriana, Maria 
Josep Safont, i la regidora d'Igual-
tat, Maria Romero, van lliurar els 

premis ‘Dia de la Dona’ de 2021 a les 
guardonades d’enguany, en un acte 
restringit a la Sala de Plens de l'Ajunta-
ment. La traductora i doctora especia-
lista en literatura russa, Reyes Garcia; 
la matrona i primera dona a encapçalar 
una llista electoral municipal a la ciutat, 
María Ángeles Vicent, i l'escriptora, fi-
lòloga i professora Carme Rufino.

Així mateix, es va fer un reconeixement 
especial a les treballadores sociosani-
tàries de la ciutat pel seu treball durant 
la pandèmia, i han rebut el guardó ex-
traordinari d’enguany.

En aquest sentit, Maria Josep Safont va 
felicitar les premiades, alhora que ha va 
destacar la importància de “reconéixer 
el treball i la trajectòria vital d'aquestes 
dones” ja que, com va explicar, “desgra-
ciadament és habitual que les biogra-
fies femenines patisquen la invisibilit-
zació social”.

Per això, va ressaltar, la funció 
d'aquests premis com a “forma de 
compensar aquesta falta de reconei-

xement públic”, i perquè “arribe el seu 
exemple al conjunt de la societat”.

Per la seua banda, la regidora de l'àrea 
d’Igualtat, Maria Romero, va presentar 
les premiades, i va explicar els seus 
currículums, biografies i experiències 
personals i professionals, tingudes en 
compte pel jurat a l'hora de prendre la 
decisió.

L'acte, encara que es va haver de fer 
a porta tancada a causa de la situació 
sanitària i no va poder ser el reconei-
xement multitudinari que tenia lloc du-
rant els últims anys, va ser igualment 
un homenatge emotiu de distinció a les 
persones premiades que la ciutadania 
va poder seguir en streaming a través 
dels canals de Facebook i Youtube de 
l'Ajuntament.

Premis ‘Dia de la Dona’ 
2021 a Reyes Garcia, M. 
Ángeles Vicent, Carme 

Rufino i a les treballadores 
sociosanitàries

 



LES PREMIADES
Reyes Garcia és doctora en Filologia 
per la Universitat Jaume I de Castelló i 
diplomada en llengua russa per la Uni-
versitat Estatal de Sant Petersburg, i 
és un referent del món de la cultura. 
És professora, cap del departament 
de Rus a l'Escola Oficial d'Idiomes de 
Castelló i traductora des de fa més de 
27 anys, amb especial interés pel segle 
de plata de la literatura russa. Desta-
ca el seu treball com a traductora de 
l'obra de Marina Tsvetáyeva, una de les 
escriptores russes més importants de 
tots els temps. Ha participat en confe-
rències i en congressos tan importants 
com els celebrats a l'Institut de Llen-
gües Eslaves de la Sorbona, a París, 
o a Moscou o Bolshevo, o a les cases 
museu de María Tsvetáyeva, la seua 
autora predilecta.

María Ángeles Vicent destaca per ha-
ver sigut la primera dona de Borriana 

diverses legislatures, en les quals va 
desenvolupar la Regidoria de la Dona, 
que va passar a tindre entitat pròpia. A 
més, va ser la mateixa M. Ángeles Vi-
cent qui va instaurar els premis del Dia 
de la Dona Treballadora del 8 de març.

Carme Rufino, llicenciada en Filologia 
Hispànica, en Lingüística Valenciana, 
per la Universitat de València, ha si-
gut premiada per la seua col·laboració 
i dedicació en el manteniment de la 
cultura. És professora de l'IES Jaume 
I de Borriana i ha estat professora de 
diferents cursos de formació del Cefi-
re. També és col·laboradora habitual de 
diverses entitats i associacions cultu-
rals de Borriana i autora de nombrosos 
poemaris publicats. Ha obtingut diver-
sos premis poètics com el Ciutat de 
Vila-real 1996, Ciutat de la Vall d'Uixó 
1999, Flor Natural de Nules 1999, 
XXII premi de poesia 25 d'abril de Ia 
vila de Benissa, XXV premi de poesia 
Ibn-Hafaja, entre d’altres.

Enguany, a més, s'ha decidit concedir 
un quart premi extraordinari com a re-
coneixement a totes les treballadores 
del sector sociosanitari que han estat 
atenent persones durant la pandèmia 
en primera línia mentre la resta de la 
ciutadania ens refugiàvem a casa nos-
tra. Aquestes treballadores d’entitats 
i institucions del sector sociosanitari, 
que en tots els casos compten amb 
un perfil laboral altament feminitzat, a 
més d'implicar-se amb la seua situació 
personal van haver de fer front a una 
situació sociosanitària mai no vista, a 
pesar de tractar-se d'ocupacions de 
cures que habitualment han estat in-
visibilitzades o poc valorades. 

a encapçalar una llista electoral mu-
nicipal a la nostra ciutat, així com per 
ser una ferma defensora de la incor-
poració femenina al món laboral i de 
la plena igualtat entre homes i dones. 
Regidora de Sanitat i Assumptes So-
cials de 1991 a 1995, va continuar al 
capdavant d'aquestes matèries durant 

Continua en la pàgina següent
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Reconeixement especial

En el mateix acte de 
lliurament dels pre-
mis ‘Dia de la Dona’ de 

2021 es va fer un reconeixe-
ment especial a les treballa-
dores sociosanitàries de la 
ciutat pel seu treball durant 
la pandèmia, raó per la qual 
enguany se’ls ha concedit 
un guardó extraordinari. To-
tes elles van rebre de mans 
de les representants de 
l'Ajuntament les distincions 
i el detall amb què s’honora 
cada any les dones premia-
des, en reconeixement per 
la seua trajectòria amb l’ob-
jectiu de visibilitzar el treball 
femení.

Així, van estar presents re-
presentants del menjador 
social de Borriana, de l'as-
sociació Di-capacitat en 
representació de les cuida-
dores no professionals de 
persones dependents, de 
Creu Roja i dels Serveis So-
cials de Borriana.

També van acudir represen-
tants per part de la fundació 
Fisat, que compta amb dife-
rents recursos de protecció 
per a la infància i la joventut; 
de la Fundació Antonio Mo-
reno, pel seu dos centres 
de protecció; de Càritas i la 
seua residència, i de la resi-
dència de persones majors 
de la Generalitat Valenciana.

Per part seua, i en represen-
tació de l'Àrea de Salut de la 
Plana van estar les supervi-
sores dels centres de salut 
Borriana I i Borriana II. A més, 
també es va fer un reconei-
xement als i a les membres 
de la Policia Local i Guàrdia 
Civil per l'atenció donada en 
pandèmia a les víctimes de 
violència de gènere, així com 
al departament municipal de 
Serveis Socials.

DÍA DE LA DONA



La ciutat, protagonista del cupó de l'ONCE 
del diumenge 14 de març

L'ONCE dedicà a Borriana un cupó perquè els i les "burrianenses" presumisquen de 
gentilici

Es van posar a la venda cinc milions i mig de cupons que van difondre la imatge més 
emblemàtica de la ciutat, el campanar

Borriana va ser la protagonista del cupó de l'Organitza-
ció Nacional de Cecs Espanyols (ONCE) corresponent 
al diumenge 14 de març, que estava dedicat a Bor-

riana i al seu gentilici, “la qual cosa suposà una important 
empenta en la promoció del municipi en la resta d'Espanya”, 
ha destacat l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, en 
la presentació del cupó.

El director de l'agència de l'ONCE a Castelló, Jesús Moril Na-
varro, i l'alcaldessa han presentat el cupó que pertany a la 
sèrie que l'ONCE dedica als "gentilicis més curiosos o sin-
gulars".

Amb aquesta sèrie l'ONCE pretén "donar visibilitat a un bon 
nombre de localitats en què el nom dels habitants té una 
forma singular o diferent al que s’espera". D'aquesta mane-
ra, els i les burrianenses han pogut vore com "el seu gentilici i 
la seua localitat han recorregut tota Espanya".

El cupó del diumenge dia 14 del mes de març es va il·lustrar 
amb una fotografia del campanar, el Templat. L'alcaldessa 
ha mostrat el seu agraïment a l'ONCE per la labor social que 
desenvolupa i per aquesta iniciativa, i ha subratllat que grà-
cies a això “cinc milions i mig de cupons han difós una de 
les imatges més característiques de la ciutat, l'any que es 
commemora el 75 aniversari de la seua reconstrucció, per 
això des de l'Ajuntament vam proposar aquesta imatge per 
il·lustrar i representar a Borriana”.

El Sueldazo del Cap de setmana de l'ONCE ofereix, cada dis-
sabte i diumenge, un premi principal a les cinc xifres i sèrie 
de 300.000 euros, més 5.000 euros al mes durant 20 anys 
consecutius a un sol cupó del número i sèrie premiats en la 
primera extracció.

A més de premis de 2.000 euros al mes durant 10 anys con-
secutius, als quatre cupons del número i sèrie premiats en 
alguna de les extraccions de la segona a la cinquena. 54 pre-
mis de 20.000 euros a les cinc xifres del número premiat en 
la primera extracció. I premis de 400, 200, 30, quatre i dos 
euros. Els cupons de l'ONCE es comercialitzen pels més de 
19.000 agents venedors de l'organització. A més, es poden 
adquirir des de www.juegosonce.es i en establiments col·la-
boradors autoritzats. 

CUPÓ ONCE
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Nova campanya promocional per a 
incentivar el comerç de barri

‘Fent Barri... Borriana es mou’ es realitzarà, inicialment, entre els dies 22 de març i 22 d'abril

En la promoció es repartiran un total de 10 premis de 200 euros entre les persones que 
compren en comerços adherits

L 'Ajuntament llança una nova campanya promocional 
que sota el títol ‘Fent Barri... Borriana es mou’ pretén 
continuar estimulant i promovent el comerç local i de 

barri durant la primavera. Amb la finalitat de dinamitzar 
l'economia de la ciutat i impulsar la creació d'ocupació, per-
què per a la regidora de Comerç, Sara Molina, “constitueix un 
important motor econòmic per a la localitat”.

La nova campanya que es desenvoluparà, inicialment, entre 
els dies 22 de març i 22 d'abril, constarà d'un sorteig en què 
es repartiran fins a un total de 10 premis de 200 euros, entre 
les persones que compren en comerços adherits. Una inici-
ativa que el Consistori torna a posar en marxa “després de 
l'èxit obtingut en les tres campanyes promocionals anteriors 
realitzades l'any passat, 2020”, ha assenyalat Sara Molina.

Per a aquesta renovada iniciativa, l'Ajuntament compta amb 
una inversió de 2.000 euros, i la responsable de l'àrea ha ani-
mat la ciutadania a efectuar les compres en els establiments de 
barri de la ciutat. Alhora que ha recordat els grans esforços que 
realitzen els comerciants per a mantindre els seus negocis du-
rant la crisi sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19, 
raó per la qual necessiten “el suport dels veïns i les veïnes per a 
continuar amb la seua activitat i mantindre viva la ciutat”.

Sara Molina ha manifestat que el comerç local “li dona vida a Borri-
ana i aporta molts llocs de treball, fonamentals per a la recuperació 
socioeconòmica de la nostra ciutat”. I, per això, ha assenyalat, des 
del consistori “hem impulsat mesures de suport amb la finalitat de 
dinamitzar l'economia local i de promoure la creació d'ocupació”.

En l'elaboració de les bases han treballat conjuntament la Regi-
doria de Comerç i la Federació de Comerç de Borriana, que també 

coincideixen a considerar aquesta acció com una “forma ade-
quada de comunicació, animació i dinamització del comerç local”.

SORTEIG
El sorteig de la campanya serà públic i se celebrarà el dia 23 
d'abril a les 13 hores, a la Sala Plens de l'Ajuntament. Per a 
la realització del sorteig es prepararan dos caixes, en una de 
les quals es depositaran les paperetes arreplegades en les 
urnes de l'Ajuntament i del Mercat, i en l'altra s'introduiran 
les paperetes amb els noms comercials dels establiments 
que s'hagen adherit a la campanya.

En primer lloc, s'extraurà de la caixa 1 la papereta de la perso-
na premiada amb 200€ i, a continuació, 2 paperetes de la cai-
xa 2 amb els noms dels establiments en què la persona pre-
miada haurà de realitzar les compres, a més de l'establiment 
en què li van segellar la papereta premiada; el consum mínim i 
màxim per local serà de 40 euros i 100 euros respectivament.

Les paperetes dels establiments extrets no tornaran a ser in-
troduïdes novament en la caixa 2, amb l'objectiu que les com-
pres estiguen el més repartides possible. Aquest procés es rea-
litzarà 10 vegades per a determinar la totalitat de les paperetes 
premiades i dels establiments beneficiaris de les compres 
previstos en la campanya promocional; a més s'efectuarà una 
extracció especial per a comptar amb persones i establiments 
suplents per si passara alguna contingència.

L'import dels premis haurà de gastar-se el dijous de la setmana se-
güent a la realització del sorteig en què el bitllet haja sigut premiat, 
en horari de 17h a 20h. En el cas de l'hostaleria, la despesa haurà 
d’efectuar-se entre el dijous i el diumenge de la setmana següent a 
la realització del sorteig en què el bitllet haja sigut premiat. 

COMERÇ



Així ho demostra el descobriment d'indicis en la desembocadura del riu Anna, al paratge 
conegut com Estany de la Vila o Clot de la Mare de Déu

Detecten per primera vegada la presència 
de llúdries a Borriana

D etecten per primera vegada la 
presència de llúdries a Borriana, 
segons ho demostra la detec-

ció d'indicis de la presència d’aquesta 
espècie en la desembocadura del riu 
Anna, al paratge conegut com Estany 
de la Vila o Clot de la Mare de Déu.

La investigació, realitzada per la Fun-
dació Limne, ha confirmat la presència 
de nombrosos rastres de llúdria, com 
ara marques odoríferes o excrements 
i, segons apunten les autores de la 
troballa, Sales Tomàs i Anna Ruiz, les 
llúdries localitzades "no estan de pas, 
ja que s'han detectat diversos excre-
ments antics al costat d'altres de re-
cents, la qual cosa apunta a un mar-
catge territorial continuat en la zona".

Les llúdries van estar en vies de desa-
parèixer dels nostres rius durant la se-
gona meitat del segle XX, i van quedar 
tan sols alguns exemplars en la conca 
del castellonenc riu Bergantes, però en 
les últimes dècades les llúdries tornen 
a reclamar el seu espai.

La província de Castelló, han ressaltat 
des de la Fundació, "sempre ha sigut un 
bastió per a la llúdria i la profusió de ci-
tes en municipis costaners, com Almas-
sora, Torreblanca o Borriana, apunta 
cap a la recuperació de l'espècie”.

Aquesta entitat conservacionista, 
d'altra banda, certifica que la llúdria ha 
multiplicat per deu la seua presència en 
les últimes dos dècades, sobre la base 
d'una investigació realitzada entre 
2018 i 2019 conjuntament amb Global 
Omnium. Aquest sondeig es va realit-
zar dividint el territori de la Comunitat 
Valenciana en quadrícules de 10 km 
per cada costat que es van rastrejar a 
la cerca de senyals que evidenciaren la 
presència d'aquest mamífer, tals com 

excrements, petjades o l'observació 
directa d'exemplars.

Així mateix, han destacat “positiva-
ment” la recuperació d'aquest mamí-
fer, considerat en perill d'extinció fa 
menys d'una dècada, a causa de les 
millores en els sistemes de depura-
ció, restauracions del bosc de ribera 
i una major disponibilitat d'aliment, 
qüestions que han permès “recuperar 
gradualment una espècie que, si bé es 
troba en una tendència positiva de re-
cuperació i ja no es considera en perill 
d'extinció, segueix en la llista d’espèci-
es vulnerables en el Catàleg Valencià 
d'Espècies de Fauna Amenaçades”.

Per part seua, el regidor de l'àrea de 
Sostenibilitat Mediambiental, Bruno 
Arnandis, ha ressaltat la “importància” 
de la troballa i ha afegit que "la restau-
ració duta a terme recentment, en col-
laboració amb la Confederació Hidro-
gràfica i Limne, ha propiciat “tindre un 
espai ben conservat que permet esta-
blir-se espècies tan interessants com 
la llúdria, i incrementar la rellevància 
de la zona com a refugi de fauna vul-
nerable".

EL CLOT

6 |  7



La Missa Fallera, una reduïda i controlada ofrena floral i espectacles de pirotècnia van 
ser els protagonistes de la jornada

Borriana culmina els actes en honor a 
Sant Josep 2021

La Missa Fallera, una reduïda i controlada ofrena floral i es-
pectacles de pirotècnia van ser els protagonistes a Borri-
ana de la jornada festiva de Sant Josep, en què varen cul-

minar les activitats preparades per l’Ajuntament i la Junta Local 
fallera per a “mantindre encesa la flama d'una commemoració 
històrica i patrimonial”, segons va assenyalar la regidora de Fa-
lles i presidenta de la Junta Local Fallera, Sara Molina.

La missa fallera prevista amb la presència dels màxims 
representants de totes les comissions, de les Reines fa-
lleres de Borriana, Elena Pastor i Julia López, de les res-
pectives corts d'honor i de les autoritats municipals va 
precedir una reduïda i controlada ofrena de flors davall el 
tapís instal·lat en la façana de la basílica d’El Salvador en 
honor a la Marededeu de la Misericòrdia, amb les mesures 

FALLES



sanitàries que corresponien, per a seguidament gaudir 
d'una xicoteta disparà.

Moltes persones del municipi es van acostar a conèixer el 
tapís amb la magnífica recreació dissenyada per l'artista 
Juan Dualde, confeccionada seguint la tècnica habitual amb 
paper de seda, i també moltes les persones que van fer du-
rant quatre dies la seua particular ofrena de flors al tapís.

El mateix dia 19, a les 14 hores, es va llançar una mascletà 
aèria amb tres ubicacions simultànies, per a poder seguir-les 
des de casa, i a les 22h un total de 19 castells de focs arti-
ficials van il·luminar el cel borrianenc des de cadascun dels 

emplaçaments on s'hauria plantat cada falla en un exercici 
faller normal. Una forma, segons el parer de Sara Molina, de 
“reivindicar la festa amb dos dels elements més importants 
i representatius, la llum i la pólvora”.

