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i, a més, repassem tota l'actualitat del mes de 
agost a la nostra ciutat
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La nit del diumenge 1 d'agost a la Torre de la Mar es va 
realitzar la imposició de bandes, amb un aforament 

limitat de 400 persones i adaptat a la pandèmia

Nit màgica per a les Reines

La imposició de bandes a les reines 
falleres, Elena Pastor i Julia López, 
i les seues Corts d'Honor, que per 

la irrupció de la covid-19 han vist retar-

dat el seu regnat fins a aquest 2021, 
es va celebrar la nit del diumenge 1 
d'agost a la Torre de la Mar amb totes 
les mesures higienicosanitàries que 

 



exigeix la situació actual de pandèmia, 
i es va convertir en el primer gran acte 
de les festes josefines d'enguany.

Una nit màgica en un acte molt dife-
rent i emotiu en què com a novetat, 
enguany, només es van imposar les 
bandes a les reines falleres de Borri-
ana i no a totes les falleres majors de 
la ciutat, per la situació de pandèmia.

Amb un aforament del recinte a l'aire 
lliure limitat a 400 persones assenta-
des i mantenint les distàncies de segu-
retat i els protocols, l'acte va comptar 
amb la participació de l'alcaldessa de 
Borriana, Maria Josep Safont, i l'asis-
tencia d'una àmplia representació mu-
cicipal, així com de la reina infantil de 
les festes de Castelló, Gal·la Calvo.

Les reines falleres i les seues corts 
van desfilar pel recinte de la Torre de la 
Mar, engalanat per a l'esdeveniment, i 
van pujar a l'escenari sense mascareta 
anticovid perquè se'ls havia practicat la 
prova d'antígens anteriorment.

L'alcaldessa va manifestar que encara 
que les falles de 2021 no seran com 
habitualment, com en anys anteriors 
a la pandèmia, “Borriana cremarà les 
falles i realitzarà tota l'activitat fallera 

que puga adaptada a la situació pan-
dèmica en el moment de la celebració”.

L'Ajuntament de Borriana té clar 
que “és necessari impulsar i reac-

tivar les comissions falleres i l'eco-
nomia de la localitat perquè si les 
deixem morir, deixarem morir la 
festa”.

Continua en la pàgina següent
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Per a Safont és “imprescindible aca-
bar aquest atípic i singular cicle faller 
i mamprendre'n amb energies reno-
vades un de nou”. Borriana ha fixat 
en el calendari, de forma extraordi-
nària, les falles 2020-2021 del 8 al 
12 d'octubre, aprofitant el pont de 
l'Ecce Homo.

Amb el dilluns 11 laborable i no lectiu 
per als col·legis. L'Ajuntament, després 
de la reunió del Consell Escolar Muni-
cipal celebrat el pasat mes de juliol, ha 
sol·licitat a la Generalitat que el dia 11 
d'octubre siga no lectiu a Borriana, a 
canvi d'incloure com a dia lectiu el dia 
25 d'abril, dilluns de pasqua de Sant 
Vicent, últim dia de les vacances de 
Pasqua.

ACTE DE NOMENAMENT DE FILL PRE-
DILECTE DE BORRIANA
Dins de l'activitat fallera d’enguany, 
el dissabte 25 de setembre, i com a 
preludi de la celebració especial de les 
falles 2020-2021, és la data triada per 
l'Ajuntament de Borriana per a realitzar 
l'acte de nomenament de fill predilecte 
de la ciutat a José Pascual Ibáñez, “Pe-
pet”, després d'un any i mig en què la 
pandèmia ocasionada per la covid-19 
va provocar la suspensió i la paralit-
zació d'actes i va limitar l'aforament 
i l'accés als espais públics, segons ha 
anunciat l'alcaldessa de Borriana, Ma-
ria Josep Safont.

L'acte que se celebrarà al Teatre Payà 
comptarà amb control d'aforament i 
amb totes les mesures de prevenció 
necessàries que estiguen en vigor 
en aquell moment, per a garantir 
sanitàriament l'esdeveniment i, així, 
“podrem retre-li l'esperat i meres-
cut homenatge a aquest gran artista 
borrianenc i valencià”, ha manifestat 
l'alcaldessa.

També ha indicat que en el mateix acte 
en honor a Pepet, es retrà un xicotet 
homenatge pòstum a una persona 
“molt estimada i reconeguda en el món 
de les Falles, Quino Puig. Sens dubte, 
el nostre més important crític i guio-
nista de la història contemporània de 
la festa, que ha elevat encara més el 
prestigi de les falles de Borriana”, ha 
subratllat. 
Fotos: Óscar Peris
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El consistori, que ha rebut pagaments 
per 999.192 euros, estava executant 

amb recursos propis unes obres que són 
cofinançades al 50% per la Unió Europea

Fins al juliol de 2021 Borriana ha pagat obres per 3.529.000 euros, dels 
més de 5 milions que estan en marxa

L’abonament que la Unió Europea 
(UE) ha realitzat a l'Ajuntament 
de Borriana de part del Fons Eu-

ropeu de Desenvolupament Regional 
(Feder) permetrà continuar amb l'exe-
cució d'aquests projectes de desenvo-
lupament urbà per valor de 10 milions 
d'euros finançats conjuntament per 
l'Ajuntament i la UE al 50%.

La regidora d'Hisenda, Cristina Rius, ha 
explicat que l'arribada dels fons euro-
peus a través de diferents pagaments 
«permetrà que l'Ajuntament puga con-
tinuar amb els projectes inclosos en 
l'estratègia Edusi amb la incorporació 
aquests ingressos”.

Sobre aquesta situació, ha recordat 
que fins ara, des que van començar els 
projectes de l'estratègia Edusi 2017-
2022, el consistori “ha estat executant 
les obres amb recursos propis, per la 
qual cosa l’àrea d’Hisenda local ha ha-
gut d'actuar amb prudència, mentre no 
arribara el pagament de la Unió Euro-
pea corresponent al seu 50%”.

Rius ha assegurat que la iniciativa co-
munitària dels Edusi «és una excel·lent 
iniciativa per a regenerar la ciutat», en-
cara que ha precisat que «seria desitja-
ble que els municipis reberen amb més 
rapidesa la part del finançament que 
correspon a la Unió Europea, que no 
es cobra fins que no es verifiquen les 
despeses de les obres ja executades».

Així, des que es va iniciar l'estratègia 
Edusi en 2017 l'Ajuntament únicament 
ha comptat amb un primer pagament 
avançat de 164.000 euros dels cinc 
milions que espera rebre.

Aquest estiu, després de les sol·licituds 
de pagament a beneficiari (SPB) que el 
consistori ha emès, s'han començat a 

rebre els primers imports del 50% eu-
ropeu. D'aquesta manera, a mitjan ju-
liol es va rebre un primer pagament de 
347.000 euros, i el passat 11 d'agost, 
el segon, de 488.000 euros.

En total, les arques municipals han re-
but fins avui 999.192 euros de la part 
comunitària, mentre que fins a juliol de 
2021 l'Ajuntament ha pagat obres per 
3.529.070 euros, dels més de 5 mili-
ons que estan en marxa.

A més, l'Ajuntament ja ha sol·licitat un 
tercer SPB per valor de 326.457 euros, 
que està a l'espera de rebre el vistiplau 
de la Direcció General de Cooperació Au-
tonòmica i Local, entitat que gestiona 
les ajudes europees com a intermediària 
entre els municipis i la Comissió Europea.

Els projectes inclosos en les Estratègi-
es de Desenvolupament Urbà Sosteni-
ble i Integrat (Edusi) estan cofinançats 
al 50% pel Fons Europeu de Desenvo-
lupament Regional (Feder) en el marc 

del Programa Operatiu Pluriregional 
d'Espanya.

Aquests projectes s'engloben en qua-
tre grans blocs d'actuació: Millora 
energètica en infraestructures i ins-
tal·lacions públiques, Actuacions per al 
foment de la mobilitat urbana soste-
nible, Incorporació de les Tecnologies 
de la Informació i la Comunicació per al 
desenvolupament de l'administració 
electrònica, i Condicionament d'espais 
culturals i dinamització de la xarxa de 
museus de la ciutat.

Dins de l’estratègia Edusi ha estat pos-
sible la realització de projectes com el 
del carril ciclopeatonal al Grau, l'ade-
quació del jardí del Bes, la regeneració 
del bulevard de la Bosca, la construcció 
del jardí arqueològic de Sant Blai, la re-
habilitació de la Mercè, el futur Parc de 
l'Arenal, o la reforma de l'antic ambu-
latori per a la localització dels Serveis 
Socials. 

FONS EUROPEUS
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Via Pública compta amb una nova màquina despedregadora per a treballar diàriament 
en els arenals, que se suma al segon tractor adquirit fa un mes

L'arena de les platges s’adequa diàriament 
amb la nova maquinària

A quest estiu l'Ajuntament ade-
qua diàriament l'arena de les 
platges gràcies a l'adquisició 

per al servei municipal de Via Pública 
d'una nova màquina despedregadora 
que se suma al segon tractor adquirit 
al juny, que permet treballar en els are-
nals amb el doble de rapidesa.

D'aquesta forma, segons han manifes-
tat el regidor de Serveis Públics, Vicent 
Aparisi, i la regidora de Turisme, Sara 
Molina, es poden adequar i mantindre 
les platges de la ciutat amb dos equips, 
en lloc de només un com es feia fins 
ara, i a més s'efectua la neteja diària-
ment en lloc de fer-ho en dies alterns.

Amb la compra d'aquesta maquinària, 
l'Ajuntament compta amb dos tractors 
amb les seues respectives màquines 
despedregadores per a l’ús en els are-
nals, amb les quals es pot garbellar, 
airejar i aplanar l'arena.

Aquesta nova inversió municipal per-
met als operaris municipals treballar 
alhora amb dos tractors, cadascun 
d’ells amb la respectiva maquinària, 
doblant l'extensió de terreny sobre la 
qual es pot actuar.

Amb les màquines s'agrana tota l'ex-
tensió de platges diàriament. El procés 
comença amb l'ús de les despedre-
gadores, que garbellen les pedres de 
major grandària passant-les a través 
d’un sedàs per a, posteriorment, airejar 
i aplanar l'arena.

L'ampliació del servei amb aquests 
tractors, han destacat Aparisi i Molina, 
“millora considerablement, i cada dia, 
l'estat dels arenals de Borriana, fet que 
redundarà en l'aposta de l'Ajuntament 
per unes platges de la màxima qualitat 
per a un turisme exigent”. 

PLATGES



El dron de salvament s'estrena els primers 
dies amb un rescat a les platges de Borriana

El servei municipal de Salvament en Platges ha hagut d'intervindre en el rescat d'un 
banyista en dificultats

El dron, que ha començat a volar sobre els arenals borrianencs en agost, és un projecte 
pilot fruit de la col·laboració entre l’Ajuntament i la Generalitat

E l servei de Salvament en Plat-
ges de l'Ajuntament ha hagut 
d'intervindre en el rescat d'un 

banyista en dificultats. Els fets van 
succeir sobre les 13 hores del dijous 
19 d’agost entre les platges de la Mal-
va-rosa i el Grau, quan es va detectar 
una persona amb un flotador que es 
trobava allunyada de la zona de bany, 
en zona de navegació, i que tenia difi-
cultats per a guanyar la costa.

Aquest tipus d’accions de rescat són 
habituals per als serveis de salvament, 
però en aquesta ocasió s'ha donat una 
nova circumstància: en l'emergència 
ha intervingut un dron del servei de 
rescat recentment implantat per la 
Generalitat Valenciana en col·laboració 
amb l'Ajuntament de Borriana.

Ha sigut la primera vegada que un 
dron intervé en el rescat d'un banyista 
a les platges del municipi. En aquest 
cas, l'aparell, que destaca per la ràpi-
da resposta, en un minut s’ha enlairat 
i ha aconseguit arribar a la posició del 
banyista prop del Grau, i ha pogut com-
provar que es trobava bé i que la seua 
flotabilitat no estava compromesa, 
per la qual cosa no ha sigut necessari 
desplegar els salvavides amb què està 
equipat, sinó que l'aparell simplement 
ha mantingut la seua posició per a ori-
entar els mitjans que es dirigien al lloc, 
per a garantir el control visual de la 
persona durant tota l'emergència.

Instants després de comprovar la si-
tuació d'aquesta persona, arribava al 
lloc una moto aquàtica del servei de 
salvament i socorrisme, que ha sigut 
finalment qui ha ajudat el banyista a 
tornar a una zona segura.

Amb la implementació d'aquesta tec-
nologia, complementària als mitjans 
tradicionals de socorrisme, el bany 

és una activitat més segura, com han 
pogut comprovar els diversos testi-
monis que es trobaven pels voltants 
i que s'han vist sorpresos per la mo-
bilització d'aquests mitjans i l'eficàcia 
amb què s'han coordinat, malgrat ha-
ver-se instaurat el servei aquella ma-
teixa setmana.

Per la seua banda, des de la Policia 
Local adverteixen que encara amb l'ús 
d'aquests nous mitjans per a millorar 
la seguretat, cal recordar als usuaris de 
les platges que el millor recurs és «la 
pròpia prudència, que ha de guiar els 
banyistes sempre que es troben en un 
mitjà tan canviant com la mar”. 

Per la qual cosa indiquen que és “im-
prescindible” seguir les indicacions del 
personal de salvament i socorrisme, 
així com de la Policia Local, i respec-
tar sempre les normes de bany. “No-
més així podrem aconseguir entre 

tots unes platges realment segures”, 
subratllen els responsables dels cos-
sos de seguretat.

PROJECTE PILOT
Borriana és un dels 10 municipis en 
què la Generalitat ha implantat el pro-
grama pilot d'ús de drons per a dismi-
nuir els ofegaments a les platges va-
lencianes.

A través d'un conveni signat entre 
l'Ajuntament i l'administració auto-
nòmica, s'ha posat en marxa aquest 
instrument, que s'utilitza de manera 
coordinada amb els serveis de salva-
ment i socorrisme.

Entre les funcions que poden complir 
aquestes naus no tripulades està la de 
suport a la vigilància de la zona de bany 
i la de realitzar llançaments de flota-
dors a banyistes en risc.
Fotos cortesia ALVOL Drone Solution

PLATGES
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Els 14 oficials i 88 peons han realitzat durant el mes d’agost els treballs de neteja, 
adequació o millora de diferents punts del terme municipal

Per a dur a terme aquestes contractacions a la ciutat, el Servei Públic d'Ocupació Estatal 
destina un total de 217.395 euros

Un centenar de persones desocupades del 
sector agrícola són contractades a través 

del programa d'Ocupació Agrària del SEPE

Durant el mes d’agost, un total 
de 102 persones desocupades 
que realitzen durant l'any tre-

balls exclusivament agrícoles, han tre-
ballat a Borriana a través del programa 
d'Ocupació Agrària del Servei Públic 
d'Ocupació Estatal (SEPE), gràcies a la 
labor de la regidoria de Polítiques Ac-
tives d'Ocupació i de l'Agència d'Ocu-
pació i Desenvolupament Local (AEDL) 
municipal.

Les persones contractades a Borria-
na aquest estiu, 14 oficials i 88 peons, 
han realitzat durant un mes, fins al 3 de 
setembre, els treballs de neteja, ade-
quació o millora de diferents punts del 
terme municipal.

Els contractes, ha explicat la regidora 
de Polítiques Actives d'Ocupació, Es-
ther Meneu, van destinats a persones 
desocupades del règim especial agrari 
que realitzen el seu treball durant l'any 
en tasques exclusivament agrícoles, 

amb la finalitat de disminuir l'atur que 
es produeix en el sector agrícola durant 
aquesta part de l'any amb motiu del fi-
nal de la campanya de la taronja.

