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Setmana Santa i Pasqua a 
Borriana

La Junta de Germandats i Confrari-
es de Setmana Santa de Borriana 
va iniciar el preludi dels actes de 

la Setmana Santa 2022 amb el pregó 
celebrat a l'ermita de Sant Blai a càrrec 
de J. Ramon Monferrer i el posterior 
concert de l’orquestra de l’Agrupació 
Filharmònica Borrianenca.

Els actes més destacats van conti-
nuar amb la celebració el Divendres 
de Dolors de diversos actes litúrgics 
i la desfilada processional del pas del 
Santíssim Crist de la Mar. Al sende-
mà, Dissabte de Passió, va desfilar en 
processó la Germandat de l’Oració del 
Nostre Pare Jesús a l’Hort.

Diumenge de Rams, amb la benedic-
ció de les palmes i rames d’olivera i 
la desfilada processional en totes les 
parròquies de la ciutat, la capital de la 
Plana Baixa va arrancar la setmana li-
túrgica de la Passió, Mort i Resurrecció 
de Crist, en què van eixir en processó 
totes les germandats del municipi.

Diumenge a la nit va desfilar el Pas de 
la Santa Faç des de la parròquia de la 
Mercè, dilluns ho va fer el Santíssim 
Eccehomo des de l’església de les Do-
miniques, dimarts la Nostra Senyora 
de la Pietat des dels frares Carmeli-
tes, dimecres ho havia de fer la Mare 
de Déu dels Dolors, però a causa de la 
pluja es va traslladar a dijous. Diven-

dres Sant es va celebrar la processó 
general del Sant Enterro amb totes les 
confraries de Borriana.

Finalment, diumenge a les 9h des de 
l’ermita de Sant Blai va eixir la Mare de 
Déu dels Dolors que es va trobar al Pla 
amb el seu fill, Crist Ressuscitat, que 
havia eixit de la basílica d’El Salvador 
per la porta del Centre Parroquial. En 
acabar l’Encuentro es va celebrar la 
missa de Pasqua de Resurrecció a la 
basílica, que va posar el punt final a les 
celebracions de la Setmana Santa a la 
nostra ciutat.

 



PLATGES PER A PASQUA
Ja en Pasqua, l’Ajuntament va preparar 
contrarellotge el seu litoral i va ultimar 
la neteja i condicionament de les plat-
ges i la zona marítima per a l'ús i gaudi 
de veïns, veïnes i visitants de proximi-
tat, que tradicionalment acudeixen al 
litoral de Borriana durant les vacances 
i jornades festives de Pasqua.

Enguany, segons ha explicat el regidor 
de Serveis Públics i Zona Marítima, 
Vicent Aparisi, la posada a punt es va 
prolongar i es va complicat més del que 
era habitual pel fet que la crescuda del 
riu Sec, o riu Anna, del passat 21 de 
març i els constants temporals marí-
tims havien abocat al litoral del mu-
nicipi centenars de tones de residus, 
majoritàriament canyes, però també 
pedres, algues i plàstics, que van anar 
acumulant-se dia rere dia al llarg de 
tota la vora mar en les nostres platges 
i han dificultat i allargat les faenes de 
neteja”.

Amb la utilització de la maquinària 
pesant municipal es van retirat els 
residus que s'havien depositat a les 
platges, i les tasques de condiciona-
ment van continuar per a apilar en 
muntons els residus amb la finalitat de 
poder traslladar-los en camions, no-
més es poguera, a un abocador auto-
ritzat per al tractament d’aquest tipus 
de residus.

En un primer moment, els materials 
a retirar es van calcular al voltant de 
336.000 quilos que s’havien d'empor-
tar en més de 20 viatges amb un cost 
superior als 9.000 euros. Però la previ-
sió inicial es va desbordar i, posterior-
ment, es va calcula que en serien més 
de 1.000 tones (més de 1.340.000 
quilos) que representen més de 80 vi-
atges i el triple del pressupost. L'em-
presa Ravi, de gestió de residus, és 
l’encarregada de realitzar la gestió, ja 
que disposa d’un abocador i una plan-
ta de recuperació de residus, a més 
de contenidors, equips i vehicles, que 
asseguren un servei directe, dinàmic i 
d'alt rendiment.

Al marge d'aquests treballs, s'han re-
alitzat durant més de tres setmanes 
prèvies a la Setmana Santa les habi-
tuals tasques de garbellat i neteja dels 

arenals, i el consistori ha intensificat 
els treballs d'adequació de l'arena, a 
més d'instal·lar part de les passarel·les 
i del mobiliari necessari per a iniciar la 
temporada i posar en marxa el servei 
de socorrisme per a aquestes dates.

El regidor de Serveis Públics ha desta-
cat la importància dels treballs realit-
zats a les platges de l'Arenal, la Mal-
va-rosa o el Grau, i ha explicat que la 
finalitat d'aquest dispositiu és “que les 
platges de la nostra ciutat estigueren 
en un estat de neteja i accessibilitat 

òptim perquè els ciutadans i visitants 
que acudisquen aquests dies de va-
cances en puguen xalar”. Al mateix 
temps ha subratllat la importància de 
la col·laboració ciutadana per al man-
teniment de les condicions de neteja.

A més, juntament als equips de ne-
teja mecànica i condicionament de 
l'arena, “hi ha hagut un reforç dels 
equips ordinaris de recollida de Resi-
dus Sòlids Urbans (RSU), del servei 
de neteja manual, el servei de neteja 
i buidatge de papereres i els equips 
de neteja i arruixat de carrers mixt 
en el passeig Marítim, i es posarà 
en funcionament també el servei de 
socorrisme a les platges durant les 
pròximes festes”.

Igualment, es van realitzar les tasques 
de col·locació de part dels elements del 
mobiliari que cada any es tornen a ins-
tal·lar a les platges de l'Arenal, el Grau 
o la Malva-rosa. També s'han revisat i 
col·locat les papereres amb què comp-
ta cadascuna de les tres platges, a més 
de reposar part de les passarel·les que 
permeten un accés molt més còmo-
de de les zones d'arena de l'Arenal o 
la Malva-rosa, després de la retirada 
durant l’hivern com a mesura de pre-
caució davant dels temporals. 

SETMANA SANTA I PASQUA
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L'OTEA assessora la ciutadania de Borriana 
sobre energia renovable

L'Oficina de Transició Energètica i Acompanyament de la Generalitat ha explicat com optimitzar 
la despesa energètica, l'eficiència energètica i l'autoconsum a través de l’energia renovable

L'Oficina de Transició Energètica i 
Acompanyament de la Generali-
tat Valenciana (OTEA), amb la col-

laboració de l'Ajuntament de Borriana, 
ha acostat la cultura energètica als ve-
ïns i a les veïnes del municipi a través 
de la seua oficina itinerant i amb una 
xarrada-taller.

L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep 
Safont, i el regidor de Sostenibilitat 
Mediambiental, Bruno Arnandis, en 
companyia d’altres representants 
municipals van participar en la jornada 
informativa que va tindre lloc a la sala 
de plens del consistori.

Maria Josep Safont va destacar la “re-
percussió” d'aquesta oficina de la Ge-
neralitat Valenciana en el paper “d’as-
sessorament a la ciutadania en estalvi 
energètic i la promoció de l'eficiència i 
la difusió de l'autoconsum a través de 
les energies renovables”.

A Borriana, va assegurar l'alcaldessa, 
“sabem que la transició energètica és 
un procés en què hem de participar tots 
i totes, per la qual cosa la presència de 
l'OTEA reforça el treball municipal d'as-
sessorament i d’acompanyament en 
aquesta transició i en la reducció del 
consum en les llars borrianenques”.

Des del govern municipal, va manifestar, 
“apostem per contribuir a l'estalvi ener-

gètic de les persones i famílies de Borria-
na, i poder aconseguir un nou model sos-
tenible, accessible i just per a la societat i 
el medi ambient, plantejant alternatives 
a l'actual sistema energètic”.

Aquesta iniciativa s'emmarca en el Pla 
Rector municipal de compromís amb 
els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030, 
amb què el govern municipal està 
alineant els projectes i programes de 
les diferents àrees del consistori per a 
la consecució de l'estratègia de l'Agen-
da Borriana ODS 2030.

OTEA
L'Oficina de Transició Energètica i 
Acompanyament de la Generalitat Va-
lenciana es va posar en marxa el mes 

de desembre passat per tot el territori 
de la Comunitat Valenciana, i ofereix 
un servei públic tant a entitats locals 
com associacions, amb caràcter per-
manent, telemàtic i itinerant.

L'oficina itinerant va estar durant tot 
el matí a la porta de l'Ajuntament, a la 
plaça Major, atesa per personal tècnic 
per a donar resposta als dubtes i con-
sultes dels veïns i veïnes de Borriana. 
Una oportunitat perquè la ciutadania 
conega models energètics sostenibles 
que propicien un estalvi en el consum 
i en l'energia.

Una activitat que va comptar amb la 
col·laboració de la Regidoria de Sos-
tenibilitat Mediambiental de l'Ajunta-
ment de Borriana. A través d'aquesta 
oficina itinerant de la Generalitat Va-
lenciana, la ciutadania borrianenca 
ha pogut conèixer de primera mà les 
energies renovables i el seu ús, amb 
l'assessorament tècnic necessari per 
a incorporar-les a sa casa, sol·licitar 
subvencions o promoure la creació de 
Comunitats Energètiques Locals (CEL), 
entre altres qüestions.

L'OTEA es posa a la disposició de muni-
cipis, associacions i col·lectius de tota la 
Comunitat Valenciana que vulguen rebre 
suport, informació i formació en matèria 
de transició energètica, a través del cor-
reu electrònic i el telèfon 650 084 509. 

ENERGIES RENOVABLES



El govern municipal proposa una 
modificació de crèdit per a reinvertir els 

romanents
El Ple del passat 7 d'abril va incloure la primera modificació de crèdit, de 3,6 milions 

d'euros, amb una part dels romanents de tresoreria que han resultat de la liquidació del 
pressupost de 2021

El 80% del superàvit incorporat de l’any passat va destinat a inversions en millores 
necessàries per a la ciutat

El govern municipal va proposar en 
el ple del dijous 7 d'abril la prime-
ra modificació de crèdit, que as-

cendeix a un total de 3.612.801 euros, 
finançada íntegrament amb part dels 
romanents de tresoreria per a des-
peses generals que han resultat de la 
liquidació del pressupost de 2021, se-
gons ha explicat la regidora delegada 
d'Hisenda, Cristina Rius.

Sobre aquest tema, Rius ha recordat 
que ja “hem inclòs en el pressupost ac-
tual un total de 5,6 milions d'euros dels 
7,3 milions del superàvit liquidat en 
l'exercici anterior”. Dels quals, ha preci-
sat, un 80% van destinats a inversions 
“perquè el nostre objectiu és reinvertir 
els romanents en millores necessàries 
per a la ciutat”.

A més d’injectar 500.000 euros més 
en el pla de reparació de camins agrí-
coles i vials urbans, iniciat en exercicis 
anteriors, Rius ha assenyalat entre les 
obres més destacades que es mam-

prendran amb els romanents “l'equi-
pament de mobiliari del CAT i comple-
mentar els recursos necessaris per a la 
construcció del vial que connectarà el 
Port amb el Grau amb un carril de ciclo-
vianants, arran del projecte tècnic que 
s'està executant”.

La modificació que es va aprovar en el 
ple municipal també inclou una nova 
partida per a la compra i instal·lació dels 
caragols d'Arquimedes en la zona de la 
Serratella, “una iniciativa molt deman-
dada pels veïns i veïnes que ha estat 
demorada per la llarga tramitació dels 
permisos d'altres administracions i de 
la concessió administrativa d'ocupació 
de domini públic maritimoterrestre, 
previs a la instal·lació”, ha manifestat la 
regidora.

Amb la construcció d'aquest nou siste-
ma de drenatge d'aigües pluvials, amb 
la instal·lació d’aquesta infraestructu-
ra, es podrà millorar l'evacuació de les 
aigües pluvials a la mar ocasionades 

per fortes pluges, en una zona que té la 
capa freàtica molt pròxima a la super-
fície i que necessita un ràpid drenatge, 
d'aquesta manera s'ajudarà a evitar 
els efectes de les inundacions amb què 
han de bregar els veïns i les veïnes de 
la zona.

La modificació de crèdit, així mateix, 
ha indicat Cristina Rius, “permetrà in-
crementar els recursos per a ciberse-
guretat, amb la finalitat de millorar la 
protecció dels sistemes, xarxes i pro-
grames informàtics de possibles atacs 
digitals”.

Alguns dels canvis que s'aprovaran 
en el pròxim ple inclouen increments 
de l'IPC en els contractes de serveis 
públics, actuacions en edificis públics 
derivades d'auditories elèctriques, 
reparació de l'entorn del Clot a causa 
de les pluges recents i la dotació dels 
recursos necessaris per a atendre les 
primeres quotes del PAI Sant Gregori, 
entre d’altres. 

HISENDA
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Sistema de videovigilància en les vies principals 
per a la gestió del trànsit i la seguretat viària

Una iniciativa emmarcada dins de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible 
(Edusi), finançada al 50 per cent pels fons europeus Feder

L'Ajuntament, per acord de la Junta 
de Govern Local, ha instal·lat en les 
principals vies de la ciutat un sis-

tema de càmeres amb reconeixement 
de matrícula, amb alimentació aïllada 
i connexió autònoma a xarxa, per a la 
gestió del trànsit i la seguretat viària. 
Una iniciativa emmarcada dins de l'Es-
tratègia de Desenvolupament Urbà 
Sostenible (Edusi), finançada al 50 per 
cent pels fons europeus Feder.

L'alcaldessa de Borriana i responsable de 
Seguretat Ciutadana, Maria Josep Safont, 
acompanyada de la regidora de Tecnologi-
es de la Informació i Modernització de l'Ad-
ministració, Maria Romero, han visitat les 
dependències de la Prefectura de la Policia 
Local, on han comprovat el funcionament 
del sistema de videovigilància, ja en marxa, 
des de la sala de comunicacions.

La finalitat del procediment instal·lat, 
segons ha explicat l'alcaldessa, rau en 
la “vigilància del flux d'entrada i eixi-
da de vehicles a la població i en zones 
concretes de la ciutat a fi de dur a ter-
me un control del trànsit”, una activitat 
que servirà de base per a “prendre de-
cisions en futures actuacions de regu-
lació del trànsit en zones urbanes”.

Per a la qual cosa, el consistori ha ins-
tal·lat càmeres tipus ‘domo’ d'alta re-
solució i d'última generació, i de quatre 
càmeres amb reconeixement de ma-
trícula, que permetran “una millor ges-
tió del trànsit i adoptar les mesures de 
disciplina viària que corresponguen”, ha 
assegurat el comissari cap de la Policia 
Local, Francisco Javier Catalán.

Accions emmarcades, ha assegurat, en 
les competències que tenen els ajun-
taments en matèria de trànsit i mobili-
tat, reconeguda en la Llei reguladora de 
les bases del règim local.

En concret en són quatre, les ubica-
cions de la localitat en què s'han ins-
tal·lat, encara que està previst que 

s'amplie el sistema a altres vies de la 
ciutat. A la plaça de la Fira, al costat de 
l'avinguda Setze de Juliol; al camí d’On-
da, a l'altura del carrer Manuel Cubedo 
Giner; a la carretera de Nules, a l'altura 
de l'avinguda del Transport, i a l'avin-
guda Jaime Chicharro, en l’encreua-
ment amb l’avinguda Jaume I.

Català ha volgut destacar que, atenent la 
legislació vigent, “les imatges captades 
podran ser utilitzades, amb el requeri-
ment previ de l'autoritat competent, per 
a una investigació judicial o policial”.

Així mateix, ha explicat que la instal·la-
ció i l’ús d'aquestes càmeres de vídeo 
es realitzen “cenyint-se al que disposa 
en la Llei orgànica 4/1997 per la qual 
es regula la utilització de càmeres de 
vídeo per les forces i cossos de segu-
retat en llocs públics i la normativa de 
desenvolupament. Policia Local serà 
l’encarregada de l’ús i de la gestió del 
sistema, sobre la base de les compe-
tències que li atribueix la legislació en 
matèria de trànsit i seguretat viària”.

En relació a la custòdia i conservació 
dels enregistraments realitzats pel 
sistema de videovigilància, correspon-
drà a la Policia Local, que garantirà la 
preservació de la disponibilitat, confi-
dencialitat i integritat dels enregistra-
ments o registres obtinguts.

La sala de comunicacions de la Policia 
Local de Borriana s'ha establert com a 

centre de gestió i control del sistema, 
per a la qual cosa s'han hagut de rea-
litzar adaptacions en els sistemes de 
visionat i monitoratge de la sala, amb 
la instal·lació d’un nou videowall que 
ha suposat una inversió de 13.741,11 
euros (IVA inclòs), així com l’actualitza-
ció del programari per a la seua gestió, 
la inversió total del qual ha ascendit a 
11.934,84 euros (IVA inclòs).

Igualment, s'han adoptat les mesures 
tendents a garantir la preservació de la 
disponibilitat, confidencialitat i integritat 
dels enregistraments o registres obtin-
guts, així com l'òrgan encarregat de la 
seua custòdia i de la resolució de les sol-
licituds d'accés i cancel·lació a través d'un 
procediment específic de protecció de 
dades, tal com exigeix la legislació vigent.

Cal recordar que la sala de comunicacions 
està connectada amb el 112-Comunitat 
Valenciana a través del sistema Coor-
dComG5, que també gestiona els avisos 
que rep la Policia Local, així com el control 
de la gestió de les càmeres de videovigi-
lància d'edificis públics municipals.

El subministrament, muntatge 
d'equips, accessoris i integració d'ele-
ments de camp existents, així com els 
treballs necessaris per a conformar les 
instal·lacions de càmeres de control de 
trànsit a Borriana va ser adjudicat a la 
mercantil Viriato Seguretat SL per un 
import de 37.683,34 euros IVA inclòs. 