Cal recordar que l'Ajuntament i la Junta Local Fallera, després 
de descartar la celebració de les Falles de 2021 del 15 al 19 
de març, van decidir organitzar una sèrie d'activitats, per a 
recordar en certa forma la que hauria d’haver estat la Set-
mana Fallera de 2021, tot seguint el protocol de protecció i 
seguretat contra la Covid, i també subjecta a l'evolució de la 
situació epidemiològica de cada moment.

Amb l'homenatge a la Reina Fallera Infantil, Julia López, es va 
reiniciar l'activitat fallera un any després, amb el primer acte 
que es va haver de suspendre just després de la nit de març 
del 2020 de l'homenatge a la Reina Fallera, Elena Pastor.

L’acte es va convertir en un moment ple d'emocions, sorpre-
ses i belles paraules, i en què en forma de versos i poemes 
Julia va rebre l'afecte de la comunitat fallera i de les comis-
sions que, una a una i amb totes les mesures sanitàries, van 
desfilar per l'escenari del teatre Payà per a lloar les seues 
qualitats i les bondats del seu regnat.

A causa de les circumstàncies derivades de la pandèmia, 
l'homenatge es va realitzar a porta tancada i sense presèn-

Continua en la pàgina següent
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cia de públic, però televisat, perquè tota la població puguera 
gaudir-ne.

A més, durant la setmana fallera es va obrir a la sala d'ex-
posicions del CMC la Mercè una exposició de fotografia i lli-
brets, amb més de 80 llibrets de falla de Borriana que mos-
tra la seua història i l’evolució des dels inicis a l'actualitat. La 
mostra, organitzada per l'Ajuntament i la Junta Local Fallera, 
estava acompanyada d’una altra exposició en el claustre de 
la Casa de Cultura que, amb el títol «Les falles un patrimoni 
comú dels valencians», recorre a través de 170 fotografies 
les principals activitats dels col·lectius de fallers de tots els 
municipis de la Comunitat on se celebren les Falles.

Posteriorment, l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, 
la regidora de Falles, Sara Molina, el regidor de Cultura, Vicent 
Granel, i les reines falleres, Elena Pastor i Julia López, van do-
nar els premis als millors llibrets de 2020, amb el primer premi 

per a la comissió de la Ravalera, segon per a la Mercè, tercer 
per al Barri València, quart per al Barri d’Onda, cinqué per a 
Don Bosco, sisé per a la Vila i seté per a Chicharro.

L'objectiu d’aquesta programació, segons ha reiterat Sara Molina, 
ha sigut, d'una banda, “visibilitzar que Borriana és un poble faller 
i que és només el preludi d'una festa que tornarà molt prompte” 
i, per una altra banda, amb aquesta iniciativa també “hem volgut 
ajudar els oficis vinculats a les falles tan perjudicats per l'actual 
pandèmia, com la pirotècnia o les floristeries”, va assegurar.

En totes les activitats previstes, ha indicat Sara Molina, s'ha 
seguit el protocol de protecció de seguretat contra la Co-
vid-19 i la realització ha estat subjecta sempre a les mesu-
res sanitàries de prevenció de cada moment”. A més, totes 
les activitats han estat televisades perquè el veïns i les veï-
nes pogueren gaudir-les des de casa. 

Fotos: Oscar Peris

FALLES



Una iniciativa cofinançada en un 50 per cent pel Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER) en el marc del Programa Operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020

Bulevard de la Bosca, l’inici de la 
transformació d'un barri

L'Ajuntament pretén canviar la fesomia i l'estigma del qual 
emmalalteix el barri la Bosca des dels anys 90, amb un 
projecte d'intervenció global a desenvolupar en diver-

sos anys, que ja ha començat amb la creació d'un bulevard 
d'avingudes amb àmplies voreres i nou mobiliari urbà amb la 
finalitat de reconvertir integralment la zona.

Aquesta intervenció ha comptat amb una inversió de prop de 
700.000 euros cofinançada en un 50% pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Progra-
ma Operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020, amb l'ob-
jectiu d'afavorir la inclusió social i la regeneració urbana que 
suposa l'inici per a la regeneració global del barri de la Bosca.

Amb aquesta actuació, l'Ajuntament ha renovat a més les xar-
xes d'aigua potable, clavegueram i telefonia, i ha substituït les 
faroles i el mobiliari urbà de la zona. Es tracta d'una de les in-
tervencions prioritàries de l'equip de govern en aquesta nova 
legislatura, que s'emmarca en l'Estratègia de Desenvolupa-
ment Urbà Sostenible i Integrat (Edusi), dins de les mesures 
per a promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i 
qualsevol forma de discriminació.

Els regidors d'Urbanisme, Bruno Arnandis i de Serveis Pú-
blics, Vicent Aparisi, han explicat que des de l'equip de govern 
“hem estat molt de temps buscant la solució per a donar vida 
a aquest barri de la localitat. Ara, és el moment de donar-li als 
veïns el que es mereixen. Un barri amb voreres més amples, 
major espai, zona per a bicicletes…, tindre, en definitiva, un 
barri més modern que deixe arrere les antigues deficiències i 
dinamitze la zona, que durant tant temps ha estat oblidada”.

El regidor d'Urbanisme, Bruno Arnandis ha recordat que 
el barri la Bosca s'enquadra precisament en l'apartat de la 
regeneració física, econòmica i social d'àrees desfavorides, 
perquè “és un dels més desfavorits del municipi, amb un 
elevat nombre de persones migrants concentrades en dos 
blocs de cases situats al carrer Thomas Alba Edison, amb 
unes zones interiors públiques en molt mal estat”.

Així, amb l'objectiu d'afavorir la inclusió social i la regeneració 
urbana, ha assegurat l'edil d'Urbanisme, s'han desenvolupat 
accions de rehabilitació física del lloc i els seus voltants, i la re-
novació de les zones interiors públiques dels immobles.

Al carrer la Bosca s'ha ampliat la vorera fins als 4 metres 
d'amplària, amb l’eliminació de la línia d’aparcament. Al car-
rer Miquel Àngel, s'ha ampliat la vorera uns 2,2 metres més, 
per la qual cosa també desapareixeran les places d'aparca-
ment d'aquest costat. En els dos casos s'han renovat les 
xarxes d'aigua potable, clavegueram i telefonia, s'han so-
terrat els cables d'alta tensió i s'han substituït les faroles.

A més, ha explicat Vicent Aparisi, el consistori ha condicionat 
una parcel·la municipal d'aproximadament 600m² al costat 
del carrer Thomas Alva Edison, darrere del col·legi Francesc 
Roca i Alcaide, per a aparcament en el barri la Bosca, per un 
import que s'eleva a 4.719 euros. 

Una altra acció prevista, que ja s'ha iniciat, és la relocalització 
i concentració dels serveis socials en l'antic ambulatori, una 
vegada que el Consistori ha aconseguit la cessió de l'edifici 
per als pròxims 30 anys, “qüestió fonamental per a rebre els 
diners dels fons Feder i una vegada iniciada ja les obres de 
remodelació de l'edifici ”, ha recordat Arnandis.

A més, el consistori en la seua aposta per les infraestructu-
res que “realment contribueixen a augmentar la qualitat de 
vida dels veïns gràcies a una millora de les connexions i del 
trànsit rodat està treballant en la connexió de l'avinguda del 
Transport amb la ronda de circumval·lació, CV18, tan neces-
sària per a eliminar el trànsit del carrer la Bosca

Paral·lelament, l'Ajuntament ha impulsat un estudi diagnòs-
tic sobre el perfil sociourbanístic del barri que planteja me-
sures concretes per a reduir les bosses de marginalitat, po-
tenciar la resolució de conflictes socials, millorar l'estètica 
urbana de la Bosca i afavorir la inclusió social del veïnat en 
situació de pobresa.

Veïns i veïnes del barri la Bosca, agents socials i associaci-
ons que treballen en el barri han col·laborat en l'elaboració 
d'aquest estudi i del Pla d'acció per a la millora del barri, que 
inclou propostes tant d'intervenció social com urbanística.

Sobre aquest tema, Arnandis ha assegurat que la previsió 
del Consistori és “activar totes les mesures que suggerisca 
l'estudi en un horitzó de tres anys”, i Aparisi ha matisat que 
des de l'equip de govern “hem estat molt de temps buscant 
la solució per a donar vida digna a la Bosca i aconseguir un 
barri més modern que deixe enrere les antigues deficiències 
i dinamitze la zona durant tant de temps oblidada”. 

LA BOSCA

10 |  11



L'Escola es desenvolupa en 5 sessions, des del 27 de març fins al 22 de maig, en dissabtes alterns

La temàtica monogràfica que es tractarà serà ‘La Coeducació com a ferramenta de canvi 
i prevenció de les violències’

II Escola Municipal d'Igualtat i Prevenció 
de la Violència de Gènere

El passat dissabte 27 de març 
va començar la II Escola Muni-
cipal d'Igualtat i Prevenció de la 

Violència de Gènere, que es convoca, 
com ha explicat la regidora d'Igualtat, 
Maria Romero, “després de l'avaluació 
tan positiva que va tindre la de l’any 
passat”.

L'objectiu de l'Escola és oferir formació 
bàsica en igualtat de gènere, així com 
formació específica relacionada amb la 
coeducació, tant en l'àmbit formal com 
no formal, amb un format de 20 hores 
de formació centrades en un tema 
concret, perquè es puga aprofundir en 
el seu coneixement teòric i pràctic.

En aquesta ocasió el tema seleccionat 
ha estat ‘La Coeducació com a eina de 
canvi i prevenció de les violències’, raó 
per la qual s'ha comptat per a l’orga-
nització amb l'Associació per la Coedu-
cació, presidida per Paqui Méndez, que 
aglutina professionals en la matèria de 
tot el territori valencià.

La II Escola d'Igualtat Municipal es de-
senvoluparà des del proper 27 de març 
fins al 22 de maig, durant els matins 
de dissabtes alterns, i comptarà amb 
5 sessions formatives, que abordaran 
temes com la coeducació en la prime-
ra infància, els espais coeducatius, 
les relacions des de la coeducació, els 
projectes coeducatius per a la trans-
formació curricular i la coeducació en 
l'àmbit artístic i sociocultural. 

“Un altre punt a destacar en el plan-
tejament de l'Escola és que s'ha optat 
per oferir formació i ponències el més 
‘quilòmetre zero’ possible de mane-
ra que puguem crear una xarxa entre 
les persones i entitats amb inquietud 
per la igualtat i la coeducació”, ha in-
dicat Romero. En aquest sentit, tres 
centres de la localitat referents per la 

seua bona praxi presentaran algunes 
ponències i també exposaran els seus 
projectes diverses conciutadanes de 
Borriana.

Així mateix, la regidora ha subratllat 
que “si bé la temàtica coeducativa pot 
semblar que té com a públic destina-
tari les persones vinculades al món de 
l'educació, tant formal com no formal, 
es tracta d'un projecte programat per-
què resulte pràctic i interessant, amb 
docents de qualitat, i que aporte valor 
a les persones que participen per tal 
d’aplicar criteris coeducatius en el seu 
dia a dia com a eina per a construir una 
societat en què totes i tots tinguem les 
mateixes oportunitats reals”. Per això, 
ha animat els veïns i veïnes a inscriu-
re's per a formar part d'aquesta inici-
ativa. 

A més, la regidora ha indicat que dins 
del Pla d'Igualtat Institucional de 
l'Ajuntament es plantejava com una 
acció oportuna oferir formació en 
igualtat al personal del consistori, per 
la qual cosa amb aquesta Escola, ha 
assegurat, “a més de donar la possibi-
litat a tota la ciutadania de formar-se 
en igualtat i construir una xarxa, pu-
guem cobrir l'objectiu que el personal 
municipal també participe, la qual cosa 
permetrà que en el nostre dia a dia en 
el treball al servei de la ciutadania tin-
guem una mirada més oberta”.

D'altra banda, cal destacar que a qui 
haja cursat un mínim de 8 hores se li 
lliurarà un certificat de participació, i 
el personal docent que s'haja inscrit 
a través del Cefire rebrà el certificat 
d'aquesta entitat. 

IGUALTAT



Pla de renovació de la xarxa d'aigua potable i clavegueram 2021, amb un pressupost que 
ascendeix a 995.765 euros

L'Ajuntament i Facsa renovaran enguany 
més de 4.800 metres de conduccions i 
canalitzacions i 272 noves connexions

L'Ajuntament i Facsa realitzaran 
enguany la renovació integral de 
més de 4.800 metres de conduc-

cions i canalitzacions i 272 noves con-
nexions de servei a Borriana, segons ha 
anunciat el regidor de Serveis Públics, 
Vicent Aparisi, dins del projecte de re-
novació 2021 que recull les obres de 
renovació i millora d'aquestes infraes-
tructures dotades d'una inversió que 
ascendeix a 995.765 euros. D’aquest 
projecte, se’n va donar compte en el ple 
municipal de dijous 4 de març.

Amb el compromís de millorar l'efici-
ència i sostenibilitat del servei, l'Ajun-
tament i Facsa, l'empresa concessio-
nària del servei de proveïment d'aigua 
potable i la gestió del clavegueram al 
municipi, han presentat el Pla director 
d'obres 2021, que defineix les actuaci-
ons previstes per a l'exercici actual.

Referent a la xarxa de proveïment d'ai-
gua potable, les dos entitats treba-
llaran al llarg de l’any en la renovació 
integral de 272 connexions de servei 
i 2.900 metres de conducció, amb di-
àmetres compresos entre 75 i 200 
mm, amb l'objectiu de “substituir de 
forma progressiva les canonades més 
antigues de la ciutat i evitar possibles 
problemes en el subministrament”, ha 
precisat Aparisi.

Aquesta actuació, ha indicat el cap del 
servei de Facsa, Alejandro Boado, su-
posarà “una millora des del punt de 
vista de l'eficiència del servei i la sos-
tenibilitat del recurs en evitar possibles 
problemes relacionats amb pèrdues 
d'aigua”.

Per part seua, en relació amb la xarxa 
de clavegueram, Facsa mamprendrà 
les tasques de renovació de 1.900 me-
tres de canalitzacions. “Uns treballs 
que repercutiran de forma directa en 

la millora del servei per a més de 300 
ciutadans i ciutadanes”, ha assenyalat 
el responsable municipal de Serveis 
Públics.

Aquests treballs de renovació de la 
xarxa de proveïment i sanejament del 
municipi es complementaran amb al-
tres actuacions orientades a la millora 
de la qualitat de l'aigua. Així, han des-
tacat Aparisi i Boado, “es durà a terme 
la instal·lació de tres mesuradors, un 
mesurador de terbolesa en continu a 
l'eixida del depòsit municipal, un altre 
de nitrats en continu en el depòsit mu-
nicipal i un últim de clor en continu a la 
Serratella”. En paral·lel, l'empresa con-
cessionària durà a terme un projecte de 
millora de fonts públiques.

Concretament, enguany es realitzaran 
actuacions als carrers de la Mare de 
Déu de Lourdes, Jardí, Manuel Becerra, 
Joan d'Àustria, Francisco Fuentes, Ta-
les, República Argentina, Arbrets, Ger-
manies, Indústria, Mare de Déu del Xi-
quet Perdut, així com en les avingudes 

de Nules, Mediterrània i Camí d’Onda, 
en el camí Fondo i en la plaça del Jardí 
del Bes.

Amb aquest Pla, Facsa i el consistori 
certifiquen el seu compromís amb la 
millora continuada del servei i la pro-
moció d'un ús sostenible de l'aigua. 
“Totes aquestes actuacions ratifiquen 
la tasca que estem duent a terme per 
a actualitzar les xarxes de proveïment 
i sanejament del municipi, amb l'objec-
tiu de millorar la qualitat del servei que 
prestem a la ciutadania i minimitzar el 
risc de possibles avaries”, han explicat 
sobre aquest tema Aparisi i Boado.

L'empresa concessionària i l'Ajunta-
ment han recordat que des de l'inici 
del contracte, l'any 2015, Facsa ha 
renovat en el municipi prop de 20.000 
metres lineals de xarxa d'aigua pota-
ble i més de 9.000 metres lineals de 
clavegueram, a més de 3.500 conne-
xions, aproximadament, entre amb-
dós serveis. 

PLA DIRECTOR FACSA
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Calendari fiscal de 2021 
Del 15 de març al 7 de juny, el període voluntari per a les taxes urbanes de residus i guals 

i l'impost sobre vehicles de tracció mecànica

L'Ajuntament augmenta les bonificacions i exempcions dels padrons de les taxes urbanes

E l passat mes de març va comen-
çar el calendari de pagament de 
tributs municipals per a l'exer-

cici 2021 a Borriana. L'Ajuntament ha 
fixat el calendari del contribuent amb 
el període de cobrament dels padrons 
fiscals per a enguany que s’aplicarà tal 
i com estava establert perquè, segons 
l'informe d'Intervenció, les circums-
tàncies actuals no determinen una al-
teració dels terminis fixats, al contrari 
del que va passar l'any passat, quan 
l'estat d'alarma i el confinament van 
motivar una alteració extraordinària.

D'aquesta manera, del 15 de març al 7 de 
juny, es podran abonar les taxes urbanes 
de gestió de residus i guals i l'Impost so-
bre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM).

Dins del citat període de pagament en 
voluntària, les persones podran efec-
tuar els abonaments els dies hàbils en 
qualsevol de les oficines de les entitats 
col·laboradores: Caixa Rural San Josep, 
CaixaBank, Banco Bilbao Vizcaya Ar-
gentaria (BBVA) i Banc de Sabadell. 

Prèviament, s'haurà de presentar en 
les entitats col·laboradores el docu-
ment de pagament expedit per l'Ajun-
tament de Borriana, que serà remés 
al domicili de la persona contribuent, 
sense que l'enviament supose notifi-
cació de la liquidació, o podrà recollit-se 
en el Servei Municipal de Recaptació, 
situat a la planta baixa de l'Ajuntament.

Per als rebuts domiciliats, dins del perí-
ode indicat, l'Ajuntament aplicarà una 
bonificació de l'1% de la quota. Trans-
corregut el termini en període voluntari 
sense haver fet efectiu el pagament, 
s'iniciarà el procediment de constrenyi-
ment, incrementant-se el deute amb el 
recàrrec, interessos de demora, costos 
i despeses que s'originen.