Per a dur a terme aquestes contractaci-
ons a la ciutat Borriana, el Servei Públic 
d'Ocupació Estatal destina un total de 
217.395 euros. Sobre aquest tema, Es-
ther Meneu ha manifestat que, un any 
més, “hem volgut aconseguir el major 
nombre possible de persones contrac-
tades durant l'estiu a través del cone-
gut popularment com a paro agrícola, 
ja que precisament és aquest sector el 
que habitualment viu el pitjor moment 
laboral de l'any en el període estival”.

Per això ha valorat que les més de cent 
persones que han realitzat els treballs 
durant aquest estiu de 2021 són “una 
bona notícia tant per a les persones 
contractades, que han pogut rebre un 
sou mensual durant aquest període, 
com per al municipi, pels beneficis 

que suposen els treballs que desen-
volupen en diferents punts del terme 
municipal”.

Els treballs, dividits en 4 memòries, 
contemplaven dos tipus d'actuaci-
ons diferents, la primera basada en 
el condicionament i la neteja de ca-
mins rurals, entre altres el camí de la 
Pedrera, el camí Cedre, camí Vora riu 
i molts altres. La segona interven-
ció prevista és de condicionament i 
neteja d'espais naturals i paratges 
d'interès patrimonial, a l'entorn de la 
Torre de Carabona, els Horts d'oci i el 
Clot de la Mare de Déu.

Per part seua, el regidor de Serveis Pú-
blics, Vicent Aparisi, ha volgut “agrair el 
treball de coordinació entre les dos re-
gidories i dels treballadors del departa-
ment de Via Pública, per a analitzar les 
principals necessitats que podien co-
brir aquest any els més de 100 treba-
lladors i treballadores durant l'estiu”.

Ocupació



L'Avantprojecte d'actuació en el Clot 
inclou la regeneració de l'ullal que existia 
en la capçalera i la creació d'una aula de 

naturalesa oberta
A més de la creació d'una àrea recreativa, la restauració forestal amb l'eliminació de 

vegetació invasora i la plantació d'autòctona, entre altres propostes

E l govern municipal de Borriana va 
presentar en la Junta de Protec-
ció del Paratge Natural Municipal 

del Clot de la Mare de Déu l'avantpro-
jecte d'actuació en el Paratge amb el fi-
nançament dels Fons Feder, que inclou 
entre altres actuacions la regeneració 
de l'ullal que existia en la capçalera i la 
creació d'una aula de naturalesa ober-
ta.

Es tracta, segons ha explicat el regidor 
de Sostenibilitat Mediambiental, Bruno 
Arnandis, d'un projecte bàsic redactat 
per la Fundació Limne que contempla, 
a més, la creació d'una àrea recreativa, 
la restauració forestal amb elimina-
ció de plantes invasores i la plantació 
d'autòctones, així com la millora de la 
senyalització i dels camins.

Respecte a la recuperació de l'antic 
meandre que en el seu moment va ser 
terraplenat per a augmentar la super-
fície agrícola, actualment improduc-
tiva, Arnandis ha explicat que amb la 
restauració el consistori es proposa 
“recuperar una topografia més pròxi-
ma a l'original, adaptada a les dinàmi-
ques del riu”, amb l'objectiu de “alleujar 
problemes d'erosió i inundacions, crear 
hàbitat, recuperar els processos na-
turals i recuperar un paisatge natural 
pràcticament desaparegut al litoral”.

Quant a la proposta de creació d'una 
Aula Natura oberta, segons ha indicat 
el regidor de l'àrea, la proposta passa 
per situar-la en l'espai principal de la 
Torre de la Mar, amb un concepte d'ex-
posicions obertes i amb la perspectiva 
de futur de crear dos espais més.

En l'àrea Recreativa Multiusos, ha ex-
plicat Arnandis, es proposa la cons-
trucció d'una àmplia zona, emplaçada 

després del meandre, que conjugue 
l'educació ambiental, el descans, la 
socialització i l’esport. De manera que 
comptaria amb espais de berenador i 
descans, de jocs i educació mediambi-
ental, d'observació d'aus i, en general, 
de fauna i paisatge, i també amb àrees 
d'exercicis per a majors i joves vinculat 
a l'itinerari accessible.

Sobre les actuacions en l'adequació 
de camins, es planteja centrar els es-
forços en la creació de noves sendes a 
l'entorn de l'àrea recreativa, adaptades 
a les persones amb mobilitat reduïda, i 
la millora de la senyalització, que actu-
alment no compleix la normativa quant 
a materials, tipografia, imatge, etc.

Les actuacions del bosc de ribera que 
es plantegen en el pla bàsic són de 

continuïtat a les realitzades fins ara, 
en la primera línia de ribera i en les no-
ves àrees que es crearan, centrades 
en la retirada de vegetació invasora, 
eliminació de canyes, d'acàcies falses, 
de bambú de lligabosc japonès, entre 
d’altres.

Finalment, Bruno Arnandis ha asse-
nyalat que els passos a seguir en els 
pròxims mesos amb aquesta proposta 
de Pla Bàsic d'Actuacions es resumei-
xen en la recollida i adaptació de les es-
menes i propostes que es deriven de la 
Junta Protectora, la presentació de la 
proposta final amb la memòria, pres-
supost, annexos i plans, i la tramitació 
de les autoritzacions pertinents davant 
dels organismes competents de conca 
i ambiental. 

MEDI AMBIENT
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Nova campanya per a la conservació 
de les tortugues autòctones en el Clot 

de la Mare de Déu
El projecte vol solucionar els problemes provocats per l'abandonament d'espècies invasores

El seguiment, que es du a terme de manera anual des de 2014, s'amplia enguany a noves 
zones, en diferents séquies del municipi i en altres ecosistemes d'aigua dolça

L ’Ajuntament va iniciar en agost una nova campanya 
del seu projecte de ciència ciutadana per a l'estudi i la 
conservació de les tortugues autòctones que habiten 

el Paratge Natural Municipal del Clot de la Mare de Déu, la 
tortuga d'estany (Emys orbicularis) i la tortuga de rierol o 
leprosa (Mauremys leprosa), i solucionar els problemes pro-
vocats per l'abandonament d'espècies invasores, segons va 
anunciar el regidor delegat de Sostenibilitat Mediambiental, 
Bruno Arnandis.

Les dos espècies, ha recordat, estan protegides i compten 
amb presència en el municipi, malgrat que les seues pobla-
cions es veuen afectades per l'abandonament incontrolat de 
tortugues americanes o asiàtiques, que són molt populars 
per les dimensions reduïdes, el baix preu i la poca atenció 
que requereixen.

Des de l'àrea municipal de Sostenibilitat Ambiental, el regi-
dor Bruno Arnandis ha destacat la importància que la ciu-
tadania conega “la prohibició d'alliberar animals exòtics en 
espais naturals”, i també que si alguna persona vol desfer-se 
de la seua tortuga exòtica “ha de telefonar al 112 perquè li 
indiquen què ha de fer o el posaran en contacte amb l'agent 
mediambiental de la zona”.

Sobre les tortugues invasores, ha afegit que poques perso-
nes saben que aquestes espècies de tortugues “creixen fins 
als 30 centímetres i que augmentaran les seues necessitats 
alimentàries i d'espai, i també la seua agressivitat”. Tot això, 

unit a la llarga longevitat, “origina que en les últimes dècades 
s'haja observat un abandonament continu i massiu d'aques-
tes tortugues en els nostres rius i aiguamolls”, la qual cosa 
s'ha convertit en “una greu amenaça per al medi ambient 
peninsular”.

RETIRADA DE LES INVASORES
Durant la campanya, que s'allargarà fins a la tardor, es rea-
litzarà un cens amb paranys de les espècies autòctones per 
a vore el seu estat de conservació i estimar la densitat. Les 
invasores que es capturen, per una altra banda, es lliuraran 
al Centre de Recuperació de Fauna de la Conselleria.

Estudis anteriors de la Fundació Limne, entitat que du a 
terme la campanya, mostren que “l’eliminació d’espècies 
invasores, sumat a la realització d'activitats d'educació am-
biental enfocades al públic escolar, han generat una major 
conscienciació ciutadana i un menor nombre d'invasores en 
el Paratge, la qual cosa redunda en benefici de les espècies 
autòctones que semblen estar recuperant-se en les últimes 
anualitats”.

El seguiment, que es du a terme de manera anual des de 
2014, han informat, s'ha ampliat enguany a noves zones, 
amb l’estudi de les poblacions de tortugues autòctones i 
invasores en diferents séquies del municipi i en altres eco-
sistemes d'aigua dolça.

MEDI AMBIENT



Tancar al trànsit el Pla els caps de setmana, convertir en zona de vianants els carrers 
del centre, rutes per als vianants i escolars i alternatives de pàrquings intermodals, són 

algunes de les propostes incloses en el projecte

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 
(PMUS) de Borriana rep l'Informe 

Ambiental i Territorial Estratègic favorable 
de la Generalitat Valenciana

L 'esborrany del Pla de Mobilitat 
Urbana Sostenible (PMUS) de 
Borriana ha rebut l’informe Am-

biental i Territorial Estratègic favorable 
de la Generalitat Valenciana, segons 
ha anunciat el regidor d'Ordenació del 
Territori i Sostenibilitat Mediambiental, 
Bruno Arnandis, el qual ha mostrat la 
seua satisfacció perquè suposa “poder 
continuar amb la redacció definitiva 
per a l’aprovació i la implementació”.

Es tracta, ha explicat, d'un projecte que 
forma part de l'Estratègia Edusi, cofi-
nançada en un 50% per la Unió Europea 
amb fons Feder en el marc del Progra-
ma operatiu de creixement sostenible 
2014-2020, que arreplega un conjunt 
d'actuacions amb l'objectiu de “millo-
rar l'accessibilitat de les zones urbanes 
i oferir una mobilitat i un transport sos-
tenible i d'alta qualitat”.

Tancar al trànsit la zona del Pla els caps 
de setmana, convertir en zona de via-
nants els carrers del centre, rutes per 
als vianants i escolars, i alternatives 
de pàrquings intermodals són algunes 
de les propostes contemplades per 
l'empresa Engitec, encarregada de la 

redacció del projecte després dels re-
sultats del diagnòstic realitzat al mu-
nicipi per a la redacció del PMUS.

A més, entre els suggeriments del 
PMUS extrets de l’anàlisi de la mobi-
litat realitzat en la població, Bruno Ar-
nandis ha destacat la que planteja tan-
car al trànsit els caps de setmana el Pla 
perquè siga per als vianants i, a més, 
convertir en zona de vianants altres 
carrers del centre, entre els quals tro-
bem el Racó de l’Abadia, Sant Cristòfol, 
els Placetes, Comunitat de Regants, 
del Forn de la Vila, Vicent Forner, del 
Salvador, entre d’altres.

Les principals raons per a la conver-
sió en zona de vianants, segons ha 
explicat el regidor de l'àrea, serien “la 
millora dels itineraris a peu per a les 
persones i de la trama urbana i crear 
un punt d'atracció i de dinamisme co-
mercial, a més de reduir els nivells de 
contaminació”.

Per a pal·liar la falta d'estacionaments 
i com a alternativa a la conversió en 
zona de vianants de carrers es propo-
sen pàrquings intermodals que hauran 
de tindre, entre altres característiques, 

“capacitat per a contindre el nombre 
necessari de vehicles, situar-se estra-
tègicament en cada corredor d'entrada 
a la ciutat i tindre un disseny que faci-
lite l'accés i l’eixida cap a les avingudes 
principals”.

Una altra de les propostes contem-
plades és la creació de rutes escolars, 
imprescindible per a fomentar l'auto-
nomia i la mobilitat per als vianants 
escolars, i garantir la seguretat viària 
en tots els mitjans de transport. Cada 
ruta tindrà les seues parades on els 
escolars acudiran en l'horari establert 
i estaran senyalitzades amb senyalit-
zació vertical.

Amb això, ha assegurat Arnandis, es 
pretén “millorar la qualitat de vida de 
les persones i recuperar els espais 
públics per a les persones, millorar la 
seguretat viària i combatre la sinistra-
litat” i, també,” adequar l'accessibilitat 
a serveis, usos urbans i equipaments 
per a tots els col·lectius”.

Al mateix temps, amb el Pla es vol im-
pulsar i incentivar els vehicles menys 
contaminants i fomentar l'ús d'energi-
es netes i renovables, “amb l’aplicació 
de les noves tecnologies en la gestió 
de la mobilitat i la reducció les emis-
sions de gasos contaminants, el nivell 
de soroll i el consum energètic basat en 
combustibles fòssils”, ha precisat.

Per a la realització del diagnòstic de 
l'estudi de mobilitat urbana de la ciu-
tat es va sol·licitar la col·laboració de la 
ciutadania amb el propòsit que fora “el 
més precís possible i poguera respon-
dre a les necessitats reals dels veïns i 
les veïnes, així com reforçar els punts 
forts i resoldre les deficiències”. 

Urbanisme
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El 49,10% de les respostes han sigut aportades per dones, la franja d'edat majoritària és de 31 a 
45 anys, i quasi el 90% de participants tenen com a lloc de residència Borriana

L'elaboració de l'estudi i diagnòstic sobre la millora i condicionament del Parc Urbà de l’Arenal 
està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder)

558 persones participen en les enquestes 
per al disseny del Parc de l’Arenal

La fase de participació ciutadana 
oberta per l'Ajuntament de Bor-
riana per a l'elaboració de l'estu-

di-diagnòstic sobre la millora i condi-
cionament del Parc Urbà de l'Arenal ha 
finalitzat amb una àmplia aportació, si 
s'ha de jutjar pel resultat de les enques-
tes, ja que s'han registrat 558 respos-
tes, de les quals únicament 10 han sigut 
realitzades de forma presencial.

L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep 
Safont, ha donat a conèixer un avanç 
de la participació ciutadana en aquest 
projecte i ha manifestat la seua sa-
tisfacció per la “gran contribució dels 
borrianencs i les borrianenques”, i per-
què el gran nombre de respostes “és 
molt representatiu per a una població 
com la de Borriana, que dona un marge 
d'error del 5%”, la qual cosa demostra 
la “importància i transcendència que té 
el Parc Arenal per al futur de la ciutat”.

Sobre aquest tema, ha assegurat que 
les apreciacions i estimacions extre-

tes del procés participatiu “són molt 
valorades i seran considerades en la 
redacció i l'elaboració de l'estudi, ja 
que serviran de base perquè el projecte 
oferisca una reordenació i un disseny 
urbà que prioritze els usos socials i 
ambientals d'aquest espai estratègic 
de la ciutat”.

Cal recordar que la iniciativa, cofinan-
çada pel Fons Europeu de Desenvo-
lupament Regional (Feder), ha sigut 
encarregada per l'Ajuntament a El 
Fabricante de Espheras Coop. V, per a 
planificar les millores que el consistori 
vol impulsar en el marc de l'Estratègia 
de Desenvolupament Urbà Sostenible 
de Borriana (Edusi).

En una primera valoració sobre les 
aportacions realitzades, l'alcaldes-
sa ha destacat com a imatge general 
obtinguda la d'un gran parc, un entorn 
el més natural possible i amb usos di-
versos, a pesar que algunes persones 
no rebutgen la possibilitat de fer hotels 

sempre que l'aspecte majoritari siga el 
d’un gran parc.

Així, des del punt de vista mediam-
biental, majoritàriament la ciutada-
nia aposta per “la renaturalització de 
l'àrea, per a la creació d'un gran bosc 
mediterrani que imaginen com el pul-
mó verd de la ciutat, com una reserva 
ambiental amb fauna i flora autòcto-
nes on poder gaudir de la naturalesa”. 
Apunten a més, la necessitat de millo-
rar la protecció de la microreserva du-
nar i la possibilitat de crear una micro-
reserva marina.