SEGURETAT



Millora de l'eficiència energètica del 
Mercat municipal

Amb la rehabilitació de la coberta i la reforma actual de les instal·lacions de 
climatització i il·luminació

Una actuació cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc 
del Programa Operatiu de Creixement Sostenible

L'Ajuntament ha aconseguit millo-
rar l'eficiència energètica del Mer-
cat municipal amb la rehabilitació 

de la coberta de l'edifici i amb la refor-
ma de les instal·lacions de climatització 
i il·luminació per a la millora de la qua-
lificació energètica que s'ha completat 
recentment.

Una iniciativa emmarcada en l'estratè-
gia Edusi, cofinançada pel Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional (Feder) 
en el marc del Programa Operatiu de 
Creixement Sostenible 2014-2020.

La regidora de Comerç i Mercats, Sara 
Molina, i l'edil de Sostenibilitat Medi-
ambiental, Bruno Arnandis, han mani-
festat que aquestes actuacions “com-
porten un important estalvi energètic 
i econòmic, una major durabilitat dels 
equips i, alhora, un augment en la sen-
sació de confort dels treballadors i 
usuaris de les instal·lacions del mercat”.

La reforma de les instal·lacions de cli-
matització i il·luminació realitzades per 
un import de 167.249,83 euros han 
consistit en la substitució dels equips 
que existien per uns altres de similars 
característiques, però amb una major 

eficiència energètica, ja que els equips 
anteriors “presentaven un baix ren-
diment energètic, a més de disposar 
d'un gas refrigerant, R-22, nociu per 
a la capa d'ozó i que en uns anys ja no 
podrà utilitzar-se, amb una disminució 
encara major del rendiment energètic 
de l'equip”, han explicat els dos regidors.

A més, s'ha incorporat un recuperador 
de calor amb la finalitat de complir amb 
les exigències de la normativa vigent 
quant a la ventilació del local. Referent 
a la instal·lació d'il·luminació, s'ha apos-
tat per materials més eficaços en tot 
l'immoble i el canvi necessari en el ca-
blejat i quadre de la instal·lació elèctri-
ca, i s'han substituït les lluminàries per 
unes de noves de tecnologia LED, amb 
la qual cosa s'ha aconseguit una millo-
ra de l'eficiència energètica de l'edifici.

En la mesura que ha sigut possible, 
s'han mantingut els conductes de dis-
tribució d'aire per l'interior del mercat i 
s'ha dotat de dispositius que permeten 
comptabilitzar el consum de manera 
separada a la resta d'instal·lacions.

La implantació d'aquestes solucions 
tècniques més favorables "són bene-

ficioses per al planeta i per a l'estalvi 
econòmic" i, a més, "la reducció del 
consum d'energia no renovable i de les 
emissions de diòxid de carboni ens ha 
permès obtindre una millor qualificació 
energètica de l'edifici".

L'estalvi generat a través de les actu-
acions de millora de la climatització i 
il·luminació és el següent:

Pel que fa a la Classe Energètica d'efici-
ència resultant de l'estudi de qualifica-
ció després de l'aplicació de les millores 
energètiques proposades centrades 
en la climatització i la il·luminació, s'ha 
aconseguit passar de la ‘C’ a la ‘B’.

REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DEL 
MERCAT
La rehabilitació de la coberta del Mercat 
municipal realitzada en 2018 i execu-
tada per un import de més de 150.000 
euros va ser l'inici del projecte global per 
a la millora de l'eficiència energètica de 
l'edifici. El seu objectiu principal va ser, 
d'una banda, solucionar el problema de 
goteres que patia i la pèrdua de calor i, 
d'una altra banda, eliminar el potencial 
perill ambiental per deterioració del fi-
brociment de la coberta.

La intervenció, han explicat Molina 
i Arnandis, va suposar “millorar no-
tablement les condicions d'eficièn-
cia energètica de les instal·lacions i la 
climatització, en la mesura que es va 
optimitzar l'envoltant de la coberta, i 
també millorar l’aspecte exterior”, que 
se suma a la recent actuació i “comple-
ta la renovació energètica de l'enclava-
ment comercial amb un elevat poten-
cial d'estalvi energètic”.

Com a terme mitjà, han precisat, “es 
poden aconseguir estalvis entre el 20% 
i el 30% en el consum energètic i eco-
nòmic, segons la tipologia dels equips 
instal·lats”. 

EDUSI
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Informació pública del nou Pla d'Actuació 
Municipal davant el risc d'inundacions

El govern municipal renova i actualitza el pla en vigor de 2012 quan Borriana es considerava 
municipi de risc mitjà fluvial

L'Ajuntament ha sotmès a infor-
mació pública el Pla d'Actuació 
Municipal contra el Risc d'Inunda-

cions de Borriana elaborat a finals de 
2021, després de la publicació recent 
de l’anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província de Castelló i la publicació en 
la seu electrònica de l'Ajuntament.

Durant els 30 dies que ha durat el pro-
cés d'exposició pública, la documen-
tació ha pogut ser objecte de consulta 
amb la possibilitat de formular-hi els 
suggeriments, observacions i al·lega-
cions que s’hagen estimat pertinents.

Amb aquesta iniciativa, el govern mu-
nicipal renovarà el Pla d'Actuació Mu-
nicipal davant el Risc d'Inundacions 
per a garantir l'actuació ràpida, eficaç 
i coordinada dels recursos municipals 
en situacions d'emergència per inunda-
cions, així com per a minimitzar-ne les 
conseqüències.

El regidor de Sostenibilitat Mediambi-
ental, Bruno Arnandis, ha indicat que 
és “un document viu” en què durant el 
període d'exposició pública es poden 
formular i afegir noves propostes i ob-
servacions, i incloure també l'experièn-
cia patida amb la recent crescuda del 
riu del 21 de març.

La finalitat, ha manifestat, és “aconseguir 
la màxima protecció per a les persones, els 
béns i el medi ambient que puguen resul-
tar afectats per les conseqüències de les 
inundacions al municipi de Borriana.”

Per això, ha continuat, es tracta “d’ac-
tualitzar el pla en vigor de 2012 quan 
Borriana es considerava municipi de risc 
mitjà fluvial, ja que amb l'actualització 
de la cartografia de zones inundables, 
més precisa que l'anterior que datava 
del 2002, la ciutat ha passat a conside-
rar-se com a municipi de risc alt”.

El nou pla que serà aplicable en qualse-
vol situació de preemergència o emer-
gència produïda per inundacions en el 
terme municipal, afegirà com a novetat 
a tot el que ja es tenia en compte en 
2012 “els plans d'emergència de preses 
davant l'eventual inundació que poguera 
provocar la destrucció d'algunes preses 
al Millars”, ha assenyalat l'edil.

A més, per a preveure l'estructura or-
ganitzativa i els procediments per a la 
intervenció en emergències, el pla mu-
nicipal s'actualitzarà amb noves anàli-
sis de risc, de pluviometria, de la xarxa 
de séquies i clavegueram amb l'actua-
lització de les inundacions importants 
dels últims anys i les conseqüències, 
amb els habitatges i persones afecta-
des, així com els mitjans, els equipa-
ments i infraestructures actuals.

Igualment, ha assenyalat Arnandis, es 
catalogaran els elements vulnerables 
en concordança amb les zones esta-
blertes en el Pla Especial de la Comuni-
tat Valenciana, en el qual Borriana que-
da identificat com a municipi de risc alt 
fluvial, risc mitjà marí i de zona II de les 

preses del Sitjar i de Maria Cristina, que 
significa que el pot afectar l'ona d'avin-
guda de trencament de la presa i pro-
duir-li danys a partir de la primera mitja 
hora d'avinguda i fins a les dos hores.

El risc d'inundacions és un dels riscs 
fonamentals a tenir en compte des de 
l'òptica de la planificació de protecció 
civil, davant aquesta eventualitat, ha 
precisat el responsable de l'àrea, cal 
incorporar també els riscos per inun-
dació costanera que en el cas del litoral 
de Borriana suposen un risc mitjà, i es 
preveu la realització d'un simulacre.

Segons ha indicat Arnandis, Borriana es 
troba “en el quart lloc quant al mal que pro-
duiria una inundació en la demarcació del 
Xúquer”, i ha valorat que un esdeveniment 
similar a l'esdevingut en 1956 “tindria un 
cost de més de 100 milions d'euros”.

Per això, ha destacat que procedir a 
una actualització en profunditat del 
contingut del Pla municipal de 2012 
és “absolutament necessari”, perquè, 
“d’acord amb alguns estudis, un siste-
ma d'alerta adequat és l'actuació més 
rendible contra les inundacions i amb 
un sistema adequat es podrien reduir 
els possibles danys en un 20%”.

Bruno Arnandis ha recordat que les 
inundacions constitueixen en la Comu-
nitat Valenciana “el fenomen natural 
que es manifesta amb major freqüèn-
cia, donant lloc a les situacions de risc 
greu col·lectiu o catàstrofe”. 

PLA D'INUDACIONS



Finançament amb un préstec de 1,4 milions 
per a inversions municipals

L'operació de préstec permetrà a l'Ajuntament mamprendre projectes inclosos en 
l'estratègia Edusi com la passarel·la del Clot i la millora i condicionament de l'entorn de 

l'Arenal, entre d’altres

Borriana ha aprovat a través d’un 
decret d'Alcaldia l'adjudicació 
d'una operació de préstec per 

import d’1.458.731,43 euros, per al 
finançament de part de les inversions 
incloses en el pressupost municipal 
d'enguany, segons ha explicat la regi-
dora delegada d'Hisenda, Cristina Rius.

Així, ha recordat que el pressupost 
per a 2022 aposta per "un ambiciós 
pla d'inversions" que contribuïsquen 
com més de pressa millor a la “reac-
tivació econòmica de la nostra ciutat 
i pel manteniment i reforç d'ajudes 
als col·lectius socials, i per a no per-
dre oportunitats de desenvolupament 
i creixement de la ciutat, la qual cosa 
exigeix acudir a l'endeutament per al 
finançament de part de les inversions”.

Per a la subscripció del préstec apro-
vat, del qual es donarà compte en el 
pròxim ple ordinari del mes de maig, 
l'àrea d'Hisenda ha sol·licitat ofertes i 
han concorregut quatre entitats al con-
curs obert. Una vegada analitzades les 
ofertes presentades i tenint en compte 
els criteris de selecció previstos, l'ope-
ració financera ha sigut adjudicada a 
Unicaja Banco SA, per ser l'oferta més 
avantatjosa econòmicament.

En aquest sentit, Rius ha ressaltat les 
condicions del préstec de l'entitat ban-
cària Unicaja Banco SA, amb un interès 
variable d'euríbor trimestral més un 
diferencial de 0,28% amb un termini 
d'amortització d’11 anys, un any de 
carència i 10 d'amortització.

Cristina Rius ha manifestat que el go-
vern municipal compleix el principi de 
“prudència financera” i l'objectiu d’es-
tabilitat pressupostària, alhora que ha 
subratllat que el percentatge de des-
pesa que suposa la càrrega financera 
respecte de l'import total del pressu-
post “es manté en una línia estable”.

Sobre aquest tema, la responsable de 
l'àrea ha posat en relleu “la constata-
ció que l'Ajuntament compta amb la 
suficient capacitat per a fer front en el 
temps a les obligacions que es deriven 
d'aquesta operació creditícia”.

Igualment, ha destacat que amb "l'es-
forç" realitzat en anys anteriors per a 
rebaixar el deute, el govern municipal 
va liquidar el pressupost de l’any pas-
sat, 2021, amb un deute de 5.888.788 
euros, que suposa una ràtio d'endeu-
tament del 17,75 per cent, “molt infe-
rior al que ens vam trobar a l'inici de la 
passada legislatura d'un 48 per cent”.

Afirmació que ha realitzat amb les da-
des de l'últim any a la mà, “en els quals 
clarament es pot comprovar com el 
deute municipal en els últims 6 anys 
s'ha reduït en més de 8,4 milions d'eu-
ros, la qual cosa suposa una reducció 
significativa per habitant fins als 168 
euros actuals.

PROJECTES QUE ES MAMPRENDRAN
Els prop d’1,5 milions d'euros de l'ope-
ració de préstec permetran a l'Ajunta-
ment de Borriana mamprendre projec-

tes inclosos en l'estratègia Edusi com 
la passarel·la del Clot i la millora i con-
dicionament de l'entorn de l'Arenal i el 
Clot, per al qual el consistori destinarà 
675.000 euros, que suposa el 50% de 
la inversió prevista, ja que es comple-
tarà amb el Fons Europeu de Desenvo-
lupament Regional (Feder).

Igualment, 253.031 euros més es des-
tinaran a l'adequació de l'edifici de la 
Casa de Cultura, inversió que també es 
complementarà amb el 50% dels fons 
Feder, quantitat que s’afig al finança-
ment ja previst en l'anterior exercici 
de 400.000 euros, per la qual cosa el 
pressupost global per a l'adequació de 
la Casa de Cultura serà aquest any d'1 
milió d'euros, aproximadament.

Així mateix, es destinaran 86.500 eu-
ros a l'adquisició de programes i nous 
equipaments informàtics finançats 
també amb una altra aportació del 
50% del Fons Europeu de Desenvolu-
pament Regional, i 175.000 euros en 
millores en la il·luminació en instal·laci-
ons esportives, i en la instal·lació i ge-
otèrmia en la Piscina Municipal, entre 
moltes altres inversions. 

HISENDA
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Reforç a l'abril del tractament contra els 
mosquits

A més, per a mantindre el terme municipal en les millors condicions sanitàries 
possibles, el consistori realitza desinsectacions terrestres contra els mosquits 

durant tot l'any

L'Ajuntament va començar a l'abril 
el reforç dels tractaments per a 
controlar la proliferació de mos-

quits, per a evitar una eclosió massiva 
en els dies de Setmana Santa i Pasqua 
després de les pluges persistents del 
mes de març passat i la previsió d’aug-
ment de les temperatures que s’espe-
rava en les festes de Pasqua.

Tot i que la Regidoria de Salut que diri-
geix Dolores Carbonell realitza actuaci-
ons de control de plagues de mosquits 
durant tot l'any a través de l'empresa 
concessionària, Lokímica, encarregada 
de la gestió, les pluges incessants de 
les últimes setmanes a Borriana han 
estat determinants per a intensificar 
els tractaments contra els mosquits. 
Ja que les precipitacions abundants 
han provocat la proliferació de espais 
d’acumulació d'aigua en les zones d’ai-
guamolls litoral, que són els principals 
focus de reproducció d'aquests dípters.

Segons ha corroborat la regidora, en-
cara que Lokímica va confirmar que la 
setmana prèvia a la Setmana Santa 
es va revisar la zona i no hi havia pro-
blema, a l’abril els treballs passen a 
ser quinzenals, després dels episodis 
persistents de pluges de març i davant 
la pujada de temperatures, per a evitar 
l'aparició de focus de mosquits.

A més, entre dijous i diumenge de 
Setmana Santa es va tornar a revisar, 
per si es detectava algun focus per a 
intervindre i tampoc es van trobar 
problemes. No obstant això, ha asse-
gurat, “l'empresa mantindrà equips de 
guàrdia per si calguera intensificar els 
tractaments”.

També ha fet una crida a la col·laboració 
ciutadana perquè vigilen en els seus 
habitatges que no hi haja cap punt 
d'acumulació d'aigua estancada, per 
a evitar que en les propietats privades 

proliferen focus de cria en els quals els 
professionals no poden actuar.

Per aquesta raó ha recordat als veïns 
i veïnes del municipi la importància de 
“previndre i evitar els estancaments 
d'aigua i eixugar les acumulacions en 
poals, bidons, piles, aigüeres, pous, 
tolls i basses en parcel·les privades”.

La responsable de l'àrea ha manifes-
tat que amb la finalitat de mantindre 
el terme municipal de Borriana en les 
millors condicions sanitàries possibles 
i evitar, a més, “els efectes molestos 
que els mosquits causen a la ciutada-
nia, com ara picades i reaccions al·lèr-
giques locals”, l'Ajuntament realitza un 
tractament terrestre contra els mos-
quits “durant tot l'any i es potencia i 
intensifica en cas de necessitat, com 
ha passat ara o en el període estival”.

En el municipi, el tractament durant tot 
l'any està orientat a “evitar l'aparició 
d'insectes en qualsevol estat, larves 
o adults, completant-se a més amb 
el monitoratge de les zones i detall de 
resultats”, la qual cosa permet, segons 
Carbonell, “avaluar permanentment 
el servei i determinar les actuacions a 
realitzar”.

També ha concretat que els tracta-
ments es realitzen tots els mesos de 
l'any i els productes emprats, ha asse-
gurat, “són innocus per al medi ambi-
ent i no afecten en cap cas la qualitat 
de les aigües ni a les zones, protegides 
o no, de fauna i flora”.

Respecte a les zones de tractament, la 
regidora de Salut ha explicat que s'es-
tén “des del nucli urbà a la zona ma-
rítima, en àrees en què pot produir-se 
estancament d'aigua i zones on exis-
teix vegetació abundant i acumulació 
d'aigua”.

Durant l'any, el tractament és men-
sual, quinzenal o setmanal, segons 
l'època de l'any, i durant alguns me-
sos l'obtenció de dades es realitza en 
20 punts de monitoratge del terme 
municipal.

Aquestes actuacions es comple-
menten amb els tractaments que 
realitza la Diputació de Castelló, 
que se centren en les zones agríco-
les, de marjal i fluvials en el terme 
municipal. A més, l'Ajuntament està 
a l'espera que s'autoritze el tracta-
ment aeri sol·licitat a la Conselleria 
de Sanitat. 

MOSQUITS



Renovació dels embornals del barri dels 
pescadors al Port

Amb la substitució dels embornals actuals als carrers Tramuntana, Gregal, 
Ponent, Garbí i Consolat de Mar s’inicien les obres de Renovació i Millora de les 

Infraestructures de 2022 a Borriana

L'Ajuntament i Facsa han començat 
les obres corresponents al Projecte 
de Renovació i Millora de les Infra-

estructures del Servei de 2022 amb la 
substitució dels embornals pluvials del 
barri dels pescadors al Port de Borriana, 
segons ha explicat el regidor de Serveis 
Públics i Zona Marítima, Vicent Aparisi.