Per als rebuts domiciliats, dins del 
període indicat, l'Ajuntament efectua-
rà dos càrrecs del 50% de la quota, el 
primer càrrec previst serà el 26 març i 

el segon càrrec el 26 maig, en el segon 
s’aplicarà una bonificació de l'1% per la 
domiciliació. En aquest sentit, la regi-
dora d’Hisenda, Cristina Rius, destaca 
que cada any en són més les persones 
contribuents que domicilien els rebuts, 
i es beneficien d'aquesta bonificació.

CONGELACIÓ DE TAXES
L’edil d'Hisenda ha recordat que l'any 
2021 va començar amb una congela-
ció de taxes i impostos per als veïns i 
veïnes i per a les empreses de Borriana 
que arribarà als 350.000 euros.

De fet, l'Ajuntament preveu menys re-
captació i, per tant, menors ingressos 
per taxes a causa de, principalment, la 
congelació de tots els tributs municipals, 
inclosa la taxa de gestió de residus, ja que 
enguany, “extraordinàriament”, el con-
sistori es farà càrrec de l'increment del 
5,8% del cost del servei i, a més, en el cas 
de les activitats econòmiques, s'aplicarà 

una reducció del 25% en els rebuts per a 
ajudar en la recuperació econòmica”.

Així mateix, els bars i restaurants segui-
ran sense pagar la taxa d'ocupació de via 
pública per terrasses durant la primera 
meitat de l'exercici, tal com es va com-
prometre el consistori amb els hostalers, 
i d’aquesta manera prorrogarà l'exemp-
ció que es va iniciar el 14 de març de 
2020 per a “ajudar-los en aquesta difícil 
situació", la qual cosa també afectarà a la 
reducció dels ingressos municipals.

Cristina Rius ha indicat que, a més, s'ha 
previst l'exempció de la taxa de gestió 
de residus per a les més de 50 persones 
que són beneficiàries aquest 2021 de les 
prestacions econòmiques d'emergència 
social per pobresa energètica. L'exemp-
ció tindrà un cost fiscal estimat de prop 
de 6.000 euros, i també es preveuen 80 
bonificacions als qui ostenten la condició 
de persona jubilada o pensionista, amb 
un cost fiscal de més de 4.000 euros.

Dins del padró de l'impost de vehicles, 
s'aplicaran bonificacions a un total de 
1.109 vehicles amb un cost fiscal de 
90.761 euros per diversos conceptes, 
destaca com a més substancial el que 
s'aplica a conductors amb discapacitat. 

CALENDARI FISCAL



El consistori recorda que està pendent la redacció i execució del Moll de Llevant, alhora 
que agraeix l'anunci del dragatge del canal d'accés al port

L’Ajuntament reivindica més inversions a la 
Generalitat per al Port

L 'Ajuntament de Borriana ha 
tornat a traslladar a la Genera-
litat Valenciana les demandes 

prioritàries del municipi sobre la re-
modelació integral del port, quant a 
infraestructures públiques portuàri-
es, administració de costes, i gestió i 
explotació de ports de competència 
autonòmica, segons ha manifestat el 
regidor delegat de Poblats Marítims i 
Serveis Públics, Vicent Aparisi, que ha 
qualificat les demandes de “treballs 
reivindicats des de fa molt de temps”.

Entre les reivindicacions, Aparisi ha 
destacat com a prioritàries per a en-
guany que la Generalitat contemple 
“la redacció dels plecs per a la reforma 
i adequació del Moll de Llevant i la seua 
execució encara pendent, per a donar 
solució com més prompte millor, ja que 
es troba en un estat de degradació la-
mentable, amb deficiències acumula-
des de més de 20 anys”.

Unes obres que a més, ha precisat el 
regidor, podran servir també per a “re-
soldre el problema de calat endèmic 
de la via del port que origina a les em-
barcacions des de la seua construcció 
entre 1924 i la immediata postguerra, 
amb la prolongació de l'escullera de lle-
vant entre 150 i 200 metres”.

L'equip de govern municipal i els usua-
ris del port, ha assegurat l’edil, mante-
nen des de fa anys la reivindicació que 
el Moll de Llevant requereix la redacció 
del projecte i la inversió precisa per a 
la reparació i manteniment del dic de 
contenció d'arena, que corregisca les 
deficiències i repare els danys regis-
trats en aquesta infraestructura”.

També s'ha referit a la petició realitza-
da des de l'Ajuntament a la Generalitat 
de construir enguany una nova tira de 
casetes de pertrets per a pescadors 
i d'instal·lar un espai cobert, un ma-
gatzem per a estendre les xarxes que 
permetrà que els mariners no estiguen 

al sol i que es millore la imatge de la 
zona”.

DRAGATGE
D'altra banda, Vicent Aparisi ha recor-
dat que dins de la necessària remode-
lació integral del port de Borriana, la 
Conselleria de Política Territorial, Obres 
Públiques i Mobilitat ha anunciat que té 
previst invertir 824.601 euros en obres 
d'emergència per a reparar els danys 
causats pels últims temporals en el 
Port de Borriana, amb un nou dragatge.

En aquest sentit, ha mostrat la seua 
satisfacció perquè “es realitzaran 
obres d'emergència davant la falta de 
calat del canal d'accés al port, per a re-
soldre un problema endèmic de la bo-
cana des de la seua construcció entre 
1924 i la immediata postguerra”.

Es proposa el dragatge del port amb un 
volum aproximat de 82.000m3. L'àrea 
de dragatge abasta una àrea total de 
102.295m² i el seu objectiu és millorar 
els calats de la bocana, canal d'accés al 
port i part exterior de la dàrsena. Així 
mateix, es planteja reintegrar el mate-
rial a la dinàmica sedimentària, ja siga 
per a l’ús en la recuperació o mante-
niment de platges, o ja siga transva-
sant el sediment retingut a una zona 
hidrodinàmicament activa mitjançant 
aportació en zona de poca profunditat.

Igualment, Aparisi ha manifestat el 
seu agraïment perquè la Conselleria 
de Política Territorial va anunciar a fi-

nals de l’any passat que habilitarà un 
espai d'integració en el recinte del port 
de Borriana, unes noves dependènci-
es, dissenyades fonamentalment per 
a l'ús de les tripulacions de vaixells que 
realitzen treballs humanitaris, i supo-
saran una inversió de 100.000 euros.

L'adequació del nou espai tindrà un 
termini d'execució al voltant de tres 
mesos i consistirà en la instal·lació de 
cuina, lavabos, dutxes i un canviador 
per a bebès per a facilitar la neteja 
personal i de roba. Sobre aquest tema 
Aparisi ha valorat aquesta infraestruc-
tura com a "imprescindible per a tota la 
comunitat portuària de Borriana".

A més, el responsable municipal ha re-
cordat que aquest exercici, 2021, està 
prevista la licitació del plec per a la 
redacció del projecte d'obra Port-Ciu-
tat, una iniciativa que pretén millorar 
tant les dotacions de la zona portuària 
com el contacte, les comunicacions i 
accessibilitat de la zona amb el conjunt 
del terme municipal i el nucli urbà.

Una actuació que plasmarà els diferents 
treballs i accions a desenvolupar en la 
zona portuària que serviran per a “aug-
mentar, millorar i fer molt més profitosa 
la relació del nostre port amb la resta 
de la ciutat, i posar en valor la instal·la-
ció portuària, un emplaçament clau tant 
per al desenvolupament de la ciutat com 
per a l'aprofitament com a zona d'oci, de 
pràctica esportiva o de visita i trobada”. 
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La programació d'abril a juliol serà una combinació de les activitats ajornades i les 
noves propostes, i comptarà amb musicals, concerts i exposicions

Aposta per la cultura segura amb una 
programació fins al juliol

Després d'ajornar i suspendre una 
part de la programació del pri-
mer trimestre de l'any a causa 

de la situació sanitària, l'Ajuntament de 
Borriana ha esperat fins al mes d'abril, 
amb dades més positives de la pandè-
mia, per a llançar la programació cultu-
ral que s'allargarà fins al mes de juliol.

Ara Malikian, el projecte Arrels de Pep 
Gimeno ‘Botifarra’, els festivals emac. i 
Maig di Gras, i Caravaca i Grison o el ci-
cle de Teatre a la Torre de la Mar són els 

actes que encapçalen una programació 
que combina algunes de les activitats 
ajornades i una sèrie de noves propos-
tes, sempre adaptades a la normativa 
sanitària vigent en cada moment.

El regidor de Cultura, Vicent Granel, i 
el tècnic de l'àrea, Rafa Marañón, han 
explicat la necessitat que la progra-
mació “tornara a escena per a poder 
donar a les veïnes i veïns l’opció de 
tindre aquesta oferta cultural al seu 
abast”. Així, complint amb el que ja 
es va anunciar en els passats mesos, 
“s'han traslladat activitats que estaven 
programades en el primer trimestre i 
s'han unit a les previstes per al segon”.

“Donem les gràcies a companyies, 
grups de música, associacions i als ve-
ïns i veïnes per fer l'esforç de traslladar 
les activitats i tornar a apostar per la 
cultura en aquest moment tan neces-
sari”, ha apuntat Granel.

Així, el violinista internacionalment 
conegut Ara Malikian tornarà al Teatre 
Payà el 22 d'abril, amb el seu nou tre-
ball i, el 25 d'abril, Pep Gimeno ‘Botifar-
ra’ oferirà el seu únic concert en tota la 
província de Castelló amb la gira Arrels.

EMAC., MAIG DI GRAS I CICLE DE TE-
ATRE
D'altra banda, els dos festivals nascuts 
a Borriana tornen aquest quadrimes-
tre. El Maig di Gras se celebrarà el 14 i 
el 15 de maig, aquesta vegada al Teatre 
Payà a causa de les condicions sanità-
ries, amb una edició per a recordar que 
els músics que han passat pel festival 
tenen la seua essència al carrer. Així, 
actuaran grups com Broken Brothers 
Brass Band, Black Fang, Tatiana Java-
loyes i Abraçband. Les entrades per al 
Maig di Gras eixiran en breu a la venda 
en les plataformes online.

Per part seua, l'emac., que se celebra-
va al febrer, ha passat les seues dates 
als dies 11, 12 i 13 de juny, amb tot el 
cartell musical intacte, i noms encap-
çalant el cartell com Soledad Vélez, 
Califat 3/4 o Rigoberta Bandini, al CMC 
la Mercè. En aquest cas, les entrades 
per als concerts ja estan exhaurides i 
la resta de la programació associada al 
festival serà gratuïta.

Igualment, al proper juliol torna el cicle 
de teatre a la Torre de la Mar A la fres-
queta, amb quatre espectacles. Obri-
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rà aquesta edició, el 2 de juliol, tot un 
clàssic de la Torre de la Mar que ompli 
sempre el recinte: Xavi Castillo. El 9 de 
juliol serà el torn de Finestra Nou Circ, 
que presentarà ‘The Troupers’. Per part 
seua, el dia 16 de juliol Toni Climent 
portarà a l'escenari la seua reinter-
pretació del clàssic de l'humor Euge-
nio amb l'espectacle ‘Meugenio’. Per a 
tancar el cicle, el divendres 23 de juliol 
tindrà lloc l'espectacle de mentalisme 
‘Sorprenentment’, de Darío Piera.

Així mateix, les associacions locals 
tornen amb més força que mai. La 14a 
Trobada de Gegants i Cabuts de Borria-
na, que no es podrà realitzar, es trans-
formarà els dies 23 i 24 d'abril en una 
exposició dels gegants de diferents lo-
calitats de la província i en una mostra 
de fotografies sobre les trobades que 
s'han celebrat en el municipi organit-
zades per l'Associació de Gegants i 
Cabuts. A més, el nomenament del 
Geganter d’honor serà el dia 24.

El Memorial Democràtic també ha 
canviat les seues dates i la projecció 
de la pel·lícula Mientras dure la guerra, 
d'Alejandro Amenábar, tindrà lloc el di-
mecres 7 d'abril, amb entrada gratuïta.

EXPOSICIONS I CONCERTS
A més, el Memorial Democràtic també 
ha preparat l'exposició pictòrica i escul-
tòrica ‘Gestes bèl·liques’, del grup artístic 
contemporani valencià Equip Realitat, 
que es podrà visitar a partir del divendres 
9 d'abril en el CMC la Mercè. Una altra de 
les propostes és ‘Claustrofòbia’ del borri-
anenc José Carlos de la Torre que propo-
sa les seues intervencions amb fusta al 
CMC la Mercè, per al 4 de juny.

D'altra banda, amb motiu de l'Or-
gull LGTBI 2021 la sala d'exposicions 
acollirà la mostra ‘Botanic Garden’ de 
l'artista Miguel Ángel Ortega, que es 
podrà visitar a partir del mateix 4 de 
juny. Finalment, el claustre del CMC la 
Mercè acollirà l'exposició anual del Ci-
cle Superior d'Artista Faller i Construc-
ció d'Escenografies de l'IES Jaume I, a 
partir del 17 de juny.

Quant als concerts, l'actuació del grup 
de cambra local ‘Da capo quintet’, que 
va quedar ajornat, tindrà lloc el diu-
menge 18 d'abril a l'Auditori Juan Va-
rea, amb entrada gratuïta. El 30 de 

maig, al Teatre Payà tindrà lloc el con-
cert d'homenatge als socis de la Banda 
Simfònica de l'Agrupació Filharmònica 
Borrianenca, i la Coral Borrianenca ce-
lebrarà el seu concert d'estiu a l'entorn 
del Jardí Arqueològic de l'Hospital de 
Sant Blai el 27 de juny. A més, el 28 
de juliol la Jove Orquestra Simfònica 
de Castelló, dirigida per Íñigo Pirfano, 
arribarà al Teatre Payà

Fins i tot s'ha previst un espectacle-taller 
de soprano i arpa dirigit a famílies que es-
tiguen esperant un bebè, amb el títol Amb 
bombo i platerets, que tindrà lloc el diu-
menge 23 de maig a l'Auditori Juan Varea, 
amb entrada gratuïta i inscripció prèvia.

MUSICALS I FIRA DEL LLIBRE
També s'han programat per a aquest 
quadrimestre tres musicals en el Tea-
tre Payà, Mamma Mia el 5 i 6 de juny; 
Wicked, la història mai comptada de les 

Bruixes d'Oz, dels borrianencs Baksta-
ge Produccions, per al 18, 19 i 20 de 
juny, i Musicala2, preparat per l'Escola 
Municipal de Teatre, que eixirà a l'esce-
nari el 26 de juny.

ENTRADES
Per al concert d’Ara Malikian, les en-
trades estan a la venda en la web ara-
malikian.com, encara que són vàlides 
les d’aquelles persones que ja les van 
adquirir. Per al concert de Pep Gimeno 
‘Botifarra’, les entrades són a un preu 
de 5 euros en platea i 4 euros en amfi-
teatre (amb els descomptes habituals 
per a jubilats i pensionistes, usuaris del 
carnet jove i famílies nombroses i mo-
noparentals), i estaran pròximament 
a la venda en Buraudio. Per a l'espec-
tacle de Caravaca&Grison, també són 
vàlides les entrades que ja es van com-
prar en el seu moment. Per a la resta, la 
venda d'entrades podrà fer-se en Bu-
raudio, els dimarts de 10h a 13h i els 
dimecres i dijous de 17h a 19h.

Per a obtindre més informació sobre 
la programació cultural, es pot contac-
tar amb l'Oficina d'Activitats Culturals 
a través del telèfon 964 839 317, del 
número de Whatsapp 691 674 083, 
del correu cultura@burriana.es o de la 
web www.burriana.es/servicios-mu-
nicipales/cultura

NORMATIVA SANITÀRIA
Tots els espectacles i activitats de la 
programació de Cultura estaran adap-
tats a la normativa sanitària vigent en 
el moment en què es realitze cadascu-
na i qualsevol canvi que es puga pro-
duir tant en la programació com en els 
horaris dels actes serà comunicat amb 
l'antelació suficient pels mitjans habi-
tuals en xarxes socials i en premsa.

La programació es realitzarà en recin-
tes tancats on siga possible controlar 
els aforaments. En aquest sentit, les 
infraestructures culturals en què se 
celebren els espectacles, actes i acti-
vitats programades per la Regidoria 
de Cultura de l'Ajuntament de Borriana 
compleixen les mesures establides per 
la Generalitat per a les instal·lacions 
culturals quant a aforament, protocols 
i mesures per a evitar contagis.
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En l'acte institucional han participat l'alcaldessa, Maria Josep Safont, el conseller 
d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, y representants de la Fundació Trinidad Alfonso

Sis centres educatius del municipi van comptar durant la jornada amb la presència 
d'esportistes ‘il·lustres’ com Fernando Romay, César Sempere i Claudia Conte

Borriana acull la commemoració del Dia 
de l’Esport 2021 impulsat per la Fundació 

Trinidad Alfonso

La Fundació Trinidad Alfonso ha celebrat enguany la si-
sena edició del Dia de l’Esport el passat 31 de març, a 
Borriana, amb l'objectiu de mobilitzar tot l'alumnat de 

la Comunitat Valenciana. Es tracta de contribuir al fet que la 
Comunitat Valenciana es convertisca durant aquesta jorna-
da en una festa de l'esport i la convivència, i a difondre els 
valors i beneficis de la pràctica esportiva entre la població 
escolar.

En aquesta ocasió, la commemoració de la jornada es va 
avançar pel fet que el Dia Mundial de l'Activitat Física, que 
és el 6 d'abril, coincidia amb les vacances escolars de Set-
mana Santa. L'acte principal i representatiu de l'efemèride va 
tindre lloc enguany a Borriana perquè, segons va destacar 
l'organització, és una localitat bolcada amb la promoció de 
l'activitat física i la salut entre els més joves, i en tots els 
centres educatius.

D’aquesta manera, es reconeix el seu Pla Estratègic de Pro-
moció de l'Activitat Física i l'Esport en edat Escolar ‘Pla Pati’, 
que ja va obtindre el Premi NAOS 2018 del Ministeri de Sa-
nitat, Consum i Benestar Social. A més, també valoren que 
tots els centres educatius de la localitat són centres educa-
tius promotors de l'activitat física i l'esport (CEPAFE), i que 
sempre participen en els projectes impulsats per la Fundació 
i la GVA: Dia de l’Esport, Esport a l’Escola i Esport a l’Escola +1.