Igualment, Maria Josep Safont ha as-
senyalat que en qüestions de condi-
cions d'urbanització i qualitat espacial 
expressen fonamentalment la neces-
sitat d'arbratge que aporte ombra, 
lavabos, fonts i unes solucions d'espai 
públic de qualitat.

Els suggeriments més repetits quant 
a la restauració, segons ha subratllat 
l'alcaldessa, en síntesi tenen a veure 

PARC ARENAL



amb el fet que l'arenal es concep com 
un lloc per a l'oci i la restauració amb 
observacions quant a “la necessitat 
d'ordenar aquest ús perquè funcione 
tot l'any i que cuide la pròpia imatge, 
i també s'expressa l'opinió contrària a 
situar xiringuitos en l'arena”.

Sobre aquest últim aspecte, ha apun-
tat Safont, proposen també la utilitza-
ció de concessions d'infraestructures 
executades per l'Ajuntament per a 
aconseguir una efectiva implantació 
unitària i de qualitat i, com a alternati-
va, la proposta de crear una normativa 
esteticoconstructiva per a xiringuitos 
i construccions similars. Les opinions 
sobre el festival Arenal Sound són con-
tràries a la seua celebració en l'espai de 
l'Arenal.

Les propostes del passeig Marítim van 
dirigides a fer del passeig l'eix verte-
brador entre el Clot i el Port i a la re-
novació d'aquest espai amb millors 
condicions d'urbanització i ordenació 
d'usos al seu voltant. En diverses oca-
sions s'aposta per realitzar aparca-
ments amb tarifa, a més de proposar 
que tinguen ombra, que paisatgística-
ment queden integrats, ordenats i ben 
dimensionats.

Per a la mobilitat es reivindica que el 
disseny siga adequat per a tota clas-
se de públics incloent persones amb 

discapacitat i proposen la millora del 
carril bici, la creació de camins per als 
vianants que connecten el litoral i, fins 
i tot, la inclusió de camins de terra. En 
el sentit de l'allotjament i càmping les 
propostes són realitzar un aparca-
ment de caravanes, un alberg munici-
pal i un càmping en l'avinguda Canyada 
Blanch.

Paral·lelament, molts dels comenta-
ris imaginen l'arenal com un lloc on 
poder realitzar esport en general i en 
particular se citen tot tipus d'esports 
vinculats amb la mar, bàsquet, futbol, 
ping-pong, skate park, rocòdroms o 
pistes multiesportives.

PERFIL DELS PARTICIPANTS
L'enquesta va estar disponible del 3 
de juny al 31 de juliol de 2021, tant de 
forma telemàtica, a través de la pàgina 
web del projecte (parcarenal.particip.
es), com de forma presencial en la seu 
de l'Ajuntament i en el Centre Muni-
cipal de Cultura la Mercè. Amb 558 
respostes registrades, el 49,10% de 
les respostes han sigut aportades per 
dones mentre que les d'homes arriben 
al 46,06%, l’1,08% s'identifica com un 
altre i el 3,76% ha preferit no contestar.

S'han registrat respostes en totes les 
franges d'edat, si bé les que confor-
men el gruix es troben entre els 31 i 

els 45 anys (44,49%) i de 46 a 64 anys 
(36,58%). Quasi el 90% dels participants 
tenen com a lloc de residència Borri-
ana, i són lleugerament superiors les 
respostes registrades per població re-
sident en el nucli principal (46,75%) en 
comparació amb la població resident 
al Port, Malva-rosa i Grau (42,73%). El 
10% restant es reparteix entre habi-
tants d'altres municipis de la província 
de Castelló, de la Comunitat Valencia-
na, de la resta d'Espanya i de residents 
en altres països europeus. Més del 90% 
de participants visita l'Arenal durant 
tot l'any, enfront del 8% que ho fa úni-
cament en temporada estival.

CONFLICTES ACTUALS
Els principals conflictes en matèria 
ambiental assenyalats per les per-
sones participants són els relatius al 
manteniment de les séquies (58,78%) 
i la falta de vegetació (57,89%). A con-
tinuació, entre el 30% i el 40% de les 
persones enquestades marquen els 
problemes provocats pel pas incon-
trolat, les superfícies pavimentades 
com l'esplanada del mercat i les con-
dicions de protecció de la microreser-
va. Al voltant del 20% de les respostes 
incideixen en la vegetació no adequada 
per a l'ecosistema litoral, problemes 
d'inundabilitat, i les instal·lacions dels 
xiringuitos.

PARC ARENAL
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L’Arenilla participa en el 61è Festival Mundial 
de Folklore de Montréjeau (França)

El Grup de Danses Tradicionals 
l’Arenilla de Borriana es va des-
plaçar a Montréjeau (França) per 

a participar en la 61a edició del seu 
prestigiós Festival Mundial de Folklore 
- Folkolor, que es va celebrar del 13 al 
16 d’agost en aquella bonica localitat 
occitana.

A més de la participació de l’agrupa-
ció borrianenca, el festival va comptar 
amb la presència d’altres grups fran-
cesos procedents de Bias, Niça, Bag-
nères-de-Luchon i dos grups de Mon-
tréjeau. La situació sanitària actual va 
fer que la representació internacional 
quedara reduïda a causa de les estric-
tes mesures sanitàries vigents.

Durant els dies del festival, el grup 
l’Arenilla va poder mostrar la música 
i balls tradicionals valencians a través 

de les diferents actuacions als carrers i 
places de Montréjeau i la localitat veïna 
de Gourdan-Polignan.

Aquesta és la segona vegada que el Grup 
de Danses l’Arenilla representa Borriana 

a França, i també ha representat la nos-
tra ciutat en els festivals internacionals 
del País Basc, Bèlgica, Anglaterra, Eslo-
vènia, Croàcia, Lituània, el Canadà, dos 
voltes a Itàlia i sis a Portugal. 

Rubén Sánchez, joven promesa del Baile 
Deportivo

Rubén Sánchez Monserrat, na-
tural de Burriana y nacido el 3 
de abril de 2012, cursará 4º 

de primaria durante el curso 2021-
2022 en el CEIP Penyagolosa, que 
combinará con 3º curso en el Con-
servatori Elemental de música Abel 
Mus de Borriana en la sección de vi-
ento, instrumento trompa. También 
en 2021-2022 entrará a formar 
parte del grupo de los noveles de la 
prestigiosa Banda Jove de l’Agrupa-
ció Filharmònica Borrianenca.

Rubén decidió iniciarse en la práctica 
del Baile Deportivo de Competición 
Standard y Latinos en abril de 2018, 
con tan solo 6 años. El 17 de febrero 
de 2020 participó en el trofeo Malvar-
rosa-Valencia consiguiendo junto a su 
pareja de baile Nayla Eva Gusset el 1º 
Puesto Juvenil I Categoría F Stan-
dard. (Bailes Vals Inglés y Tango). La 
pandemia del coronavirus y las me-

didas sanitarias tomadas para prevenir 
el contagio obligaron a interrumpir las 
competiciones que se retomaron el 11 
de octubre 2020 en el VI trofeo ciudad 
de Alicante donde consiguieron la 1º 
Posición en Juvenil I T2 Modalidad 
Combinada (Bailes Vals Inglés, Tango, 
Samba y Chacha). Tras diversos trofe-
os nacionales la joven pareja en enero 
2021 promocionó a la categoría T1 y 
el 20 de marzo 2021 a la Categoría C, 
máximo nivel para su grupo, Juvenil I.

11/10/2020 Alicante 3º Campe-
onato España 10 Bailes. (Bai-

les Vals Inglés, Tango, Samba y 
Chacha).

11/10/2020 Alicante Campeones 
Comunidad Valenciana 10 Bailes. 
(Bailes Vals Inglés, Tango, Samba y 
Chacha).

12/10/2020 Alicante Subcampe-
ones Copa España Latinos. (Bailes 
Samba y Chacha).

20/03/2021 Alicante 6º Campeona-
to España Latinos. (Bailes Samba y 
Chacha).

05/06/2021 Manises Campeones 
Comunidad Valenciana Juvenil I 
Standard. (Bailes Vals Inglés, Tango)

06/06/2021 Manises Campeones 
Comunidad Valenciana Juvenil I La-
tinos. (Bailes Samba y Chacha).

26/06/2021 Alicante Subcampe-
ones de España Standard. (Bailes 
Vals Inglés, Tango y Quick Step).

PARTICIPACIÓ CIUTADANA



La nit del 14 d’agost es van poder contemplar les estreles des del passeig marítim o gaudir 
del concert de Calle Botica a la Torre de la Mar

Observació astronòmica i música en 
directe per a la nit de Sant Roc

Per a la celebració de Sant Roc, 
d'arrelada tradició festiva a Bor-
riana, enguany l'Ajuntament a 

través de la regidoria de Turisme va 
tornar a organitzar activitats especials 
i gratuïtes per a la nit del dissabte 14 
d'agost, i va proposar una experiència 
d'observació astronòmica nocturna en 
què es va poder contemplar amb un 
telescopi la Lluna, Mart i Saturn des de 
la platja de Borriana.

Una finestra a l'univers des d'una nit 
d'estiu a la mar de Borriana, a càrrec 
d'Amadeo Aznar d'Astronomia per a Tots 
i astrònom de l'Associació Valenciana 
d'Astronomia (AVA), amb què van xalar 
totes aquelles persones disposades a 
observar les estreles, a conèixer les prin-
cipals constel·lacions i, fins i tot, a atra-
par-les amb les càmeres fotogràfiques, 
amb l’aprenentatge de tècniques i con-
ceptes bàsics. L'activitat es va realitzar 
de 21.30h a 23.30h al passeig Marítim.

Paral·lelament, la Torre de la Mar va 
tornar a ser l'escenari de la música es-
tival la nit del dia 14 a les 22.30 hores, 
amb l'arribada de Calle Botica, grup fla-
menc originari de Huelva que fusiona 
el flamenc de les seues arrels amb els 
ritmes llatins i les bandes de la dèca-
da dels vuitanta. Les seues actuacions 
són sinònim d'èxit i diversió, ja que el 
repertori és d'allò més amè i s'adapten 
a qualsevol tipus d'esdeveniment.

SANT ROC
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S'impartirà un curs de nivell 2 després de la bona acollida que va tindre l'any passat el 
que es va impartir del primer nivell

La formació està organitzada per l'Ajuntament en col·laboració amb la Fundació 
Isonomia de la Universitat Jaume I

Les associacions es formaran per segon 
any en comunicació inclusiva i no sexista

L'Ajuntament i la Fundació Isono-
mia de la Universitat Jaume I han 
programat per segon any un curs 

de comunicació inclusiva i no sexista 
dirigit a les associacions de Borriana.

Després de l'interés mostrat per les 
associacions locals l'any passat, quan 
es va impartir el curs de nivell 1 sobre 
aquesta matèria, s'ha decidit continu-
ar enguany amb una formació de nivell 
2, a través d'una formació gratuïta de 
9 hores que oferirà eines i estratègies 
per a fomentar la comunicació inclusi-
va i lliure d'estereotips sexistes.

La regidora de l'àrea, Maria Romero, ha 
assegurat que “vista la bona resposta 
que van donar les associacions de la 
ciutat en l'anterior edició, la regidoria 
d'Igualtat ha decidit tornar a apostar 
per aquest curs, amb l’organització del 
nivell següent”.

Aquesta acció, com ha recordat Rome-
ro, “és possible gràcies al conveni anual 
subscrit entre l'Ajuntament i la Funda-
ció Isonomia, a través del qual s'arti-
culen nombroses activitats i projectes”.

El curs s'impartirà des del 30 de se-
tembre al 21 d'octubre, majoritària-
ment en línia a través de l'aula virtu-
al de la Fundació Isonomia, tot i que 
comptarà també amb una sessió pràc-
tica presencial.

Es tracta d'una activitat que, segons ha 
assegurat la regidora, pretén “fomen-
tar en la ciutadania el compromís amb 
la igualtat”, ja que “pretén reflexionar 
sobre les conseqüències del sistema 
de gènere en el llenguatge, per a de-
tectar els usos discriminatoris de la 
llengua, estudiant per què existeixen i 
com evitar-los”.

La formació constarà de tres parts: un 
bloc dedicat a la influència del siste-

ma sexe-gènere en el llenguatge i la 
comunicació, un altre sobre les con-
seqüències d'utilitzar un llenguatge 
sexista i l'ús del llenguatge inclusiu 
com a alternativa, i un últim bloc sobre 
el llenguatge com a instrument per a 
la igualtat.

A més, hi haurà una sessió pràctica 
amb què es pretén consolidar el que 
s’ha aprés en la teoria en contrast amb 
el que es comunica des de les associa-
cions participants. En finalitzar el curs 
s'atorgarà un certificat de participació 
expedit per la fundació, que és l'encar-
regada d'impartir la formació.

Les persones interessades es poden 
inscriure fins al 23 de setembre, envi-
ant nom, cognoms, DNI, correu elec-
trònic de contacte i associació a què es 
pertany al Departament d'Igualtat de 

l'Ajuntament de Borriana, per l'email 
igualtat@burriana.es o a través del 
telèfon 691674229.

L'any passat, 16 persones de 9 asso-
ciacions locals van poder rebre forma-
ció i orientació per a realitzar les seues 
comunicacions de manera inclusiva, 
és a dir, dirigint-se a tota la població i 
fugint, tant en el material gràfic com 
en l'escrit, dels estereotips sexistes i 
excloents cap a les minories.

En el curs de nivell 1 que es va impartir 
al 2021 van participar persones asso-
ciades a les entitats Futnet Burriana, 
club de futbol Sorinthule Football, AF-
DEM, associació de Veïns del Grau de 
Borriana, Fundació Diagrama, Centre 
Juvenil Salesià Porta Oberta, AMPA 
Cardenal Tarancón, AMPA Jaume I i 
Agrupament Escolta Borriana. 

IGUALTAT



La convocatòria d'ajudes per a la 
rehabilitació de façanes catalogades 

finalitza a l'octubre
El termini de presentació de sol·licituds finalitza l'1 d'octubre de 2021

Cada sol·licitud podrà ser subvencionada fins al 50% del pressupost protegible, fins a un 
màxim de 5.000 euros

La convocatòria d'ajudes per a la 
rehabilitació de façanes catalo-
gades a Borriana finalitza l'1 d'oc-

tubre. Cal recordar que l'Ajuntament 
ha convocat, per primera vegada i en 
règim de concurrència competitiva, les 
ajudes per a la pintura i rehabilitació de 
façanes catalogades en qualsevol em-
plaçament dins del terme municipal, a 
fi de fomentar i posar en valor el patri-
moni arquitectònic local.

Amb l'objectiu de consolidar o retornar a 
la façana de l'edifici l’estat físic correcte 
dels seus elements constructius, el con-
sistori destina enguany un pressupost 
que ascendeix a 25.000 euros, que po-
dria ser ampliat en funció de la deman-
da, i únicament admetrà una sol·licitud de 
subvenció per immoble cadastral. Cada 
sol·licitud podrà ser subvencionada fins 
al 50% del pressupost protegible, amb el 
límit màxim de 5.000 euros.

Segons estableixen les bases que re-
gulen la concessió de subvencions, les 
ajudes contemplades tindran la natu-
ralesa jurídica de subvencions públi-
ques i podran ser beneficiaris els pro-
pietaris i les comunitats de propietaris 
d'immobles amb façanes catalogades.

Per a concórrer a les ajudes, els immo-
bles hauran d'haver registrat l'informe 
d'avaluació de l'edifici (IEE) en l'admi-
nistració autonòmica, segons el model 
establit per la Conselleria d'Habitatge i 
Arquitectura Bioclimàtica.

El certificat d'eficiència energètica in-
clòs en el IEE per a la seua validació i 
obtenció de l'etiqueta energètica haurà 
d'estar registrat en la pàgina de l'IVA-
CE ( HYPERLINK "http://www.ivace.
es/"www.ivace.es).