Concretament, Facsa ha mamprès la 
renovació dels embornals o boteres 
que hi ha als carrers Tramuntana, Gre-
gal, Ponent, Garbí i Consolat de Mar que 
causaven males olors en aquesta zona, 
perquè consistien en orificis practicats 
en els rastells connectats a una arqueta 
en la vorera que comunica amb la xarxa 
de clavegueram municipal.

Com que no tenien sifó, els dispositius 
de desguàs per on es buidava l'aigua 
de pluja de la calçada en aquest barri 
“podien ocasionar problemes d'olors i, 
com tampoc disposaven de tamís, pos-
sibilitaven a més l'entrada al sistema de 
clavegueram de sòlids de grans dimen-
sions que podien derivar en obstrucci-
ons en els col·lectors”, ha indicat Aparisi.

La intervenció duta a terme consisteix 
en la renovació i la instal·lació d'embor-
nals sifònics d'H-200 equipats amb 
reixeta de fundició dúctil de 35x50 cm 
en substitució dels actuals, i es com-
pletarà amb l'anul·lació de les arquetes 
existents en les voreres.

La renovació dels embornals per a la 
recollida i l’evacuació d'aigües pluvials 
permetrà reduir les males olors, sobre-
tot a l'estiu quan arrepleguen menys 
aigua, i augmentar la capacitat de re-
collida d'aigua pluvial en reduir possi-
bles obstruccions.

Així mateix, Aparisi ha volgut agrair la 
col·laboració i comprensió dels veïns 
del barri “davant les possibles molès-
ties que tota obra té”, i ha remarcat la 
intenció de govern municipal i de Facsa 

de “minimitzar les incomoditats que 
puguen suposar aquests treballs”.

Xarxa de drenatge

Cal recordar que, a finals de l’any pas-
sat, l'Ajuntament i Facsa van realitzar 
les obres d'implantació de la xarxa de 
drenatge per a la millora contra inun-
dacions a la plaça dels Mariners.

“Una més de les actuacions mampre-
ses pel consistori en la zona marítima 
per a tractar de mitigar aquesta pro-
blemàtica provocada per les fortes 
pluges”, ha assegurat Aparisi, que ha 
recordat que es tractava d'una millo-
ra del sistema de drenatge en aquesta 
àrea amb el reforç de la xarxa que ha 
d'evacuar les pluges, i encara que no 
es tractava d'una actuació d’una gran 
despesa econòmica, “sí que és molt 
important perquè serveix per a alleujar 
la càrrega que ha de suportar la xarxa 
en aquesta zona i poder evacuar les ai-
gües el més ràpid possible per a evitar 
que s'estanque”.

Els treballs en aquell moment es van 
centrar en l'entorn de la plaça dels Ma-
riners amb la instal·lació de nous em-
bornals i pous de registre en els quals 
s'havien detectat fallades hídriques 
i la redirecció de diversos embornals 
al col·lector situat a l'avinguda de la 
Mediterrània, enfront de l'Escola de la 
Mar, per a tractar d'accelerar el procés 

de desguàs durant els primers instants 
de pluges torrencials.

Concretament, l'actuació es va re-
alitzar a la plaça dels Mariners en la 
confluència amb els carrers Illes Co-
lumbretes i Rosa dels Vents i va con-
sistir en la reconducció d'un total de 4 
embornals que estan en el punt baix de 
la zona i la col·locació d'una una reixeta 
transversal cap a un col·lector de dià-
metre 630 mm d'aigües pluvials que 
descarrega en el peine.

A més, es va modificar al carrer Illes Co-
lumbretes un tram d'una antiga séquia 
de dimensions 1000x800 que estava 
a contrapendent. Paral·lelament, es va 
executar una connexió com a alleugeri-
dor que funcionarà únicament en epi-
sodis de pluja intensa, des d'un pou de 
registre situat a la plaça dels Mariners 
cap al col·lector de diàmetre 630 mm.

Al carrer Juan Sebastián Elkano, con-
fluència amb el carrer Illes Columbre-
tes i el carrer l’Alguer, es van connectar 
els embornals que hi havia en aquesta 
zona al col·lector de diàmetre 500 mm 
d'aigües pluvials, col·lector que també 
descàrrega en el peine. També al car-
rer Illes Columbretes es van substituir 
alguns embornals que tenien poca 
capacitat, per embornals tipus bústia 
que tenen una capacitat de desaigüe 
molt superior. 

ZONA MARÍTIMA
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L'Aplec de Gegants i Cabuts reuneix dotze 
colles en la XV edició

Dissabte 2 d'abril es va celebrar la 
XV edició de l'Aplec de Gegants 
i Cabuts de Borriana. Una data 

trasllada des de les festes de Sant Blai 
per a poder acollir les dotze colles que 
es van reunir enguany a la capital de la 
Plana Baixa, amb la sorpresa aquest 
any del bateig de tres figures més que 
se sumen a la Colla de Gegants i Cabuts 
de Borriana a partir d'aquesta trobada, 
perquè als gegants, Blai i Mercè, i Bla-
iet i Mercedetes, s'afegeixen els nous, 
Artal i Seidia, al costat dels gegantons.

La Mercè va acollir la presentació de 
l'acte, i pels carrers i places de Borriana 
van desfilar desenes de cabuts i més 
de 20 gegants arribats des de punts 
tan diferents com l'Alcora, Benetússer, 
Castelló amb els seus botafocs, More-
lla, Navaixes, Reus, Tortosa, Patraix, la 
Vall d’Uixó, la Vilavella, Alcalá de Hena-
res i, finalment, Borriana.

Amb la col·laboració de la Regidoria de 
Cultura de l'Ajuntament de Borriana, 
els actes es van desenvolupar la jor-
nada del dissabte, amb dotze agrupa-
cions que van acompanyar l'associació 

borrianenca durant tot el dia. A més, 
es varen realitzar diferents tallers que 
van atraure fins a la nostra ciutat més 
de 250 persones integrants dels grups 
o associacions de gegants, tant de la 
nostra comarca com de la província i de 
la resta de l'Estat.

El regidor de Cultura, Vicent Granel, ha 
explicat que el creixement que ha viscut 
l'Aplec de Gegants i Cabuts de Borriana 
tan sols pot explicar-se per “l'esforç i el 
treball que cal agrair a la colla de Bor-
riana”, que enguany ha comptat amb la 
incorporació de tres nous personatges 
que es van descobrir el dia de l'Aplec.

El calendari d'activitats va començar 
amb el taller de confecció de cabuts per 
als més xicotets a la plaça de la Mer-
cè. Desprès es van plantar els gegants 
participants en la trobada en la mateixa 
plaça i, de seguida, els xiquets i xique-
tes que van confeccionar el seu cabut 
van fer una desfilada pels carrers del 
centre de la ciutat.

Enguany, la trobada va tindré com a 
protagonista Seidia, la geganta de 

Borriana, que va estar acompanyada 
per la de Morella. Com a novetat, al 
CMC la Mercè es va presentar el llibre 
Seidia, poema valencià del principi de la 
Conquesta, de Joaquim Garcia Girona. 
També va tindre lloc el nomenament 
de Geganter d'Honor a la confraria de 
la Mare de Déu de la Mercè per la seua 
implicació en la festivitat dels gegants 
i cabuts. 

A la vesprada, des de la plaça de la Mer-
cè, es va organitzar la desfilada de les 
colles de gegants i cabuts fins a arribar 
a la plaça Major, on es va efectuar el ba-
teig dels nous personatges de la colla i 
el ball final amb totes les colles, amb la 
presencia de l’alcaldessa de Borriana, 
Maria Josep Safont, i del regidor de Cul-
tura, Vicent Granel.

Tot un dia dedicat als gegants i cabuts 
a Borriana, que Granel ha qualificat de 
“festa participativa, popular i inclusiva, 
en què tant els col·legis del municipi i 
les escoles infantils com, fins i tot, les 
associacions aporten el seu granet 
d'arena al llarg de tota la jornada amb 
música, gastronomia i història”. 

CULTURA



Les audicions escolars reuneixen més de 
2.400 xiquets i xiquetes

El Teatre Payà va acollir durant tota la jornada del 25 d'abril els concerts a càrrec de la 
Banda Jove de l’Agrupació Filharmònica Borrianenca

Sota la direcció de Norma Comes, els escolars de tots els centres educatius van xalar de la 
música i van conèixer de prop els instruments, la composició i el funcionament d'una banda

El Teatre Payà va acollir dilluns 25 
d'abril les audicions escolars que 
la Banda Jove de l'Agrupació Fil-

harmònica Borrianenca organitza jun-
tament amb la Regidoria de Cultura per 
a tot l'alumnat de Primària dels centres 
educatius de la ciutat.

L'edil de Cultura, Vicent Granel, ha ex-
plicat que, després de dos anys absent 
per la pandèmia, “torna una de les ac-
tivitats més longeves en tot el territori 
valencià d'audicions escolars, ja que 
compta amb més de dos dècades de 
programació des dels seus inicis”.

Més de 2.400 escolars van passar pel 
Teatre Payà per a conèixer de prop 
l'activitat i el treball dut a terme pels 
components més joves de l'Agrupació 
Filharmònica Borrianenca i, alhora, in-
tentar que s'animen a formar-ne part 
en un futur.

Amb un total de quatre passes, van 
arribar fins al Teatre Payà els xiquets i 
xiquetes de tots els centres escolars 
amb l'objectiu, segons ha manifestat 
el regidor, de “conèixer els instruments, 
les característiques rítmiques o la im-
portància de la implicació del públic en 

cadascuna d'elles, la qual cosa suma a 
les audicions pròpiament dites un com-
ponent d'aprenentatge i coneixement 
més profund d'arts com la música”.

Granel ha detallat que es tracta “d’un 
dels concerts o audicions més especi-
als de l'any”, ja que, a través d'aques-
tes actuacions, els xiquets i xiquetes 
de Borriana “poden conèixer la interes-
sant oferta de la Banda Jove, la seua 
manera de treballar i la diversió que 
pot suposar iniciar-se en el món de la 
música a la localitat”.

A més, igual que sempre des de fa més 
de dos dècades a la ciutat, la progra-
mació del concert està composta per 
peces conegudes i pròximes als xi-
quets i xiquetes d'aquesta edat, i tal 
com avança el concert s’expliquen les 
obres abans de cada interpretació.

En aquest cas, dos membres de la 
Banda Jove van ser els encarregats de 
presentar i portar el concert. Van so-
nar peces com el “Concerto d’Amore” 
de Jacob d'Haan, “Legend from Yao” de 
Mao Iuan, “A Children’s suite” d'André 
Waignein, “Com ensinistrar un drac” de 
John Powll, i finalment, el “Vals Núm.2” 
de Dmitri Xostakóvitx.

Sota la direcció de Norma Comes, els 
escolars van xalar de la música i van 
conèixer de prop els instruments, la 
composició d'una banda i el funciona-
ment de la Banda Jove. A més, l'alum-
nat va participar de manera activa amb 
palmes a ritme o amb la realització de 
moviments que acompanyen la músi-
ca. En definitiva, una jornada de música 
que acosta les arts que es practiquen a 
la nostra ciutat, entre les quals la mú-
sica té un paper molt destacat. 

CULTURA
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Clausura de les XX Jornades multiesportives 
i d'Hàbits Saludables de Pasqua

Al voltant de 200 xiquets i xiquetes de Primària i Secundària i també d'Infantil han 
participat en el campus esportiu

El regidor d'Esports, Vicent Apa-
risi, va clausurar les XX Jorna-
des multiesportives i d'Hàbits 

Saludables organitzades pel Servei 
Municipal d'Esports (SME), dirigides 
a l'alumnat de Primària i Secundària, 
i enguany per primera vegada també 
al d'Infantil, tant del municipi com de 
les localitats veïnes. Jornades promo-
gudes per l'Ajuntament per a facilitar 
a les famílies la conciliació laboral i fa-
miliar durant les vacances escolars de 
Pasqua.

Vicent Aparisi ha emmarcat les Jorna-
des dins de “l’aposta de Borriana per 
la Pasqua divertida i saludable durant 
aquesta setmana”, en la qual xiquets i 
xiquetes que tenen vacances escolars 
participen en més de vint jocs, esports 
i activitats diferents, que conjuguen 
amb “l'adquisició de valors i conductes 
que milloren i mantenen la salut de xi-
quets i joves del municipi”.

Al campus, celebrat durant quatre dies, 
van participar prop de 200 xiquets i xi-
quetes combinant les activitats a l'aire 
lliure i les dinàmiques de grup. Sobre 
aquest tema, el regidor ha manifestat 
que gràcies “a la bona faena d'orga-
nització i l'esforç de l’SME, cada any el 
campus de Pasqua es tradueix en un 
nou èxit de participació”.

De fet, ha matisat, enguany l’SME 
ha augmentat considerablement les 
places “perquè ningú es quede sense 
poder gaudir de les jornades espor-
tives”. A més, per a facilitar la concili-
ació familiar s'ha flexibilitzat l'horari 
amb la possibilitat d'incorporar-se una 
hora abans, 8.30h, o d’eixir una hora 
després, 14.30h. També s'ha ampliat 
l'edat per a participar i, per primera ve-
gada, a més de l'alumnat de Primària i 
Secundària hi ha 4 grups d'Infantil.

Durant la clausura Aparisi va reconèi-
xer “l’enorme esforç realitzat per l’SME 

en aquesta edició, en què s'ha treba-
llat amb tenacitat i s'ha aconseguit un 
nou èxit de participació i organització”. 
A més del treball de l’SME, ha volgut 
agrair la col·laboració de clubs espor-
tius i de personal voluntari, i també el 
treball de monitors i tècnics i la parti-
cipació en forma de patrocini o suport 
d'una dotzena d'empreses col·labora-
dores.

En les Jornades, realitzades del 19 al 22 
d'abril, s'han realitzat més d'una vinte-
na de jocs, esports i activitats diferents, 
i han comptat amb esmorzars saluda-
bles i tallers de cura de l'esquena, de 
salut bucodental i de salut podològica.

El campus, segons Vicent Aparisi, pre-
tén “conjugar la pràctica esportiva amb 
l'adquisició de valors i conductes que 
milloren i mantinguen la salut de la jo-
ventut del municipi”.

Aquesta iniciativa s'engloba dins del 
Pla Pati de promoció de la pràctica es-
portiva entre escolars i joves de Bor-
riana, i no es limita a promocionar els 
esports que habitualment més prac-
tiquen els xiquets i les xiquetes. “Les 
activitats van acompanyades de reco-
manacions i consells per a fer que el dia 
a dia dels xiquets, xiquetes i joves siga 
més saludable”, ha conclòs el regidor 
d'Esports. 

ESPORTS



L’embarcació 'Tirant I' inicia a Borriana 
activitats educatives vinculades a l'esport

i a preservar la biodiversitat marina

Borriana (12.04.22).- El conseller 
d'Educació, Cultura i Esport, Vicent 
Marzà, i l’alcaldessa de Borriana, 

Maria Josep Safont, han assistit a la va-
rada de la renovada embarcació Tirant I, 
el veler escola de la Generalitat que ges-
tiona el seu departament i que té més 
de 25 metres d'eslora i una capacitat de 
pernoctació per a 25 persones.

Amb aquest acte, i desprès d’una in-
versió per part de la Generalitat de vora 
mig milió d'euros per a reparar i reac-
tivar l'activitat del veler escola Tirant I, 
s’inicia a Borriana la seua programació, 
i l’embarcació es posa a disposició de 
totes les valencianes i els valencians.

«El Tirant I, en els seus 30 anys d'exis-
tència, ha passat per èpoques més en-
certades d'ús i èpoques fosques, en què 
antics governs van limitar i paralitzar el 
que hauria de ser la seua vertadera raó 
de ser sempre: la promoció educativa 
per a la conscienciació en la preservació 
de la biodiversitat marina de la Medi-
terrània; l'impuls de les activitats nàuti-
ques educatives entre els més menuts; 
la promoció dels estudis de vela, i l'im-
puls d'activitats científiques marines».

Això ja és possible gràcies al treball 
conjunt programat entre la Conselleria, 
amb l'IVAJ, la Federació Valenciana de 
Vela, les universitats i l'Oceanogràfic, 
per a canviar un model de gestió d'un 
veler per a les elits a un model d'em-
barcació en què tothom té cabuda.

130 ACTIVITATS PROGRAMADES PER 
A 2022
En coordinació amb les diferents enti-
tats i institucions que hi col·laboren, la 
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport 
té definit un calendari de 130 activitats 
per a 2022 del veler escola Tirant I.

Les activitats del Tirant I s'emmarquen 
en l'àmbit esportiu i formatiu, d'ecotu-
risme, investigació marina, divulgació 
científica i sensibilització del patrimo-
ni marítim, a més de donar suport als 

principals esdeveniments esportius de 
la nàutica mediterrània en col·laboració 
amb la Federació Valenciana de Vela.

D'una banda, s'ofereixen les Aules 
de la mar, que apropen la navegació 
a vela de creuer i el coneixement del 
medi marí entre març i juny i setembre 
i octubre a centres educatius, associ-
acions juvenils, ajuntaments i clubs 
esportius.

Els centres de formació del professorat 
de la Conselleria també han preparat 
cursos per al professorat amb l'ob-
jectiu de treballar la transversalitat de 
la vela de creuer i el seu alt potencial 
educatiu.

En col·laboració amb l'Oceanogràfic i 
altres entitats s'organitzen les Jorna-
des de Conscienciació Mediambiental i 
Investigació Marina, amb accions com 
una amollada de tortugues marines 
dins de la campanya 'Tortuga en el Me-
diterrani'; però també travessies d'ob-
servació marina, exposicions divulga-
tives i travessies gastronòmiques amb 
tallers monogràfics sobre el cicle vital 
del polp o les algues de la mar.

El Tirant I també té a disposició de la 
ciutadania uns cursos de navegació 
d'altura (nivell 1 i nivell 2), que són tra-
vessies de dos o més dies entre febrer i 
novembre. Tenen com a objecte l'ense-
nyament de la navegació d'altura i les 
tasques que s'hi relacionen.