El Dia de l’Esport 2021 ha estat el més multitudinari, solidari 
i esperat després que en 2020 no es poguera celebrar en els 
centres educatius a causa de la situació sanitària. Així, prop 
de 290.000 xiquets van realitzar una jornada ludicoesportiva 

compartint els valors de l'esport, amb la participació de 762 
centres educatius de la Comunitat Valenciana que es van 
inscriure prèviament, 234 d'Alacant, 121 de Castelló i 407 
de València, cosa que suposa la xifra més alta de totes les 
edicions celebrades fins ara.

La iniciativa, impulsada per la Direcció General d’Esport de 
la Generalitat i la Fundació Trinidad Alfonso, pretén que tots 
els xiquets i xiquetes dels centres educatius de la Comuni-
tat Valenciana realitzen una jornada d'esport, al marge de la 
seua classe habitual d'Educació Física, per a commemorar el 
Dia Mundial de l'Activitat Física.

L'acte principal de Borriana va comptar amb la participació 
de l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, el conseller 
d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, representants 
de la Fundació Trinidad Alfonso, la diputada d'esports de 
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la Diputació de Castelló, Tania Baños, i representants de la 
corporació. Després de l'acte institucional en el Complex Es-
portiu Municipal Llombai van visitar un dels centres escolars 
de la ciutat.

En aquesta edició del Dia de l’Esport han participat sis cen-
tres educatius del municipi, concretament el CEIP Cardenal 
Tarancon, CEIP Josep Iturbi, CEIP Pare Vilallonga, CEIP Nove-
nes, Vila Fàtima i Salesians, que durant la jornada van comp-
tar amb la presència d'esportistes ‘il·lustres’ com Fernando 
Romay, César Sempere i Claudia Conte, que van acompanyar 
l'alumnat en aquest dia especial de l’esport, i amb activitats 
relacionades al voltant de la cita esportiva clau d'enguany 
dels Jocs Olímpics o Paralímpics i l'Eurobasket femení.

A més d'implicar-se en aquest Dia de l’Esport, cadascun dels 
centres involucrats podia participar en un concurs amb l’ela-
boració d’un vídeo amb les activitats realitzades al llarg de 
la jornada.

En les primeres edicions, només per participar, cada centre 
educatiu rebia un pack de material esportiu valorat en més 
de 120 euros. Enguany, cada centre educatiu ha pogut triar 
si rebia el lot o, per contra, preferia que els 120 euros foren 
donats a una entitat solidària. Un total de 116 col·legis han 
triat aquesta segona opció, per la qual cosa la Fundació Tri-
nidad Alfonso destinarà els diners a aquesta entitat. 
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La cita anual amb la cultura de Nova Orleans i la música negra s'adapta a la normativa 
sanitària amb canvis en la programació habitual

El festival Maig di Gras se celebrarà el 14 i 15 
de maig al Teatre Payà per a “retrobar-se”

El Festival Maig di Gras de Borriana torna enguany per a 
celebrar una edició en què “retrobar-se” amb la ciutat i 
la cultura. Amb totes les mesures sanitàries a causa de 

la Covid-19, el festival que acosta la cultura de Nova Orleans 
i la música negra als carrers de la capital de la Plana Baixa es 
reinventa per a organitzar dos jornades de concerts al Teatre 
Payà amb control d'aforament i les mesures pertinents.

El regidor de Cultura, Vicent Granel, i les representants de 
l'Associació Cultural Soul Explosion han explicat que després 
de passar un any complicat amb la suspensió de la passada 
edició, es presenta una nova edició diferent en què “deixem 
momentàniament el carrer per a adaptar-nos a aquesta 
nova situació, però en què no deixem de costat el nostre 
compromís amb la cultura i la participació. Una edició per a 
retrobar-nos i gaudir junts de la música en directe”.

En aquesta ocasió, el Maig di Gras celebrarà les activitats al Te-
atre Payà per a poder complir amb tota la normativa i reco-
manacions sanitàries. Molt prompte, es posaran a la venda les 
entrades a preus molt assequibles. Segons han assenyalat, a 
falta de confirmar altres activitats en les quals “estem treba-
llant i anirem anunciant”, la proposta passa per dos jornades de 
concerts per a “reunir les bandes que han estat amb nosaltres 
des dels inicis del festival” i, també, “projectes de gent molt prò-
xima que encaixen totalment en la filosofia de Maig di Gras”.

QUATRE BANDES I DOS CONCERTS
El divendres 14 de maig, des de les 19 hores, es preveu en 
directe la Brass Band, una formació sorgida de l'Escola Mon-
do Rítmic de Castelló amb un directe enèrgic amb influències 
del funk i el soul i amb l'aroma de les brass bands de Nova 
Orleans. Es tracta, han manifestat les representants de l'As-
sociació “d’una proposta que ens encanta i que és la punta 
de llança d'aquest tipus de bandes en les nostres terres”.

A continuació pujaran a l'escenari del Payà els BlackFang que 
presentaran a Borriana el seu segon disc A Foc Lent; un tre-
ball cuinat amb calma i dedicació al més pur estil del hip-hop 
mediterrani i en valencià, molt amanit amb les influències 
del funk i jazz pròpies dels BlackFang, i afegint ara el gust per 
les arrels tradicionals, el contrast amb algunes pinzellades 
electròniques, i la col·laboració de DJ de renom.

Els BlackFang ofereixen la força d'una potent secció de 
vents, una bateria i baixos gruixuts i convincents, guitarra 
i teclats amb molt groove, i unes lletres fresques i elegants. 
Van fer el seu debut en la primera edició del Maig di Gras en 
2016. “Una banda que sempre ens acompanya i és tot un 
referent de la música negra a la Plana”, han valorat.

Per al dissabte 15 de maig també al Teatre Payà, a les 19 
hores, seguirà el format de doble concert amb Brass Band 
i concert de grup en escenari. Per a obrir el foc es comptarà 
amb l'artista local Tatiana Javaloyes acompanyada de la seua 
banda que presentarà part del seu primer disc Tea Jay Reign.

Tatiana Javaloyes està realitzant un enorme esforç per a dur 
endavant el seu projecte musical on es pot gaudir de la seua 
sensibilitat i força. Una proposta en què es pot trobar clares 
influències de la música negra més clàssica mesclada amb 
propostes dels sons més urbans. A l'escenari, ha precisat 
l'organització “podrem gaudir d'un directe fresc en què des-
taca clarament la potència de la seua veu i la personalitat. Un 
projecte sincer i treballat des de la base amb passió i molt 
d’afecte, al qual cal seguir la pista.

Per a tancar els concerts es comptarà amb la Broken Brot-
hers Brass Band, la banda més icònica del Maig di Gras, el 
referent de la música Nova Orleans a tota la península i una 
de les més importants d'Europa. Aquesta vegada presenten 
nou temes del seu disc Katebegia. Els ‘germans trencats’ no 
es paren i segueixen en la seua missió d’aprofundir i jugar 
amb els sons de la ciutat de Mississipí que mesclen de ma-
nera contundent amb tot tipus d'estils i influències.

Així, ha conclòs l'organització, “la Broken tornarà a fer retro-
nar Borriana amb els seus potents vents amb una sorpresa 
especial: un nou tema dedicat a la Second Line del Maig di 
Gras. Una col·laboració amb la cantant Tatiana Javaloyes que 
encendrà novament la flama”.

El festival Maig di Gras de Borriana va nàixer en 2016 amb la 
vocació de ser una cita anual amb la cultura de Nova Orleans 
i la música negra. Un festival familiar amb música al carrer 
en format de Brass Band, directes i sessions de música de 
diversos estils.

MAIG DI GRAS



Comença l'estudi diagnòstic participatiu 
per al condicionament i millora del Parc 

Urbà de l'Arenal

La Junta de Govern Local ha adju-
dicat a l'empresa el Fabricante de 
Espheras, el contracte del servei 

d'elaboració d'un estudi diagnòstic 
amb participació ciutadana per al con-
dicionament i millora del Parc Urbà de 
l'Arenal des d'una perspectiva social i 
normativa, per 17.097,30 euros, cofi-
nançat amb fons FEDER.

Aquest estudi, segons ha explicat el 
regidor d'Urbanisme, Bruno Arnandis, 
servirà de base per a “dissenyar l'exe-
cució material d'algunes zones en un 
àmbit d'actuació amb una ocupació de 
superfície aproximada de 24 hectàre-
es” i en les quals s'inclourà diferents 
usos com a parc públic de zones verdes, 
equipaments esportius i espais lliures, 
àrees de jocs i, fins i tot, viari en l'avingu-
da i el passeig marítim, en els quals es 
pot actuar de forma quasi immediata.

El treball, ha manifestat Arnandis, s'ini-
ciarà amb l'anàlisi en diferents nivells te-
màtics, com ara medi ambient i paisatge, 
mobilitat i accessibilitat, usos, activitats 
socials i econòmiques, normativa urba-
nística, territorial o zones de servituds, 
que s'han de tindre en compte per a l'or-
denació i disseny de l'àrea de l'Arenal.

La intenció és crear la base per a un pro-
jecte que oferisca “una reordenació i un 
redisseny urbà que prioritze els usos soci-
als i ambientals d'aquest espai estratègic”.

En aquest sentit, ha assegurat el re-
gidor d'Urbanisme, “la proposta d'or-
denació i disseny més valorada per la 
ciutadania, després de passar per les 
aportacions i ajustos dels tècnics mu-
nicipals i dels grups d'interés locals, es 
plasmarà per part de l'equip multidis-
ciplinari en un projecte d'ordenació i 
d'intervenció com a Avantprojecte, per 
al seu posterior desenvolupament en 
un Projecte Bàsic i d'Execució, amb la 
finalitat de realitzar les obres.

Per a Bruno Arnandis, aquesta iniciati-
va pretén “definir i dissenyar de manera 
participativa les intervencions necessà-

ries que es puguen dur a terme a curt 
termini, compatibles amb el planejament 
vigent”; però, també, “definir l'estratègia 
d'ordenació a mitjà i llarg termini, per a 
iniciar les modificacions del PGOU per a 
dotar a tot l'espai d'un ús públic en la im-
mensa majoria, que permeta en menor 
mesura usos terciaris especialment des-
tinats a hostaleria i entreteniment d'una 
forma similar a la que ja existeix”.

Així, l'actuació en el Parc Marítim de 
l'Arenal té com a objectius, ha precisat, 
“generar un gran parc – zona verda que 
funcione com a estructura litoral, regene-
rar ambientalment i paisatgística el front 
marítim, disminuir els problemes d'inun-
dabilitat en èpoques de fortes pluges o a 
causa de temporals marítims considerant 
els possibles efectes del canvi climàtic”.

De l'anàlisi inicial prèvia realitzat per a 
l'elaboració de l'estudi diagnòstic, Bruno 
Arnandis ha destacat que el projecte re-
cull uns “aspectes claus que hauran de 
formar part de la proposta d'ordenació 
i disseny del Parc Marítim i que perme-
tran revisar el model obsolet de desen-
volupament del Pla Especial”.

Entre els quals, ha citat “l'existència 
d'una sèrie d'espais i dinàmiques de valor 
ambiental i ecològic que hauran de pro-
tegir-se i potenciar-se, com ara dunes, 
flora, canals, i aigua”, i també s'ha referit 
a una unitat de criteri en tota l'àrea urba-
na, “en què serà la infraestructura verda 
la base del projecte que inclou espais ar-
brats, parcs, recorreguts, i platges”. 

A més, ha precisat que els usos hauran 
de “resoldre les necessitats ciutadanes 
d'esplai, trobada i descans, i hauran de ser 
compatibles amb els valors ambientals 
de l'entorn, alhora que es protegiran els 
usos tradicionals com la pesca, el bany, els 
xiringuitos o els espais de socialització”. 

Paral·lelament, l'ordenació haurà d'afa-
vorir la direcció transversal ciutat-platja, 
ordenar el trànsit rodat per a tindre la 
mínima incidència amb els fluxos per als 
vianants. Les implantacions d'usos i les 
pròpies arquitectures hauran de ser de 
mínim impacte, reversibles i amb un ca-
ràcter unitari, amb l'aplicació de criteris de 
sostenibilitat en el disseny i materialitat.

PLA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Per a incentivar la participació ciutadana 
es realitzaran tallers per a la divulgació i 
el diagnòstic participatiu. També es crea-
ran meses de treball per a sintetitzar les 
propostes de millora ciutadana i les valo-
racions sobre les propostes amb les per-
sones representants dels principals grups 
d'interés, per exemple, el port, les asso-
ciacions veïnals del Port i el Grau, o les 
associacions de persones amb diversitat 
funcional, amb perspectiva de gènere, les 
comercials o les ecologistes-naturalistes. 

Igualment, per a sintetitzar les propostes 
de millora ciutadana i les valoracions sobre 
les propostes es tindrà en compte els tèc-
nics i funcionaris municipals, així com amb 
els representants de les regidories impli-
cades. Els resultats d'aquest projecte es 
presentaran públicament a la ciutadania, 
com a retorn del procés de participació.

PARC URBA L'ARENAL
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L'Ajuntament ha programat d'abril a juny activitats variades, com ara tallers, cursos 
formatius, escape room virtual, entre d’altres

Programació trimestral 
d'activitats de joventut

L'Ajuntament ha presentat la pro-
gramació trimestral que corres-
pon als mesos d'abril a juny, per 

a les activitats, Escoletes de Pasqua, 
cursos i tallers que organitza la regido-
ria de Joventut. Una programació que, 
segons ha explicat la regidora de l'àrea, 
Lluïsa Monferrer, “compta amb les ac-
tivitats habituals que es fan cada any, a 
les quals hem sumat noves propostes 
per a diversificar l'oferta i atraure més 
persones”.

Monferrer ha destacat que es trac-
ta d'activitats adaptades, amb totes 
les mesures sanitàries i de seguretat 
vigents en cada moment, “una oferta 
ajustada als interessos dels i de les 
mateixes joves, que suposa una alter-
nativa a les seues mancances”, amb la 
finalitat de “promoure la formació, l'oci 
alternatiu, educatiu, igualitari i cons-
tructiu entre la joventut del municipi, 
i fomentar la participació social i el 
desenvolupament col·lectiu i personal 
juvenil”.

Algunes de les activitats, com ha indi-
cat, “s'han programat de forma online 
a causa de les restriccions sanitàries”, 
però la modalitat queda subjecta a la 
situació epidemiològica de cada mo-
ment. Així, ha assenyalat Lluïsa Mon-

ferrer, “es planteja que més endavant 
alguns cursos i tallers es puguen cele-
brar de forma presencial o bé que es 
combinen de forma semipresencial 
jornades de formació en línia amb ac-
tivitats grupals presencials”.

Escacs, cursos de formació per a con-
vertir-se en monitors de temps lliure 
o en animadors turístics, de llengua de 
signes, de fotografia o de preparació 
de les proves de C1 i de C2 de valencià, 
campus de robòtica i videojocs, i es-
cape room virtual, són algunes de les 
activitats previstes.

També s'ofereixen les Escoletes de 
Pasqua, tant infantil, per a xiquets i 

xiquetes de 4 a 11 anys, com juvenil, 
de 12 a 16 anys, per a facilitar a les fa-
mílies de Borriana la conciliació laboral 
i familiar. Així mateix, a finals de març 
comença el programa Jove Oportunitat 
JOOP, de l'IVAJ per a motivar i orientar 
els joves de 16 a 21 anys que hagen 
deixat els estudis

D'altra banda, la seu del Casal Jove de 
Borriana estarà obert per a gestionar 
l'expedició de les targetes de l'autobús 
a la Universitat Jaume I (UJI), que es 
podran sol·licitar de dilluns a divendres 
de 9h a 10.30h, així com el Carnet Jove, 
que s'expedirà d'11h a 13h. Per a rea-
litzar aquests tràmits caldrà demanar 
cita prèvia per correu electrònic.

PROGRAMA
• Del 6 al 9 d'abril tindran lloc les Es-

coletes de Pasqua, tant la infantil, 
per a xiquets i xiquetes de 4 a 11 
anys (nascuts des del 2010 fins al 
2017) com la juvenil, de 12 a 16 
anys (nascuts entre el 2005 i el 
2009). L'horari serà de 9h a 14h, 
amb la possibilitat d'entrar a les 8h.

La inscripció per a les Escoletes, 
que tenen places limitades, es va 
realitzar del 15 al 25 de març. Les 
inscripcions són presencialment al 
Casal Jove, amb horari de 9h a 14h 

JOVENTUT



i és necessari presentar la fitxa 
d’inscripció, el justificant de paga-
ment de les taxes, el SIP i una foto 
de carnet.

L'activitat té un cost de 20 euros, 
de 10 euros per a famílies nom-
broses, monoparentals i persones 
amb discapacitat igual o superior 
al 33%, i gratuïta per a les mares 
amb la condició de víctima de vio-
lència de gènere.

• Del 29 al 31 de març s’ha progra-
mat el curs online de manipula-
dor d'aliments, al qual 
serà possible inscriure's 
a través d' https://cutt.ly/
ikmpadw

• A partir del 29 de març 
comença el programa 
Jove Oportunitat JOOP, 
el pla dissenyat per l'IVAJ 
per a motivar i orientar als 
joves de 16 a 21 anys que 
hagen deixat els estudis.

• A més, a partir de l'1 
d'abril, i fins al juny, es 
podrà participar en la 
Escape Room virtual ‘La 
recerca del coronel’. Serà 
gratuït i es podrà jugar 
tantes vegades com es 
vulga durant el període 
en què estiga actiu.

• Del 12 d'abril al 23 de 
juny es farà el curs online 
de llenguatge de signes 
de nivell A1, al qual es 
pot un inscriure a través 
de l'enllaç https://cutt.ly/
rzf2mzh

• Del 13 d'abril al 4 de maig tindrà 
lloc el taller online de fotografia 
en Instagram, amb un horari de 
17h a 18.30h. El formulari d'ins-
cripció està obert en https://cutt.
ly/dzvmwuq, i el curs, preparat 
per a aprendre a utilitzar un estil 
personal coneixent els elements, 
formats i noves formes de contin-
gut, està dirigit per a joves de 12 
a 30 anys.