No obstant això, només podran re-
alitzar-se les obres expressament 
autoritzades per llicència d'obres mu-

nicipal, i no podran obtindre subven-
ció les façanes dels edificis en què el 
tècnic redactor del IEE haja advertit, en 
l'acta corresponent, l'estat de "risc im-
minent", mentrimentres no es justifi-
que l'esmena d'aquesta circumstància.

Seran subvencionables les obres de 
façanes catalogades que s'ajusten a 
les característiques i determinacions 
tècniques descrites en les bases res-
pecte a la reparació de revestiment de 
paraments i pintura, i de rehabilitació, 
la finalitat de la qual siga consolidar o 
retornar a la façana de l'edifici l’estat fí-
sic correcte dels elements constructius 
i, en general, de seguretat, salubritat i 
adornament, sense pretendre alterar 
la seua configuració exterior.

Treballs que comprenen, a més del 
revestiment de paraments i pintura, 

la reparació o substitució de fusteria 
i serralleria, i la reposició d'elements 
parcialment desapareguts, que les se-
ues característiques exactes puguen 
ser fixades a partir del mateix edifici 
per repetició d'elements de balcons o 
elements ornamentals, o per reposició 
en continuïtat de cornises, impostes, 
balustrades, o per altres motius.

El termini de presentació de sol·licituds 
és des del 14 de maig fins a l'1 d'oc-
tubre de 2021, i podrà ser presencial, 
amb cita prèvia, o telemàtica, amb l’ús 
del tràmit ‘Instància General’ HYPER-
LINK "http://burriana.sedelectronica.
es/info"http://burriana.sedelectronica.
es/info o adjuntant el model norma-
litzat de sol·licitud que es pot obtindre 
en l'apartat de la seu electrònica de 
la pàgina web municipal HYPERLINK 
"https://burriana.sedelectronica.es/
board/"https://burriana.sedelectroni-
ca.es/board/

Les persones interessades poden dispo-
sar de més informació amb la consulta 
de les bases en www.burriana.es o po-
den dirigir-se als Serveis Tècnics munici-
pals de l'Ajuntament de Borriana. 

MODERNISME
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Música, art, dansa i teatre en la 
programació cultural fins a final d'any

L'Ajuntament ha donat a conèixer 
part de la programació cultural 
que arrancarà l'últim quadrimes-

tre de l'any, en la qual es concentren 
més de 40 activitats entre música, art, 
teatre i dansa, amb artistes de refe-
rència en cadascun d'aquests àmbits.

Així, Lolita Flores, el Rèquiem de Mo-
zart, el Ballet de Moscou, la bailaora 
Macarena Ramírez, Minerva Moliner 
o l'exposició de Playmobil Universal 
seran alguns dels plats forts de la 
programació d'aquesta tardor-hivern 
de 2021.

L'edil de Cultura, Vicent Granel, ha ex-
plicat que “hem programat activitats 
per a tots els públics amb artistes de 
primer nivell que es podran vore en els 
escenaris dels diferents centres cultu-
rals de la ciutat, i sempre a preus asse-
quibles perquè qualsevol persona puga 
gaudir d'ells”.

TEATRE
En el àmbit teatral, Lolita Flores esta-
rà acompanyada de Luis Mottola en 
l'obra de teatre Llévame hasta el cielo 
de Nacho Llorente, que es representa-
rà el 31 d'octubre al Teatre Payà. 

A més, el monologuista Javi Sancho 
presentarà l'1 d'octubre Del deporte 
también se sale i el musical Wicked, de 

Backstage Produccions també tornarà 
per al 24 i 26 de setembre al Payà.

Per la seua banda, les obres infantils 3 
Cambrers, La princesa Jijerónima, La fa-
llera Calavera i Cada racó té el seu conte 
del narrador Felip Kervarek ompliran 
els divendres del mes de novembre el 
CMC la Mercè.

CONCERTS I DANSA
En l'apartat musical, cal destacar la 
visita del Ballet de Moscou amb El llac 
dels cignes de Tchaikovsky l'11 de de-
sembre, i la de l’Orfeó Universitari de 
València, que interpretarà el Rèquiem 
de Mozart en el Teatre Payà el 24 d'oc-
tubre. Aquest concert, emmarcat dins 
del Memorial Fandos, permetrà escol-
tar la coneguda obra en les veus d'un 
gran cor.

També en l'apartat musical, Minerva 
Moliner oferirà Visca l’amor el pròxim 
12 de desembre, i Rosario la Tremen-
dita arribarà al Payà el 27 de novem-
bre amb la seua fusió de flamenc i rock, 
mentre que el borrianenc Juanma Gar-
cía presentarà el 29 d'octubre l’últim 
treball Tempesta.

Per part seua, la banda castellonen-
ca Petit Malament farà un concert el 
pròxim 10 de desembre per a presen-
tar Páramo a l'Auditori Juan Varea, que 

també rebrà al pianista David Lao el 
pròxim 7 de novembre. I, per als més 
xicotets, el 23 d'octubre serà el torn de 
Ramonets, a la Mercè.

En dansa, visitarà Borriana la bailaora 
Macarena Ramírez, guanyadora del 
programa Dance de Televisió Espa-
nyola, que portarà el seu ball flamenc 
al Payà el pròxim 12 de novembre. 
Amb ella se sumen a la programació 
els altres plats forts, que vindran amb 
les companyies de dansa contemporà-
nia Cienfuegos Danza el 22 d'octubre 
i València Dancing Forward el 21 de 
novembre.

MOSTRES, EXPOSICIONS I JORNADES
En exposicions, torna després d'un any 
d'absència l'exposició de Playmobil 
Universal, que tant de públic va con-
gregar en la seua estrena, el pròxim 10 
de desembre. Igualment, a partir del 20 
d'octubre s'exposarà una mostra d'art 
contemporani de la col·lecció del MAC-
VAC de Vilafamés, i el 14 de novembre 
es presentarà el catàleg de l'exposició 
dels 75 anys de la reconstrucció del 
campanar, que s'acompanyarà amb 
un concert de Llorenç Barber.

Per part seua, les Jornades Medievals 
de la Reconquesta compliran el seu 
cinquè aniversari per a finals de se-
tembre, i la fira del llibre es muntarà 
com cada any del 21 al 23 d'octubre, 
a la Mercè.

NORMATIVA SANITÀRIA
Tots els espectacles i activitats de la 
programació de Cultura estan adap-
tats a la normativa sanitària vigent en 
el moment en què es realitze cadas-
cun d'ells i qualsevol canvi que es puga 
produir tant en la programació com en 
els horaris dels actes serà comunicat 
amb l'antelació suficient pels mitjans 
habituals en xarxes socials i en premsa.

En relació a la venda d'entrades, s'ini-
ciarà a mitjan mes de setembre, amb 
l'objectiu d'adaptar els aforaments a la 
mesures sanitàries pertinents per als 
mesos posteriors.

CULTURA



La setena edició de l’emac. torna als seus 
orígens i se celebrarà de l'11 al 13 de febrer

L'Ajuntament i l'organització del festival esperen que la de 2022 siga una edició de tornada a 
la normalitat després de la pandèmia

L’emac. ja té dates per a la setena 
edició, que se celebrarà de l'11 al 
13 de febrer de 2022 i tornarà a 

centrar tota la programació al CMC la 
Mercè.

Es tracta d'una edició que, com ha 
explicat el regidor de Cultura, Vicent 
Granel, “tant des de l'organització del 
festival com per part de l'Ajuntament 
esperem que siga la de la tornada a 

la normalitat després de dos anys de 
pandèmia”.

Des de l'organització, a més, s'ha in-
dicat que, si les condicions sanitàries 
ho permeten, l'esdeveniment cultural 
tornarà als seus orígens, amb horaris 
similars als de les edicions passades i 
amb el CMC la Mercè com a centre de 
tota l'activitat, amb concerts en l'esce-
nari Amfiteatre, en l’escenari emac, al 

jardí arqueològic, i en l'escenari Plaça, a 
la plaça de la Mercè.

L'organització de l'esdeveniment 
ja està treballant en el cartell tant 
en l’àmbit musical com en l’artístic 
d'aquesta setena edició, amb el qual 
s'espera tornar a sorprendre i aportar 
noves visions musicals al panorama 
cultural valencià. En aquest sentit, el 
cartell de l'apartat musical està pre-
vist que es done a conèixer el 13 de 
novembre.

L’emac. conjuga diferents esdeveni-
ments alhora, conjuminant una fira 
d'art amb programació musical tant 
en format concerts com amb ses-
sions de dj’s. Referent a això, des 
de l'organització de l’emac. de 2022 
s'ha anunciat també la convocatòria 
per a participar en l'apartat emac.art 
2022, que tindrà algunes novetats en 
aquesta edició.

En la convocatòria, que estarà oberta 
de l'1 de novembre al 23 de desembre, 
hi podran participar totes les modali-
tats artístiques, per a la qual cosa els 
interessats hauran d'enviar un correu 
electrònic a borrianaemacart@gmail.
com adjuntant un dossier de l'artista, 
una proposta expositiva i la motivació 
per a participar en l’emac.art.

emac
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El dibuixant borrianenc Pedro Cifuentes 
convertirà la història de Borriana en un còmic

El narrador gràfic estarà assessorat per l'historiador local Vicente Javier Perarnau 
per al guió i el procés de documentació

El primer volum, dels dos de què constarà l'obra, vorà la llum al febrer de 2022, 
coincidint amb les celebracions patronals de Sant Blai

Borriana serà una de les poques 
poblacions que comptarà l'any 
que ve amb una nova versió de 

la seua història, en aquesta ocasió en 
format còmic, i a través de la ploma 
d'un dels narradors gràfics més im-
portants del panorama estatal, el bor-
rianenc Pedro Cifuentes.

L'edil de Cultura, Vicent Granel, ha des-
tacat que “és una sort que Cifuentes 
treballe en un projecte com la història 
de Borriana, i que deixe la seua em-
premta perquè els més menuts, però 
també els adults, puguen descobrir 
una altra manera de conèixer la histò-
ria de la nostra població”.

El títol de la novel·la gràfica serà His-
tòria de Borriana en còmic i constarà de 
dos volums. El primer volum compren-
drà des de l'Antiguitat fins a 1850, i el 
segon des de 1850 fins a l'actualitat. 
El disseny i narrativa gràfica estarà a 
càrrec de Pedro Cifuentes i el guió i do-
cumentació serà a càrrec de l'histori-
ador, també borrianenc, Vicente Javier 
Perarnau.

Granel ha assegurat que Història de 
Borriana en còmic serà una obra que 
contarà la història de la ciutat en un 
sentit lineal seguint el reeixit, incon-
fusible, didàctic i divulgatiu estil de 
Cifuentes” i “agafant com a personat-
ges els protagonistes de la seua obra 
de referència Història de l'Art en Còmic 
editada per Desperta Ferro”. 

Així doncs, seran Maria, Tomàs, CPU, 
Isadora, Andrea, el gos Lómper i el Pro-
fe (l'alter ego de Cifuentes) els que vi-
sitaran cada època o fita històrica dels 
borrianencs, i explicaran al lector cada 
moment històric reeixit.

D'aquesta manera, explica Cifuentes, 
“en aquest recorregut trobarem perso-

natges històrics borrianencs, visitarem 
llocs emblemàtics de la ciutat i ens en-
dinsarem en les dades històriques dels 
monuments i edificis patrimonials més 
importants”.

Com ha indicat Granel, “tot això es pre-
sentarà amb les quasi infinites possi-
bilitats que ofereix el llenguatge de la 
història gràfica, la qual cosa afavorirà 
àmplies maneres de conèixer i reviure 
aquelles fites històriques tan impor-
tants per a la ciutat”.

L'edil de Cultura ha puntualitzat que 
“el caràcter de l'obra és eminentment 
divulgatiu i dirigit al públic en general 
i, especialment, a la gent més jove, ja 
que fa falta que siguen ells els qui més 
coneguen la nostra història, la salva-
guarden i la difonguen als que vindran 
en el futur. “Al mateix temps, també 
està pensada perquè els més majors 

puguen trobar detalls i aspectes que de 
ben segur recordaran, sobretot al se-
gon volum de l'obra”, ha indicat Granel.

El primer volum, en procés de creació, 
vorà la llum al febrer de 2022 coincidint 
amb les celebracions patronals de Sant 
Blai. El segon volum es publicarà en les 
mateixes dates de l'any 2023.

Pedro Cifuentes és professor de Cièn-
cies Socials a l'IES Jaume I de Borria-
na. A més, és dibuixant i guionista de 
còmics i pioner en portar els mètodes 
de la història gràfica a les aules. Per la 
seua trajectòria ha rebut el Premi Na-
cional d'Educació per al Desenvolupa-
ment, el premi al Professor Destacat i 
el de Materials Didàctics de la Genera-
litat Valenciana i el premi Cope Castelló 
d'Educació. Actualment, té obra publi-
cada en les editorials Desperta Ferro i 
Penguin Random House.

CULTURA



L’Ajuntament aconsegueix una ajuda del 
60% per a finançar el Pla Director de les 

Cases de Carabona
La Conselleria de Cultura ha aprovat una ajuda de més de 10.800 euros que sufragarà 

part del pla contractat per a la recuperació patrimonial

L’Ajuntament ha obtingut una sub-
venció de la Conselleria d’Educa-
ció, Cultura i Esport per a finançar 

el Pla Director de les Cases de Carabo-
na que s'ha encarregat per a recuperar 
el conjunt històric protegit.

L'edil de Cultura, Vicent Granel, ha mos-
trat la seua satisfacció per aconseguir 
“una ajuda que cobrirà el 60% de la in-
versió que el consistori tenia preparada 
per a sufragar el Pla Director de Re-
cuperació de la torre de Carabona i tot 
l’entorn i alleujarà el pagament que es 
realitzarà quan finalitzen els treballs”.

Així doncs, la Conselleria aportarà 
10.817,40 euros a través de les ajudes 
destinades a l'elaboració de catàlegs 
de protecció, la redacció de plans es-
pecials de protecció i de plans directors 
per a intervenció en béns d'interés cul-
tural de la Comunitat Valenciana.

La concessió d'aquesta subvenció, que 
té com a objecte ajudar a la millora de 
la infraestructura històrica i rural és 
“un suport important per a seguir en-
davant en la rehabilitació del patrimoni 
de la ciutat”, ha subratllat Granel.

El Pla Director, adjudicat a l'estudi El 
Fabricante de Espheras, compta amb 
un pressupost de 18.029 euros i un 
termini d'execució de sis mesos per a 
elaborar un document de gestió que 
servirà com a ferramenta i guia per a 
l'adequada documentació, investiga-
ció, protecció i restauració de la torre 
de Carabona i el seu entorn.

En aquests moments l'estudi està en 
procés d'elaboració i s'ha realitzat una 
neteja de tot l'entorn per a poder rea-
litzar un vol amb dron i, així, aconseguir 
radiografiar tots els edificis i tindre un 
pla detallat del conjunt històric.

Es tracta d'usar nous sistemes que pu-
guen ajudar a la remodelació de les ca-

ses annexes a la torre de Carabona, ja 
restaurada, la creació d'un Centre d'in-
terpretació de citricultura per al futur 
i la recuperació del jardí del tancat de 
Carabona per a convertir-lo en un jardí 
de varietats originals de taronja.

El Pla Director pretén recuperar tot el 
conjunt històric de les Cases de Ca-
rabona, situades al costat de la torre 
ja restaurada, per a convertir-les en un 
centre d'interpretació de la citricultura 
valenciana, segons ha anunciat l'edil de 
Patrimoni, que ha precisat que es tracta 
d’“una actuació decisiva de recuperació 
de patrimoni rural de la nostra ciutat”.