Compta també amb cursos universi-
taris per a l'alumnat d'aquesta etapa 
educativa, que els preparen per a la 
participació com a tripulació en regates 
especials de navegació.

La Conselleria organitza també, en col-
laboració amb la Federació Valenciana 
de Vela, unes altres activitats com ara 
jornades de portes obertes, visites a ex-
posicions nàutiques flotants, recollides 
de microplàstics, travessies amb joves 
en risc d'exclusió social, amb l'Institut 
Social de la Marina i amb els centres de 
Formació Professional de Grau Mitjà i 
Superior de la Comunitat Valenciana.

La primera activitat prevista serà el 
pròxim 20 d'abril a la Marina de Valèn-
cia, on alumnes de la Fundació Ocea-
nogràfic faran una amollada de tortu-
gues des del veler escola Tirant I. 

ESPORTS
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Col·laboració amb el Cadastre per ajustar la 
relació a la nova realitat jurídica i social

L'Ajuntament és el primer consistori de la província a subscriure el nou conveni de 
col·laboració amb la Direcció General del Cadastre

L’acord no suposarà en cap cas un augment de l’impost de béns immobles (IBI)

L'Ajuntament ha subscrit un nou 
conveni de col·laboració amb la 
Direcció General del Cadastre que 

substitueix i unifica els que estaven 
vigents, que daten de 1998 i 2000, se-
gons ha informat la responsable muni-
cipal de l'àrea d'Hisenda, Cristina Rius.

Aquesta cooperació administrativa entre 
les dos institucions, ha manifestat Rius, 
ha anat creixent i consolidant-se amb 
l’obtenció “d’excel·lents resultats” i el 
compliment de diferents objectius com 
“el manteniment de la informació ca-
dastral o la proximitat i difusió de dades 
a través del Punt d'Informació Cadastral 
(PIC)”, situat en el mateix Ajuntament.

Amb aquest nou conveni, signat per l'al-
caldessa de Borriana, Maria Josep Sa-
font, i la Gerent Territorial del Cadastre 
de Castelló, Mercedes Marco, Borriana 
es converteix en la primera ciutat de la 
província a subscriure'l, després de la 
proposta de la regidora d'Hisenda, Cris-
tina Rius, en el ple municipal de maig de 
2021, en què es va aprovar de manera 
unànime. Sobre aquest tema, Rius ha 
puntualitzat que aquest nou conveni 
no suposarà en cap cas un augment de 
l’impost de béns immobles (IBI).

Després de la firma, Safont i Rius han 
destacat que amb aquest nou acord 
subscrit “reduirem el temps de trami-
tació i d'incorporació de dades, per la 
qual cosa podrem garantir el coneixe-
ment permanent i actualitzat de la re-
alitat immobiliària de Borriana”.

“Un altre dels objectius que busca 
aquest model únic de col·laboració és 
reduir les càrregues administratives 
que suporta el ciutadà”, ha explicat la 
regidora responsable d’Hisenda, que 
ha afegit, que aprofitant l'experiència 
acumulada i les oportunitats que ofe-
reix un nou escenari tecnològic “es fa 
un pas més en la col·laboració integral, 
que incrementarà els excel·lents resul-
tats aconseguits fins ara”.

A més, han explicat, d’acord amb el que 
hi ha estipulat, “disposarem d’El Mapa 
de Gestió, una ferramenta informàtica 
que facilitarà molt el treball” i suposarà 
“millorar el servei de proximitat que do-
nem a la ciutadania de Borriana”.

Igualment, han posat en relleu que a 
partir d'aquest nou conveni “tramita-
rem les alteracions de rústica que, en-
cara que supose més càrrega de treball 
per a l'Ajuntament, l’eficiència que ens 
aportarà serà molt superior”.

Pròximament es tornaran a reunir les dos 
parts, Ajuntament i Direcció General del 
Cadastre, per a constituir la comissió de 
seguiment del nou conveni en què la re-
gidora d'Hisenda i els dos tècnics de l'àrea 
formaran la representació municipal. 

ÀREA ECONÒMICA • INTERVENCIÓ
ANUNCI

L'Ajuntament en ple, en sessió ordinària celebrada el dia 7 
d’abril de 2022, ha acordat aprovar provisionalment la mo-
dificació de les Ordenances Fiscals que es detallen a conti-
nuació.

•  Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Prestació de 
Serveis d'Activitats Culturals i Ús d'Instal·lacions.

•  Ordenança Fiscal Reguladora de les Taxes per Prestació 
de Serveis, Realització d'Activitats i Ús d'Instal·lacions 
de l'Organisme Autònom Municipal Centre Municipal 
de les Arts Rafel Martí de Viciana

De conformitat amb el que disposa l’article 17 del Reial de-
cret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'anuncia 

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

La regidora delegada d'Hisenda
Cristina Rius Cervera

Borriana, 8 d’abril de 2022

CADASTRE



Dos noves aules gratuïtes de 2 anys en 
col·legis públics d'Infantil i Primària per al 

pròxim curs

Les famílies de Borriana comptaran 
per al pròxim curs 2022-2023 amb 
dos noves aules gratuïtes d'Infantil 

de 2 anys en col·legis públics d'Infantil 
i Primària, la qual cosa suposa duplicar 
l'oferta pública de places que faciliten 
la incorporació primerenca al sistema 
educatiu, segons ha avançat el regidor 
d'Educació, J. Ramon Monferrer.

En conseqüència, ha explicat, més de 
70 xiquets i xiquetes del tram de 2 a 
3 anys tindran una plaça gratuïta en 
centres públics d’Infantil i Primària en 
aquesta etapa no obligatòria en el curs 
2022-2023, ja que totes aquestes 
aules tenen una ràtio reduïda de 18 
alumnes/as per unitat.

Fins ara, tan sols dos centres públics 
del municipi, concretament el CEIP 
Cardenal Tarancon i el Roca i Alcaide, 
comptaven amb aules per a xiquets i 
xiquetes de dos anys, i el curs que ve 
s'afigen el CEIP Penyagolosa i el CEIP 
Iturbi, ha indicat Monferrer.

A més, amb la universalització de la 
gratuïtat anunciada fa mesos per la 
Generalitat Valenciana en el tram de 
2 anys per al curs que ve, “a aquestes 
places en col·legis públics se sumarà 
l'oferta privada del municipi, perquè 
les aules d'aquestes característiques 
en les Escoles Infantils de 0-3 anys, 
siguen de titularitat pública o privada, 
seran totes gratuïtes”, ha destacat 
Monferrer.

CALENDARI MATRICULACIÓ
D'una altra banda, ha recordat que el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 
(DOGV) ha publicat el calendari d'admis-
sió i matricula per al curs 2022-2023 
dels nivells d'Infantil, Primària, ESO i 
Batxillerat. <https://dogv.gva.es/da-
tos/2022/03/29/pdf/2022_2679.pdf>

El procediment d'admissió, ha manifes-
tat, “és especialment important per a les 
famílies que matriculen els fills i les filles 
per al pròxim curs per primera vegada 

en Infantil de 3 anys i en les aules de 2 
anys en els centres educatius sostinguts 
amb fons públics”. En l'admissió escolar 
del pròxim curs 2022-2023, a les places 
d'Infantil 2 anys opten les xiquetes i els 
xiquets nascuts en 2020, i a les d'Infantil 
3 anys la població nascuda en 2019.

El procés d'admissió és el primer tràmit 
que es fa per a l'escolarització per pri-
mera vegada o per a sol·licitar canvi de 
centre educatiu. L’han de realitzar les 
famílies i se centra a aportar tota la in-
formació i posar les opcions dels centres 
preferents per a poder fer la baremació, 
si escau, i la determinació del centre edu-
catiu on s'escolaritzaran els fills i les filles.

La forma principal per a fer aquest trà-
mit és de manera telemàtica a través 
de l'espai web <telematricula.es>, en 
el qual les famílies tenen al seu abast 
totes les vacants disponibles, tutorials 
que els guiaran en el procediment i les 
respostes a les preguntes freqüents 
que puguen sorgir durant la tramitació.

Com a novetat en el procediment tele-
màtic d'admissió a través de la plata-
forma <telematricula.es>, les famílies, 
una vegada hagen obtingut la plaça es-
colar, podran per primera vegada fer la 
matrícula en línia sense que calga acu-
dir al centre educatiu, si així ho volen 
fer. Aquesta nova opció no impedeix 
que les famílies que ho preferisquen 
puguen fer la matrícula de manera pre-
sencial com sempre.

SOL·LICITUDS INFANTIL I PRIMÀRIA
La presentació de sol·licituds d'admissió 
telemàtica en Infantil i Primària serà del 
26 d'abril al 4 de maig. El 3 de juny, amb la 
publicació de les llistes definitives d'alum-
nat admès en cada centre, començarà la 
matrícula. Des d'aquest mateix dia fins al 
21 de juny podran formalitzar la matrícula 
les famílies que opten per la nova modali-
tat en línia, i del 22 de juny al 6 de juliol les 
que vulguen fer-la de manera presencial.

SOL·LICITUDS ESO I BATXILLERAT
Quant a l'admissió telemàtica en ESO 
i Batxillerat serà del 26 de maig al 3 
de juny. En el cas de l'ESO, les llistes 
definitives d'alumnat admès es publi-
caran el 18 de juliol i aquest mateix dia 
començarà la matricula en línia, que 
estarà oberta fins al 21 de juliol. Les 
famílies que opten per a formalitzar 
la matrícula de manera presencial po-
dran fer-ho del 19 al 22 de juliol.

Les llistes definitives d'alumnat admès 
en Batxillerat es publicaran el 22 de juli-
ol i des d'aquest dia fins al 27 de juliol es 
podrà formalitzar la matrícula de mane-
ra telemàtica i, si s'opta per fer la matrí-
cula de manera presencial, cal acudir als 
centres educatius del 25 al 28 de juliol.

No obstant això, qualsevol família que 
necessite ajuda o no dispose d'accés a 
internet pot acudir al centre educatiu 
en què vulga matricular els seus fills i 
filles per a fer l'admissió telemàtica.

EDUCACIÓ
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Constitució del renovat Consell Escolar 
Municipal

La sala de plens de l'Ajuntament ha acollit l'acte de constitució del CEM

Finalitzats els diferents proces-
sos d'elecció i designació dels 
membres del Consell Escolar 

Municipal de Borriana, la sala de plens 
de l'Ajuntament de Borriana ha acollit 
l'acte de constitució del nou Consell 
Escolar Municipal, presidit per l'alcal-
dessa de Borriana, Maria Josep Safont.

En l'acte de constitució ha participat 
també el regidor delegat d'Educació, J. 
Ramon Monferrer, que presidirà per de-
legació les sessions del consell escolar, 
així com de la resta de membres que 
formen el nou consell, que és l'òrgan 
màxim de representació de la comunitat 
educativa del municipi, en què es prenen 
les decisions de manera conjunta i par-
ticipativa sobre tots els assumptes que 
afecten el funcionament dels centres.

El Consell Escolar Municipal de Borriana, 
òrgan de participació i assessorament 
col·lectiu que representa a tots els sec-
tors de la comunitat educativa, té com a 
objectiu reforçar la gestió democràtica 
i garantir la participació dels diferents 
sectors implicats en l'educació, està for-
mat per 29 persones dels diferents sec-
tors que formen la comunitat educativa.

A més del regidor delegat d'Educació, 
J. Ramon Monferrer, el consell escolar 
està format per professorat desig-
nat per les diferents organitzacions 
sindicals; pares i mares de l'alumnat i 
representants de l'alumnat; directors i 
directores de centres públics i privats; 
representants d'associacions de veïns, 
i representants de l'administració edu-
cativa. També d'acord amb la legislació 
vigent, s'ha incorporat al nou consell 
escolar un representant dels Serveis 
Socials municipals.

Entre les seues funcions, J Ramon 
Monferrer ha destacat l'elaboració de 
propostes referents a “la construcció, 
renovació o millores en unitats escolars; 
actuacions i disposicions municipals 
relatives a l'ensenyament en matèries 

com ara educació especial; la gestió dels 
recursos i altres fons per a accions edu-
catives; així com dur a terme acords per a 
millorar la prestació del servei educatiu”.

L'alcaldessa de Borriana, després de 
donar la benvinguda als membres del 
consell escolar i agrair la seua parti-
cipació en el projecte, ha destacat la 
seua importància perquè l'educació “és 
necessària en tots els sentits, a més de 
proveir coneixements, enriquir la cultu-
ra, l'esperit, els valors i tot allò que ens 
caracteritza com a éssers humans”.

Maria Josep Safont ha valorat la partici-
pació de tots els sectors, pares i mares, 
professors i professores, i represen-
tants de la comunitat educativa en tots 
els sectors, perquè és “una oportunitat 
molt valuosa i la vostra aportació serà 
fonamental per al desenvolupament de 
la tasca educativa a la ciutat”.

És per això que, a judici seu, el nou 
Consell Escolar Municipal “té un treball 
molt important” que dur a terme, i ha 
demanat a les persones que el compo-
nen “molta implicació, ambició i inten-
tar crear la consciència col·lectiva glo-
bal i complir els objectius que realment 
volem per a la nostra ciutat del futur”.

Per la seua part, el regidor d'Educació, J 
Ramon Monferrer, ha declarat que una 
vegada constituït el nou consell escolar 
municipal “toca posar-se a la faena per 
a oferir a la societat el que se'ns exigeix 
en l'àmbit educatiu, sempre tenint en 
compte les nostres competències”.

També ha repassat la situació de les 
infraestructures educatives del muni-
cipi i ha subratllat que en breu serà una 
realitat la reivindicació de la comunitat 
educativa per a dignificar i visibilitzar 
l'entrada al centre al CEIP Josep Itur-
bi, amb la inauguració del nou vial que 
donarà accés directe al centre, després 
de 19 anys des de la inauguració de la 
reforma del centre, “una anomalia ur-
banística que l'Ajuntament havia d'ha-

ver realitzat fa vint anys, abans de la 
construcció del nou edifici del col·legi, i 
que mai es va dur a terme”.

Amb l'obra, també es legalitzarà la situa-
ció del centre, ja que la Conselleria d'Edu-
cació, des de la seua construcció fa 19 
anys, encara no ha signat l’acta de recep-
ció de l'obra per incompliment de l'Ajun-
tament en la urbanització dels accessos.

Igualment, Monferrer ha destacat la 
repercussió en el municipi d'algunes 
de les pròximes reformes en infraes-
tructures educatives, obres impor-
tants a través del programa Edificant 
en molts centres, com la construcció 
del nou IES Jaume I, la remodelació del 
CEE Pla d’Hortolans o el CEIP Roca i Al-
caide. “Estem parlant que en pocs anys 
crearem o renovarem infraestructures 
educatives importantíssimes per a una 
oferta integral a la nostra ciutat”.

La duració del nou consell escolar serà 
de quatre anys, en els quals hauran 
d'afrontar reptes en tots aquells temes 
d'educació importants de la localitat, 
com pot ser l'escolarització, la distribu-
ció de recursos educatius, els criteris de 
construcció de noves infraestructures i 
promoure accions de millora i qualitat 
educativa com a pilar bàsic del nostre 
municipi, com ha de ser l'educació en 
una ciutat educadora com Borriana que 
aposta pel coneixement”. 

EDUCACIÓ



L'Ajuntament dona suport a la digitalització 
del teixit empresarial borrianenc amb les 

ajudes del ‘Kit Digital’

L'Ajuntament, a través de l'Agència de Desenvolupa-
ment Local i en col·laboració amb la Cambra de Comerç 
de Castelló, dona suport a la digitalització del teixit em-

presarial del municipi amb el Kit Digital. Un conjunt d'aju-
des per a fer costat a les empreses locals en el procés de 
transformació digital, amb finançament europeu, que ha 
sigut presentat durant la jornada informativa “Accelera la 
transformació digital de la teua empresa”.

En la trobada, que va congregar a la sala de plens del consisto-
ri a més d'una trentena d'autònoms, comerciants, empresaris 
i emprenedors, han participat també les regidores de Polí-
tiques Actives d'Ocupació, Esther Meneu, i de Comerç, Sara 
Molina, i representants de la Cambra de Comerç de Castelló.

El Kit Digital, una iniciativa del Govern d'Espanya a través del 
Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital a 
través de Red.es, té com a objectiu aconseguir un avanç sig-
nificatiu en el nivell de maduresa digital de les pimes espa-
nyoles, especialment microempreses, empreses menudes 
i treballadors/es autònoms/es. Bàsicament, consisteix en 
un bo amb una quantia econòmica que varia en funció dels 
treballadors de l'empresa i que, una volta concedit, s'ha d'in-
vertir en serveis de digitalització.

Depenent del volum de l'empresa i del nombre de persones ocu-
pades, autònoms i pimes poden tindre accés a ajudes directes 
de 2.000 a 12.000 euros, per a afavorir els processos de digita-
lització, que són oportunitats per a penetrar en nous mercats, 
millorar la competitivitat i fer front al complex escenari en què es 
troben les empreses des del punt de vista geopolític, sanitari, etc.

En la presentació de la jornada, les regidores de Comerç i de 
Polítiques Actives d'Ocupació van destacar la col·laboració 
“fonamental” de la Cambra de Comerç, i li van agrair el tre-
ball que realitza per a “continuar avançant i desenvolupar la 

funció social que tenen les empreses, que és contribuir al 
progrés i al desenvolupament econòmic de la nostra ciutat”.

Meneu i Molina van destacar l’impuls des del govern mu-
nicipal conjuntament amb el Ministeri d’aquest programa 
“molt interessant per a afavorir la digitalització de les pimes 
al nostre municipi per tal de contribuir a afavorir la millora 
de la seua competitivitat, l'obertura de nous canals i més 
oportunitats per al nostre teixit empresarial”.

L'oficina Accelera Pime dona suport personalitzat a cada em-
presa en disseny i sobre estratègia de digitalització en el seu 
salt al món digital. A través del programa d'ajudes Kit Digital 
es pretén donar suport per a trobar solucions segons les ne-
cessitats del cada negoci, com la creació de pàgines web, ges-
tió de xarxes socials, lloc web i presència en internet, comerç 
electrònic, gestió de xarxes socials, gestió de clients, serveis i 
eines d'oficina virtual, gestió de processos, factura electrònica 
o qüestions més tècniques com la ciberseguretat.