• Del 14 d'abril al 26 de maig, cada 
dimecres de 17h a 18.30h es fa-
ran les classes de preparació per 

a les proves per al Nivell C2 de 
Valencià de la Junta Qualificadora 
de Coneixements del Valencià. Del 
19 d'abril al 31 de maig seran les 
classes del Nivell C1 de Valencià, 
amb classes cada dilluns de 19h a 
20.30h.

Els cursos constaran de classes 
presencials al Casal Jove, de pla-
taforma virtual, de tutorització i 
de diferents recursos didàctics. 
Les inscripcions es faran per al C1 
a través d'https://cutt.ly/uzfb4aw 
i per al C2 en https://cutt.ly/pzf0g-

so. Hi ha descomptes del 50% amb 
el carnet Jove, o per ser membre 
de família nombrosa o monopa-
rental, així com per discapacitat, 
i del 20% per a membres d'asso-
ciacions i col·lectius juvenils de 
Borriana. També tindran l'exemp-
ció del pagament les víctimes de 
violència de gènere i els seus fills 
menors o persones dependents o 
d’acolliment.

• Del 17 d'abril al 22 de maig tindrà 
lloc el curs de monitor de menja-
dor, que serà el dissabte de 9.30h 

a 14.30h. Amb un preu de 70 euros, 
acredita amb un certificat d'aptitud 
l'acompliment de la funció d'aten-
dre grups de xiquets i xiquetes en 
l’horari de menjador i temps lliure 
escolar. Està dirigit a majors de 18 
anys i les inscripcions es fan en: 
https://cutt.ly/xzf9jom

• A partir del 4 de maig comença-
ran els cursos en línia acreditats 
d'animador turístic, de 30 hores. 
Destinats a majors de 18 anys, el 
preu és de 70 euros i les inscripci-
ons en: https://cutt.ly/szf8ur

• D'altra banda, el curs 
de necessitats educatives es-
pecials està programat del 29 
de maig al 26 de juny, i les clas-
ses seran el dissabte de 9.30h 
a 14.30h presencialment, amb 
alguna sessió online.

Destinats a majors d'edat, 
s'aprendran conceptes i re-
cursos orientats a l'acompa-
nyament de xiquets i joves 
que presenten dificultats 
d'aprenentatge per causes 
físiques, psíquiques, per situ-
ació sociofamiliar o per altres 
raons. Té un cost de 70 euros 
i en finalitzar s'atorga la cer-
tificació de coneixements per 
a atendre i donar suport a ni-
vell educatiu a persones amb 
NEE o ANEAE. Les inscripci-
ons es realitzen en https://
cutt.ly/pzf77az

• També es progra-
marà un Campus Tecnològic 
de robòtica i videojocs per a 

finals de juny, que durarà una set-
mana i estarà dirigit a un públic 
dels 8 als 18 anys.

• A més, es recuperen les classes 
d'escacs en el Casal Jove, orga-
nitzades pel Club Escacs Borria-
na cada divendres, amb un grup 
d'iniciació a les 18.30h i un altre 
avançat a les 19.30h. El curs costa 
15 euros i les inscripcions es fan 
en el mateix Casal Jove, a través de 
casaljove@burriama.es o jasike-
vic19@hotmail.com, o al telèfon 
964591692. 

JOVENTUT
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Los socialistas somos conscientes de que 
las fallas son un motor económico para 
amplios sectores de nuestra ciudad. Por 
ello, estamos preparados para, cuando las 
autoridades sanitarias lo autoricen, cele-
brarlas con la dignidad que la fiesta mere-
ce. Esperamos que nuestros monumen-
tos puedan ver la luz en 2021, con la vista 
puesta en las fallas 2022 y pensando que 
es la mejor manera de ayudar a los artistas 
falleros y a todos los sectores y comercios 
relacionados con nuestra fiesta.
Como este mes de marzo no ha sido 
posible, hemos querido dar visibilidad y 
demostrar que Borriana es una ciudad 
fallera. Aun más, la ciudad de referencia 
del mundo fallero en las comarcas del 
norte de la Comunidad Valenciana. Por 
eso, diseñamos una serie de actos para 
hacerlo posible: la pleitesía a nuestra 
Reina Infantil, una exposición de llibrets 
antiguos y de fotografía, se entregaron 
los premios de llibrets 2020, se instaló 
el tapiz en honor a la Mare de Déu de 
la Misericòrdia y, durante 4 días, se pu-
dieron depositar las flores a modo de 
ofrenda, disparando 3 mascletaes aé-
reas y 19 castillos el día de Sant Josep.
Actos para poner en valor la parte cultural 
y el sentimiento arraigado de la fiesta, al 
mismo tiempo se colaboró y se dio un im-
pulso a sectores afectados por la Covid-19 
como la pirotecnia o las floristerías.
Esperamos poder realizar muy pron-
to más actos y estar al lado de más 
sectores y, mientras, agradecer a la 
ciudadanía y al colectivo fallero su aco-
gida y comportamiento ejemplar en el 
cumplimiento de las normas sanitarias 
contra la Covid-19. Por eso, comparti-
mos y asumimos plenamente el lema 
del mundo fallero para 2021 Tornarem.

Políticas activas de empleo
Respecto a la formación y el Empleo, no 
cesamos de trabajar para ofrecer la me-
jor oferta posible y hacer que llegue, sobre 
todo, a las personas más vulnerables.
•  Taller de empleo ‘Riu Anna III’ con un 

año de duración, forma a 10 perso-
nas en administración y 10 en jardi-
nería, a la vez que perciben un sueldo.

•  El programa eCovid emplea, duran-
te 6 meses, a 15 personas paradas 
como consecuencia de la pandemia, 
con diversos trabajos de informa-
ción y prevención de la Covid-19.

•  En los programas para jóvenes 
desocupados, Empuju ocupa a 5 

jóvenes universitarios en diferentes 
departamentos del Ayuntamiento, 
durante un año, y 6 jóvenes más en 
Emcorp.

•  Por otro lado, se ha clausurado con éxi-
to la Lanzadera en Burriana del ‘Pacte 
per l’ocupació dels municipis ceràmics’, 
un programa de formación específica 
en cerámica que ha tenido 33 partici-
pantes, de los que 16 están ya traba-
jando. A finales de abril empezará el 
próximo curso de la Lanzadera que ya 
cuenta con un gran número de perso-
nas y se prevé también muy positiva.

•  Finalmente, el Ayuntamiento prepara 
como cada verano el programa para 
personas desempleadas del sector 
agrícola, con un centenar de contra-
tos de un mes a través del SEPE. Por 
su parte, la Generalitat a través de La-
bora tiene previsto volver a contratar 
jóvenes para control e información de 
Covid-19 en nuestras playas.

Sin olvidar los programas de formación 
y empleo que ofrecen en Borriana dis-
tintos organismos privados en colabo-
ración con el Ayuntamiento y la Gene-
ralitat, como Cruz Roja, Acción contra 
el Hambre, Somos Parte. Y también 
los cursos de formación y orientación 
laboral de las concejalías de Juventud, 
Igualdad, Comercio y Políticas Activas 
de Empleo de nuestro Ayuntamiento.

Nuevas inversiones
Los socialistas creemos firmemente 
que mantener un nivel de inversión alto 
ayuda a generar empleo, además de 
mejorar las infraestructuras de la ciu-
dad. Por ello añadimos, a los 11 millo-
nes de euros previstos inicialmente en 
inversiones, 970.220€ más para aten-
der demandas de la ciudadanía.

•  175.220€ para mejorar, modernizar y 
dotar de infraestructuras y servicios 
el área industrial de la ctra. de Nules, 
igual que hemos hecho con el polígono 
Carabona y el del camí Fondo.

•  21.200€ para instalar un punto de 
recarga para vehículos eléctricos 
en la esquina de las calles Juan B. 
Rochera y Teresa de Calcuta.

•  115.000€ para renovar zonas in-
fantiles, crear un segundo parque de 
calistenia y un skate park, así como 
juegos en los parques caninos.

•  Mejorar la pavimentación de calles 
y caminos rurales en Borriana es 
una necesidad. Por ejemplo, moder-
nizaremos la pavimentación de la ca-
lle València, desde la replaceta hasta 
el ambulatorio, dando otro aspecto 
al vial que une el centro con el nue-
vo edificio de Servicios Sociales y el 
nuevo vial de la Bosca. Además da-
remos un impulso a la reparación de 
caminos rurales con el importe más 
elevado de la historia, 800.000€.

•  Disponer de agua potable en la 
zona ha sido una demanda históri-
ca de los vecinos de Santa Bàrbara, 
petición que se convertirá en reali-
dad en breve.

•  Además, vamos a hacer una apor-
tación e iniciar los trámites para la 
reapertura del Museu de la Taronja, 
cerrado desde el 2012, esperando 
poder abrir las puertas al público y 
acabar con el atasco que originó el PP.

En definitiva, los socialistas seguimos 
trabajando para mejorar los espacios 
que utilizamos las personas y así mejo-
rar la calidad de vida en nuestra ciudad.

Tota pedra fa paret

Contáctanos,
grupsocialistaborriana@gmail.com
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Informa’t i contacta a:
borriana.compromis.net

borriana@compromis.net

Gestió i inversió

Poc a poc anem veient la llum del fi-
nal de la pandèmia. Les vacunes han 
començat a arribar a Borriana, tot 
el personal sociosanitari, forces de 
seguretat, persones majors, profes-
sorat, i ara els toca a la gent de 60 
anys. En unes setmanes, Borriana 
continuarà ixa vacunació per a totes 
les persones de la ciutat, i poc a poc, 
anirem aconseguint la immunitat 
tant desitjada per tornar a viure com 
abans. I mentre això passa, nosal-
tres seguim treballant, seguim ges-
tionant per a que la ciutat compte 
amb millors serveis, i els sectors que 
ho estan passant mal rebent una 
ajuda directa. I és, durant l’últim mes 
el sector de la hostaleria, bars i res-
taurants, gimnasos, ja estan rebent 
l’ajuda de 2000 a 4000 euros. Des-
prés d’ells, tornarem a traure altres 
ajudes per als sectors que encara no 
han rebut cap ajuda, i a la vegada, 
ja es treballa per a destinar 200.000 
euros en bonos per a la compra en 
els comerços de Borriana, en el que 
es beneficiaran directament el ma-
teix sector comercial, i també el veï-
nat de la població quan vaja a realit-
zar la compra. Són decisions preses 
que sumen a la millora d’un sector 
castigat per la pandèmia, i que és 
motor de la nostra ciutat.

I a les ajudes, cal destacar les inver-
sions per a millorar el nostre poble. 
Aquest any invertirem 800.000 eu-
ros en la pavimentació de camins 
rurals, millorar tot el carrer Valen-
cia, la vorera que envolta el Mercat 
Municipal i eliminar els contenidors 
soterrats, la creació del carril bici des 
de la circumval·lació per a tota la car-
retera de Nules, i connectar fins a la 
zona marítima. Obres que milloraran 
la vida de les persones, com destinar 
150.000 euros per a la inversió en 
parcs i zones verdes de la ciutat. La 
creació d’una nova zona esportiva, 
altra de skate parc, una zona infan-
til, i la nova finestra arqueològica al 
Plà, per a que la nostra muralla puga 
ser visitable per al veïnat, i també els 
visitants.

I pensant amb el sector empresarial, 
la proposta passa per invertir amb 
les ajudes del IVACE dirigit pel con-
seller de Compromís, Rafa Climent, 
175.000 euros per a millorar el polí-
gon industrial de la carretera de Nu-
les.

Museu de la Taronja

Per altra banda, i després de 9 anys 
tancat, cal destacar la declaració 

d’intencions per a poder obrir el Mu-
seu de la Taronja. Aportem 180.000 
euros a la Fundació del Museu per 
aconseguir el compromís de la Con-
selleria i poder signar uns nous es-
tatuts, en els que la Generalitat es 
comprometa a una inversió impor-
tant, i sobretot, que l’Ajuntament de 
Borriana siga el gestor del museu, 
sense intermediaris. És la solució 
més adient per a que el museu puga 
obrir les seues portes, i el més im-
portant, les mantinga obertes per 
sempre, rendint transparència a la 
població de Borriana.

Per últim, no ens volem oblidar de 
l’IES Jaume I, que ja es troba ender-
rocat, més de 50 anys d’història, que 
ara tornaran a renàixer amb un nou 
institut amb 13 milions d’inversions, 
i que convertirà Borriana en referent 
educativa. A això, cal afegir, que la 
Conselleria d’Educació, a càrrec de 
Vicent Marzà, ha aprovat incloure en 
el programa Edificant, el pla de re-
forma integral del col·legi d’educació 
especial Pla d’Hortolans. Un recolza-
ment des de la Generalitat per a un 
dels centres referència en totes les 
comarques de Castelló, i que voran 
com es podran rehabilitar totes les 
seues instal·lacions per a millorar, 
si cap, l’educació que s’imparteix al 
centre.

Des de Compromís anem a seguir 
treballant per la nostra ciutat, on el 
major orgull són els seus veïns i ve-
ïnes. Amb inversions i gestió. Si vols 
participar i proposar, no dubtes en 
posar-te en contacte per a fer de la 
nostra ciutat, un projecte comú.
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Safont cobra, Burriana paga
Despedimos el primer trimestre del año 
con retos decisivos. Los que marcarán 
el devenir de una ciudad fuerte y pode-
rosa, orgullosa de su pasado y capaz de 
dibujar su futuro. Un año después de 
que el coronavirus sacudiera nuestras 
vidas debemos mirar hacia adelante 
con el ejemplo de quienes han sabido 
enfrentarse a la crisis desde la confian-
za de superar cualquier obstáculo. Y 
podemos hacerlo. 

Cuando hay convicción, empeño y tra-
bajo el éxito está garantizado. Y es lo 
que hemos venido reclamando durante 
un año y seguiremos proponiendo has-
ta que Burriana consiga salir airosa de 
este escenario tan delicado. Con más 
de 2.700 familias en el paro, decenas 
de negocios cerrados y ayudas que no 
llegan, Burriana debe dejar de pagar 
para empezar a cobrar. Es necesario 
oxigenar con fondos una sociedad te-
jida a base de esfuerzo.

La crudeza de una enfermedad que nos 
ha arrebatado lo que más queríamos de 
nuestras vidas no se puede cebar tam-
bién con el futuro de esta ciudad única. 
Y la clave son las políticas liberales que, 
como defiende el PP, tengan en cuenta 
el capital humano, el social, el natural y, 
por supuesto, el económico. 

Para combinar estos cuatro ejes es 
necesario creer en Burriana. Confiar en 
las capacidades que abrieron un puerto 
y reivindicaron esta tierra como fértil y 
provechosa. La citricultura que movió 
fronteras marítimas y el comercio que 
brilló orgulloso. Somos hijos de ese 
talento y nos debemos a esos empre-
sarios y comerciantes que todavía hoy 
levantan las persianas de sus negocios 
con una sonrisa. 

Ellos son los que nos empoderan y los 
que nos animan a plantar cara al futuro 
con el reto de conseguir que esta ciudad 
se levante y camine con firmeza hacia 
el futuro. Llamar a las puertas de los 
despachos de PSOE y Compromís para 
que pasen de los anuncios a los hechos. 
Porque la propaganda no alimenta a las 
familias que cada mes deben pagar la 

hipoteca, gastos y manutención de sus 
hijos.

Por eso, desde el Partido Popular he-
mos presentado, de nuevo, una moción 
que garantice futuro a todos los niveles. 
Lo hicimos en 2020 y PSOE y Compro-
mís la rechazaron. Volvemos a presen-
tarla en 2021, porque la situación, lejos 
de mejorar, empeora. Y no podemos 
permitir que esta gran ciudad de la que 
todos nos sentimos orgullosos acabe 
destruida. 

Por eso proponemos revisar a la baja 
impuestos y tasas; crear un plan de 
ayudas directas que complementen las 
anunciadas; invertir en proyectos que 
impulsen el turismo y el comercio de la 
ciudad; y fomentar la contratación para 
frenar el desempleo.

Con más de 2.700 familias en paro, es 
necesario creer en estos ejes. Y tene-
mos dinero y talento para conseguir-
lo. Los fondos, los cerca de 4 millones 
de euros que PSOE y Compromís han 
recaudado a la ciudad en 2020 y que 
deben volver a los bolsillos de quienes 
hacen grande esta ciudad. El talento, el 
que queremos reunir en una comisión 
de reactivación económica en la que 
los partidos practiquemos aquello de la 
escucha activa. Solo así tomaremos las 
medidas que nos hagan avanzar en la 
buena dirección. 

Y tenemos la suerte de contar con mu-
nicipios que ya lo han puesto en prácti-
ca. Es el caso de Onda, un proyecto só-
lido que ha implementado las medidas 
que comerciantes, autónomos, empre-
sarios y pymes les han propuesto para 
poder crecer. Hoy Amazon levanta su 
centro logístico y los pequeños comer-
cios reciben ayudas directas por segun-
do año consecutivo.

En Burriana, sin embargo, los autóno-
mos esperan todavía hoy cobrar las 
ayudas anunciadas. Porque tristemen-
te quienes cobran son PSOE y Com-
promís. Aquellos que aseguraron que 
venían a rescatar a las personas y hoy 
se embolsan nóminas blindadas por un 
pacto de gobierno que en 2019 pactó 
una subida de sueldos de 100.000 eu-
ros. Hay que invertir los papeles, ase-
gurar que Burriana no paga, sino cobra. 