A més, el consistori té previst optar a 
ajudes d'altres administracions per a 
quan estiga finalitzat el Pla Director, 
com és el cas de les ajudes de l’1,5% 
cultural del Ministeri de Foment, les 
subvencions per a la conservació i pro-
tecció dels béns immobles de la Con-
selleria de Cultura, o les subvencions 
promogudes pels Programes Opera-
tius dels Fons Feder.

Aquest Pla Director de Protecció pre-
tén desenvolupar l'ordenació urba-
nística, patrimonial de l'àmbit BIC de 

la torre de Carabona, i definir els usos 
compatibles i les diferents fases d'ac-
tuació per a la recuperació i posada en 
ús del bé.

La redacció és necessària per a fer 
possible una gestió eficient de les dife-
rents fases en què es divideix la inter-
venció, de manera que aquestes fases 
tinguen coherència, independentment 
del moment d'execució o del tècnic que 
les realitze.

La torre de Carabona és una construc-
ció realitzada probablement durant el 
segle XII que se situa en un espai rural 
al sud-oest del nucli urbà de Borriana. 
Es tracta d'un edifici agrícola o resi-
dencial fortificat que, a causa de la sin-
gularitat i gran valor patrimonial, està 
protegida i compta amb una declaració 
de Bé d'Interés Cultural.

CULTURA
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Els dos camps van canviar el nom ara fa un any en homenatge als exfutbolistes 
internacionals, però els actes oficials d'inauguració van ser ajornats per la situació 

sanitària

Els actes oficials de canvi de denominació 
dels camps de futbol Planelles i Canós 

serà al desembre

La comissió organitzadora dels ac-
tes d'homenatge i inauguració de 
la nova denominació dels camps 

de futbol municipals ha plantejat de-
sembre com l’època més idònia per a 
realitzar-los, ja que la situació sanitària 
permet preveure una major normalitat 
en els pròxims mesos.

En setembre de l'any passat, a través 
d'un decret d'Alcaldia, amb l’adhesió de 
tots els grups polítics de la corporació 
i els clubs de futbol de la localitat, el 
camp de futbol municipal, conegut fins 
ara com San Fernando, va passar a de-
nominar-se ‘Camp de Futbol Joan Bap-
tista Planelles Marco’ i els camps de 
futbol del complex de Llombai, ‘Camps 
de Futbol Joan Manuel Canós Ferrer’, en 
homenatge a aquestes dos llegendes 
de l'esport local.

No obstant això, la situació sanitària va 
fer ajornar els actes oficials d'inaugura-
ció de la denominació i reconeixement 
als dos exfutbolistes, per la qual cosa 
es comença a perfilar desembre, i més 
concretament les dates festives de la 
Immaculada o Nadal, com a dates idò-
nies, amb una situació epidemiològica 
previsiblement més benigna, que per-
meta més seguretat per a l'organitza-
ció i un major aforament.

El regidor d'esports, Vicent Aparisi, ha 
explicat que l'objectiu dels actes és “ho-
menatjar aquests dos mítics esportistes, 
alhora que es dona a conéixer la nova de-
nominació als veïns i veïnes, per la qual 
cosa la instal·lació de la nova cartelleria es 
preveu per al proper mes de setembre”.

A més, com ha indicat Aparisi en la re-
unió es va tractar la importància que 

els antics excompanys de Planelles i 
Canós acudisquen a l'esdeveniment, 
que tindrà un aire festiu, i també es 
va acordar que es convidarà a su-
mar-se als clubs esportius pels quals 
van passar Planelles i Canós, com el 
CD Borriana, el CD Castelló, l'Elx CF, 
el València CF, el Reial Saragossa i el 
Reial Madrid.

Entre els actes prevists, s’ha proposat 
un torneig de veterans en el camp Joan 
B. Planelles i una competició de futbol 
base de categoria aleví en els camps 
Joan Manuel Canós.

En la comissió organitzadora participen 
tant l'Ajuntament com el Servei Munici-
pal d’Esports (SME), els clubs de futbol 
del municipi i diverses personalitats 
locals, com el periodista esportiu José 
Félix López.
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Ajudes per a esportistes d'elit i promeses 
esportives de 2021

L'Ajuntament destina 9.000 euros a sufragar la compra de material esportiu i els 
desplaçaments als entrenaments

L'Ajuntament ha convocat les aju-
des per a esportistes d'elit i pro-
meses esportives de 2021, i des-

tina 9.000 euros a sufragar la compra 
de material esportiu específic per a la 
realització de les seues modalitats i les 
despeses de desplaçament a les instal-
lacions d'entrenament.

El regidor de l'àrea, Vicent Aparisi, ha 
explicat que “Borriana és una ciutat 
molt unida a l'esport, raó per la qual 
l'Ajuntament contínua apostant un any 
més pel foment de l'activitat esporti-
va, des de la promoció inicial de l’esport 
com a activitat fins a l'esport professi-
onal, passant per l'esport base”.

“Aquest és un actiu de la ciutat que 
volem mantindre i cuidar”, ha indicat 
Aparisi, que ha explicat que aquestes 
subvencions es divideixen en dos cate-
gories, una per a esportistes d'elit i una 
altra per a promeses.

Per a la primera, les poden sol·lici-
tar esportistes d'elit dels nivells A, B i 
promoció, reconeguts en 2021 per la 
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport 
o pel Consell Superior d'Esports pels 
seus resultats durant l'any 2020.

D'altra banda, en la categoria de pro-
meses poden participar els que hagen 
participat almenys en un torneig o 
campionat internacional o nacional en 

la temporada passada, reconegut ofici-
alment per la seua federació esportiva.

Cal recordar que no es podran presen-
tar aquells esportistes que hagen ob-
tingut els seus èxits en un club espor-
tiu local que ja s'haguera presentat a la 
convocatòria de subvencions a entitats 
esportives locals.

Quant als criteris per a la concessió de 
la subvenció, es tindrà en compte el 
nivell de renda familiar. A més, per a 
la categoria d'elit es valora el reconei-
xement nacional o autonòmic, i per al 
cas de les promeses, sumen punts el 
nombre de participacions en campio-
nats nacionals.

Junta General de socios del Club de Tenis 
Burriana

El Club de Tenis Burriana celebró 
este verano su Junta General 
de Socios, donde la presidenta 

Mª Angeles Prado y su junta directi-
va presentaron el balance económi-
co “totalmente saneado y sin deuda 
alguna”, lo que les llena de “orgullo y 
alegría”.

Aprovechando la Junta, la presidenta 
y su junta, femenina en su totalidad, 
agradecieron a todos los socios, es-
cuela de tenis, empleados, alumna-
do y padres y madres de alumnos, “la 
constancia y el entusiasmo que han 
demostrado por el club y el deporte 
en este complicado tiempo de pan-
demia sanitaria”.

Asimismo valoraron el apoyo del 
Ayuntamiento y mostraron su dis-
posición a “abrir los brazos a nue-
vos futuros jugadores que pasen a 
formar parte de nuestra fantástica 
familia tenística”.
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Llegado el mes de septiembre comien-
za un nuevo curso escolar con ilusión 
renovada y nuevos proyectos como si 
empezase un nuevo año, así, los veci-
nos y vecinas de Borriana afrontamos 
el último tramo de 2021 con fuerza, 
esperanza y muchas ganas de salir de 
esta pesadilla que nos invadió hace 
casi dos años.

Al igual que arranca el curso escolar 
con las instalaciones preparadas y re-
novadas, con mejoras realizadas desde 
el Ayuntamiento como en el caso de la 
rehabilitación completa de las cubiertas 
del edificio de la Escoleta Infantil muni-
cipal, además de diversas reparaciones 
en diferentes colegios, también comien-
za el curso político con la confianza y 
seguridad de que pronto saldremos de 
esta situación pandémica y, por ello, los 
socialistas seguimos trabajando en la 
mejora y el progreso de nuestra ciudad.

En este inicio del curso en la gestión 
municipal, arrancan con fuerza obras 
tan importantes y necesarias como la 
construcción de 176 nuevos nichos, 
dentro del perímetro recientemente 
ampliado del cementerio, así como 
las rehabilitaciones de aceras, calles 
o techados de la parte más antigua 
de nuestro camposanto con lo que 
tratamos de dignificar toda la instala-
ción con una inversión que supera los 
200.000€.

Proyectos de infraestructuras viales

Obras de infraestructuras tan recla-
madas como básicas, resultado de la 
falta de inversiones de los gobiernos 
conservadores, como el impulso que 
se le va a dar a la pavimentación de 
caminos rurales y calles al haber in-
crementado el presupuesto municipal 
que, solo en este año, superará el mi-
llón de euros para eliminar los socavo-
nes y el deterioro sufrido por la falta 
de mantenimiento en muchos años. 
También empezarán en breve las obras 
de mejora y modernización del área in-
dustrial de la carretera de Nules con un 
presupuesto de 141.576€.

Pero, además de reparar viales, quere-
mos resolver definitivamente proble-
mas heredados por la mala gestión de 
los gobiernos municipales de los parti-
dos conservadores que impiden cerrar 
proyectos de muchos años atrás que 

nos hacen enrojecer como burrianen-
ses, como es el caso de la apertura del 
vial que dará acceso al CEIP Josep Itur-
bi, que se acabó de construir hace 18 
años y todavía no ha sido recepcionado 
por la Conselleria de Educación por no 
tener construidos los accesos. Esta-
mos ultimando la adquisición del terre-
no necesario y preparando la licitación 
de las obras para que, antes de final de 
año, empiece la urbanización de la calle 
y se pueda dar por finalizado el centro 
educativo de acuerdo con la normativa 
de accesos y seguridad exigida por la 
Conselleria, para lo que destinaremos 
alrededor de medio millón de euros.

En este inicio de curso seguimos tra-
bajando en un proyecto que conside-
ramos fundamental para el presente y 
futuro de Borriana, se trata de la aper-
tura total de la ronda de circunvala-
ción con el desarrollo de los dos tramos 
necesarios para completarla, el tramo 
de conexión entre la avenida del trans-
porte y la rotonda de la CV18 y el tramo 
entre la rotonda del camí la Cossa y la 
rotonda de la carretera de Almazora. 
En el primer caso ya hemos iniciado el 
proyecto para la expropiación de los te-
rrenos, en el segundo tramo, la empre-
sa urbanizadora de Golf Sant Gregori 
también está haciendo lo propio. La 
apertura de ambos tramos facilitará la 
movilidad y descongestionará diversas 
zonas y viales de la ciudad.

Presente y futuro

Trabajar por una ciudad renovada y de 
futuro ha sido y es nuestra prioridad: 
actuando en el Arenal, en el Paraje Na-
tural del Clot incluyendo la construc-
ción de una pasarela fija, en el Centro 

de la Ciudad, acabar el anillo de salud 
con la ejecución del tramo Puerto Grau, 
cerrando la circunvalación, mantenien-
do los coles, etc.

Hemos estado al lado y seguiremos 
apoyando al comercio de nuestra ciu-
dad, ayudándolos a superar esta crisis 
con beneficios fiscales, ayudas eco-
nómicas directas y campañas de pro-
moción e incentivos para la actividad 
económica. Ahora toca dejar atrás esta 
etapa y comenzar con fuerza la recupe-
ración económica de nuestros comer-
cios, empresas, negocios, generando 
por nosotros mismos esa actividad 
que siempre nos ha caracterizado a los 
vecinos y vecinas de Borriana.

Fiestas y tradiciones

El significado de las Fallas este año tiene 
más sentido que nunca. Vamos a dejar 
atrás, en la memoria de todos, esos me-
ses de confinamiento y de contagios, 
sacando a la calle los monumentos que 
han estado adormecidos durante los 
casi dos años de pandemia y, después 
de la cremà, comenzaremos una nueva 
etapa de esperanza y recuperación de la 
actividad económica. Con la celebración 
de unas Fallas atípicas y las actividades 
en honor a nuestra Patrona, la Mise-
ricòrdia, fomentamos la participación 
para todas las edades sin olvidar las 
medidas de seguridad.

Borriana tiene futuro y nosotros cree-
mos en él, en nuestra ciudad y en nues-
tros conciudadanos, por eso no cejare-
mos en nuestro empeño de mejorar la 
calidad de vida de los y las burrianenses.

Comienza un nuevo curso

Contáctanos,
psoe@burriana.es
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Informa’t i contacta a:
borriana.compromis.net

borriana@compromis.net

Un bon inici de curs escolar

El curs escolar ha arrancat a Borriana 
amb més professorat que mai per a 
tot l’alumnat que ha entrat i està en-
trant de manera escalonada als cen-
tres educatius de la nostra ciutat. Una 
aposta valenta i decidida per part de la 
Conselleria d’Educació que es veu ma-
terialitzada en el moment que s’inicia 
el curs escolar. Un curs que compta 
amb les mesures sanitàries pertinents, 
i amb alguna obertura més, segueix 
sent un de llocs més segurs per a les 
xiquetes i xiquets de Borriana.
Des de Compromís pensem que es im-
portant invertir en educació i en el bé 
dels més menuts, i d’ahi l’ampliació de 
professorat, l’augment del bo infantil 
per a les escoletes infantils, i que cada 
centre puga comptar amb una perso-
na del servei d’orientació en la nostra 
població. Avanços importants en l’edu-
cació i en la formació del tot el profes-
sorat que forma parte de la comunitat 
educativa de Borriana. I dic això, perquè 
hem invertit 16.000 euros per a que el 
professorat es forme en coeducació, i 
aquest any continuarem amb els cen-
tres IES Llombai i Illes Columbretes. 
Un inici de curs que comença amb bo-
nes noticies amb les obres en marxa 
per a millorar els nostres centres. Per 
una banda, la construcció del IES Jau-
me I, amb una inversió de poc més de 
13 milions d’euros, i en la que ja s’es-
tudia la reducció del termini d'execu-
ció de l’obra, previst en 30 mesos, a 
un termini inferior a 24 mesos. Les 

instal·lacions que es construeixen se-
ran 100% accessibles i contemplen 
espais per al foment de la coeducació, 
a més d'incorporar les últimes tec-
nologies per a afavorir una educació 
de qualitat per a l'alumnat. Per altra 
banda, s’estan acabant les obres de 
renovació del sostre de l’escoleta mu-
nicipal amb una inversió de 200.000 
euros i l’expropiació dels terrenys per 
obrir el carrer per a l’accés principal al 
CEIP José Iturbi. I a més a més, Bor-
riana compta amb l'autorització de la 
Conselleria d'Educació per a la refor-
ma integral del CEE Pla d’Hortolans 
i el compromís de reforma integral 
del CEIP Roca i Alcaide que suposa-
ran una inversió d’un milió d'euros en 
cada cas, i la reforma del CEIP Pare 
Vilallonga amb 600.000 euros. Totes 
aquestes actuacions seran a càrrec 
del Pla Edificant de la Conselleria 
d'Educació.
I parlant de pilars, Serveis Socials es 
veurà reforçat en uns mesos amb el 
nou edifici que acollirà tots els serveis i 
oficines. Durant aquests dies hem vist 
com les oficines del Centre de la Se-
guretat Socials han estrenat instal·la-
cions, i ara continuen les obres de tot 
l’edifici per a que estiguen finalitzades 
abans que acabe l’any, i totes les tre-
balladores de l’àrea de Serveis Socials 
puguen passar a les noves dependèn-
cies. Unes obres que compten amb un 
pressupost de 1,4 milions d’euros, i 
que donarà la dignitat que li pertany a 

una àrea, que, malauradament, fa mol-
ta falta en l’actualitat, a la que li suma-
rem noves incorporacions per millorar 
tot el servei municipal. Prop de 2.300 
metres quadrats per a convertir un edi-
fici que havia estat abandonat, amb la 
millor ubicació per a totes les oficines 
de Serveis Socials.
I amb un altre pilar de la societat, com 
la cultura i el patrimoni de la ciutat. 
Borriana es una de les poques ciutats 
de les comarques del nord que té una 
història mil·lenària. Des de fa uns anys 
estem treballant en recuperar tota 
la nostra història a través de la recu-
peració del patrimoni, de conèixer els 
nostres avantpassats millor del que 
els coneixíem, reconstruint part d’ixa 
història. Ara, treballem en la recupe-
ració del conjunt històric de les Cases 
de Carabona, que es remunta a l’època 
musulmana, passant pel Rei Jaume I. 
I anem a continuar, perquè Borriana 
té molt a contar. La Torre del Mar, el 
jaciment de Torre d’Onda, el jaciment 
de Sant Gregori, i la renovació de tot el 
museu arqueològic. Treballs encami-
nats a recuperar el nostre patrimoni, la 
nostra història, i convertir-lo en poten-
cial turístic per a la nostra ciutat. 
Per últim, des de Compromís ens agra-
daria agrair als veïns i veïnes de Bor-
riana el comportament que han tingut 
durant la setmana de les que no han 
pogut ser les festes de la Misericòrdia 
tal i com tot el món coneixem. Per se-
gon any consecutiu no hem celebrat la 
festivitat de la nostra patrona, i el sa-
ber fer ha fet que la setmana passara 
amb les activitats que es van organit-
zar, i a les que va assistir el veïnat que 
ho va desitjar. Esperem que l’any que 
ve puguem celebrar les festes de la Mi-
sericòrdia com tot el món voldria, i com 
les recordem abans de la pandèmia.
Compromís per Borriana segueix tre-
ballant per a tindre una Borriana millor. 
Si vols participar i proposar, no dubtes 
en posar-te en contacte per a fer de la 
nostra ciutat, un projecte comú.
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La propaganda no salva vidas
La playa de Burriana se ha convertido 
este verano en el mejor ejemplo del 
desmantelamiento sanitario con el que 
el PSOE castiga nuestra ciudad. Con una 
playa que multiplica por 5 su población 
llegado el verano, los recursos sanitarios 
lejos de reforzarse se han recortado. 