El programa Kit Digital s'emmarca en el Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, l'agenda Espanya Digital 2025 i 
el Pla de Digitalització de Pimes 2021-2025. A més, és fi-
nançat per la Unió Europea - NextGenerationEU.

Enllaços d'interès: <https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital>

PIMES
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Més d’un centenar de xiquets i xiquetes 
participen en les escoletes de Pasqua

Enguany el consistori ha ampliat l'oferta amb la nova proposta, l’Escoleta de Pasqua 
Tecnològica

L'alcaldessa de Borriana, Maria Jo-
sep Safont, i la regidora de Joven-
tut, Lluïsa Monferrer, han visitat 

els 77 xiquets i xiquetes de 4 a 11 anys 
del municipi que enguany participen en 
l'Escoleta de Pasqua, organitzada per 
l'Ajuntament per a facilitar a les famí-
lies la conciliació laboral i familiar.

Es tracta d'una de les propostes de l'àrea 
de Joventut municipal d'alternativa d'oci 
per als xiquets d'Infantil i Primària a tra-
vés de tallers i jocs, que enguany es re-
alitza en el CEIP Novenes de Calatrava 
en horari de 9h a 13h, amb la possibilitat 
d'entrar a les 8h i d’eixir a les 14h.

A més, Safont i Monferrer han acudit 
també a conèixer les activitats que rea-
litzen 27 xiquets i xiquetes més, majors 
de 8 anys, en la nova proposta de l'àrea 
de Joventut: l'Escoleta de Pasqua Tecno-
lògica, que es realitza igualment aquests 
dies en les instal·lacions del Casal Jove. 
Una oferta per a descobrir la ferramenta 
Roblox, electrònica i realitat augmenta-
da, en una plataforma de desenvolupa-
ment de videojocs educatius que permet 
els menuts i les menudes convertir-se 
en experts de la manipulació tecnològica 
sense adonar-se’n, gràcies a la metodo-
logia basada en la ludificació.

En la visita, Safont i Monferrer han ma-
nifestat que les escoletes de Pasqua 
de Borriana són “un exemple tant per 
la implicació dels professionals que les 
realitzen, com per la confiança que els 

pares i les mares depositen en aquestes 
activitats”.

Així mateix, han destacat l'aposta del 
govern municipal per “l'educació en va-
lors, l'ètica i l'heterogeneïtat i per una 
educació inclusiva adaptada a les ne-
cessitats especials de cada persona”.

L'alcaldessa i la regidora han destacat 
la contribució de les dos iniciatives per 
a “afrontar les dificultats en la concilia-
ció de la vida familiar i laboral que tenen 
moltes famílies amb l'arribada de les 
vacances escolars”. Alhora, han posat 
en valor la seua contribució a “crear es-
pais d'inclusió en què conviuen xiquets 
i xiquetes del municipi, i en què l'educa-
ció, la diversió i les activitats lúdiques es 
combinen en perfecta harmonia”.

Durant el recorregut per les diferents au-
les del CEIP Novenes de Calatrava i del 
Casal Jove, les representants municipals 
han pogut comprovar la gran varietat 
d'activitats i tallers dissenyats segons 

les edats que inclouen, entre d’altres, 
jocs d'animació, esportius, tradicionals, 
elaboració de mones de Pasqua, creació 
de catxerulos, modelat de fang i una gran 
festa final. Tot això sota la supervisió de 
monitors titulats i professionals, i adap-
tada a les mesures sanitàries vigents.

En les escoles de Pasqua, que s’han 
celebrat des del dia 19 fins al 22 d'abril, 
han participat un total de 104 xiquets i 
xiquetes i joves entre les dos opcions.

Aquestes activitats han estat subven-
cionades per l'Ajuntament i, per això, la 
tarifa general dels quatre dies ascen-
dia a tan sols 20 euros. Compta també 
amb descomptes especials per família 
nombrosa o monoparental o per a les 
persones amb discapacitat reconegu-
da igual o superior al 33%, amb un cost 
de 10 euros. A més, és gratis per a les 
filles i fills de dones que reunisquen la 
condició de víctima de violència de gè-
nere, així com per a les persones que 
depenen o estiguen acollides per elles.

La regidora de Joventut ha recordat 
que la iniciativa compta amb una sub-
venció de la Secretaria d'Estat d'Igual-
tat i contra la Violència de Gènere del 
Ministeri d'Igualtat dins del Pla Corres-
ponsables que té com a objectiu iniciar 
el camí cap a la garantia de la cura com 
un dret a Espanya des de l'òptica de la 
igualtat entre dones i homes, i des d'un 
enfocament de garantia de drets uni-
versals, al marge de la condició laboral 
de les persones beneficiàries. 

ESCOLETES DE PASQUA



La Junta de Govern Local aprova el 
projecte d'execució de la construcció de la 

passarel·la del Clot
Ja s'ha reparat la passarel·la de terra que es mantindrà mentre es construeix la passarel·la 

fixa per a mantindre comunicats els marges del Clot

Borriana (26.10.21).- La Junta 
de Govern Local de Borriana ha 
aprovat el projecte d'execució de 

la construcció de la passarel·la fixa de 
formigó del Clot, a la desembocadu-
ra del riu Anna, que donarà accés a la 
zona de les Terrasses. Amb un pressu-
post base de licitació de 470.127 euros 
que incorpora els corresponents d’es-
tudis de gestió de residus, geotècnic i 
bàsic de seguretat i salut, segons ha 
anunciat l'alcaldessa de Borriana, Ma-
ria Josep Safont.

Pròximament, s'aprovaran els plecs 
per a licitar les obres, que seran cofi-
nançades pel Fons Europeu de Desen-
volupament Regional (Feder) en el 
marc de l'estratègia Edusi del Progra-
ma de Desenvolupament Sostenible.

Cal recordar que el govern municipal va 
rebre a finals de l’any passat la reso-
lució del projecte de construcció amb 
l'autorització de la Confederació Hi-
drogràfica del Xúquer (CHX), així com 
l'autorització de Costes per a l'obres, i 
també el dictamen favorable per una-
nimitat de la Junta de Protecció del Pa-
ratge Natural Municipal del Clot de la 
Mare de Déu.

Ara, després de l'estudi geotècnic i 
la redacció i aprovació del projecte 
d'execució de la construcció per part 
de l'Ajuntament, “és qüestió de pocs 
mesos” l'inici i la realització de les 
obres, ha precisat l'alcaldessa. Igual-
ment, ha confirmat que s'ha tornat 
a reparar la passarel·la de terra que 
va desaparèixer amb la crescuda del 
riu Anna i ha assegurat que mentre 
duren les obres de construcció de la 
passarel·la fixa es podrà utilitzar i els 
dos marges del Clot estaran comu-
nicats.

Actualment, l'única manera de tra-
vessar el Clot a l'altura de la de-
sembocadura és una passarel·la de 
terra compactada que compleix la 
seua funció quan el nivell de l'aigua 
és baix, però amb les crescudes per 
fortes pluges, amb els temporals 
marítims i amb l'augment del cabal 
per l'aigua registrada en localitats 
de l'interior, acaba destrossada. 
Aquesta problemàtica afecta de ple 
als residents de les Terrasses, que 
cada volta es queden pràcticament 
aïllats fins que el consistori repara 
novament l'accés.

COMPORTES
El projecte contempla la construcció d'una 
passarel·la fixa de formigó que connectarà 
els dos costats del llit i que, probablement 
i per a facilitar l'eixida de l'aigua cap a la 
mar, comptarà amb una comporta de re-
gulació del nivell de l'aigua del Clot tipus 
tallant d'obertura manual, i la resta de 
comportes abatibles de tipus basculant 
de canal o sobreeixidor compensades 
estàticament per al seu funcionament 
a partir de la força d’empenta que pro-
voque el flux d'aigua quan assolisca una 
determinada altura associada a cabals a 
causa de crescudes per pluges intenses. 
L'estructura estarà preparada per a su-
portar tant el pas de vehicles de vigilància 
i salvament com de vianants.

Safont ha fet referència al “llarg pro-
cediment i l’extensa tramitació que ha 
suposat dur a terme aquesta iniciati-
va i els envits de la burocràcia” que ha 
alentit la materialització d'un projecte 
que des de l'executiu local es considera 
“prioritari”, ja que han sigut “quasi 21 
mesos transcorreguts per a obtindre 
tots els permisos, tant de la Confede-
ració Hidrogràfica del Xúquer, com de la 
Conselleria, del Ministeri, etc”. 

PASSAREL·LA DEL CLOT

20 |  21



Nova plataforma informativa gratuïta per 
a la ciutadania i per a les empreses locals

Es tracta d'una plataforma automatitzada via whatsapp que, a més de complir amb tots els 
requisits per a la protecció de dades, garanteix l'enviament de la informació sense limitació 

quant a la quantitat de destinataris

L'Ajuntament a través de les regi-
dories d'Ocupació i Comerç posa 
a disposició de la ciutadania i de 

les empreses locals una nova plata-
forma gratuïta per a rebre informació 
sobre programes de formació i ocupa-
ció, subvencions, tallers, cursos i altres 
activitats organitzades pel consistori.

Segons han explicat les regidores de 
Comerç, Sara Molina, i d'Ocupació, Es-
ther Meneu, vista la rellevància de les 
xarxes socials i la participació activa 
que proporcionen, des de l'Ajuntament 
“actuem en conseqüència, activant 
nous canals directes de comunicació 
amb la ciutadania”.

Des de fa uns anys, han explicat, en 
línia amb la seua estratègia de mo-
dernització i d'impuls de les noves tec-
nologies per a l'atenció al ciutadà, les 
regidories de Comerç i Ocupació estan 
utilitzant l'app de whatsapp per a envi-
ar informació sobre les seues activitats 
i programes a les persones que prèvi-
ament han sol·licitat ser incloses en les 
corresponents llistes distribució.

No obstant això, han indicat, la gran 
quantitat de subscriptors, més de 
1.500, i les limitacions que el mateix 
whatsapp estableix per a aquest tipus 
d'enviaments han ocasionat diversos 
errors i fallades que han obligat a re-
plantejar el funcionament d'aquest ca-
nal de comunicació.

Així, des del consistori “hem optat per 
contractar els serveis d'una plata-
forma automatitzada que, a més de 
complir amb tots els requisits per a la 
protecció de dades, garanteix l'envia-
ment de la informació sense limitació 
pel que fa a la quantitat de destinata-
ris”. A més, és una ferramenta que té 
molt de potencial i que anirà desen-
volupant-se de manera progressiva, 
amb la incorporació de nous serveis i 

prestacions d'intercomunicació amb 
els ciutadans.

Com a novetat respecte als canals tra-
dicionals, en finalitzar, el procés el sis-
tema envia un missatge amb un enllaç 
que es pot compartir amb altres con-
tactes de whatsapp per a convidar-los 
a inscriure's en el servei.

Durant els mesos d'abril i maig es con-
tinuaran gestionant els dos sistemes 
d'enviament d'informació, whatsapp 
tradicional i la nova plataforma. No 
obstant això, a partir de juny s'utilitza-
rà “exclusivament” el sistema automa-
titzat, per la qual cosa és convenient 
que les persones i empreses usuàries 
del servei es donen d'alta com més 
prompte millor en el 678 44 75 05.

PER A DONAR-SE D'ALTA EN LA NOVA 
PLATAFORMA
1. Cal Introduir el número 678 44 75 05 
en l'agenda de contactes del telèfon.

2. Cal obrir whatsapp i enviar un missat-
ge al número anterior que diga “hola”.

3. Apareixerà un missatge que dona la 
benvinguda i informa que la plataforma 
compleix amb la normativa europea de 
protecció de dades. A continuació, pre-
gunta si es desitja continuar usant el 
sistema, per a la qual cosa caldrà envi-
ar un missatge amb “1”.

4. A continuació, apareix un missatge 
preguntant quin tipus d'informació es 
desitja rebre, que caldrà respondre 
amb un altre missatge que incloga:

“1” per a rebre informació sobre pro-
grames de formació i ocupació orga-
nitzats per l'Ajuntament de Borriana

“2” per a rebre informació sobre sub-
vencions, tallers, cursos i altres activi-
tats organitzades per l'Ajuntament de 
Borriana i dirigides a comerços i em-
preses.

IMPORTANT! Només es pot triar una 
opció: “1” o “2”

4.a) Si s'envia un missatge amb “1” la 
plataforma pregunta el nom complet 
de la persona que se subscriu al servei. 
Un camí completat, es rep un missatge 
que diu que s'ha registrat la inscripció.

4.b) Si s'envia un missatge amb “2” la 
plataforma demana que se seleccione 
el tipus d'empresa entre la llista se-
güent:

 1. Comerç
 2. Hostaleria
 3. Perruqueries
 4. Empreses i serveis en general
 5. Comerços especials
 6. Associacions

4.c) Una vegada seleccionat el número 
de l'1 al 6, la plataforma pregunta pel 
nom del comerç / empresa / establi-
ment.

4.d) A continuació, apareix una pregun-
ta que cal respondre amb la indicació 
breu de l'activitat principal a la qual es 
dedica el comerç / empresa / establi-
ment. Després d'enviar la resposta, es 
rep un últim missatge que indica que 
ja s'ha completat l'alta en el sistema 
d'alertes de l'Ajuntament de Borriana.

COMERÇ I OCUPACIÓ



Borriana (1979-2023)
Capítol 5

JOAN MOLÉS

LEGISLATURA 1987-1991
A) GOVERN EN MAJORIA ABSOLUTA DEL PSPV-PSOE
1. Juan Sanchordi Pitarch (PSPV-PSOE) . . . . . . . . . . . Alcalde
2. Josep Palomero Almela (PSPV-PSOE) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cultura / Educació / Informació
3. Juan Ferrandis Vicent (PSPV-PSOE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obres/Urbanisme / Policía/ Turisme
4. Juan Llop Simarro (PSPV-PSOE) . . . . . Agricultura/ Pesca
5. Juan Molés Guinot (PSPV-PSOE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Esports / Relacions Interiors
6. Alfonso Ventura Franch (PSPV-PSOE) . .  Festes / Falles
7. Silvia Ruiz Lleó (PSPV-PSOE)  Serveis Socials/ Cementiri
8. Carlos Gascó Corbalán (PSPV-PSOE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allumenament / Aigua Potable
9. José Vidal Oria (PSPV-PSOE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Clavegueram / Medi Ambient
10. Lolín Carbonell Monsonís (PSPV-PSOE)  . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sanitat/ Consum/ Escorxador
11. Manuel Mingarro Diago (PSPV-PSOE) . .  Escombraries

1. Rafael Usó Almarcha (PP)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portaveu
2. Carlos Montalbán Comas (PP)
3. Juan J. Safont Muñoz (PP)
4. Mari Carmen Ros Fortuño (PP)
5. Alfonso Monferrer Agut (PP)
6. Enrique Teruel Andreu (PP)
7. Ismael Beltrán Esteve (PP)

1. Joan M. Traver Cabedo (UPV)  . . . . . . . . . . . . . . . . . Portaveu
2. Joan J. Sabater Chabrera (UPV)

1. José Luis Sanz Navarro (CDS)

B) INCIDÈNCIES
- Director BIM, Josep Palomero Almela
- Setembre 1988, director BIM Juan Molés Guinot
- Octubre 1988, remodelació de Regidories
 - Josep Palomero, Cultura / Educació / Portaveu
 - Juan Ferrandis, Obres / Urbanisme / Hisenda / Turisme
 - Juan Llop, Agricultura / Atur
 - Juan Molés, Esports / Joventut / Informació
 - Silvia Ruiz, S. Socials / Policia / Protecció Civil
 -  Lolín Carbonell, Mercat / Escorxador / Sanitat / Pla-

nificació Familiar
 - Manuel Mingarro, Escombraries / Cementeri

C) INVERSIONS MÉS IMPORTANTS
- Entrega 103 vivendes socials a la Bosca (Conselleria)
- Cessió a l´Ajuntament de l’exconvent de la Mercè (Estat)
- Velòdrom Llombai (Estat / Generalitat / Ajuntament)
-  Pista d’atletisme Llombai (Estat / Generalitat / Ajunta-

ment)
- Remodelació del Mercat
- Construcció de la Casa de la Cultura la Mercè
- Centre de Salut del carrer València (Generalitat)
- Compra de la casa Font de Mora (carrer Major)
- Finca Millars, obertura i posada en marxa
- Construcció del nou edifici de l’Ajuntament
- Urbanització de la plaça de la Generalitat
- Dics de defensa del Grau (Estat)
- Remodelació de l’enllumenament públic
- Final d’etapa de la Volta Ciclista a Espanya
- Construcció del Magatzem Municipal
- Urbanització de la plaça de la Panderola
-  Ampliació de les carreteres d’Almassora, Vila-real i Grau 

(Diputació)
-  Posada en marxa del Centre de Planificació Familiar i Equip 

Social de Base
- Camp de futbol Llombai
- Urbanització de les Terrasses
- Centre Municipal la Mercè, posada en marxa
- Frontó Municipal i pista poliesportiva al Pavelló de la Bosca

Casa de la Cultura la Mercè

AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS
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Plan de Sostenibilidad Turística en 
Destino

Si hace 6 años planteamos un 
proyecto de ciudad para Borriana que 
fue del agrado de Europa y por ello 
nos otorgaron una subvención de 5 
millones de euros de EDUSI, es hora 
de volver a proponer nuestro proyec-
to de ciudad, que está en la línea del 
Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia, puesto que quere-
mos, entre otras cosas, una Borria-
na sostenible, digital, inclusiva y sin 
brechas de género.