Nuestra mano tendida para conseguir 
este reto. Porque cada día que pasa y ve-
mos una persiana cerrada es una pérdida 
para toda nuestra ciudad. El cierre de un 
negocio es sinónimo de desempleo, de 
emergencia social, de pérdida de bienes-
tar y servicios. Y podemos conseguir todo 
lo contrario. Trabajar para asegurar el fu-
turo que nuestros hijos merecen. Dejar-
les una ciudad próspera, orgullosa de su 
identidad y sus fortalezas. El principio de 
la vocación de servicio público que ningún 
político debería olvidar.
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Después de casi seis años estando el 
frente del Gobierno municipal, los pro-
blemas se le acumulan a la alcaldesa de 
Burriana en Sant Gregori, y es que cuan-
do uno toma decisiones equivocadas, en 
contra de los informes de los técnicos del 
Ayuntamiento que te advierten de irre-
gularidades, los problemas crecen.
El equipo de Gobierno, encabezado por 
la señora alcaldesa, le devolvió la condi-
ción de agente urbanizador a una empre-
sa en concurso de acreedores, deudora 
de la propia administración, que no ha 
demostrado nunca su solvencia en este 
Consistorio y solo dice a los propietarios 
que le solicitan el informe financiero que 
cuenta con mucho “músculo financiero”.
Hago estas afirmaciones porque nada 
más firmar el convenio transaccional 
ya pidieron firmar el acta de replanteo. 
Como es lógico el ingeniero municipal 
aseguró que para ello había que cumplir 
una serie de requisitos. En este sentido, 
la primera edil, para no perder la cos-
tumbre, contrata un informe externo a 
costa de las arcas públicas (y ya lleva 
una docena).
Y sorpresa, en el informe externo, que 
suaviza mucho las condiciones del inge-
niero municipal dice que se pueden iniciar 
las obras con un acta de replanteo parcial, 
pero que no se puede cobrar la cuota 00 
sino se cumplen una serie de requisitos: 
tener los proyectos actualizados, tener 
expropiados los accesos, tener firmados 
los convenios, etc.
La alcaldesa firma el cobro de la cuota 00 
sin que se cumplan siquiera los requisitos 
del informe externo o como denomina el 
Tribunal Supremo “de parte”, y sin que 
presenten facturas de haber pagado los 
proyectos. Sin embargo cuando desde 
Ciudadanos le preguntamos en el pleno 

sobre ello, la señora Safont replica que 
unos se firmarán primero y otros des-
pués. Es decir, que tanto monta, monta 
tanto y aquí quien manda es la empresa 
y la empresa quiere cobrar la cuota 00.
Así pues, la cronología de los hechos es la 
siguiente. El 16 de noviembre, solicita el 
cobro de la cuota “uno” por las expropia-
ciones, lo que es rechazado con un de-
creto de la alcaldía después del informe 
de la técnica de urbanismo que dice que 
no se ha acreditado haber soportado ese 
gasto. Y no se ha acreditado porque no 
solo no justifica estar en posesión de los 
terrenos ni el pago de los mismos, sino 
porque además no ha presentado aún, 
en esa fecha, el proyecto de expropia-
ción.
Más tarde, a principios de marzo, solicita 
el cobro de la cuota “dos” perteneciente 
a los trabajos realizados en los meses 
de enero y febrero en la urbanización 
Sant Gregori con sus correspondientes 
certificaciones. Son trabajos de despe-
je y desbroce hasta una profundidad de 
hasta 20 cm.
La interventora municipal, que debe au-
torizar el pago, solicita a la sección de ur-
banismo un informe de las obras realiza-
das, como se ha hecho siempre en este 
Consistorio, por lo que se le pide al inge-
niero de caminos de este Ayuntamiento 
que informe de las obras realizadas.
El ingeniero se persona en la obra para 
verificar los trabajos y con fotografías in-
cluidas informa “desfavorablemente” a la 
certificación 6 porque ve una “gigantes-
ta” discrepancia entre lo que se ha certi-
ficado y lo que él ha visto in situ. 
Por ello, para aclarar esas diferencias le 
pide una serie de documentos como el 
contrato entre el urbanizador y la cons-

tructora, la factura emitida por la cons-
tructora y justificante de pago a la misma, 
etc, así como fotografías con un dron para 
que se vea con claridad la obra ejecutada. 
Sin embargo en vez de aclarar las cosas, 
entregar la documentación y las foto-
grafías, responden con unas alegaciones 
que lo primero que dice es “El Ayunta-
miento NO ES NADIE para requerir nada 
a la dirección facultativa, y continúan con 
una serie de acusaciones al ingeniero 
municipal pidiendo al final de su escrito 
que se le expediente.
Desde Ciudadanos nos preguntamos 
¿Por qué? ¿Por hacer bien su trabajo?, 
Porque el ingeniero municipal que paga-
mos todos los ciudadanos de Burriana, 
fue requerido por la intervención y tie-
ne obligación legal de emitir el informe 
requerido. Pero lo peor es que la urba-
nizadora no desmiente lo que dice el 
informe, solo ataca al ingeniero, lo fácil 
hubiera sido entregar las fotografías, la 
documentación y así aclararlo y cobrar la 
cuota, pero en lugar de ello, amenazan 
con demandar al Ayuntamiento y piden 
que se expediente a un técnico.
Asimismo, podrían haber demostrado 
los trabajos si hubiesen entregado el 
documento en el que se acredita donde 
han trasladado las tierras que han qui-
tado en el desbroce y despeje, porque 
la ley obliga a llevarlo a un vertedero 
especial. 
Ante todo esto, lo más lamentable no es 
lo que hace la urbanizadora, sino la in-
acción de la máxima representante de 
este Ayuntamiento frente a los ataques 
constantes a sus técnicos por simple-
mente hacer bien su trabajo. No obstan-
te, esto no es de extrañar pues toda su 
trayectoria con este asunto se ha basado 
en ignorar a los expertos y hacer única-
mente caso a su concejal de Urbanismo. 
De aquellos polvos, estos lodos, que se 
suele decir. Ahora, tiene a los propieta-
rios en pie de guerra y también a la em-
presa amenazando al Ayuntamiento con 
rescindir el contrato. Mientras tanto ella 
sigue en sus trece, asegurando que Sant 
Gregori es una opción de futuro para 
Burriana, sin inmutarse de los posibles 
problemas que tiene encima.
En definitiva, desde Ciudadanos estamos 
de acuerdo en que Sant Gregori posible-
mente sea el proyecto más importante 
de Burriana, pero lo importante no es el 
qué, sino el cómo. Y la realidad es que se 
ha hecho ‘peor, imposible’. La opacidad y 
el afán de protagonismo pueden conver-
tir un proyecto estrella, en estrellado. 

DE PROYECTO ESTRELLA A ¿ESTRELLADO?
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El Delottococcus aberiae, conocido po-
pularmente como "Cotonet de Sudáfri-
ca", es una plaga muy problemática pro-
pia de cultivos tropicales como el café y 
el guayabo y de climas subtropicales y 
templados como el olivo y el peral, y cuya 
llegada a España se detectó por primera 
vez en 2009 en Benifairó de les Valls (Va-
lencia) en producciones de naranjo dulce 
y clementino.
El Cotonet es la peor plaga a la que se 
han enfrentado los citricultores españo-
les ya que se propaga con rapidez, cau-
sa la reducción en el tamaño del fruto y 
le produce graves malformaciones, de 
modo que no es comercializable, y resul-
ta muy difícil de combatir.
Según un estudio realizado en 2015 por 
investigadores de la Universidad Politéc-
nica de Valencia, el Instituto Agrofores-
tal del Mediterráneo y la Universidad de 
Stellenbosch (Sudáfrica), tras analizarse 
el ADN del insecto, se confirmó que pro-
cede de la zona de Limpopo (Sudáfrica)2. 
Además, el citado estudio confirmó que 
su introducción en España se debió a los 
laxos controles de plagas en los puntos 
de entrada. 
Esta dejadez en los controles contravie-
ne lo recogido en el artículo 11 de la Ley 
43/2002, de 20 de noviembre, de sani-
dad vegetal, que exige a la administra-
ción la puesta en marcha de los controles 
y medidas necesarios para evitar la in-
troducción de "plagas que pudieran tener 
importancia económica o ambiental". Así 
pues, es evidente la responsabilidad de 
la administración pública española en la 
llegada de esta plaga en el año 2009 a 
nuestro país.
El Cotonet se trata de una plaga mortal 
que está destruyendo la citricultura es-
pañola, teniendo la Administración una 
responsabilidad clara en su entrada, ex-
pansión y propagación. Una plaga frente 
a la cual las medidas propuestas (alter-
nativas fitosanitarias, barreras físicas, 
solución biológica ...) no están siendo 
eficaces, al mismo tiempo que el único 
remedio eficaz, el Metil-Clorpirifos, ha 
sido prohibido.
Además, que pese a que concurren los 
requisitos para ello, el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación no 
concede una autorización excepcional 
para el uso de dicho fitosanitario con lo 
que aboca a los citricultores españoles a 
la ruina total.
El Plan de Acción del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación para la 
campaña de 2021 no aporta nuevas so-
luciones a las ya conocidas respecto del 
estrepitoso fracaso de la campaña 2020.
 Una estrategia contra el Cotonet que se 
basa en una lucha química con produc-
tos ineficaces, trampas sexuales caras y 

de baja eficacia y una lucha biológica con 
un insecto del que se desconoce todo (su 
capacidad de dispersión, su velocidad de 
reproducción en campo y su adaptación 
a nuestro clima), no tiene un método de 
cría desarrollado y no se dispone de ins-
talaciones y financiación suficiente para 
criarlo.
Esta es la solución que también ha adop-
tado la Consejería de Agricultura de la 
Comunidad Valenciana, pero que tam-
poco está contribuyendo a ello, ya que 
las trampas contra el Cotonet no se han 
colocado en numerosas explotaciones 
agrarias.
Respecto a este tema el periódico Las 
Provincias señalaba lo siguiente: "Esta-
mos a 8 de marzo y no hay trampas. En 
la gran mayoría de tiendas de fitosanita-
rios no saben nada y los distribuidores les 
dan largas. Ni siquiera en La Plana Baixa 
y Camp de Morvedre, donde la Conselle-
ria centró el reparto de las trampas que 
subvenciona, hay suficiente oferta para 
que el beneficiario adquiera las que le 
corresponden. Y en el resto, ni pagando. 
Decepción general".
Además, la superficie dañada por el Co-
tonet asciende a 80.000 hectáreas, pero 
las revisiones de la Consejería Valencia-
na cifra la distribución concertada de las 
trampas para unas 5.000 hectáreas.
La utilización del Metil-Clorpirifos para 
uso exclusivo de esta plaga, cuyos tra-
tamientos se realizan a la caída de los 
pétalos tras la floración, son realizados 
cuando el fruto todavía no está formado 
y además dista muchos meses de la re-
colección (entre 5 y 9 meses), por lo que 
no es previsible que exista ningún resi-
duo en el momento del consumo y hace 
que se pueda emplear sin riesgo para las 
personas.

La Administración dispone de suficientes 
datos que demuestran que el nuevo Lí-
mite Máximo de Residuos (LMR) de 0.01 
mg/kg no sería superado en plazos muy 
inferiores a los esperados para la fruta 
más temprana si se abre una ventana 
de aplicación de 120 días, el máximo que 
permite la autorización excepcional, en 
esa fase.
Por este motivo, en Italia se autorizó 
el producto durante 120 días y se han 
establecido nuevos plazos de seguridad 
acordes con el nuevo LMR, por lo que Es-
paña podría hacer lo mismo con los datos 
que dispone la propia administración y el 
propio sector.
Por contra en España, el Ministerio de 
Agricultura haciendo gala de su negli-
gencia, no ha hecho uso de la autoriza-
ción excepcional para la utilización del 
Metil-Clorpirifos a la que se tiene dere-
cho, abocando a nuestra la citricultura a 
la ruina.
Hasta cuando tenemos que soportar 
estas actuaciones nefastas en contra 
de nuestra agricultura e historia?
Es por ello que VOX ha presentado la si-
guiente PNL en el Congreso de los Dipu-
tados:
 “El Congreso de los Diputados insta al 
Gobierno a autorizar con carácter excep-
cional la utilización de formulados con 
Metil-Clorpirifos, con el fin de combatir y 
acabar con la plaga de Cotonet de Sudá-
frica (Delottococcus Aberiae) que están 
sufriendo los citricultores españoles, de 
conformidad con el artículo 34 de la Ley 
43/2002, de 20 de noviembre, de sani-
dad vegetal y el artículo 53.1 del Regla-
mento (CE) 1107/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de octubre 
de 2009, relativo a la comercialización de 
productos fitosanitarios”.

VOX CON LA AGRICULTURA DE BURRIANA
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Pleno Ordinario Municipal 04-03-2021
El Pleno aprueba el proyecto de obras de 
“Renovación y Mejora de las Infraestructuras 
del Servicio. Año 2021”, presentado el 22 de 
febrero de 2021 por la mercantil Sociedad de 
Fomento Agrícola Castellonense, SA (FACSA) 
en el marco del contrato de gestión de los 
servicios públicos de abastecimiento de agua 
potable y alcantarillado de Burriana, corres-
pondiente a la séptima fase del plan de reno-
vación, con un presupuesto de 995.765,55€ 
(EM, sin GG y BI ni IVA) de los que 403.903,39 
€ corresponden a obras de alcantarillado y 
591.862,16 € a obras de agua potable.

El Pleno aprueba someter a información pú-
blica durante un periodo de cuarenta y cinco 
días el documento comprensivo de la Modi-
ficación puntual n.º 44 del Plan General, la 
Modificación nº 4 del Plan Parcial del Sector 
SUR-R.4 “Camí Grau (NPR-2)” y la Modifica-
ción nº 1 del Plan Parcial del Sector SUR-R.1 
“Camí Artana (PRR-1)”, elaborado por el ar-
quitecto municipal, y que tienen por objeto 
adaptar la actual regulación de las condicio-
nes del vallado de los lindes laterales de las 
parcelas ubicadas en la zona de vivienda uni-
familiar, introduciendo una distinción entre 
las condiciones morfológicas de los vallados 
de los lindes frontales y las de los vallados 
de los lindes laterales. Al respecto se mo-
difican el artículo 6.24.2 de las Normas Ur-
banísticas del Plan General, el artículo 7.4.2 
de las Normas Urbanísticas del Sector Camí 
Grau (NPR-2) SUR-R.4 y el artículo 2.4.2 de 
las Normas Urbanísticas del Plan Parcial del 
Sector Camí Artana (PRR-1).

El Pleno aprueba solicitar a la Diputación Pro-
vincial de Castellón la inclusión en el Plan de 
Cooperación Provincial de Obras y Servicios 
para el ejercicio 2021 de la actuación ‘Gasto 
corriente destinado al servicio de alumbrado 
público’, cuyo coste estimado anual asciende 
a 726.293 € y asumir el compromiso de apor-
tación económica en la cuantía que exceda de 
la cantidad máxima subvencionable.

El Pleno queda enterado de la información 
económica suministrada por la intervención 

y tesorería municipal, correspondiente al 
cuarto trimestre de 2020 sobre morosidad 
y del periodo de pago medio a proveedores, 
el estado de ejecución del presupuesto y 
tesorería y las resoluciones contrarias a re-
paros de la intervención y tesorería munici-
pal. 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 queda enterado de la liquidación 
del presupuesto general del ejercicio 2020 
correspondiente al ayuntamiento y del pre-
supuesto general del ejercicio 2020, corres-
pondiente al organismo autónomo Centre 
de les Arts Rafael Marti de Viciana

El Pleno queda enterado de los acuerdos 
adoptados por la Junta de Gobierno Local 
en las sesiones celebradas entre los días 
28/01/2021 y 18/02/2021, ambos inclusive.

El Pleno es informado de las resoluciones 
dictadas por la Alcaldía Presidencia corres-
pondientes al período del 25/01/2021 al 
21/02/2021, ambos incluidos. 

El Pleno aprueba la moción conjunta pre-
sentada por los grupos municipales de 
PSOE, COMPROMÍS, PP y CIUDADANOS, 
relativa a la conmemoración del 8 de marzo, 
Día Internacional de la Mujer, y en la que se 
suma a la Federación Valenciana de Munici-
pios y Provincias que reitera su compromiso 
y reivindicación con los derechos laborales 
y sociales de las mujeres, reconocido inter-
nacionalmente y nacido desde el feminis-
mo como reivindicación por la igualdad y la 
equidad entre mujeres y hombres.

El Pleno aprueba la moción conjunta pre-
sentada por los grupos municipales de 
PSOE, COMPROMÍS, PP y CIUDADANOS, 
relativa al pacto antitransfuguismo y en 
apoyo al Pacto por la Estabilidad Institu-

cional, por la que se adhiere a la Declara-
ción Institucional de la FEMP, aprobada por 
unanimidad en Junta de Gobierno, relativa 
al Pacto Antitransfuguismo y en apoyo al 
Pacto por la Estabilidad Institucional, remi-
tiéndose a todos los ayuntamientos de la 
Comunitat Valenciana para su aprobación 
plenaria, así como a las Diputaciones Pro-
vinciales y Corts Valencianes.

El Pleno aprueba la moción conjunta pre-
sentada por los grupos municipales de 
PSOE y COMPROMÍS, relativa a la participa-
ción de las entidades locales en los Fondos 
Europeos en el marco del Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia

El Pleno aprueba la moción presentada por 
Compromís relativa a las casas de parto por 
la que el Ayuntamiento manifiesta su apoyo 
para que dentro de la ampliación prevista 
en el Hospital de La Plana se implemente 
la creación de una casa de parto para mejo-
rar la calidad asistencial en las comarcas de 
Castellón y su compromiso en colaborar en 
hacer realidad este proyecto, que reafirma-
rá la posición del Hospital de la Plana como 
referente y pionero en la humanización de 
partos, y servirá como modelo para la pro-
gresiva implantación. 

El Pleno aprueba la moción conjunta pre-
sentada por los grupos municipales de 
PSOE, COMPROMÍS, PP, y CIUDADANOS, 
relativa a condena de los actos violentos 
tras la detención de Pablo Hasel.

El Pleno rechaza la moción presentada por 
el grupo municipal de Vox, relativa a la de-
claración del día 8 de marzo como día de la 
víctima del coronavirus

El Pleno rechaza la moción presentada por 
el grupo municipal de Vox, relativa a la con-
dena de agresiones hacia el grupo Vox

El Pleno rechaza la moción presentada por 
el grupo municipal de Vox, relativa a la va-
cunación contra el coronavirus 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 04-03-2021
La Junta de Gobierno Local acuerda adjudi-
car el contrato de elaboración de un estudio 
-diagnóstico con participación ciudadana 
para el acondicionamiento y mejora del Par-
que Urbano del Arenal desde una perspec-
tiva espacial– social y normativa, cofinan-
ciado con fondos FEDER, a El Fabricante de 
Espheras Coop V, al cumplir los requisitos y 
por un importe de 17.097,30 € (IVA incluido), 
de conformidad con los pliegos reguladores 
de la contratación y la oferta presentada. 
También autorizar y disponer el gasto total 
de 17.097,30 euros, con cargo a la aplicación 
“EDUSI ASISTENCIA TÉCNICA PARQUE UR-
BANO EL ARENAL”. 