El centro de salud Virgen del Carmen 
sigue con el cierre echado. En 2020 
el PSOE justificó la suspensión de su 
actividad como consecuencia de la Co-
vid-19. Cerraban recursos sanitarios en 
plena pandemia cuando lo sensato hu-
biera sido no solo mantenerlos abier-
tos, sino reforzarlos. 

Un año después han sido incapaces de 
buscar una solución para atender la de-
manda de pacientes que reclaman una 
cobertura médica en condiciones y su 
única salida ha sido colapsar la atención 
en el centro de salud del Grao. 

Hoy el centro de salud Virgen de Car-
men es la mejor muestra de la inefica-
cia. La propaganda nos hizo creer que el 
recurso sanitario reabriría sus puertas, 
pero no ha sido así. Hemos pagado el 
humo socialista y se ha esfumado. 

Los vecinos siguen acudiendo al centro 
de salud del Grao abriéndose paso entre 
hierbas y matojos. Con baños a los que 
les faltan las tapas del inodoro, este es 
el nivel de implicación del Ayuntamiento 
de PSOE y Compromís, el competente 
en materia de conservación y manteni-
miento de estas instalaciones. 

Y mientras la izquierda recorta a la mi-
tad la cobertura médica en la playa, los 

vecinos siguen esperando que el PSOE 
cumpla su compromiso de implantar un 
servicio de pediatría que atienda la cre-
ciente demanda de estos especialistas 
en la costa. De aquellas promesas han 
pasado más de cinco años y la realidad es 
tozuda. Ni pediatra, ni base para el SAMU. 
La que reclamamos desde hace más de 
media década y que la izquierda se ha 
empeñado en garantizar pero pese a que 
el tiempo pone a cada uno en su sitio. 

Desde el PP seguimos reclamando a 
la izquierda que cumpla lo anunciado. 
Aquello que prometieron a los ciudada-
nos en busca de votos y que hoy, seis 
años después, siguen incumpliendo. 

Burriana no merece que recorten sus 
servicios, sino que los amplíen. Merece 
que se invierta en sanidad y se atien-
da la cobertura médica que espera una 

población que paga impuestos de pri-
mera y recibe servicios de tercera. 

La sanidad que salva vidas y que merece 
toda la inversión que el PSOE malgasta 
en propaganda. La que emplean para ma-
quillar el despido de 563 médicos en plena 
pandemia, el desmantelamiento del CICU 
que ha garantizado durante más de una 
década una respuesta ágil y vital en caso 
de urgencia médica, el cierre de recursos 
que salvan vidas en el Hospital Provincial. 

Vamos a seguir luchando por lo único 
que merece la pena: la vida. Por prote-
ger la salud de las familias de Burriana y 
garantizar un mañana próspero y feliz. 
Porque se trata de salvar vidas prote-
giendo a los profesionales que se han 
dejado las suyas en esta pandemia. 
No castiguemos las manos que nos 
cuidan, protejámoslas con la inversión 
y los recursos que merecen frente a 
quienes deciden echarlos a la calle. 
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mariajesus.sanchis@burriana.es

LOS DESPROPÓSITOS EN LOS CAMINOS 
RURALES

Los caminos rurales de Burriana dan 
pena, esta concejala ya lo ha denunci-
ado su mal estado en numerosas oca-
siones, en cierta ocasión presenté en 
el pleno fotografías del estado en que 
se encuentran.
Son los propios agricultores los que se 
quejan del lamentable estado en que se 
encuentras y que sus vehículos se resi-
enten por tener que transitar por ellos.
Por eso, en más de una ocasión he pe-
dido su reparación y la contestación 
del equipo de gobierno, en concreto el 
señor Aparisi ha sido que no había su-
ficiente presupuesto para repararlos, 
y mi contestación fue “que todo era 
cuestión de prioridades”.
Y eso es porque el año pasado, al mis-
mo tiempo que el señor responsable 
de via pública me contestaba que no 
tenían dinero para arreglarlos el equipo 
de gobierno se gastaba 95,000 euros 
en unos conciertos para cuatro privile-
giados, ya que solo se admitia un aforo 
de 600 por cuestión de la pandemia, 
por tanto para unos pocos, así que esta 
concejala piensa que mejor se hubie-
ran gastado en algo que beneficiara a 
todos y eso podría haber sido la repa-
ración de nuestros caminos rurales.
También he pedido en numerosas oca-
siones que se repare el camino viejo de 
Valencia, que esta lleno de baches, y 
allí hay varias naves industriales y por 
tanto una carretera donde circulan ca-
miones y donde van personas a traba-
jar, la contestación del señor Aparisi es 
que se ha pedido una subvención para 

ello (lo que me parece perfecto) ¿pero y 
mientras llega la subvención?, ¿No va a 
reparar los agujeros que hay?.
Este año hay que reconocer que se ha 
aumentado el presupuesto para los 
caminos rurales, el año pasado solo 
había 100,000 euros, cantidad total-
mente ridícula si tenemos en cuenta 
los caminos que tenemos en Burriana, 
pero aun aumentando el presupuesto, 
no llegará para arreglarlos todos, solo 
para parchearlos y poco más, una lásti-
ma que año tras año se hallan abando-
nado y que se encuentren en un estado 
tan lamentable.
Y no contentos con ellos, ahora tran-
sitan grandes camiones cargados con 
excavadoras para ir a San Gregori, ¿y 
por donde van? ¿Por el marjalet? que 
está destrozado, ¿por el cami la cossa?, 
ninguno de estos caminos permite el 
paso de camiones de gran tonelaje, an-
tes de iniciarse las obras de urbaniza-
ción se deberían haber reforzado para 
permitir el transito de estos vehículos 
y haber realizado los accesos para que 
pudiesen circular toda la maquinaria, 
pero claro, solo reforzar el camí la cos-
sa costaría unos 600,000 euros.
A todo esto hay que añadir que nece-
sitarían un permiso del Ayuntamiento 
para poder circular y yo no lo he visto 
en el expediente, ni eso ni el permiso 
para reforzarlos antes de transitar por 
ellos, y teniendo en cuenta que el acce-
so a San Gregori según LAPLICA adju-
dicataria de las obras, el accesoso sería 
por la avenida 16 de julio y el camí la 

cossa y por ahí no veo ninguna obra de 
refuerzo del pavimento para adecuarlo 
a camiones de gran tonelaje, lo lógico 
es que estén pasando por caminos no 
adecuado para estos vehículos
Y por si les faltaba poco a los caminos 
rurales de Burriana, se han contratado 
a través de SEPE, como todos los años, 
personas que se encuentran en el paro 
para limpiar los bordes de los caminos, 
lo cual es tremendamente necesario 
ya que en algunos de ellos cuando lle-
gabas a la esquina no se veía nada.
Y cual es mi sorpresa que hablando con 
los vecinos de uno de los caminos, me 
cuenta que los ha visto limpiar hasta 
la hora de almorzar sobre las 9 de la 
mañana, que a esa hora han parado, 
han sacado las hamacas, la neverita, etc 
, se han colocado debajo de un árbol y 
hasta las 13,45 no han vuelto al trabajo. 
Solo 2 de los 6 que formaban el grupo 
trabajaron toda la mañana, el resto des-
cansaba tranquilamente, sin que nadie 
los molestara debajo de un arbol.
Cuando llego a la comisión, pregunto 
quien es el responsable de supervisar 
estos trabajos, y me informan que via 
pública, pero la señora Meneu también 
me dice la concejal responsable es ella 
y yo le pido los partes de trabajo de es-
tas personas, donde debería constar, 
las horas que han estado y la cantidad 
de trabajo hecho.
El jueves siguiente, me dan un listado 
donde hay una relación de caminos y 
los trabajos que han hecho “Obras de 
acondicionamiento y limpieza de ca-
minos rurales”, sin nada más, y que el 
horario era de lunes a viernes de 7,30 
a 15,00; ni numero de empleado ni ti-
empo ni cantidad de trabajo realizado, 
vamos unos partes de trabajo que no 
dicen absolutamente nada.
Que estos trabajadores no cumplan 
con aquello por lo que se les ha con-
tratado me parece una desvergüenza, 
pero que la concejal responsable no 
se entere de lo que pasa hasta que yo 
pregunté por los partes me parece la-
mentable, en fin, como ella misma ha 
dicho, me han pillado de novata, y yo 
pregunto, sino sabes, ¿para que estas?
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SANT GREGORI

“El Contratista queda obligado al cum-
plimiento de los plazos de ejecución 
de los trabajos en los términos esta-
blecidos en el programa de trabajos, 
de acuerdo con los plazos parciales y 
total de su oferta.”

Según dicha planificación la ejecu-
ción de las obras a fecha de hoy de-
bería ser:

Durante el Pleno del pasado del 2 
de septiembre se le plantearon las 
siguientes preguntas a la Sra. Alcal-
desa, de acuerdo con la propuestas 
de VOX respecto a la urbanización de 
Sant Gregori.

Ha comunicado por escrito el Ayun-
tamiento al Agente Urbanizador que 
está incumpliendo los compromisos 
adquiridos en cuanto a plazos de eje-
cución de obra?.

Sra. Alcaldesa : NO. 

Ha solicitado el Ayuntamiento nuevo 
Plan de Obra que recoja las medidas 
correctoras necesarias para cumplir 
los Plazos de Ejecución contractua-
les?.

Sra. Alcaldesa: NO. 

2. Va a solicitar el Ayuntamiento que 
se establezca una moratoria por un 
plazo de seis (6) meses en el pago de 
las cuotas de urbanización a cargo de 
los propietarios.

Sra. Alcaldesa: NO.

Vaya, el Ayuntamiento no va a in-
terceder por los propietarios ante el 
Agente Urbanizador, pero si que tuvo 
a bien congelar sus deudas tributarias 
durante más de 6 años. La igualdad de 
trato es asombrosa.

Mientras tanto el equipo de Gobierno 
sigue tramitando certificaciones de 
obra y autorizando el cobro de cuo-
tas, más que dudosas, aprobadas 
por personal ajeno al Ayuntamiento, 
cosa que va, al parecer, claramente en 

contra del criterio de la Sra. Secretaria 
del Ayuntamiento tal y como se reflejo 
en el informe técnico emitido en su día 
y cuyo tenor es: 

Visto que el apartado tercero del artí-
culo 92 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de la Bases del Régimen 
Local (LRBRL) dispone:

“3 Corresponde exclusivamente a los 
funcionarios de carrera al servicio de 
la Administración Local el ejercicio de 
las funciones que impliquen la partici-
pación directa o indirecta en el ejercicio 
de las potestades públicas o en la sal-
vaguarda de los intereses generales, 
igualmente son funciones públicas, 
cuyo cumplimiento queda reservado a 
funcionarios de carrera, las que impli-
quen ejercicio de autoridad y en gene-
ral aquellas que en desarrollo de la pre-
sente Ley, se reserven a los funcionarios 
para la mejor garantía de la objetividad, 
imparcialidad e independencia en el ejer-
cicio de la función”

INUNDACIONES ABRIL 2020

Se preguntó por enésima vez si el 
Ayuntamiento de “motu proprio” ha-
bía tramitado algún tipo de ayudas a 
los afectados por las inundaciones de 
abril de 2020.

Sra. Alcaldesa: NO.

opinió



Pleno Ordinario Municipal 29-07-2021 (agosto)
El Pleno aprueba el Plan Municipal de 
Igualdad de Oportunidades de Borri-
ana 2021-2025, cofinanciado por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
en el marco del Programa Operativo de 
Crecimiento Sostenible, elaborado con 
el propósito de impulsar una estrategia 
de intervención coordinada, orientada 
a alcanzar los cambios estructurales 
necesarios para acabar con las desi-
gualdades existentes en materia de 
igualdad de oportunidades entre mu-
jeres y hombres en el municipio. El 
Plan incluye: Diagnóstico actualizado; 
Diseño de acciones y calendarización 
de la mismas, Evaluación intermedia y 
final del plan y Presupuesto para cada 
una de las acciones. 

El Pleno aprueba el Plan de Inclusión 
Social de Borriana 2021-2025, co-
financiado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional en el marco del 
Programa Operativo de Crecimiento 
Sostenible, elaborado con la intención 
de dotar a la ciudad de un instrumen-
to de transformación social adecuado 
para avanzar hacia una cultura social 
inclusiva, en la que se detecten las ne-
cesidades y carencias de la población, y 
se trabaje para habilitar fórmulas para 
corregir las desigualdades y promover 
la inclusión y la cohesión social. El Plan, 
además de pretender afrontar las nue-
vas situaciones y demandas que apa-
recen en un entorno cambiante como 
el actual, también trata de anticiparse 
a los cambios para responder a futuros 
desafíos y nuevos escenarios a los que 
hacer frente desde el ámbito social. El 
Plan incluye: Diagnóstico actualizado; 
Diseño de acciones y calendarización 
de la mismas, Evaluación intermedia y 
final del plan y Presupuesto para cada 
una de las acciones.

El Pleno aprueba autorizar la sustitu-
ción de garantías en efectivo prestadas 
por Urbanización Golf Sant Gregori SA, 
derivadas del programa de actuación 
integrada y proyecto de reparcelación 
del sector SUR-T-1 "Sant Gregori", por 
avales a expedir por CAIXABANK SA. 

El Pleno aprueba la moción presenta-
da por el grupo municipal del Partido 
Popular y enmendada por la corpo-
ración sobre el control del Cotonet de 
Sudáfrica en la que se solicita ayuda 
para el sector citricultor ante la plaga 
del cotonet de Sudáfrica que ha afec-
tado a gran parte de los cultivos de la 
Plana, y apara que, bajo control de la 

Conselleria, se permita la materia del 
Metil clorpirifos en huertos totalmen-
te afectados. En la moción también se 
apremia al Gobierno del Estado y a la 
Conselleria para que incluya una línea 
de ayudas directas a los citricultores 
afectados por el cotonet de Sudáfrica 
de manera que se puedan compensar 
las pérdidas económicas que la plaga 
ha provocado en el sector. Y otra línea 
de ayudas al sector comercializador de 
cítricos para instaurar medidas de bi-
oseguridad que impidan la expansión 
de la plaga.