Hace años, Borriana renunció a la in-
dustria en favor del turismo. Los dis-
tintos gobiernos municipales del PP 
gastaron muchos miles de euros en 
turismo sin resultados positivos para 
nuestra economía ni proyectos de fu-
turo. Los socialistas apostamos seria-
mente por un turismo que sea el motor 
económico de nuestra ciudad y los nu-
evos Fondos Europeos son una exce-
lente oportunidad para poder afrontar 
y resolver los problemas de un modelo 
turístico anticuado y totalmente ago-
tado. Queremos realizar, entre otras, 
una apuesta por el turismo náutico. 
Un turismo de alto valor, con capaci-
dad para atraer inversión privada y 
generar puestos de trabajo que pueda 
convertir a Borriana en un destino más 
competitivo, desestacionalizado y más 
sostenible.

Nuevo edificio Servicios Sociales

Seguimos trabajando por nuestra ciu-
dad. Con proyectos necesarios que se 
iniciaran en breve, como la Pasarela del 
Clot con las obras ya licitadas y el pro-
cedimiento de contratación y adjudica-
ción en marcha, la rehabilitación de la 
Casa de la Cultura o la construcción de 
infraestructuras públicas en el barrio la 
Bosca. Además, estamos concluyendo 
largas tramitaciones derivadas de las 
políticas urbanísticas del PP: progra-
mas no realizados como la calle de ac-
ceso al colegio José Iturbi o la elimina-
ción de la torre de Iberdrola en el centro 
de la avenida paralela a la carretera de 
Nules. Aunque, para larga tramitación, 
la de la rehabilitación del edificio del 
antiguo Ambulatorio. Un edificio que 
se halla a punto de abrir sus puertas y 
que albergará todos los Servicios So-
ciales Municipales, en unas instalacio-
nes modernas y amplias para dignificar 
la atención a los usuarios y garantizar 

la calidad y las buenas condiciones de 
trabajo de los que hacen posible este 
servicio.

Dicen que lo que más cuesta conseguir 
es lo que más se valora. Los socialistas 
estamos orgullosos por la gestión y los 
resultados obtenidos con esta gran 
obra después de tantos años de tra-
mitación. Desde el 2000, en el que se 
construyó el centro de salud del camí 
Nules, cerca del anterior, los Servicios 
Sociales Municipales han estado ubi-
cados en los bajos de los edificios que 
la Generalitat tiene en la Bosca, en un 
emplazamiento que iba a ser provisio-
nal (tres o cuatro meses).

Ya hace 22 años que estos servicios 
se prestan dispersos en locales “pro-
visionales”. Desde el primer año de go-
bierno municipal, los socialistas reto-
mamos las gestiones con el Ministerio 
de Trabajo para conseguir una cesión 
a largo plazo del edificio, que se en-
contraba abandonado, en desuso y en 
estado ruinoso. Después de un proce-
so complejo de tramitación, llegando 
a acuerdos, subsanando deficiencias, 
resolviendo contratiempos e invirti-
endo más de 1.700.000€, muy pronto 
podremos disfrutar de las nuevas y 
modernas instalaciones que también 
cumplirán la función de dinamizar y 
dignificar el barrio.

Sant Gregori

Porque queremos lo mejor para Bor-
riana y su ciudadanía. Por ello avan-
zamos, superando todos los obs-
táculos, que no son pocos, para sacar 
adelante el programa urbanístico 
más importante de toda la Comuni-
dad Valenciana. El interés del tándem 
PP-Vox es presionar y poner palos en 

las ruedas con fines puramente elec-
toralistas, puesto que su obsesión es 
que las cosas salgan mal, siguiendo 
la premisa de “si yo he sido incapaz 
de hacerlo, los demás también”. Hay 
otras personas interesadas en el 
fracaso del proyecto cuya obsesión 
es económica, que pretendían ganar 
mucho dinero, son de los que pien-
san “si yo no gano pasta, aquí no gana 
nadie”. Ni a unos ni a otros les impor-
ta para nada el presente y futuro de 
Borriana, solo sus propios intereses. 
Mientras, los socialistas vamos haci-
endo camino. Avanzando y adoptan-
do decisiones, todas ellas respalda-
das por informes técnicos y jurídicos 
y por numerosas sentencias que se 
han resuelto en los Tribunales respal-
dando las decisiones municipales que 
hemos ido tomando. Porque se han 
hecho, en todo momento, avaladas 
por técnicos y en defensa del interés 
general de Borriana.

Los que recogimos al moribundo Sant 
Gregori de la UCI, después de 15 años 
en letargo y agonizando, apostamos 
por levantarlo sabiendo que no sería 
fácil, porque creemos en él y estamos 
seguros de que será un proyecto deci-
sivo para el urbanismo, la construcción, 
el comercio, la ocupación y sobre todo 
para el turismo de Borriana.

Así pues, nuestro objetivo es transfor-
mar la ciudad, dotándola de todos los 
servicios e infraestructuras que nece-
sita. Una ciudad de la que se sientan or-
gullosas todas las personas que viven 
en ella. Al final serán ustedes quienes 
deberán juzgar los resultados.

ANEM FENT, SENSE PARAR

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

borriana@compromis.net

EDUCACIÓ I CULTURA

Dos pilars importants en la nostra so-
cietat són l’educació i la cultura. Dos 
pilars que a Compromís em pres molt 
d’interés per a treballar en la nostra 
ciutat. I cal recordar com han canvi-
at les coses en 8 anys, en sols 8 anys 
la feina que s’ha fet, tant en educa-
ció com en cultura. En Educació hem 
anunciat que aquest proper curs seran 
quatre els col·legis públics d’Infantil i 
Primària de Borriana que comptaran 
amb aules gratuïtes d’Infantil de 2 
anys, el que suposarà incrementar el 
doble l’oferta pública de places que fa-
cilitaran la incorporació primerenca al 
sistema educatiu. Quan vàrem arribar 
al govern aquesta oferta pública d’In-
fantil de 2 anys no existia. Una etapa 
on l’educació no es obligatòria, però 
proporciona als més xicotets diversos 
beneficis relacionats amb el desen-
volupament d'habilitats cognitives, 
emocionals o socials, a més d’ajudar a 
la conciliació familiar. 

Els centres educatius pioners en la nos-
tra ciutat foren el CEIP Roca i Alcaide i el 
CEIP Cardenal Tarancon. A ells, s’uneix 
l’oferta del CEIP Josep Iturbi i el CEIP Pe-
nyagolosa que en el proper curs 2022-
2023 comptaran amb aules de 2 a 3 
anys gratuïtes, ampliant l’oferta educa-
tiva a Borriana i consolidant l’educació 
pública i gratuïta. A aquestes places, 
es sumarà l’oferta privada de diferents 
centres de la localitat acollits a la gratu-
ïtat que ha anunciat el conseller d’Edu-
cació, Vicent Marzà, del tram de 2 a 3 
anys per a tot l’alumnat valencià per al 
curs vinent. A més, les Escoletes Infan-
tils de 0 a 3 anys de Borriana es podran 
acollir a aquest programa. D’aquesta 

manera, a les més de 70 places en cen-
tres educatius públics li haurem de su-
mar les places que s’oferiran en l’oferta 
privada a través de centres concertats i 
Escoles Infantils. Un nombre de places 
mai pensat abans que arribara Com-
promís al govern de la Generalitat i del 
nostre ajuntament. 

I mentre, el CEIP Cardenal Tarancón ja 
no està en barracons des de que và-
rem entrar a governar, les obres del nou 
IES Jaume I, amb una inversió de més 
de 13 milions, es convertirà en l’insti-
tut valencià més gran, que acollirà els 
estudis d’artesans fallers, entre molts 
altres. Així com les inversions de més 
d’un milió d’euros en rehabilitar les ins-
tal·lacions del Centre d’Educació Espe-
cial Hortolans, CEIP Roca i Alcaide i CEIP 
Pare Vilallonga, a través del pla d’infra-
estructures de la Conselleria d’Educa-
ció, Cultura i Esport. Des de Compromís 
seguim treballant per una escola pluri-
lingüe, coeducactiva, inclusiva, i de qua-
litat. Seguim, no ens aturem.

I en Cultura, i el patrimoni de la nostra 
ciutat, a les obres del nou Jardí de l’en-
torn de Sant Blai, a l’apertura del Refugi 
Antiaéri del Camí d’Onda, a la rehabilita-
ció de l’espai de la torre i muralla de Sant 
Pasqual, el Pla Director de les cases de 
Carabona, o la restauració de la Torre 
del Mar, li afegim aquest mes la licitació 
de les obres de rehabilitació i eficiència 
energètica de la Casa de Cultura.

Borriana ha licitat les obres de rehabi-
litació de la Casa de la Cultura la Mercé, 
amb un pressupost de 928.808 euros, 
una actuació emmarcada en l'estratè-

gia EDUSI. Les obres es preveuen arran-
quen durant els mesos d'estiu, i comp-
taren amb un termini total d'execució de 
dotze mesos. Amb la publicació de la li-
citació de les obres, el calendari es mar-
ca perquè durant el mes de juny s'hagen 
adjudicat els treballs, i puguen iniciar-se 
les obres en el mes següent. Serà la ma-
jor obra de rehabilitació que haja sofert 
la Casa de la Cultura, un dels edificis 
més emblemàtics de la nostra ciutat, i 
que necessitava tant d’una millora de 
les seues instal·lacions, com d’una lla-
vada estètica per a que els borrianencs 
i borrianenques tinguérem una imatge 
del nostre edifici cultural com cal. La 
iniciativa implica la rehabilitació de to-
tes les façanes de la Casa de la Cultura, 
i de la zona posterior, que s'ensostrarà 
com a magatzem del museu arqueolò-
gic, la reforma de la Biblioteca i de les 
filtracions i humitats de l'immoble, junt 
a la renovació de tot el jardí arqueolò-
gic al complet. A més, les obres també 
implicaren la millora energètica de tot 
l'edifici, que veurà renovats tots els sis-
temes de refrigeració que es troben en 
les diferents estades de l'edifici, per la 
qual cosa el plec comptabilitzarà millo-
res en aquest aspecte en les propostes 
que es presenten. Il·luminació, sistemes 
d'eficiència energètica seran avaluats 
dins del mateix projecte, ja que d'una 
banda estarà l'obra de reforma i d'altra 
banda la millora en eficiència energètica 
de tot l'edifici.

Seguirem treballant, en educació, en 
cultura, en ocupació, en inclusió, per-
què cal seguir fent una Borriana per a 
totes i tots. El mes de maig arriba amb 
el final de totes les restriccions sanità-
ries, i la gent tornant eixir al carrer, amb 
dansa, música, amb la cursa de la dona. 
Amb la vida al carrer Borriana torna a 
somriure més que mai, un somriure 
que sempre ha d’estar present per se-
guir treballant per la nostra ciutat. 

Són moltes les inversions que estan en 
marxa, i cal seguir endavant per a fer-los 
realitat. El nou edifici de Serveis Socials, 
la reforma de l’avinguda Mediterránea, 
el museu arqueològic, han de ser reali-
tat. I entre totes i tots ho farem possible.

opinió
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LA ALTERNATIVA NECESARIA
Nos enfrentamos a una desacele-
ración económica que muy proba-
blemente no llegará a su fin hasta 
finales de 2023. La subida de los 
hidrocarburos, el incremento de la 
energía eléctrica, el aumento del 
coste de la cesta de la compra un 12% 
y los ERTE, que ya van por 33 en las 
azulejeras, son los coletazos de una 
situación complicada en lo económi-
co y muy comprometida en lo social. 

El Partido Popular es hoy la alter-
nativa necesaria a gobiernos que en 
lugar de enfrentar los problemas de 
cara, les dan la espalda. El PSOE tira 
de la caja de todos con el gobierno 
más caro de la historia de España, 
y a su paso camina Ximo Puig, que 
también tiene el dudoso honor de 
liderar una segunda edición del Bo-
tànic que nunca salió tan cara a los 
valencianos.

Y aquí está Burriana, supeditada a 
esos deseos socialistas de seguir 
malgastando en propaganda en 
lugar de invertir en lo necesario. El 
Plan Feijóo en España ha sido re-
chazado por Pedro Sánchez que ha 
preferido lanzarse a los brazos de 
Bildu para pactar rebajas. No sabe-
mos a cambio de qué. 

En la Generalitat Valenciana, nues-
tro presidente regional, Carlos Ma-
zón, ha presentado esta semana su 
revolución fiscal a Ximo Puig con el 
deseo de tejer un pacto autonómi-
co por el futuro de los valencianos. 
Silencio por parte de un PSOE que 
sigue apostando por incrementar 
gastos en lugar de bajar impuestos. 

Y en el Ayuntamiento de Burriana 
dos socios, PSOE y Compromís, que 
estrechan lazos a base de nóminas. 
Las que se subieron hace casi tres 
años 100.000 euros que hoy garan-
tizan la estabilidad del pacto. Que 

Burriana reciba el mismo trato, es 
harina de otro costal. 

Nuestra playa sufre la indolencia de 
una alcaldesa que en lugar de luchar 
por las inversiones alienta la regre-
sión con su inacción. Nuestra Marja-
leria, aquella a la que se le prometió 
un Plan Especial que regulara sus 
usos, está olvidada y es pasto de 
los mosquitos. Esos que, cabe re-
cordar, el PSOE aseguraba que iba 
a controlar a base de tratamientos 
aéreos. Lamentablemente, todavía 
no hemos visto el helicóptero actuar 
sobre nuestro municipio. 

En la calle, los vecinos se preguntan 
dónde están los policías. Esos servi-
cios básicos de control en la entrada y 
salida de los colegios han desapare-
cido en muchos casos, como también 
lo han hecho los controles en zonas 
comerciales. La plantilla ha caído en 
número de efectivos mientras la al-
caldesa sigue cruzada de brazos sin 
prestar atención al incremento de los 
índices de delincuencia. 

Sant Gregori sigue judicializada y 
los vecinos esperando una reu-

nión que, desde la transparencia y 
la participación comprometida por 
la alcaldesa, despeje tantas dudas 
acumuladas durante tantos años de 
opacidad socialista. 

Y mientras PSOE y Compromís se 
afanan en negar información a la 
que nuestros vecinos tienen dere-
cho, avalan el desmantelamiento 
de un pilar fundamental de nuestro 
estado de bienestar, la sanidad, que 
cae como fruta madura sin que na-
die la recoja. Hoy Burriana sigue sin 
pediatra, sin SAMU y sin reabrir un 
centro de salud, el del Puerto, al que 
el PSOE le echó el cierre hace más 
de dos años. 

Demasiados castigos para una ciu-
dad a la que nosotros vemos como 
un potencial económico y social. 
Hay alternativas al maltrato: una 
rebaja fiscal para pymes y familias, 
una apuesta por el emprendimien-
to y el talento, y una defensa de lo 
nuestro para que nadie nos quite 
aquello que tanto nos costó ganar. 
Burriana es mucho más y es un or-
gullo defenderla.
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mariajesus.sanchis@burriana.es

EL ABANDONO DE LOS EDIFICIOS 
MUNICIPALES

El equipo de gobierno, dice que tra-
baja por Burriana, y que ha hecho 
en 7 años lo que los anteriores go-
biernos no hicieron, solo faltaba que 
disponiendo de dinero, y subiendo 
los impuestos, no realizase ninguna 
inversión. 

Pero podría decir que queda mucho 
por cumplir del programa electoral 
del Psoe, que llevan prometiendo 
muchas cosas que no han cumplido, 
por ejemplo un polifuncional para 
el puerto, que aún no está, y ahora 
dicen que harán un centro de salud, 
después de haber tenido que des-
plazarlo al Grao porque no cumplía 
las condiciones mínimas para que 
se prestara servicio durante la pan-
démia, pero claro, que era pequeño 
e inadecuado ya lo sabían antes de 
la pandémia, y que había que hacer 
uno nuevo también, ¿no sería mejor 
hacer un edificio nuevo y que pudi-
era albergar ambas cosas?. En fin, 
que los pacientes vecinos del Puerto, 
tendrán que esperar aun un tiempo 
para su polifuncional, pero que no 
se preocupen, el equipo de gobierno 
está buscando un terreno para cons-
truirlo porque vienen elecciones, y ya 
prometieron el polifuncional en las 
otras dos campañas electorales, y 
una tercera seguro que ya no cuela.

Y hablando del puerto, esperemos 
que la renovación de los imborna-
les del barrio del Carmen siga, y se 

termine con los olores y además au-
mente la capacidad de recogida de 
aguas pluviales porque es lamenta-
ble que un barrio, tan emblemático 
como ese, se inunde cada vez que 
llueva.

La limpieza de la playa, deja mucho 
que desear, el verano pasado, las ra-
tas y los mosquitos campaban a sus 
anchas por el arenal, esta conceja-
la se canso de denunciar que había 
agua encharcada y que por tanto un 
criadero de mosquitos, e hicieron oí-
dos sordos, esperemos que este año, 
se limpie mejor y los vecinos puedan 
vivir sin sentirse acribillados por las 
picaduras de los mosquitos.

Y siguiendo con el puerto, vemos que 
el almacén municipal, que se encuen-
tra en la carretera del puerto, parece 
abandonado el exterior del mismo, se 
encuentra lleno de maleza. La prensa 
denuncia que en su interior hay car-
ros de la compra abandonados, en 
fin, que el Ayuntamiento se cansa de 
mandar carta a los vecinos para que 
limpien sus solares, pero ellos no son 
capaces de limpiar los suyos.

Y para abandonos el de nuestro pa-
trimonio histórico. En la prensa se 
denuncia el abandono del Molino de 
la Tanda, que se encuentra lleno de 
neumáticos y otros deshechos, y el 
edificio está en un estado total aban-

dono, y ahora alguien lo utiliza para 
deshacerse de sus residuos, lo que 
agrava aún más las condiciones de 
un edificio histórico.

Pero el abandono por parte del equi-
po de gobierno de nuestro patrimo-
nio histórico es lamentable, solo hay 
que ver el edificio de la Merced, que 
según la prensa se cae a cachos, y 
que parece que van a empezar las 
obras de reparación, que llevo des-
de que entré de concejal escuchando 
que hay que hacer, 7 años, señores, 
7 años vienen anunciando que van a 
reparar uno de los edificios más im-
portantes de la historia de Burriana, 
uno de los edificios más bonitos y 
más queridos por los burrianenses, 
en fin, nunca es tarde si la dicha es 
buena, y esperemos que se repare 
bien, y que se terminen las goteras, 
que están por todo el edificio, inclui-
da la biblioteca.