La JGL acuerda autorizar la devolución del 
aval por importe de 3.100 €, depositado 
como garantía definitiva de la prestación 
del servicio de inmovilización, retirada y 
traslado de vehículos al depósito municipal 

de Borriana, a favor de la empresa GRÚAS 
TOMÁS SL,. 

La Junta de Gobierno Local acuerda tras-
ladar a la mercantil RAVI OBRAS TRANS-
PORTES Y EXCAVACIONES, SL, como 
contratista de la obra de “Desarrollo 
aparcamientos y accesos estación ferro-
viaria”, el informe emitido por la Dirección 
facultativa de 23 de febrero de 2021, en 
el que se dictan las instrucciones para que 
proceda a la debida reparación de las de-
ficiencias detectadas en la ejecución de 
dicha obra, concediéndole un plazo para 
ello de un mes. 

La JGL acuerda incoar a D I.E.C, D M.C. y D D.C., 
expediente para la restauración de la legali-
dad urbanística vulnerada, por la realización, 
sin previa licencia ni orden de ejecución, de los 
actos de edificación o uso del suelo, realizados 
en Poligono 51 Parcela 150, en Suelo No Ur-

banizable de Régimen Común SNU-RC.1 de 
este término municipal. 

La Junta de Gobierno Local acuerda propo-
ner como medida de restauración de la le-
galidad urbanística vulnerada, la restitución 
al estado originario de la alquería existente 
en Senda L'ullal,Polígono 24 Parcela 480, en 
Suelo No Urbanizable de Régimen Común 
SNU-RC.1 de este término municipal. Tam-
bién conceder a D M.L.M.P y Dª P.V.G.R., un 
plazo de quince días hábiles, para que pue-
dan formular cuantas alegaciones estimen 
pertinentes en defensa de sus derechos. 

La JGL acuerda proponer como medida de 
restauración de la legalidad urbanística vul-
nerada, la demolición de las obras realiza-
das sin licencia, en Polígono 13 Parcela 170 
- Pda. Les Salines 3, de este término muni-
cipal, en parte en Suelo No Urbanizable de 
Régimen Común SNU-RC.1 y la otra parte 
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en suelo urbanizable dentro del ámbito del 
SECTOR SANT GREGORI S.U.R.-T1. Tam-
bién conceder a Dª G.I y a Dª L.I., un plazo 
de QUINCE DÍAS hábiles, para que puedan 
formular cuantas alegaciones estimen per-
tinentes en defensa de sus derechos 

La Junta de Gobierno Local acuerda orde-
nar a D J.A.P., que proceda en el plazo de 
un mes a la demolición de la construcción 
sita en Cr Tales 15, y advertir al interesa-
do que de no realizar la demolición orde-
nada en el plazo de un mes, el Ayunta-
miento ordenará la ejecución subsidiaria 
a su costa y procederá a impedir defini-
tivamente los usos a que diera lugar, de 
conformidad con lo previsto en el Art.241 
de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Ge-
neralitat, de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Va-
lenciana ( LOTUP). 

La JGL acuerda declarar restablecida la le-
galidad urbanística infringida con la ejecu-
ción de los actos de edificación o uso del 
suelo ejecutados sin licencia, consistentes 
en una excavación de entre 10 y 15 cms en 
Polígono 46 Parcela 190 - Camí La Mar De 
Vila-Real (Partida Mitjans Tanda), en Suelo 
No Urbanizable de Régimen Común SNU-
RC.1; al haberse procedido a la reposición 
de las tierras a su estado original y, en con-
secuencia, archivar el presente expediente 
de restablecimiento de la legalidad. 

La Junta de Gobierno Local acuerda declarar 
totalmente restaurada la legalidad urbanís-
tica infringida al haber retirado las piquetas 
colocadas en la parte frontal de la parcela 
137 del polígono 34, habida cuenta que in-
cumplían la medida reglamentaria de 70 cm. 
de la lámina del agua, de conformidad con el 
informe emitido por el arquitecto municipal, 
y por tanto archivar el presente expediente 
de restablecimiento de la legalidad.

La JGL acuerda ordenar a GYPSO URBANA, 
SL EN LIQUIDACIÓN que, dentro de plazo de 
un mes, proceda a ejecutar los trabajos de 
limpieza inmediata de la parcela y posterior 
retirada de restos a vertedero y de reparación 
de la parte de vallado que falta en el inmueble 
sito en C/ Madrid 20, al objeto de restablecer 

las debidas condiciones de seguridad, salubri-
dad y ornato público del mismo: 

La Junta de Gobierno Local acuerda orde-
nar a CONSTRUCCIONES CHAMARTIN SL 
que, dentro de plazo de un mes, proceda 
a ejecutar los trabajos de limpieza inme-
diata de la parcela y posterior retirada de 
restos a vertedero y de vallado fijo y esta-
ble por dentro de la parcela, con piquetas 
y tela metálica, de una altura mínima de 
1,50 ml , en el inmueble sito en C/ Vicen-
te Ríos Enrique, al objeto de restablecer 
las debidas condiciones de seguridad, 
salubridad, ornato público y decoro del 
mismo: 

La JGL acuerda dejar sin efecto acuerdo de 
la Junta de Gobierno, el cual ordenaba a la 
mercantil BANCO MARE NOSTRUM,S.L, 
la ejecución de trabajos de limpieza de in-
mueble en Avenida Unión Europea 24, y 
proceder al archivo del expediente al que-
dar debidamente acreditado que no es la 
propietaria del inmueble. 

La Junta de Gobierno Local acuerda incoar 
expediente sancionador a Dª S.G.C. y a D 
M.O.G., en calidad de propietaria y promotor, 
respectivamente, por presunta infracción 
urbanística cometida al ejecutar obras sin 
previa licencia municipal, consistentes en 
reforma y ampliación de la vivienda sita en 
las parcelas 281 y 282 del polígono 24, en 
Suelo No Urbanizable de Régimen Común, 
SNU-RC.1 de este del término municipal, 

La JGL acuerda autorizar a D J.M. S.E y a D 
OS.E., la división del local sito en C/ Capitán 
Cortés 15 Es: 1 Pl: 00 Pt: 02, en los locales 
A1 y A2, de 36,11 y 41,39 m², respectiva-
mente, según solicitud. 

La Junta de Gobierno Local acuerda conceder 
a Dª E.M.R.L.F., licencia de parcelación para 
segregar de la parcela sita en la calle Vicente 
Piqueres Martí, número 2, esquina calle Felipe 
II, cuya superficie es de 821, 22 m², la parcela 
(B), con fachada a la calle Felipe II, de 425 m² 
de superficie de suelo, quedando un resto de 
finca matriz (A), sita en la esquina de las calles 
Vicente Piqueres Martí y Felipe II, con una su-
perficie de 436,22 m² de suelo. 

La JGL acuerda conceder a Dª L.A.R., licencia 
de parcelación para dividir la parcela sita en el 
camí Fondo y calles Fra Terencio Huguet y Sin 
Nombre, cuya superficie es de 1.038,34, en 
las parcelas finales A-2.1 y A-2.2, de 343,97 
m² y 694,37 m², respectivamente, según pla-
nos que se acompañan a la solicitud. 

La Junta de Gobierno Local acuerda conceder 
a la mercantil TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA, la 
licencia de obras solicitada para la realización 
de una Arqueta y canalización en vía pública 
en Calle Juan Lugo 18, para acometida de ser-
vicio de telecomunicaciones a inmueble sito 
en el citado emplazamiento, conforme a pro-
yecto que se acompaña a la solicitud, que se 
entiende otorgada salvo el derecho de propie-
dad y sin perjuicio del de tercero, cumpliendo 
con las condiciones particulares. 

La JGL acuerda conceder a Dª A.L.L., la li-
cencia de obras solicitada para vallado de 
parcela en inmueble sito en Camí Sedre - 
Polígono 46 Parcela 404, que se entiende 
otorgada salvo el derecho de propiedad y 
sin perjuicio del de tercero, y siguiendo con 
las condiciones particulares. 

La Junta de Gobierno Local acuerda conce-
der a Dª S.C.R.S., la licencia de obras solici-
tada para vallado en inmueble sito en Ca-
lle Oropesa 6 – Chalet 9, que se entiende 
otorgada salvo el derecho de propiedad y 
sin perjuicio del de tercero, y que otorga con 
condiciones particulares.

La JGL acuerda conceder a Dª S.M.V., la li-
cencia de obras solicitada para construcción 
de túmulo en Parcela 31 del Cementerio 
Municipal, según proyecto presentado de 
fosa panteón en sótano visado CTAC, que 
se entiende otorgada salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio del de tercero, ad-
virtiendo que deberá cumplir las condicio-
nes particulares.

La Junta de Gobierno Local se da por en-
terada de las declaraciones responsables 
para la ejecución de las obras: 289/2021, 
960/2021, 1178/2021, 1365/2021, 
1415/2021, 1464/2021, 1501/2021, 
1637/2021, 1638/2021, 1677/2021, 
1684/2021, 1710/2021, 1799/2021, 
1818/2021 y 1840/2021.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 11-03-21
La JGL acuerda aprobar el expediente para 
la contratación del servicio de realización 
de análisis de aguas marinas de Borriana 
y los Pliegos de Prescripciones Técnicas y 
de Cláusulas Administrativas Particulares, 
por el presupuesto máximo anual de 9.700 
€ IVA incluido, y autorizar el gasto con cargo 
a las aplicación presupuestaria 0“estudios 
y trabajos técnicos”. También acuerda la 
apertura del procedimiento abierto simpli-
ficado, con un único criterio de adjudicación 
y tramitación ordinaria, y publicar el anuncio 
de licitación en el perfil de contratante 

La Junta de Gobierno Local acuerda pro-
rrogar por un año más, es decir hasta el 9 
de abril de 2022, el contrato de capturas y 
control de plagas de palomas y otras aves, 
adjudicado a ADDA OPS SA, con las mismas 
condiciones previstas en el contrato forma-
lizado el 9 de abril de 2019, por el importe 

anual de 14.447,40 euros (IVA incluido) y 
autorizar y disponer el gasto de 10.474,38 
€, correspondiente al ejercicio 2021, y el 
gasto futuro de 3.973,02 €, correspondien-
te al ejercicio 2022.

La JGL acuerda prorrogar por un año los 
contratos de Salvamento y socorrismo en 
las playas de Borriana adjudicado a PROVI-
TA SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA, 
con las mismas condiciones señaladas en el 
contrato formalizado el 24 de abril de 2019, 
por el importe anual de 127.050€ IVA inclui-
do durante el refuerzo de Semana Santa y 
temporada estival 2021. También prorrogar 
por un año el servicio de balizamiento de las 
playas de Borriana, adjudicado a SEALAND 
ON OFFSHORE SERVICES, SL, con las con-
diciones señaladas en el contrato formali-
zado el 17 de abril de 2019, por el importe 
anual de 12.087,9€ IVA incluido durante la 
temporada estival 2021, debiendo estar la 

instalación montada la primera semana de 
junio. Asimismo acuerda autorizar y disponer 
el gasto para ambos contratos. 

La Junta de Gobierno Local acuerda declarar 
restaurada y archivar expediente de restau-
ración de la legalidad urbanística incoado 
a D. A.C.P y a Dª B.T.F. por legalización de 
obras ejecutadas en el Polígono 22 Parcela 
225 Senda l’Ullal . 

La JGL acuerda ordenar a D P.B.M., que pro-
ceda en el plazo de un mes, a la demolición 
de las obras ejecutadas sin licencia consis-
tentes en el vallado de parcela sita en C/ 
Les Alqueries, 70(A) - Poligono 25 Parcela 
399, en Suelo No Urbanizable de especial 
protección, conforme a lo establecido en 
el artículo 15 de la LENP, en tanto que está 
incluida en el Catálogo de Zonas Húmedas 
de la Comunidad Valenciana; y declarada 
ahora zona especial de conservación ZEC 
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- Zona 3, de conformidad con el Decreto 
127/2015. También advertir al interesado 
que de no realizar la demolición ordenada 
en el plazo de un mes, el Ayuntamiento or-
denará la ejecución subsidiaria a su costa 
y procederá a impedir definitivamente los 
usos a que diera lugar,

La Junta de Gobierno Local acuerda ordenar 
a D J.M.M., a D J.B.LL.S., a Dª M.E.M.B y D 
S. E.H. que, dentro de plazo de quince días, 
procedan a ejecutar los trabajos de repa-
ración de la medianera recayente sobre el 
edificio colindante por la C/ Jardí, en el in-
mueble de su propiedad, sito en CR AUSIAS 
MARCH, 69, al objeto de restablecer las 
debidas condiciones de seguridad, funcio-
nalidad y habitabilidad del mismo. 

La JGL acuerda Proceder al archivo del ex-
pediente incoado a D F.J.G.E., a Dª F.E.M. , Dª 
F.G.E. y a D V.G.E., en calidad de propietarios 
del inmueble situado en AV. Mediterránea, 
42 B, al haberse restablecido las debidas 
condiciones de seguridad, salubridad y or-
nato público del mismo, a tenor del informe 
emitido en fecha 04 de marzo de 2021 por 
el arquitecto técnico municipal. 

La Junta de Gobierno Local acuerda dejar sin 
efecto el acuerdo de la Junta de Gobierno, 
de fecha 7 de febrero de 2019, por el que se 
impone quinta multa coercitiva a D. M.R.R., y 
archivar, sin más trámite, el expediente por 
quedar prescrita la acción para poder exigir 
el cumplimiento de la obligación. 

La JGL acuerda desestimar el recurso de 
reposición presentado por Dª M.C.V.G. y Dª 
M.C.V.G., y ratificar el acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de fecha 21 de enero de 
2021, por el que se ordena la demolición de 
las obras ejecutadas sin licencia en inmue-
ble sito en Travesía Jaime Chicharro, 2. 

La Junta de Gobierno Local acuerda deses-
timar el recurso de reposición interpuesto 
por D D.R.A. contra el acuerdo de la Junta 
de Gobierno local de fecha 21 de enero de 
2021, y ratificar, en todo, dicho acuerdo por 
el que se ordena la demolición de lo cons-
truido sin autorización municipal, sin previa 
licencia ni orden de ejecución, de actos de 
edificación o uso del suelo, realizados en 
Poligono 53 Parcela 183 Cami Santa Pau. 

La JGL acuerda ordenar a la Comunidad de 
Propietaros Ronda Poeta Calzada 5 , que 
procedan a la finalización de los trabajos 
mediante el saneamiento de las armaduras, 
la terminación adecuada de las zonas afec-
tadas y la ejecución de cualquier otro trabajo 
para garantizar la seguridad del edificio de 
su propiedad,concediéndoles al efecto un 
último e improrrogable plazo de quince días, 
debiendo comunicar al Ayuntamiento la eje-
cución de los mismos mediante la presenta-
ción de la solicitud de inspección pertinente. 

La Junta de Gobierno Local acuerda conce-
der a la comunidad de propietarios Camino 
de Onda 33, un último e improrrogable plazo 
de quince días hábiles, para que procedan a 
ejecutar los trabajos en el edifico sito en Av. 
Camí d'Onda 33, al objeto de restablecer las 
debidas condiciones de seguridad, funciona-
lidad y habitabilidad del mismo. 

La JGL acuerda aprobar a D F.L.C.R. el pro-
yecto y la ejecución e inicio de obras de re-
forma y ampliación de vivienda unifamiliar 
en esquina en c/ d’Ausias March 7, confor-
me a Proyecto Básico y de Ejecución visado 
por el CTAC y con las condiciones particula-
res establecidas en el acuerdo de otorga-
miento de la licencia. 

La Junta de Gobierno Local acuerda con-
ceder a la mercantil H & H IDROSPANIA 

TECHNIC SL autorización municipal para el 
traslado de tierras desde la calle del Bronze, 
15, para el relleno de la parcela sita en la 
avenida de l'Argent, nº 10 D, que se entien-
de otorgada salvo el derecho de propiedad y 
sin perjuicio del de tercero, advirtiendo que 
deberá cumplir las siguientes condiciones 
particulares. 

La JGL acuerda conceder a D S.C.D. y a D 
M.G.P., una prórroga de 12 meses para la 
finalización de las obras de construcción de 
vivienda unifamiliar entre medianeras en Cr 
Nicosia 10, en relación a la licencia de obras 
concedida por la Junta de Gobierno Local en 
fecha 16 de noviembre de 2017.

La Junta de Gobierno Local acuerda conceder 
a D A.N.S. la licencia de obras solicitada para 
construcción de vivienda unifamiliar adosa-
da y piscina en C/ Berlín 35, según proyecto 
básico presentado, que se entiende otorgada 
salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
del de tercero,advirtiendo que deberá cumplir 
las siguientes condiciones particulares.

La JGL acuerda conceder a la mercantil NO-
VACALTRAVA S.L., licencia de parcelación para 
segregar de la parcela sita en avenida de Lon-
dres y las calles de Berlín, de Tallinn y de Brus-
sel·les, cuya superficie es de 3.225 m². 

La Junta de Gobierno Local acuerda conce-
der a la mercantil AOSTA INICIATIVAS SL, 
licencia de parcelación para dividir y segre-
gar la parcela sita en la Av Vicente Cañada 
Blanch 98 cuya superficie es de 696,92 m², 
en dos parcelas de 300 m² y 396,92 m² , se-
gún plano que se acompaña a la solicitud. 