Asimismo, insta a la Unión Europea a 
incrementar los controles a los pro-
ductos que provienen de terceros 
países y equiparar las medidas exigi-
das en el uso de los productos fitosa-
nitarios. Igualmente exige a la Unión 
Europea introducir en la revisión del 
tratado comercial con Sudáfrica me-
didas que deriven en un mayor con-
trol en origen de las importaciones 
y el tratamiento en frío para estas, 
así como un mayor control tanto en 
puertos y aeropuertos de titularidad 
estatal como en los europeos, princi-
palmente el de Róterdam, por el cual 
entran los mayores volúmenes de cí-
tricos sudafricanos.

El Pleno rechaza la moción presentada 
por el grupo municipal Vox, de “apoyo 
al pueblo cubano en sus reivindicacio-
nes de libertad y democracia, así como 
manifiesta su más firme rechazo a la 
tiranía comunista, castrista y totalita-
ria que oprime y empobrece a la isla”.

El Pleno aprueba el expediente de 
modificación de créditos, mediante 
Créditos Extraordinarios que ascien-
de a un total de 395.000 euros, pro-
cedentes de remanentes de tesorería, 
destinados íntegramente a urbanizar 
el vial que dará acceso al CEIP Josep 
Iturbi; y Suplementos de Crédito que 
asciende a 575.000 euros, para des-
tinar más recursos a mantenimiento 
de instalaciones públicas. Unos suple-
mentos que se financian en su mayor 
parte, 555.000 euros, con remanen-
tes de tesorería de la liquidación del 
ejercicio 2020, y en menor cuantía, 
20.000 euros con la baja de otras apli-
caciones de gastos.

El Pleno se da por enterado del decreto 
de la Alcaldía de emisión del Informe 
Ambiental y Territorial Estratégico de 
la Modificación Puntual Núm. 43 del 

Plan General de Borriana. El objeto de 
la modificación es la delimitación de la 
Unidad de Ejecución C-2/3 en suelo 
urbano, conformada por parte de las 
unidades C-2 y C-3 redelimitadas del 
Plan General y parte del suelo urbano 
directo recayente al camí Fondo, con 
cambio de las calificaciones ALM.1 e 
IND.2 por TER, (permitiendo además el 
uso de Almacén de índice alto -Alm.3, e 
introduciendo distintos parámetros de 
la parcela y edificación) y con modifica-
ción del trazado de la red viaria secun-
daria en el ámbito de la nueva Unidad 
de Ejecución (se elimina el vial previsto 
en el Plan General para definir un nue-
vo vial sensiblemente paralelo al camí 
Xamussa y perpendicular al camí Fon-
do). La modificación diseña una nueva 
zona verde-jardín (SJL) como “pantalla 
verde” para garantizar la minimización 
del impacto paisajístico y mejorar el 
paisaje y la calidad visual, junto con 
otras medidas de integración paisajís-
tica recogidas como Anexo I en el Estu-
dio de Integración Paisajística.

El Pleno es informado de los acuerdos 
adoptados por la Junta de Gobierno 
Local, en las sesiones celebradas entre 
los días: 23/06/2021 y 08/07/2021, 
ambos inclusivos. 

El Pleno se da por enterado de las reso-
luciones dictadas por la Alcaldía-Presi-
dencia obrantes en la Secretaría Mu-
nicipal correspondiente al período de: 
21/06/2021 al 11/07/2021, ambos 
inclusivos.

El Pleno aprueba la moción presentada 
por el grupo municipal del Partido Po-
pular relativa a la necesidad de rebajar 
el IVA del sector de las peluquerías, y 
en la que el Ayuntamiento pone en va-
lor y reconoce el esfuerzo desempeña-
do por los profesionales del sector de 
peluquerías y salones de belleza para 
poder seguir desempeñando su traba-
jo con todos los condicionantes higié-
nicos sanitarios que viene exigiendo 
la pandemia desde el 14 de marzo de 
2020. Por ello insta al Gobierno de Es-
paña a modificar el Apartado Uno, pun-
to 2 del artículo 91 de la Ley 37/1992, 
de 28 de diciembre, del Impuesto so-
bre el Valor Añadido a fin de que el IVA 
de las peluquerías pase a ser del 10%.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 05-08-2021
La Junta de Gobierno Local acuerda 
aprobar el expediente para la con-
tratación del suministro y montaje 
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del mobiliario urbano para juegos en 
la zona infantil de la plaza de la calle 
Benicàssim, cofinanciado con los fon-
dos FEDER de la Unión Europea, en el 
Programa Operativo de Crecimiento 
Sostenible, así como los Pliegos de 
Prescripciones Técnicas y de Cláusu-
las Administrativas Particulares, por el 
presupuesto máximo anual de 31.460 
€ (IVA incluido). También acuerda la 
apertura del procedimiento abierto 
simplificado, con varios criterios de 
adjudicación y tramitación ordinaria, 
aprobar el gasto de 31.460 € y publi-
car el anuncio de licitación en el perfil 
de contratante.

La JGL acuerda proponer a D F.T.O y a 
Dª R.S.B. como medida de restauración 
de la legalidad urbanística vulnerada, 
la demolición/desmontaje de las ins-
talaciones implantadas sin licencia, en 
Polígono 3 Parcela 123 Ters Molinou, 
en suelo no urbanizable.

La Junta de Gobierno Local acuerda 
ordenar a herederos de Dª R.V.A., que, 
dentro de plazo de un mes, proceda 
a ejecutar los trabajos de limpieza 
inmediata de las parcelas y posterior 
retirada de restos a vertedero, en el 
inmueble sito en PG 22 Parcela 325 
y Camí Rajoli 86, al objeto de resta-
blecer las debidas condiciones de se-
guridad, funcionalidad y habitabilidad 
del mismo.

La JGL acuerda proceder al archivo del 
expediente incoado a NUEVA EDO, 
SOCIEDAD LIMITADA, en calidad de 
propietario del inmueble situado en Cr 
Roma 12 C, al haberse restablecido las 
debidas condiciones de seguridad, sa-
lubridad y ornato público del mismo, a 
tenor del informe emitido por el Arqui-
tecto Técnico municipal. 

La Junta de Gobierno Local acuerda 
proceder al archivo del expediente 
incoado a CONSTRUCCIONES CHA-
MARTIN SL, en calidad de propietario 
del inmueble situado en C/ Frai Terenci 
Huguet 44, al haberse restablecido las 
debidas condiciones de seguridad, sa-
lubridad y ornato público del mismo, a 
tenor del informe emitido por el Arqui-
tecto Técnico municipal. 

La JGL acuerda proceder al archivo del 
expediente incoado a Dª M.A.M.S,a 
Dª C.F.S. y a D R.M.S., en calidad de 
propietarios de los inmuebles sitos 
en Av Cañada Blanch, 169 y 169-A 
y C/ Illa Cabrera, 6, al haberse resta-
blecido las debidas condiciones de 
seguridad, salubridad y ornato públi-
co de los mismos, a tenor del infor-

me emitido por el Arquitecto Técnico 
municipal. 

La Junta de Gobierno Local acuerda 
proceder al archivo del expediente in-
coado a D J.L.S.F., en calidad de propi-
etario del inmueble situado en C/ Ser-
ratella 146 B, al haberse restablecido 
las debidas condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato público del mismo, 
a tenor del informe emitido por el Ar-
quitecto Técnico municipal.

La JGL acuerda conceder a Dª C.E.S.L., 
la licencia de obras solicitada para re-
paración y reforma de vallado en in-
mueble sito en Camí Marge 2, que se 
entiende otorgada salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio del de terce-
ro, y que se otorga con las condiciones 
particulares estipuladas. 

La Junta de Gobierno Local acuerda 
conceder a Dª M.C.P.L y D J.J.P.G., la li-
cencia de obras solicitada para vivien-
da unifamiliar, garaje y local en C/ Bru-
selas 5 C, según proyecto básico, que 
se entiende otorgada salvo el derecho 
de propiedad y sin perjuicio del de ter-
cero, y con las condiciones particulares 
estipuladas. 

La JGL acuerda conceder a D A.O.M. y 
Dª A.P.G., la licencia de obras solicitada 
para reforma y ampliación de vivienda 
en Calle Els Furs 23, según proyecto 
visado CTAC, que se entiende otorga-
da salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio del de tercero, y con las condi-
ciones particulares estipuladas.

La Junta de Gobierno Local acuerda 
conceder a Dª M.L.S.A., la licencia de 
obras solicitada para impermeabili-
zación cubierta y ocupación de vía pú-
blica en inmueble sito en C/ Purísima 
30, que se entiende otorgada salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio del 
de tercero, y que se otorga con las con-
diciones particulares estipuladas. 

La JGL se da por enterada de las de-
claraciones responsables para la 
ejecución de las obras: 7771/2021, 
7633/2021, 7393/2021, y 
7028/2021. 

La Junta de Gobierno Local acuerda ad-
judicar el servicio de actuaciones mu-
sicales que tendrá lugar con motivo de 
las fiestas patronales de la Virgen de 
la Misericordia 2021, organizadas por 
el Ayuntamiento , a la empresa CONCI-
ERTOS THE MUSIC REPUBLIC AIE, de 
conformidad con los pliegos regulado-
res y la oferta económica por el por el 
importe de total de 60.500 euros (IVA 
incluido). Y con las mejoras ofertadas 

respecto a la duración de las actuacio-
nes de los artistas principales que será 
de 90 minutos y de los artistas locales 
de 45 minutos. También acuerda au-
torizar y disponer el gasto de 50.000 
€, con cargo a la aplicación presupues-
taria del ejercicio 2021.

La JGL acuerda aprobar el expedien-
te para la contratación del servicio de 
mantenimiento de diversos ascenso-
res instalados en los colegios públicos 
e inmuebles municipales, así como los 
Pliegos de Prescripciones Técnicas y de 
Cláusulas Administrativas Particulares, 
por el presupuesto máximo anual de 
14.000 € incluido el IVA . Se corrige el 
error material que se ha detectado en 
la clausula IV del PCA, en cuanto al valor 
estimado, que dice 39.669,4 €, cuando 
debe decir 46.281 €. También acuerda 
la apertura del procedimiento abierto 
simplificado, con un único criterio de 
adjudicación y tramitación ordinaria, 
aprobar los gastos futuros con cargo a 
la aplicación presupuestaria de los ejer-
cicios 2022 y 2023 y publicar el anuncio 
de licitación en el perfil de contratante. 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 12-08-2021
La Junta de Gobierno Local acuerda 
declarar en la situación administrativa 
de jubilación al funcionario de carre-
ra D M.F.A.B., que ocupa una plaza de 
agente de la Policía Local, con efectos 
del día 24 de septiembre de 2021, que 
será el último día de prestación de ser-
vicios en activo, y agradecerle los ser-
vicios prestados a la Corporación.

La JGL acuerda declarar en la situación 
administrativa de jubilación a la fun-
cionaria de carrera Dª C.E.M.M., que 
ocupa una plaza de agente de la Policía 
Local , con efectos del día 14 de septi-
embre de 2021, que será el último día 
de prestación de servicios en activo y 
agradecerle los servicios prestados a 
la Corporación.

La Junta de Gobierno Local acuerda 
aprobar el expediente y el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particula-
res para la contratación del suministro 
contratación de la reforma de las ins-
talaciones de climatización e ilumina-
ción para la mejora de la calificación 
energética en el Mercado municipal” 
cofinanciado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional en el marco del 
Programa Operativo de Crecimiento 
Sostenible, por un importe máximo de 
233.887,66 € IVA incluido, y la apertura 
del procedimiento abierto, con varios 
criterios de adjudicación y tramitación 
ordinaria. También acuerda autorizar el 
gasto de 233.887,66 € (IVA incluido), 
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y publicar el anuncio de licitación en el 
perfil de contratante. 

La JGL acuerda prorrogar por un año 
más, es decir hasta el 31 de agosto de 
2022, el contrato del servicio de ambu-
lancias para eventos taurinos, sociales, 
culturales o deportivos organizados o 
con participación del Ayuntamiento, 
que se realicen en el término munici-
pal, suscrito con AMBULANCIAS CSA 
SL , en las mismas condiciones previs-
tas en el contrato formalizado 31 de 
agosto de 2018, sin perjuicio de que se 
realice la liquidación de las horas has-
ta el 31 de agosto de 2021. También 
acuerda autorizar y disponer el gasto 
de 9.975 €, IVA al 0%, correspondiente 
al periodo de un trimestre de prórroga 
de 2021 con cargo al vigente presu-
puesto municipal y disponer del gasto 
futuro de 29.925 € correspondien-
te al periodo de prórroga hasta el 31 
de agosto de 2022, condicionado a la 
existencia de crédito adecuado y sufi-
ciente para financiar las obligaciones 
derivadas del contrato en el ejercicio 
correspondiente.

La Junta de Gobierno Local acuerda 
declarar restaurada parcialmente la 
legalidad urbanística y proponer como 
medida de restauración de la legalidad 
urbanística vulnerada, la demolición de 
las obras de construcción de la solera 
que ha sido, presumiblemente, tapada 
con tierra y realizadas sin licencia, en 
Vía de Servicio Autovía Burriana-Al-
massora- Polígono 48 Parcela 277, 
en Suelo No Urbanizable de Régimen 
Común SNU-RC.1.

La JGL acuerda declarar restaurada 
parcialmente la legalidad urbanísti-
ca y proponer como medida de res-
tauración de la legalidad urbanística 
vulnerada, la demolición y retirada de 
los restos de las obras de edificación 
realizadas sin licencia, en POL. 51, 
PARC. 119, en suelo no urbanizable 
de este término municipal, consis-
tentes en eliminar la base de gravas, 
así como un canto de hormigón que 
se correspondería con el arranque de 
los muretes, dejando el terreno en su 
estado natural, y la posterior retira-
da de restos, incluso de los postes de 
madera.

La Junta de Gobierno Local acuerda 
desestimar las alegaciones presen-
tadas por Dª T.M.S., en representación 
de D F.T.O y Dª R.S.B.y proponer como 
medida de restauración de la legalidad 
urbanística vulnerada, la demolición/
desmontaje de las instalaciones im-
plantadas sin licencia, en Polígono 3 

Parcela 123 Ters Molinou. en suelo no 
urbanizable. 

La JGL acuerda estimar parcialmente el 
recurso de reposición interpuesto por 
D A.M.C. y Dª M.M.C., y suspender la 
tramitación del procedimiento de eje-
cución subsidiaria y anular la primera 
multa coercitiva por obras ejecutadas 
en el Camí Santa Pau 10 Partida La Jova 
27, hasta que recaiga sentencia judicial 
firme en el PO 184/2021 del Juzgado 
de lo Contencioso Administrativo N.º 2 
de Castellón o hasta que éste finalice 
por cualesquiera otra causas previstas 
en la Ley 29/1998, de conformidad con 
lo establecido en el Auto n.º 213/21 de 
29 de julio de 2021 del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo n.º 2 de 
Castellón.

La Junta de Gobierno Local acuerda 
conceder a Dª M.D. C.F., la licencia de 
obras solicitada, para la realización 
de acometida de saneamiento y agua 
potable en Cami Serratella Carabona 
5, que se entiende otorgada salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio 
del de tercero, y que se otorga con las 
condiciones particulares establecidas. 

La JGL acuerda conceder a Dª M.M.C.I, 
la licencia de obras solicitada para re-
forma de vivienda unifamiliar aislada y 
piscina en Tr. Sueras 24 esquina C/ Es-
lida, según proyecto visado CTAC, que 
se entiende otorgada salvo el derecho 
de propiedad y sin perjuicio del de ter-
cero, y con las condiciones particulares 
establecidas. 