Pero para hablar de goteras, ten-
dremos que hablar del quiosco del 
camino de Onda, que esta concejala 
denunció hace más de 6 años, y que 
a día de hoy siguen sin repararse, y 
no parece que se vaya a reparar en 
condiciones, solo alguna que otra 
chapuza para tapar la gotera más 
grande, lamentable, el abandono de 
un quiosco modernista de 1925 y 
que es propiedad municipal desde 
finales de los años 80. 

La dejadez de los edificios municipa-
les por parte del equipo de gobierno 
se extiende a otros muchos, como 
las antiguas escuelas del grao, las 
de Santa Barbara, el edificio del anti-
guo cine de verano, y así podríamos 
seguir enumerando unos cuantos, 
hasta el propio Ayuntamiento. Pero 
el más importante que queda pen-
diente, la remodelación del mercado 
municipal, ese edificio modernista 
de 1930, orgullo de nuestra Ciudad y 
que tantas veces hemos reclamado 
desde la oposición.
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RECUSACIÓN DE LA SR. ALCALDESA
Dos vecinos de Burriana propietarios de terrenos 
en el P.A.I. Sant Gregori alegan que, encontrán-
dose pendiente de resolver las querellas que han 
interpuesto diversos propietarios y el Ministerio 
Fiscal contra la Sra. Alcaldesa por prevaricación 
en relación con el PAI Sant Gregori, concurre cau-
sa de abstención en la Sra. Alcaldesa Presiden-
ta del Ayuntamiento de Burriana Dª María José 
Safont Melchor, concretamente la prevista en el 
artículo 23.2 a de la Ley 40/2015 de 1 de octu-
bre, de Régimen Jurídico del sector púbico “ tener 
cuestión litigiosa pendiente con algún interesa-
do”, por lo que de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 24 de la citada Ley, promueve 
recusación contra la Alcaldesa Presidenta del 
Ayuntamiento de Burriana Dª María José Safont 
Melchor, a fin de que no intervenga en asunto 
alguno relacionado con el PAI Golf San Gregori 
de Burriana. 
La Sra. Alcaldesa por su parte, ha manifestado 
que no ha sido notificada ni por parte de Fiscalía 
ni de Juzgado alguno de que se haya interpuesto 
contra ella la querella a la que aluden los intere-
sados y señala que no tiene conocimiento de te-
ner cuestión litigiosa pendiente con las personas 
que formulan su recusación.
Sin embargo, en la Junta de Portavoces del 
mes febrero de 2022 la Concejal Sra. Sanchis 
le hizo entrega en mano, así como al resto de 
los participantes en la reunión, de copia de la 
denuncia emitida por la Fiscal Jefe Anticorrup-
ción, luego desde ese momento, de una forma 
extrajudicial, la Alcaldesa ya es conocedora de 
la denuncia.
Considera la Sra. Alcaldesa que no concurre en 
ella causa de abstención alguna por la que deba 
abstenerse de intervenir en todos los asuntos 
relacionados con el PAI Golf San Gregori. 
En la propuesta de Resolución llevada al Plenario 
para desestimar la recusación propuesta por los 
dos vecinos, se argumenta que en el necesario 
proceso de valoración de los motivos de abs-
tención y recusación deben ser objeto de una 
equilibrada y, en cierto modo, restrictiva, valo-
ración para evitar el uso obstruccionista de las 
resoluciones.
Desde VOX manifestamos nuestra firme cre-
encia en la presunción de inocencia de la Al-
caldesa, pero no estamos ante ningún juicio, si 
no ante un ejercicio de higiene democrática y 
de salvaguarda de nuestro Ayuntamiento. Por 
ello expusimos un caso similar, pero de mucha 
menor gravedad, que se produjo en el Ayunta-
miento hace casi 2 años en la persona de la Jefe 
de Urbanismo ante la denuncia de un particular 
por una presunta prevaricación sobre cuestio-
nes del PAI SANT GREGORI de la que no tenía 
conocimiento. Pues bien, la citada funcionaria 
en un alarde de honestidad, se abstuvo de des-
empeñar sus funciones en temas relacionados 
con el PAI. La Alcaldesa no tuvo reparos en dic-
tar un decreto de recusación.
La denuncia contra la funcionaria la archivo el 
fiscal tres meses más tarde.
A nuestro modo de ver las cosas, la Alcaldesa 
debería haber actuado como la funcionaria.
Por agravio comparativo y por la firme creencia 
de VOX en la igualdad de trato ante la ley decidi-
mos apoyar, en solitario, la recusación en cues-
tiones relacionadas con Sant Gregori de la Sra. 
Alcaldesa de Burriana.
NO NOS IMPORTA TENER RAZÓN, NOS EN-
CANTA. 
SANT GREGORI 
También el tiempo nos da la razón en las nove-
dades que llegan respecto a la caótica situación 
en las certificaciones del P.A.I San Gregori.
El alcance del informe sobre el Estado de las 
Obras y Pago de las Cuotas por parte del Ayunta-
miento, emitido por el Ingeniero de Caminos Mu-
nicipal a instancias de la sección Presupuestaria, 
Financiera y Contable, es únicamente sobre las 
siguientes partidas: 

- La Partida 2.1. Despeje y Desbroce del Terreno 
hasta una Profundidad de 20 cm. 
- La Partida 2.2. Excavación en zona de desmon-
te, de tierra vegetal. 
El propio Ingeniero ha constatado que, después 
de más de un año de haberse certificado, se 
aprecia que se ha ejecutado por fin parte del 
desbroce y de la excavación a cielo abierto.
Tras efectuar los cálculos numéricos pertinen-
tes llega a la conclusión que el importe ejecutado 
correspondiente a las unidades 2.1 y 2.2 es de 
un P.E.M. de 1.388.167,22 €. Importe superior 
al reflejado en la cuota nº 2, por lo que considera 
pertinente su aprobación.
También informa de “un ritmo exageradamente 
lento” en el desarrollo de las obras, ya que, se-
gún indica, solo se ha visto personal realizando 
trabajos de arqueología. Tampoco que observa 
ningún acopio de materiales que haga presagi-
ar un buen ritmo en el desarrollo de las obras. 
Comenta también que fruto de la excesiva lenti-
tud en el avance del proyecto, está creciendo la 
vegetación en zonas ya desbrozadas y recuerda 
que la eliminación de esta nueva materia orgá-
nica no deberá repercutirse en los propietarios 
del P.A.I., si no al agente urbanizador, que es el 
responsable.
En su siguiente punto denuncia una situación de 
extrema gravedad, y que desde VOX venimos 
denunciando en Pleno Municipal hace varios 
meses, se observan hasta 21 precios contradic-
torios que no pueden abonarse hasta que no se 
hallen recogidos en un nuevo Proyecto Modifi-
cado.
Es decir, de todas las unidades de obra certifica-
das, el ingeniero municipal solo da el visto bueno 
a dos, desbroce y excavación, lo que imposibili-
ta el pago de las cuotas siguientes mientras no 
exista un nuevo Proyecto Modificado, algo de lo 
que el equipo de gobierno es conocedor pero que 
ni siquiera ha empezado a tramitar.
Para rematarlo, en la partida de “Prospección 
Arqueológica” tiene un importe de más de 10 
veces superior al previsto en el proyecto apro-
bado. O lo que es lo mismo, más de 700.000€ 
de diferencia, lo que justifica sobradamente 
la presentación de un nuevo Proyecto Modi-
ficado, algo que tampoco parece importarles 
a los responsables municipales encargados 
de llevar a buen puerto las obras del P.A.I Sant 
Gregori.
Concluye el documento apuntando que el urba-
nizador deberá indicar a la mayor brevedad me-
diante registro su intención de realizar un Nuevo 

Proyecto Modificado y presentarlo para su apro-
bación y autoriza al pago de la cuota número 2 
(cuando deberíamos ir por la 8), aún a sabiendas 
que las próximas no podrán ejecutarse, como 
queda de manifiesto.
De todo esto, desde VOX nos preguntamos 
cómo desde el Ayuntamiento se obliga e incluso 
apremia, tras el acuerdo firmado con hacienda, 
a concurrir al pago a unos propietarios, cuando 
está demostrado que es imposible que las obras 
puedan seguir ejecutándose con la hoja de ruta 
actual.
En el último pleno vimos como el primer tenien-
te de Alcalde daba la razón al portavoz de VOX, 
Juan Canós, al reconocer que es necesaria la 
tramitación de un nuevo Proyecto Modificado 
y que no había ningún problema, que lo había 
hablado con la Asistencia Técnica y se lo había 
confirmado.
¿Sería tan amable de explicar por qué, si está 
tan claro, llevan un año certificando unidades 
de obra indebidas sin aprobación municipal? 
BONOS COMERCIO 
Demasiados frentes abiertos para el equipo de 
Gobierno. El enroque continuo y la negativa a es-
cuchar las soluciones propuestas por VOX dan 
como resultado una gestión deficiente alimenta-
da con la máxima falta de transparencia.
Y esto es lo que está ocurriendo con la segunda 
campaña de bonos de comercio.
El tiempo nos da la razón.
Una campaña que desde el primer día ha sido un 
despropósito. Bloqueos del servidor, brechas de 
seguridad… y ahora nos encontramos con que 
el pago a la empresa que realizó la campaña, 
CONFECOMERÇ, está paralizado, algo que no 
había trascendido, como consecuencia de la 
solicitud que VOX realizó, pese a que la edil de 
comercio firmó, el pasado día 7 de marzo, el in-
forme favorable para el pago. 
La petición, realizada al amparo de la LGS, provo-
có que se declare nulo el informe y se le requiera 
a CONFECOMERÇ la información pertinente so-
bre los bonos vendidos en la segunda campaña, 
esto es, relación de cada bono con su factura 
asociada, facturas pagadas a los comercios, jus-
tificación de todas las facturas e informes sobre 
los horarios de caída del servidor que soportaba 
informáticamente la campaña y hora de adqui-
sición de los bonos. 
CONFECOMERÇ dispone de un plazo de 10 días 
desde el pasado 5 de mayo para facilitar dicha 
información al Ayuntamiento.

opinió



Pleno Ordinario Municipal 07-04-2022 
El Pleno aprueba la mejora en las con-
diciones de trabajo de las personas 
empleadas públicas del Ayuntamiento, 
relativa al precio de las gratificaciones 
del personal que preste sus servicios 
fuera de su jornada normal de trabajo, 
con efectos del 1 de abril de 2022 y has-
ta la aprobación del nuevo Acuerdo del 
personal funcionario del Ayuntamiento. 
El Pleno aprueba prorrogar la concesión 
del servicio público de estacionamiento 
bajo control horario en diversas vías pú-
blicas de la ciudad, con la empresa ESTA-
CIONAMIENTO Y SERVICIOS SAU, hasta 
la formalización del nuevo contrato, cuya 
previsión es de 3 meses, en las mismas 
condiciones previstas en el contrato for-
malizado el 9 de abril de 2014.
El Pleno aprueba estimar la solicitud 
de revisión de precios del contrato de 
“Mantenimiento de las Instalaciones 
municipales de Saneamiento y Depura-
ción de Aguas Residuales” con efectos 
desde el 1 de enero de 2022, si bien el 
importe anual facturado derivado de 
dicha revisión no podrá superar el lí-
mite de la financiación aprobada para 
el ejercicio 2022, que se cuantifica en 
862.581,61€ euros. 
El Pleno aprueba prorrogar el contra-
to de la gestión del servicio público de 
mantenimiento de jardinería del muni-
cipio, con la empresa Prezero España 
SAU, hasta la formalización del nuevo 
contrato, y como máximo por un perio-
do de 9 meses, y autorizar y disponer el 
gasto de 50.732,26 euros correspon-
diente a una mensualidad del contrato, 
con cargo all vigente Presupuesto.
El Pleno aprueba estimar la solicitud de 
Urbanización Golf Sant Gregori, SAU, de 
devolución de dos avales, de 100.000 
euros y 30.465,81 euros, depositados 
por dicha mercantil en la Tesorería mu-
nicipal para responder de las obligacio-
nes derivadas de la estipulación tercera 
del acuerdo transaccional entre el Ayun-
tamiento y la mercantil Urbanización, 

formalizado el 24 de mayo de 2019 que, 
en virtud de acuerdo plenario de fecha 
9 de mayo de 2019 ha sido insertado 
como parte vinculante en la estimación 
del recurso de reposición interpuesto 
por Urbanización Golf Sant Gregori, SAU 
frente al acuerdo plenario de 11 de mar-
zo de 2016, y cuyo texto fue aprobado 
por acuerdo de pleno del Ayuntamiento 
de 14 de febrero de 2019, por cuanto ha 
quedado justificado en el expediente un 
pago a acreedores de 14.602,62 euros, 
y asimismo la suscripción de acuerdos 
con propietarios y el pago del saldo 
acreedor de la cuota 0 o por anticipo de 
cuotas, mediante la minoración del cré-
dito por compensación de los importes 
de las respectivas cuotas nº 00, 2, 3, 4 
y 5, en un importe de 116.755,99 eu-
ros (48.931,20€ + 67.824,79€), por lo 
que resulta ajustado al citado acuerdo 
transaccional la cancelación de las ga-
rantías solicitadas.
También acuerda autorizar la cancela-
ción y devolución total a la mercantil Ur-
banización Golf Sant Gregori, SAU de los 
dos avales depositados en la Tesorería 
municipal. 
El pleno aprueba la propuesta de modi-
ficación de la composición de los miem-
bros del Consell Escolar Municipal. 
El Pleno aprueba solicitar a la Conse-
lleria de Educación, Cultura y Deporte 
la delegación de las competencias para 
la ejecución de la actuación consisten-
te en la realización de las obras de re-
habilitación del Centro de Educación 
Especial Plà d'Hortolans, sito en la ca-
lle Manuel Cubedo Giner, 31, según la 
Memoria Técnica, por importe total de 
2.042.450,59 euros (IVA incluido). 
Aprobar el Expediente 1-2022 de 
El Pleno aprueba la modificación de Cré-
ditos mediante Créditos Extraordinarios 
y Suplementos de Crédito, en el Presu-
puesto Municipal del Ejercicio 2022 que 
asciende a 3.612.801 euros, con parte 
de los remanentes de tesorería para 

gastos generales resultantes de la liqui-
dación del presupuesto de 2021, para 
reinvertir los remanentes en mejoras 
necesarias para la ciudad.
El Pleno aprueba la modificación del 
artículo 8 de la Ordenanza Fiscal Re-
guladora de las Tasas por Prestación 
de Servicios, Realización de actividades 
y Uso de Instalaciones del Organismo 
Autónomo Municipal Centro Munici-
pal de Las Artes Rafel Martí de Viciana, 
conforme a los informes emitidos por la 
Intervención y Secretaría Municipal, así 
como el dictamen favorable por mayoría 
de la Comisión Municipal Permanente 
de Hacienda y Cuentas. 
El Pleno se da por enterado del cambio 
de denominación de la empresa CESPA, 
Compañía Española de Servicios Públi-
cos Auxiliares, S.A a favor de Prezero Es-
paña SAU con el mismo CIF, que queda 
subrogada en todos los derechos y obli-
gaciones dimanantes del contrato de la 
gestión del servicio público de manteni-
miento de jardinería del municipio.
El Pleno aprueba ratificar del decreto 
2022-1150, de 22 de marzo de 2022, 
de solicitud a la Conselleria de Educa-
ción, Cultura y Deporte de la tercera 
prórroga de la autorización provisional 
de cambio de uso de las unidades au-
torizadas a la Escuela Infantil Municipal 
de primer ciclo Príncipe Felipe, para el 
próximo curso 2022-2023, al objeto de 
atender las necesidades de la demanda 
de puestos escolares en los distintos 
tramos de edad. 
El Pleno es informado de los acuerdos 
adoptados por la Junta de Gobierno Lo-
cal, en las sesiones celebradas entre los 
días: 24/02/2022 y 24/03/2022, am-
bos incluidos. 
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: 
21/02/2022 a 27/03/2022, ambos 
incluidos.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 07-04-2022
La Junta de Gobierno Local acuerda 
darse por enterada del contenido de la 
sentencia núm. 120/2021 dictada por 
el Juzgado de lo Contencioso Adminis-
trativo núm. 2 de Castellón, y proceder 
a la ejecución de la misma. También au-
torizar y disponer el gasto, reconocer 
la obligación y ordenar el pago de 300 
euros, a favor de D. F. H.S., en concepto 
de cumplimiento sentencia. 
La JGL acuerda adjudicar el servicio de 
mantenimiento de las redes de radioco-
municación del Cuerpo de Policía Local 
de Borriana a TEDITRONIC, SL, al ha-
ber obtenido la mayor puntuación, por 
el precio anual de 2.071,97 euros (IVA 

incluido) de conformidad con los plie-
gos reguladores de la contratación y la 
oferta presentada. Autorizar y disponer 
el gasto de 1.008,98 euros , con cargo 
al presupuesto vigente de 2022 y de los 
gastos futuros de 2.071,97 euros para 
el año 2023 y de 1.008,98 euros corres-
pondiente al año 2024.
La Junta de Gobierno Local acuerda de-
clarar la inversión e iniciar expediente de 
contratación de redacción del proyecto 
de ejecución y posterior dirección de 
obra y coordinación de seguridad y sa-
lud para el ‘Acondicionamiento y Mejora 
del Parque Urbano El Arenal’, dentro de 
las actuaciones aprobadas de gestión 
EDUSI, y por tanto con la financiación (al 