La Junta de Gobierno Local se da por en-
terada de las declaraciones responsables 
para la ejecución de las obras: 9256/2020, 
10967/2020, 877/2021, 1304/2021, 
1686/2021, 1844/2021 y 2117/2021.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 17-03-21
La Junta de Gobierno Local acuerda aprobar 
la prórroga por un año, hasta el 30 de abril de 
2022, del contrato suscrito con D J.A.P. y Dª 
M.V.I.P., de arrendamiento del local en plan-
ta baja sito en la Avenida Mediterráneo, 35, 
esquina C/ L'Alguer, que se está destinando 
a la Tenencia de Alcaldía de los poblados ma-
rítimos de Burriana, y autorizar y disponer el 
gasto de 8.712 €, con cargo a la aplicación 
presupuestaria denominada “Alquiler local 
Puerto Tenencia Alcaldía”. También acuerda 
adoptar el compromiso de incluir en el pre-
supuesto de ejercicios futuros las cantidades 
que se deriven del contrato prorrogado.

La JGL acuerda ordenar el cese de la actividad 
de comedor social en c/ Sant Guillem, 1-bj, 
por carecer del instrumento de intervención 
ambiental que habilite para su ejercicio, y 
apercibir a Dª M.D.P.M., como representante 
de Comedor Social Virgen De la Misericordia 
de que, en caso de incumplir el cese efectivo 
de la actividad, se ejecutará por el Ayunta-
miento de forma subsidiaria y forzosa, a tra-
vés del procedimiento previsto en los arts. 
99 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, 
mediante el precinto del local o cualquier 
otro método que se estime pertinente, con 

los costes de los mismos a su cargo; todo 
ello sin perjuicio de las medidas sanciona-
doras que pudieran adoptarse. 

La Junta de Gobierno local acuerda incoar a D 
E.S.S., expediente para la restauración de la 
legalidad urbanística, y ordenar la suspensión 
inmediata de los actos de edificación realiza-
dos, sin previa licencia ni orden de ejecución, 
en Vía de Servicio Autovía Burriana-Almas-
sora Polígono 48 Parcela 277, en Suelo No 
Urbanizable de Régimen Común SNU-RC.1.

La JGL acuerda incoar expediente sanciona-
dor a D J.V.G.G. y a Dª M.M.B.M., como pro-
motores, por presunta infracción urbanís-
tica cometida al ejecutar obras, sin previa 
licencia municipal, consistentes en cubrir, 
en su parte trasera, el techo del almacén 
sito en Avda. Jaime Chicharro, 15 Bajo, con 
paneles de sandwich en una superficie 
aproximada de unos 300 m2, incumpliendo 
las Normas Urbanísticas del PGOU. 

La Junta de Gobierno local acuerda acumular 
los expedientes, por la realización, sin previa 
licencia ni orden de ejecución, de los actos de 
edificación seguidos a Dª R.P.V., consistentes 
en la ampliación, reforma interior y de facha-
da del inmueble sito en C/ Bernat Artola 19, e 
incoar expediente para la restauración de la 
legalidad urbanística infringida. 

La JGL acuerda ordenar a Dª E.C.U.V. y a D 
J.M.M.T. que, dentro de plazo de un mes, 
proceda a ejecutar los trabajos de limpieza 
y vallado de la parcela y posterior traslado 
de restos a vertedero, el el vallado fijo y es-
table de la parcela en el inmueble sito en Cr 
Illa Grossa, 16, al objeto de restablecer las 
debidas condiciones de seguridad, salubri-
dad y ornato público del mismo.

La Junta de Gobierno Local acuerda archivar, 
sin más trámite, el expediente de ejecución 
subsidiaria incoado a la mercantil BURRIA-
NA URBANA 80 S.L., para la realización de 
los trabajos de limpieza y vallado en el solar 
de su propiedad sito en la C/ Isaac Peral n.º 
6, en base a que ya se han realizado dichos 
trabajos. 

La JGL acuerda autorizar a D J.G.M., la modi-
ficación contemplada en el proyecto básico 
y de ejecución, con visado CTAC y, que tiene 
por objeto “el incremento de la parcela de 
emplazamiento de las obras, de modo que a 
la parcela incial sita en la C/. Isla de Carallot, 
núm. 2 y C/ L’Illa de la Palma, se agrupa con 
la parcela sita en el camí Serratella, 177 (A), 
formando una parcela de 730,59 m²”; todo 
ello de acuerdo con la Escritura de agru-
pación autorizada por el notario D F.J.M.P. 
en relación a la construccion de vivienda 
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unifamiliar aislada con piscina en Cr Isla de 
Carallot 2, y dando cumplimiento a las con-
diciones particulares fijadas. 

La Junta de Gobierno Local acuerda el desisti-
miento en la solicitud de licencia de obras pre-
sentada por D. M.C.B. para la construcción de 
una nave en el Polígono 29, parcela 3 corrent, 
y archivar, sin más trámite el procedimiento.

La JGL acuerda conceder a la mercantil CO-
MERCIAL INDUSTRIAL PAYÁ, SL, la licencia 
de obras solicitada para legalización de altillo 

para oficinas en nave industrial sita en Camí 
Fondo, 38, según proyecto visado CTAC, que 
se entiende otorgada salvo el derecho de pro-
piedad y sin perjuicio del de tercero.

La Junta de Gobierno Local acuerda conceder 
a D J.G.J., la licencia de obras solicitada para 
vallado en inmueble situado en Cr Orpesa 
esquina Cr Gandia, que se entiende otorgada 
salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
del de tercero, advirtiendo que deberá cum-
plir las condiciones particulares estipuladas.

La JGL acuerda conceder a Dª A.M.L.N., la 
licencia de obras solicitada para instalación 
de apoyo eléctrico para BT en Polígono 5 
Parcela 45, que se entiende otorgada salvo 
el derecho de propiedad y sin perjuicio del 
de tercero, licencia se otorga con las condi-
ciones particulares establecidas.

La JGL se da por enterada de las declaracio-
nes responsables para la ejecución de las 
obras: 521/2021, 1792/2021, 2006/2021, 
2096/2021 y 2173/2021.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 25-03-2021
La Junta de Gobierno Local acuerda prorrogar 
por un año más, es decir hasta el 30 de abril 
de 2022, los contratos del servicio de man-
tenimiento de aplicaciones informáticas, en 
las mismas condiciones previstas en los res-
pectivos contratos, del Aplicativo Deporwin 
de Gestión de Instalaciones Deportivas a la 
empresa T-Innova Ingeniería Aplicada S.A. 
por el importe anual 3.075,15€ IVA inclui-
do, y del Aplicativo Odilogb de Gestión de la 
Biblioteca Municipal a la empresa OdiloTID, 
S.L, por el importe anual: 795,58€ IVA inclui-
do. Tam,bién acuerda autorizar y disponer el 
gasto 2.580,50 € con cargo a la aplicación 
presupuestario correspondiente al periodo 
de 1 de mayo el 31 de diciembre de 2021 y el 
gasto futuro de 1.290,25 € correspondiente 
al periodo de 1 de enero al 30 de abril de 2022. 

La JGL acuerda desestimar el recurso de re-
posición presentado por D. J.J.M.A., en repre-
sentación de la mercantil OBERONBUR S.L. 
contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Lo-
cal de fecha 28 de enero de 2021 y ratificar 
en todo dicho acuerdo por el que se ordena a 
la mercantil la ejecución de los trabajos que 
allí se relacionan en el inmueble sito en Avda. 
Llombai 2 y Ronda Pere IV 51, al objeto de 
restablecer las debidas condiciones de segu-
ridad, salubridad y ornato público del mismo 

La Junta de Gobierno Local acuerda ordenar 
a D M.B.LL., a Dª M.B.LL. , a D A.B.LL. Y a 
Dª I.B.LL. que, dentro de plazo de un mes, 
procedan a ejecutar los trabajos de limpieza 
inmediata de la parcela y posterior retirada 
de restos a vertedero, en el inmueble sito 
en C/ Illa Gomera 8, al objeto de restablecer 
las debidas condiciones de seguridad, salu-
bridad y ornato público del mismo:

La JGL acuerda Ordenar a PROMOTORA 
DESARROLLOS URBANISTICOS AMEG S.L. 
, como propietario del inmueble situado en 
Cr Atenes, 7, para que proceda en el plazo de 
un mes, a realizar los trabajos de limpieza in-
mediata de la parcela y posterior retirada de 
restos a vertedero y reparación del vallado 
en la zona junto al centro de transformación, 
y las hornacinas eléctricas, necesarios para 
restablecer las debidas condiciones de se-
guridad, salubridad y ornato público. 

La Junta de Gobierno Local acuerda pro-
poner a D A.G.P y a Dª J.R.R., como medida 
de restauración de la legalidad urbanística 
vulnerada, la demolición y retirada de las 
construcciones e instalaciones ligeras rea-
lizadas sin licencia en Parcela 39 Poligono 
40- Camí Artana. 

La JGL acuerda declarar restablecida la lega-
lidad urbanística infringida con la ejecución 
de los actos de edificación o uso del suelo 
ejecutados sin licencia, consistentes en la 

ejecución de un porche con una superficie 
aproximada de 24 m², con pequeña estruc-
tura portante metálica pintada en blanco y 
techo de placas tipo policarbonato o similar 
y diáfano por los lados” incumpliendo la dis-
tancia mínima a los lindes frontal y lateral en 
C/ Vicente Enrique Mingarro, 7, al haberse 
desmontado el mismo y, en consecuencia, 
procede archivar el presente expediente de 
restablecimiento de la legalidad. 

La Junta de Gobierno Local acuerda declarar 
restaurada la legalidad urbanística infringida 
por D D.B.G y Dª R.L.M. y archivar el presente 
expediente de restablecimiento de la legali-
dad con la realización de las obras de valla-
do de la parcela en cuestión en una longitud 
aproximada de unos 185 ml con piquetas y 
tela metálica de una altura aproximada de 
1,80, incluyendo dos puertas, una corredera 
y otra de dos hojas, del mismo material, fija-
das con mortero de cemento, realizadas en 
el Polígono 8 Parcela 252 (Santa Bárbara), 
al haberse concedido licencia municipal para 
la ejecución de las mismas y de conformidad 
con el informe emitido por el arquitecto téc-
nico municipal en fecha 22 de marzo de 2021

La JGL acuerda conceder a D F.M.M.Y , la li-
cencia de obras solicitada para vallado de 
parcela en inmueble sito en Polígono 23 
Parcela 238, que se entiende otorgada sal-
vo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
del de tercero, licencia que se otorga con las 
condiciones particulares establecidas. 

La Junta de Gobierno Local acuerda conce-
der a D A.B.C., la licencia de obras solicita-
da para derribo parcial de base de forjado 
sanitario en inmueble sito en Polígono 23 
Parcela 492, que se entiende otorgada sal-
vo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
del de tercero, licencia que se otorga con las 
condiciones particulares establecidas. 

La JGL acuerda conceder a la mercantil 
ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FI-
JAS SLU, la licencia de obras solicitada para 
recrecimiento de cámara sita en Calle Es-
collera de Ponent con Carretera Serratella, 
que se entiende otorgada salvo el derecho 
de propiedad y sin perjuicio del de tercero, 
licencia se otorga con las condiciones parti-
culares establecidas. 

La Junta de Gobierno Local acuerda conce-
der a D R.C.G. y a Dª M.L.G.V., la licencia de 
obras solicitada para construcción de pisci-
na en vivienda unifamiliar sita en C/ Illes Co-
lumbretes 36, según proyecto visado CTAC, 
que se entiende otorgada salvo el derecho 
de propiedad y sin perjuicio del de tercero, 
advirtiendo que deberán cumplir las condi-
ciones particulares establecidas.

La JGL acuerda conceder a Dª N.B.S.U. la li-
cencia de obras solicitada para construcción 

de piscina en vivienda unifamiliar pareada 
sita en C/ La Pau 22, según proyecto pre-
sentado y obrante en el expediente, que se 
entiende otorgada salvo el derecho de pro-
piedad y sin perjuicio del de tercero, advir-
tiendo que deberán cumplir las condiciones 
particulares establecidas.

La Junta de Gobierno Local se da por en-
terada de las declaraciones responsables 
para la ejecución de las obras: 618/2021, 
2003/2021, 2004/2021, 2091/2021, 
2137/2021, 2320/2021, 2412/2021, 
2493/2021 y 2588/2021.

La Junta de Gobierno Local acuerda adju-
dicar el contrato para la mediación de los 
riesgos y seguros del Ayuntamiento, a la 
única adjudicataria del Lote 2 del Acuer-
do Marco para la prestación del servicio 
de Mediación de Riesgos y Seguros por la 
Central de Contratación de la FEMP, WILLIS 
IBERIA CORREDURIA DE SEGUROS Y RE-
ASEGUROS, S.A. con un valor estimado de 
23.282,30 €, con sujeción a las condiciones 
previstas en el antecedente noveno, así 
como a lo dispuesto en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas. También 
se acuerda publicar este acuerdo en el Perfil 
del contratante del Ayuntamiento y notifi-
car la misma conforme a lo establecido. 

La JGL acuerda aprobar el expediente para la 
contratación del suministro, en régimen de 
alquiler, de cinco vehículos para el servicio del 
Cuerpo de Policía Local, así como los Pliegos 
de Prescripciones Técnicas y de Clausulas Ad-
ministrativas, por un importe máximo anual 
de 64.733,79 € (IVA incluuido), en dos lotes. 
LOTE 1: cuatro vehículos tipo suv o crossover 
(sin “kit” para el traslado de detenidos”).LOTE 
2: un vehículo turismo patrullero, tipo mono-
volumen, dotado de “kit” para el traslado de 
detenidos debidamente homologado. Tam-
bién acuerda aprobar el gasto de 32.366,90 
€ para el año 2021, y los gastos futuros por 
los siguientes importes con cargo a la apli-
cación presupuestaria para el año 2022 de 
64.733,79 €, para el año 2023 de 64.733,79 
€, para el año 2024 de 64.733,79 € y para el 
año 2025 de 32.366,90 €. Finalmente, acuer-
da publicar el anuncio de licitación en el perfil 
de contratante.

La Junta de Gobierno Local acuerda clasificar 
las proposiciones presentadas para la con-
tratación, mediante procedimiento abierto 
y tramitación ordinaria, del suministro de 
uniformidad y complementos con destino al 
cuerpo de Policía Local y Guardería Rural del 
Ayuntamiento en dos lotes . LOTE 1: unifor-
midad y calzado de Policía Local y Guardería 
Rural. LOTE 2: complementos de Policía Lo-
cal y Guardería Rural. También acuerda re-
querir documentación a licitadores. 

PLENARIS I JUNTES



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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
MAIG2021

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
ABRIL 2021

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

HORARIS: BORRIANA·RENFE·ALQUERIES

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

HORARIS FINS A LA RATLLA

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

HORARIS ATENCIÓ TINÈNCIA ALCALDIA 

POBLATS MARÍTIMS

· Dilluns. Matí. Ajuntament
· Dimarts. 9 del matí a 13 hores Tinència Alcaldia
·  Dimecres. Visita del regidor als veïns de la zona marítima
  juntament amb el tècnic de Via Pública
· Dijous. Matí. Ajuntament
· Divendres 9 matí a 13 hores Tinència Alcaldia

TELÈFON TAXI ADAPTAT:
622 12 29 66

TAXI

INFORMACIÓ MUNICIPAL 
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TELÈFONS

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

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

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

COL•LEGIS
CP Vilallonga  ................................964 55 84 90
CP Roca i Alcaide  ........................964 73 83 60

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

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

NAIXEMENTS
Evelyn Vivó Cortes
Sofia Benítez Martínez
Urko Manzanal López
Vanesa Chiva Rodrigo
Fátima Broch Grao
Atenea Segarra Gómez
Elena Tegedor Ros
Hugo Carbonell Arnau
Lucas Monfort Díaz
Leah Nogueras Gutiérrez
Yousra Kecir Sedrati
Dylan Egea Guillén
Raúl Gimeno García

DEFUNCIONS

MATRIMONIS

Roger Monferrer Pruñonosa i Maria Virtudes 
Griñena Moreno
José Carceller Griñó i Lucía Sorolla Rius

ANTONIO CUESTA LOPEZ .....................................................61
CONSUELO PESET ADSUARA ............................................85
FRANCISCA CANDELA GONZALEZ ..................................84
CONSTANTINO TELLADO LOPEZ ......................................70
JUAN MIGUEL LOPEZ SOTOCA ..........................................86
MªCELIA DOMINGO GAVARA ..............................................78
MªDOLORES RIOS MONTOLIU ...........................................92
CONSUELO SALES VILLALBA ............................................95
JUAN SERRANO GARCIA ..................................................... 68
JUAN VTE RIBES GUEROLA ................................................ 72
RAMON MONTERO ROMAN ................................................84
VTE RAMON RIBES OLIVER ............................................... 80
JOSE FERRADA CHORDA ......................................................92
FRANCISCA MESADO ARCHELOS ....................................93
ASUNCIO AMPARO PERIS GOMEZ................................... 77
LUCIA MARTINEZ MULA ......................................................89
EDUARDA TORNADOR GARCIA .........................................94
FRANCISCA FANDOS MORENO ..........................................91
JOSE MANUEL MIRO CASALTA  ..........................................61
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L'Ajuntament renova els convenis amb les 
associacions de Gent gran de Borriana

L’Associació dels Majors de Borriana, la del Calvari i la de la Bosca han subscrit el conveni 
anual que subvenciona les seues activitats

L 'alcaldessa de Borriana, Maria 
Josep Safont, ha subscrit la re-
novació per a enguany, 2021, 

dels convenis amb les tres associa-
cions de gent gran actives en el mu-
nicipi.

D'aquesta manera, l’Associació dels 
Majors de Borriana, la del Calvari i la 
de la Bosca, podran continuar amb 
les seues activitats, en part finança-
des pel consistori, que assigna unes 
quotes fixes a cada associació en 
funció del nombre de membres, de 
la titularitat del seu local o del tipus 
d'entitat.

El regidor de l'àrea, Hilario Usó, 
també ha estat present en la sig-

natura del conveni amb els repre-
sentants de les tres associacions 
de jubilats i pensionistes, que re-
bran una primera part dels ingres-
sos pròximament, i la resta a finals 
d’any, després de presentar la do-
cumentació de les activitats que 
hagen realitzat.

Tant Maria Josep Safont com Hilario 
Usó han volgut destacar la impor-
tància de la col·laboració de l’Ajunta-
ment amb aquestes entitats, ja que, 
com han expressat, “amb la seua 
labor de dinamització i les activitats 
que programen milloren la qualitat 
de vida de les persones majors de 
Borriana cada dia de l'any”.

GENT GRAN
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