La Junta de Gobierno Local se da por 
enterada de las declaraciones respon-
sables para la ejecución de las obras: 
7319/2021, 7852/2021, 7906/2021, 
7944/2021 y 8066/2021.

La JGL acuerda iniciar el expediente 
para contratar el suministro y montaje 
de mobiliario urbano -Módulos de Ca-
listenia- en parque situado en c/ Beni-
càsism, con financiación del 50% de los 
Fondos Europeos Feder, y ordenar que 
se realice la correspondiente retención 
de crédito de 43.560 € 21% de IVA in-
cluido, con cargo a la aplicación presu-
puestaria EDUSI- Actuaciones parques 
urbanos y zonas verdes. Dicho importe 
está cofinanciado por el Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional en el marco 
del Programa Operativo de Crecimien-
to Sostenible.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 19-08-21
La Junta de Gobierno Local acuerda or-
denar a EMHOGAR EUROPEA DE PRO-
MOCIONES, SL que, dentro de plazo de 

un mes, proceda a ejecutar los trabajos 
consistentes en la limpieza inmediata 
de la parcela y posterior retirada de 
restos a vertedero, en el inmueble sito 
en Cr Vicente Piqueres Martí,mal obje-
to de restablecer las debidas condicio-
nes de seguridad, salubridad y ornato 
público del mismo.

La JGL acuerda iniciar las actuaciones 
tendentes a la ejecución subsidiaria a 
cargo de D R.R.L., D M.J.R.V., D F.J.M.R y 
Dª M.E.A.C., de los trabajos necesarios 
para el restablecimiento de las debidas 
condiciones de seguridad, salubridad 
y ornato público de la parcela sita en 
C/ Artana 2, consistentes en limpieza 
inmediata de la parcela y posterior re-
tirada de restos a vertedero. También 
acuerda imponerles la primera multa 
coercitiva por importe único de 47,50 
euros, y comunicarles a las personas 
interesadas, que mientras persista el 
incumplimiento de la orden de ejecu-
ción se seguirán imponiendo multas del 
mismo importe por periodos mínimos 
de un mes, con un máximo de diez.

La Junta de Gobierno Local acuerda 
iniciar las actuaciones tendentes a 
la ejecución subsidiaria a cargo de Dª 
R.F.M., de los trabajos necesarios para 
el restablecimiento de las debidas con-
diciones de seguridad, salubridad y or-
nato público de la parcela sita en Camí 
del Grau 209, consistentes en limpieza 
inmediata de la parcela, en especial 
de las hierbas que invaden la acera y 
posterior retirada de restos a vertede-
ro, así como la reparación del vallado 
existente, que debe ser fijo y estable 
y estar anclado dentro de la parcela, 
mediante la imposición de multas co-
ercitivas . También acuerda imponerle, 
la primera multa coercitiva por importe 
único de 45 euros, y comunicarle que 
mientras persista el incumplimiento de 
la orden de ejecución se seguirán im-
poniendo multas del mismo importe 
por periodos mínimos de un mes, con 
un máximo de diez.

La JGL acuerda estimar el recurso in-
terpuesto por D J.J.M.M., en represen-
tación de la mercantil ALISEDA SA, 
contra el Acuerdo de la Junta de Gobi-
erno Local de 1 de julio de 2021 por el 
que se ordena la limpieza de la parcela 
sita en C/ Anden 2C, y, en consecuen-
cia, archivar el expediente de orden de 
ejecución para restablecer las debidas 
condiciones de seguridad, salubridad 
y ornamento público, y por tanto de-
jar sin efecto el acuerdo y, en conse-
cuencia, anular la tasa por prestación 
de servicios urbanísticos por importe 
de 120 €.
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La Junta de Gobierno Local acuer-
da conceder a D J.P.R., la licencia de 
obras solicitada para construcción de 
murete de bloque y relleno, en inmu-
eble sito en Camí La Cossa - Poligono 
9 Parcela 9, que se entiende otorgada 
salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio del de tercero, y que se otor-
ga con las condiciones particulares 
establecidas. 

La JGL acuerda conceder a I-DE REDES 
ELÉCTRICAS INTELIGENTES SAU, la 
licencia de obras solicitada para am-
pliación de centro de transformación 
CT PROL. Jaime Chicharro en C/ Jai-
me Chicharro, según proyecto técnico 
aportado, que se entiende otorgada 
salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio del de tercero, y cumpliendo 
con las condiciones particulares esta-
blecidas. 

La Junta de Gobierno Local acuerda de-
negar a TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A., 
la licencia de obras solicitada para rea-
lizar 17 m. de canalización en inmueble 
sito en Camino Diez 10, de Burriana, en 
base al informe técnico y consideracio-
nes efectuadas. 

La JGL acuerda denegar a Dª G.M.G., la 
licencia de obras solicitada para cone-
xión alcantarillado en Avd Jaime Chic-
harro 142 , en base a las consideracio-
nes efectuadas. 

La Junta de Gobierno Local se da por 
enterada de la sentencia dictada por 
el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. 2 de Castellón, la 
cual desestima el recurso contenci-
oso-administrativo interpuesto por 
funcionario contra este ayuntamien-
to contra decreto de la alcaldía presi-
dencia núm. 2019-0416, de 7 de 
febrero de 2019, el cual desestima 
pretensiones formuladas de abono 
exceso de horas. 

La JGL se da por enterada de la sen-
tencia dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. 1 
de Castellón, la cual desestima el re-
curso contencioso-administrativo in-
terpuesto por funcionario contra este 
ayuntamiento contra decreto de la Al-
caldía-Presidencia núm. 2019-0416, 
de 7 de febrero de 2019, el cual de-
sestima pretensiones formuladas de 
abono exceso de horas. 

La Junta de Gobierno Local se da por 
enterada de los decretos dictados por 
el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. 1 de Castellón, los cuales 
acuerdan tener por desistido y declara 

la terminación del procedimiento de 
los recursos contencioso-adminis-
trativo contra el Decreto de la Alcaldía 
Presidencia n.º 416/2019 de fecha 7 
de febrero, por el que se desestiman 
las pretensiones formuladas por 64 
interesados, solicitando el abono de 
diversas cantidades, correspondientes 
al exceso de horas trabajadas durante 
2014 y 2015 y en los que se acuerda 
tener por desistidos a los recurrentes 
y declarar la terminación de los proce-
dimientos.

La JGL se da por enterada de los de-
cretos dictados por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. 2 de 
Castellónen los procedimientos abre-
viados interpuestos por varios emple-
ados municipales contra el Decreto de 
la Alcaldía Presidencia n.º 416/2019 
de fecha 7 de febrero, por el que se de-
sestiman las pretensiones formuladas 
por 64 interesados, solicitando el abo-
no de diversas cantidades, correspon-
dientes al exceso de horas trabajadas 
durante 2014 y 2015 y en los que se 
acuerda tener por desistidos a los re-
currentes y declarar la terminación de 
los procedimientos.

La JGL se da por enterada de las de-
claraciones responsables para la eje-
cución de las obras: 8190/2021 y 
8195/2021.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 26-08-21
La Junta de Gobierno Local acuerda 
ordenar a D J.A.O.R., que proceda en 
el plazo de un mes, a la demolición de 
las obras ejecutadas sin licencia con-
sistentes en la construcción de valla-
do, conformación de rellenos, base 
de fábrica de bloque y retirada de tres 
cajas de remolque de camión, en Camí 
Sant Pauet - Polígono 49 Parcela 256, 
en Suelo No Urbanizable de Régimen 
Común SNU-RC.1. 

La JGL acuerda imponer a Dª 
M.C.L.C., la segunda multa coerciti-
va por importe único de 550 euros, 
por incumplimiento de la orden de 
demolición acordada por la Junta de 
Gobierno Local de las obras ejecu-
tadas en Partida La Jova 28, Camí 
Santa Pau en Suelo No Urbanizable. 
Tambiébn comunicar a la interesada 
que, mientras persista el incumpli-
miento de la orden de demolición, 
se seguirán imponiendo multas del 
mismo importe por periodos de 
un mes, con un máximo de diez, y 
transcurrido el plazo de cumplimi-
ento voluntario derivado de la úl-
tima multa coercitiva impuesta, el 
Ayuntamiento procederá a ejecutar 

subsidiariamente la orden de demo-
lición incumplida.

La Junta de Gobierno Local acuerda 
declarar la caducidad del expediente 
incoado a instancia de D J.V.S., inte-
resando la concesión de la licencia 
municipal para construcción de edificio 
para locales diáfanos en C/ Santa Ce-
cilia 36, procediendo al archivo de las 
actuaciones sin más trámite. 

La JGL acuerda Conceder a la mer-
cantil TELEFONICA DE ESPAÑA SAU, 
la licencia de obras solicitada para 
la sustitución de poste de madera 
L1214004-P173 8E por 9A en Cr Es-
collera de Poniente 18, que se entien-
de otorgada salvo el derecho de pro-
piedad y sin perjuicio del de tercero, y 
que se otorga con las condiciones par-
ticulares establecidas. 

La Junta de Gobierno Local acuer-
da conceder a Dª A.H.M., la licencia 
de obras solicitada para Vallado de 
finca y construcción de puente en 
inmueble sito en Poligono 5 Parcela 
15, que se entiende otorgada salvo 
el derecho de propiedad y sin per-
juicio del de tercero, y que se otorga 
con las condiciones particulares es-
tablecidas.

La JGL acuerda aprobar el Plan de Se-
guridad y Salud en el Trabajo para la 
ejecución de las obras de “Urbaniza-
ción del cementerio municipal de Bur-
riana y construcción de 176 nichos”; 
elaborado por CONSBE, SL, empresa 
contratista del Ayuntamiento para la 
ejecución de dicha obra; de acuerdo 
con el informe favorable suscrito por 
el técnico coordinador de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra, 
D D.M.R..

La Junta de Gobierno Local acuerda 
prorrogar por un año más, es decir 
hasta el 30 de junio de 2022, el con-
trato del servicio de mantenimiento 
de la señalización viaria del municipio, 
adjudicado a API MOVILIDAD SA, con 
las mismas condiciones previstas en 
el contrato formalizado el 28 de ju-
nio de 2019, por el importe anual de 
29.047,04 € IVA incluido y, con efectos 
desde el 1 de julio del presente ejerci-
cio. También acuerda autorizar y dis-
poner el gasto de 14.523,52 €, corres-
pondiente al ejercicio 2021, con cargo 
a la aplicación presupuestaria de este 
año, y del gasto futuro de 14.523,52 €, 
correspondiente al ejercicio 2022, con 
cargo a la aplicación presupuestaria de 
ese año.
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BORRIANA·ALQUERIES SANTA BÀRBARA
7.30 .........................................................................................11.30
NOMÉS DIMARTS DIA DE MERCAT

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
OCTUBRE 2021

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
SETEMBRE 2021

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

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

DIVERSOS
Cementiri  .......................................964 51 01 49
Centre Alq. Sta. Bàrbara  ...........964 51 00 93
Junta Local Fallera  ......................964 51 62 17
Ràdio Taxi  ......................................964 51 01 01
Centre Cultural La Mercé  .........964 51 00 10
Parc Comarcal Bombers  ............................. 085
Estació RENFE .............................902 43 23 43
Magatzem Municipal  ................964 51 87 12
Síndicat de Regs  .........................964 51 45 51
Cambra Agrària (Consell Agrari)  .964 57 06 08
FACSA  .............................................964 51 28 00
Recogida voluminosos Fobesa ...964 53 67 61

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

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

CEIP Penyagolosa  ......................964 73 83 55
CEIP Iturbi ......................................964 73 83 65
CEIP Novenes de Calatrava  ....964 73 88 70
CEIP Cardenal Tarancón  ...........964 73 88 75
Col·legi Salesià  .............................964 51 02 50
Col·legi Illes Columbretes  ........964 51 63 62
Col·legi Vila Fàtima  .....................964 51 25 18
Col·legi Consolació  .....................964 51 02 93
IES Jaume I  ....................................964 73 89 35
IES Llombai  ...................................964 73 92 65
Centre Educació Especial  .........964 73 87 95
Escola Permanent d’Adults  ....964 59 10 01
Escola Infantil  ..............................964 51 02 41
Escola de la Mar  ..........................964 58 61 60 
Escola Taller  ..................................964 51 03 61 
CME Rafel Martí Viciana  ..........964 03 32 30
EOI Plana Baixa  ...........................676 81 55 63

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 
Centre de Salut  ............................964 39 07 50
Urgències  ......................................964 39 07 60
Cita prèvia  .....................................964 39 07 50
Centre de Salut Port  ..................964 39 92 80
Consultori del Grau (sols estiu)  ..964 58 53 85

NAIXEMENTS
Lía González Fernández
Manuela Sancerni Tarancón
Triana Sevilla Hernández
Olivia Merino Sanchis
Sofía González Fortea
Katerina Sánchez Olkhovets
Alicia Gavara Medina
Rawan Ben Nasr
Arwa Naghmouch
Mateo Soler Domínguez
Eder Fabra Archelós
Lía Charlotte Rosales Guerrero
Chloe Aymerich Ripollés
Imran El Asri Maloul
Adrián Chiva Mataix
Zuria Arjona Arzate

DEFUNCIONS

MATRIMONIS

Ernest Alagarda Villar i Miguel Sanchis Valera

JOSE AMIGUET FERRADA ....................................................88
DOLORES MONTOLIO CAPELLA .........................................91
JOSEFA LLACER GRANELL .................................................. 73
MAGDALENA ROMERO GUTIERREZ ................................92
MARIA JOSEFA CAMPOS RUIZ ...........................................88
TERESA HERNANDEZ MARIN ............................................86
DOMINGO MUSOLES BORILLO..........................................85
JOSEFA BADIA PALAU ...........................................................88
ROSA VERAL SIMARRO ........................................................88
ANGEL MARAÑON BALLESTER .........................................84
JAVIER VIDAL FORTEA ......................................................... 80
DAVID MUSOLES GIMENO...................................................78
ANGEL RUIZ ROBLES.............................................................78
JULIO CASTILLO FLOR ...........................................................92
ASUNCION TORRES DIAGO .................................................92
SIMEON BUCHARDO BLASCO ...........................................75
AMPARO TENA TENA .............................................................87
JOAQUIN PLANELLES GONZALEZ ...................................96
MANUEL EDO GARCES ......................................................... 78
AMPARO BORRAS RODA .......................................................91
JUAN RAMOS LLEO .................................................................92
MANUELA CANDELARIO CAMACHO ...............................99
DOLORES TORMO FORTUÑO ..............................................88
CARMEN QUIROS SANCHEZ ..............................................95
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La copa de l'Europa League del Vila-real CF 
arriba a Borriana

E l trofeu de l'Europa League que 
el Vila-real Club de Futbol va 
guanyar el mes de maig passat 

a Gdansk va arribat a Borriana, on va 
estar exposat tres dies en el CMC la 
Mercè.

En l’acte de presentació de la copa van 
participar l'alcaldessa de Borriana, Ma-
ria Josep Safont, el vicepresident del 
Vila-real CF, José Manuel Llaneza, el re-
gidor d'Esports, Vicent Aparisi, i altres re-
presentants de la corporació municipal.

Maria Josep Safont va mostrat la seua 
satisfacció de poder comptar uns dies 
a la ciutat amb el trofeu conquistat pel 
Vila-real CF i va felicitar el club gro-
guet per la iniciativa de “compartir-lo 
amb tots els pobles de la província i 

fer-nos partícips del seu triomf a l'Eu-
ropa League”, la qual cosa, a judici seu, 

demostra que és “un club campió i no 
solament en el camp".

COPA UEFA
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