50%) de los fondos europeos FEDER, en 
marco Programa Operativo de Crecimi-
ento Sostenible. 
La JGL acuerda autorizar la devolución 
del aval por importe de 1.412,10 euros 
depositado como garantía definitiva del 
suministro e impresión del Boletín de 
Información municipal “El Pla” y del Li-
bro Anual de las Fiestas de Falla, a favor 
de la empresa PRODUCCIONES MIC, S.L. 
La Junta de Gobierno Local acuerda 
incoar a URBANIZACIÓN GOLF SANT 
GREGORI SA, expediente para la restau-
ración de la legalidad urbanística, por la 
realización, sin previa licencia ni orden 
de ejecución, de los actos de edificación 
o uso del suelo en inmueble sito en el 
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SECTOR SANT GREGORI SUR-T.1, con-
sistentes en edificación de una planta 
de altura, con cubierta inclinada a dos 
aguas, con unas dimensiones aproxi-
madas en planta de 12 metros de largo 
y 8 metros de ancho, y una superficie de 
96 m². También conceder a URBANIZA-
CIÓN GOLF SANT GREGORI SA, un plazo 
de dos meses para que solicite la opor-
tuna licencia o autorización urbanística 
que corresponda. 
La JGL acuerda declarar parcialmente 
restablecida la legalidad urbanística 
infringida con la ejecución de las obras 
sin licencia en Poligono 10 Parcela 3 - 
Camí La Cossa, en suelo No Urbanizable 
SNU-PC- zona de protección de infra-
estructuras y dominio público consis-
tentes en la sustitución del vallado de 
tela metálica existente en ambos late-
rales por un vallado ciego de fábrica de 
bloque de hormigón enlucido con mor-
tero de cemento, y construcción de un 
vallado intermedio, paralelo al Camí la 
Cossa, que separa la zona de la alquería 
con el huerto; al haberse legalizado las 
mismas por acuerdo de esta Junta de 
Gobierno Local. -
La Junta de Gobierno Local acuerda Pro-
ceder al archivo del expediente incoado 
a EDIFICIO PROVENZA, SL, D J.A.V. y Dª 
M.F.M.A en calidad de propietarios del 
inmueble situado en Cr Federico Garcia 
Moliner 27 y 29, al haberse restablecido 
las debidas condiciones de seguridad, 
salubridad 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 INMUEBLES ALA-
MEDA 34 SL, en calidad de propietario 
del inmueble situado en C/ Rosa dels 
Vents 10, 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 in-
coado a INMUEBLES ALAMEDA 34 SL, 
en calidad de propietario del inmueble 
situado en C/ Rosa dels Vents 12, 14 y 
16, al haberse restablecido las debidas 
condiciones de seguridad, salubridad y 
ornato público del mismo, a tenor del in-
forme emitido por el Arquitecto Técnico 
municipal.
La JGL acuerda ejecutar subsidiariamen-
te, a cargo de Herederos de Dª R.V.A., los 
trabajos necesarios para el restableci-
miento de las debidas condiciones de 
seguridad, salubridad y ornato público 
del inmueble de su propiedad sito en 
Cm Rajolí 86 Suelo y Polígono 22, Par-
cela 325- M Tancades Ballester, con-
sistentes en la limpieza inmediata del 
inmueble y posterior traslado de restos 
a vertedero 
La Junta de Gobierno Local acuerda im-
poner a D J.V.M.G y a Dª V.M.G. la tercera 

multa coercitiva por importe único de 
140 euros, por incumplimiento de la 
orden de ejecución dictada por acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local, por la que 
se ordenaba la ejecución de los trabajos 
necesarios para restablecer las debidas 
condiciones de limpieza, salubridad y 
ornato público consistentes en la limpi-
eza y vallado de la parcela así como el 
posterior traslado de los restos al ver-
tedero, en C/ Magallanes 6. También 
comunicarles que, mientras persista el 
incumplimiento de la orden de ejecu-
ción, se seguirán imponiendo multas 
del mismo importe por periodos de un 
mes, con un máximo de diez, y transcur-
rido el plazo de cumplimiento voluntario 
derivado de la última multa coercitiva 
impuesta, el Ayuntamiento procederá a 
ejecutar subsidiariamente los trabajos 
ordenados.
La JGL acuerda conceder a la mercantil 
CASTELLONENSE DE OBRAS Y FOMEN-
TO INDUSTRIAL SL, una nueva prórroga 
de 12 meses, para la finalización de las 
obras de construcción de 24 viviendas 
de VPO, 12 viviendas libres concerta-
das, planta baja y sótano en Avda. Pere 
IV y Cr Xilxes, en relación a la licencia de 
obras concedida por la Junta de Gobier-
no Local. 
La Junta de Gobierno Local acuerda mo-
dificar el dispositivo primero del acuer-
do adoptado por esta Junta de Gobierno 
Local relativo a la concesión de licencia 
concedida a Dª S.C.D. y D M.G.P. para 
construcción de vivienda unifamiliar 
entre medianeras con piscina en Cr Ni-
cosia 10. 
La JGL acuerda conceder a Dª J.A.S., la li-
cencia de obras solicitada para reforma 
y ampliación de vivienda unifamiliar en-
tre medianeras sita en Avinguda Valèn-
cia 52 y 54, y Ronda Panderola, según 
proyecto visado CTAC, que se entiende 
otorgada salvo el derecho de propie-
dad y sin perjuicio del de tercero, y que 
deberá cumplir las condiciones particu-
lares establecidas. 
La Junta de Gobierno Local se da por 
enterada de las declaraciones respon-
sables para la ejecución de las obras: 
1386/2022, 1684/2022, 2085/2022, 
2392/2022, 2663/2022, 3030/2022, 
3079/2022, 3255/2022, 3257/2022, 
3331/2022, 3332/2022, 3541/2022 y 
3618/2022. 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 13-04-2022
La Junta de Gobierno Local acuerda to-
mar razón del cambio de denominación 
de la sociedad FERROVIAL SERVICIOS 
S.A.U, por la de SERVEO SERVICIOS, 
S.A.U. con el mismo CIF, que queda 
subrogada en todos los derechos y obli-
gaciones dimanantes del contrato de 
servicio de mantenimiento de los equi-
pos e instalaciones térmicas en edificios 
municipales, con efectos del 25 de abril 
de 2022.

La JGL acuerda prorrogar por un año 
más, es decir hasta el 30 de abril de 
2023, los contratos del servicio de 
mantenimiento del aplicativo DE-
PORWIN de gestión de instalaciones 
deportivas y el aplicativo ODILOGB de 
gestión de la Biblioteca municipal, en 
las mismas condiciones previstas en 
los respectivos contratos, por el impor-
te anual de 3.152,04 euros Iva incluido 
y de 795,58euros Iva incluido, respec-
tivamente. 
La Junta de Gobierno Local acuerda rec-
tificar, de oficio, el error advertido en el 
dispositivo primero, segundo y cuarto 
del acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno Local en fecha 17 de marzo 
de 2022, de incoación de expediente 
de restauración de legalidad urbanísti-
ca por ejecución de obras sin licencia en 
Camí d’Onda 11. 
La JGL acuerda desestimar el recurso de 
reposición interpuesto por Dª M.J.R.C. 
contra el acuerdo de Junta de Gobierno 
Local en expediente incoado de restau-
ración de legalidad urbanística infringida 
en Avenida Cañada Blanch 77 incluido 
en ámbito UE A-12. 
La Junta de Gobierno Local acuerda 
iniciar las actuaciones tendentes a 
la ejecución subsidiaria, a cargo de D. 
J.F.M.P., de los trabajos necesarios para 
el restablecimiento de las debidas con-
diciones de limpieza, salubridad y orna-
to público en el solar sito en Av. Unión 
Europea 34, consistentes en la limpi-
eza de la parcela y posterior traslado de 
los restos al vertedero así como la re-
paración del vallado; mediante la impo-
sición de multas coercitivas, hasta un 
máximo de diez, por importe cada una 
de 100 euros, a la vista del presupues-
to provisional de ejecución subsidiaria 
de 1.000 euros. También imponer, la 
primera multa coercitiva por importe 
único de 100 euros y comunicarle que, 
mientras persista el incumplimiento 
de la orden de ejecución, se seguirán 
imponiendo multas del mismo importe 
por periodos mínimos de un mes, con 
un máximo de diez.
La JGL acuerda proceder al archivo del 
expediente incoado a Dª E.M.R.L.F., en 
calidad de propietaria del inmueble si-
tuado en Cr Vicente Piqueres Martí, 2, 
al haber cambiado la titularidad de la 
parcela de referencia y haberse incoado 
nuevo expediente 
La Junta de Gobierno Local acuerda or-
denar a D F.J.P.R. que, dentro de plazo 
de un mes, computado a partir del día 
siguiente hábil al de recepción del pre-
sente acuerdo, proceda a ejecutar los 
trabajos consistentes en la reposición 
del vallado que falta, de la parte del in-
mueble que linda con vía pública, en el 
inmueble sito en Cr Serratella 51 y 59, al 
objeto de restablecer las debidas condi-
ciones de seguridad, salubridad y ornato 
público del mismo. 
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La JGL acuerda ordenar a Herederos 
de Dª A.M.P. que, dentro de plazo de 
un mes, computado a partir del día si-
guiente hábil al de recepción del pre-
sente acuerdo, proceda a ejecutar los 
trabajos consistentes en Lla limpieza 
inmediata de toda la parcela y con 
especial incidencia en las partes que 
lindan con vía pública y posterior re-
tirada de restos a vertedero, también 
la reparación del vallado en la parte de 
la izquierda mirando desde la C/ Nico-
sia y la poda de todas las ramas de la 
palmera existente que invaden la vía 
publica y la propiedad colindante, en el 
inmueble sito en Cl Nicosia 4, al objeto 
de restablecer las debidas condiciones 
de seguridad, funcionalidad y habitabi-
lidad del mismo.
La Junta de Gobierno Local acuerda 
estimar parcialmente el recurso de re-
posición interpuesto por D. G.L.G., en 
nombre y representación de Dª A.H.M y 
D E.C.L., contra acuerdo de Junta de Go-
bierno Local, en el sentido de suspender 
la ejecución de orden de demolición en 
Polígono 5 Parcela 15 Camí la Cossa 95, 
hasta que exista resolución judicial al 
respecto, en el ámbito contencioso-ad-
ministrativo o, si no se presenta recurso 
contencioso-administrativo, hasta que 
transcurra el plazo legalmente estable-
cido para hacerlo. 
La JGL acuerda imponer a la mercantil 
INICIATIVAS BENYMAR S.L., la quinta 
multa coercitiva por importe único de 
240 euros, por no haberse cumplido to-
talmente la orden de ejecución dictada 
por Junta de Gobierno Local por la que 
se ordenaba la ejecución, en el plazo de 
un mes, de los trabajos necesarios para 
restablecer las debidas condiciones de 
seguridad, salubridad y ornato público 
de la parcela sita en AV. Mediterrania 
40, consistentes en limpieza inmedia-
ta de la parcela y posterior retirada de 
restos a vertedero. También comunicar 
a la mercantil interesada que, mientras 
persista el incumplimiento de la orden 
de ejecución, se seguirán imponiendo 
multas del mismo importe por perio-
dos de un mes, con un máximo de diez, 
y transcurrido el plazo de cumplimiento 
voluntario derivado de la última multa 
coercitiva impuesta, el Ayuntamiento 
procederá a ejecutar subsidiariamente 
los trabajos ordenados.
La Junta de Gobierno Local acuerda con-
ceder a Dª M.D.G.M., la licencia de obras 
solicitada para vallado en inmueble sito 
en Av Mediterranea 46, que se entiende 
otorgada salvo el derecho de propiedad 
y sin perjuicio del de tercero, y que se 
otorga con las condiciones particulares 
fijadas. 
La JGL se da por enterada de las decla-
raciones responsables para la ejecución 
de las obras: 1201/2022, 2012/2022, 
3260/2022, 3369/2022 y 3715/2022.
La Junta de Gobierno Local acuerda cor-

regir la omisión habida en punto prime-
ro de parte dispositiva en acuerdo de 
Junta de Gobierno Loca de declaración 
inversión en la redacción del proyecto de 
ejecución y posterior dirección de obra y 
coordinación de seguridad y salud para 
el Acondicionamiento y Mejora del Par-
que Urbano El Arenal.
La JGL acuerda aprobar el contenido de 
Adenda 01: documento que establece 
las condiciones de ayuda de la opera-
ción “Borriana ciudad inteligente”, de 
conformidad con lo establecido en el 
Manual de Procedimientos de la EDUSI 
Burriana. 
La Junta de Gobierno Local acuerda 
aprobar el contenido de Adenda 01: do-
cumento que establece las condiciones 
de ayuda de la operación “Mejora del 
entorno ambiental y acondicionamiento 
de el Arenal y el Clot de la Mare de Deu”, 
de conformidad con lo establecido en el 
Manual de Procedimientos de la EDUSI 
Burriana. 
La JGL acuerda aprobar el contenido 
de Adenda 04: documento que esta-
blece las condiciones de ayuda de la 
operación “Actuaciones en zonas ver-
des y parques urbanos de Burriana”, de 
conformidad con lo establecido en el 
Manual de Procedimientos de la EDUSI 
Burriana.
La Junta de Gobierno Local acuerda 
aprobar el contenido de Adenda 02: 
documento que establece las condici-
ones de la ayuda de la operación “Me-
jora energética en infraestructuras e 
instalaciones públicas de Burriana”, de 
conformidad con lo establecido en el 
Manual de Procedimientos de la EDUSI 
Burriana.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 21-04-2022
La Junta de Gobierno Local acuerda 
aprobar la certificación final del contrato 
de obras de “Urbanización del cemen-
terio municipal y construcción de 176 
nichos”, suscrita en fecha 4 de abril de 
2022 por la dirección facultativa, en la 
que se aprecia un exceso líquido de im-
porte de obra de 8.399,48 euros (IVA in-
cluido); y disponer el gasto de con cargo 
a la aplicación al vigente presupuesto 
municipal para el ejercicio 2022.
La JGL acuerda conceder a Dª M.I.V.A., 
una prórroga de 12 meses, para la fina-
lización de las obras de construcción de 
vivienda unifamiliar entre medianeras, 
en Cr Gabriel Miro 12, en relación a la li-
cencia de obras concedida por la Junta 
de Gobierno Local y posterior modifica-
ción autorizada.
La Junta de Gobierno Local acuerda 
conceder a D A.H.V., una prórroga de 6 
meses, para la finalización de las obras 
de construcción de vivienda unifamiliar 
entre medianeras en inmueble sito en Cl 
Bernat Guillen d’Entença 1, en relación 
a la licencia de obras concedida por la 
Junta de Gobierno Local. 

La JGL acuerda conceder a D M.K., la 
licencia de obras solicitada para vaa-
llado en inmueble sito en Poligono 24 
Parcela 234, que se entiende otorga-
da salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio del de tercero, y que se con-
cede con las condiciones particulares 
establecidas. 
La Junta de Gobierno Local acuerda con-
ceder a D C.B.G. y a Dª E.G.C., la licencia 
de obras solicitada para vivienda uni-
familiar aislada en C/ Vicente Piqueres 
Martí esquina C/ Enrique Pecourt Be-
tés – Parcela J, según proyecto visado 
CTAC en fecha 8 de abril de 2022, que 
se entiende otorgada salvo el derecho 
de propiedad y sin perjuicio del de terce-
ro, y que deberá cumplir las condiciones 
particulares establecidas. 
La JGL se da por enterada de las decla-
raciones responsables para la ejecución 
de las obras: 1419/2022, 3077/2022, 
3244/2022, 3894/2022, 3970/2022 y 
3989/2022. .
La Junta de Gobierno Local acuerda 
aprobar el proyecto de obras de “Cons-
trucción de pasarela fija peatonal con 
acceso restringido a vehículos roda-
dos en el Clot, entre la C/ Les Terras-
ses y la C/ La Farola en Borriana”, con 
un presupuesto base de licitación de 
470.127,77 euros( IVA incluido), que 
incorpora los correspondientes estudi-
os de gestión de residuos, geotécnico y 
básico de seguridad y salud. Las obras 
serán cofinanciadas por el Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional en el marco 
del Programa Operativo de Crecimiento 
Sostenible. La Junta de Gobierno Local 
acuerda 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 28-04-2022
La Junta de Gobierno Local acuerda 
aprobar el expediente para la contra-
tación del servicio de limpieza exterior 
e interior de los vehículos que integran 
el parque móvil del Cuerpo de Policía 
Local del Ayuntamiento y los pliegos de 
prescripciones técnicas y de clausulas 
administrativas reguladores de la con-
tratación, por un presupuesto máxi-
mo anual de 6.000 euros IVA incluido. 
También acuerda la apertura del proce-
dimiento abierto simplificado sumario, 
con varios criterios de adjudicación y 
tramitación ordinaria, aprobar el gasto 
de 3.000 € IVA incluido correspondi-
ente al semestre de 2022, con cargo 
al presupuesto vigente y los gastos 
futuros siguientes de 6.000 euros en 
2023 y 3.000 euros en 2024, y publicar 
el anuncio de licitación en el perfil de 
contratante. 
La JGL acuerda aprobar la certifica-
ción final suscrita en fecha 12 de abril 
de 2022 , así como la recepción de las 
instalaciones del contrato de reforma 
de las instalaciones de climatización e 
iluminación para la mejora de la califica-
ción energética en el Mercado munici-
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pal, cofinanciado por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional en el marco del 
Programa Operativo de Crecimiento 
Sostenible, en la que se aprecia un ex-
ceso de importe de obra de 4.047,85 
euros, IVA incluido. 
La Junta de Gobierno Local acuerda 
conceder licencia ambiental munici-
pal a la mercantil Inekol SL, para la 
instalación de una actividad dedica-
da a valorización de restos de poda 
y madera mediante fabricación de 
briquetas a ubicar en Cr Argila 20, 
con las condiciones particulares es-
tablecidas. 
La JGL acuerda proceder al archivo del 
expediente incoado a D A.B.L., D M.B.L., 
Dª M.B.L. Y Dª I.B.L., en calidad de pro-
pietario del inmueble situado en C/ Illa 
de la Gomera 8, al haberse restablecido 
las debidas condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato público del mismo, 
a tenor del informe emitido por el Arqui-
tecto Técnico municipal. 
La Junta de Gobierno Local acuerda in-
coar expediente sancionador a D C.I.G., 
como persona promotora, por presunta 
infracción urbanística cometida al eje-
cutar obras, sin previa licencia munici-
pal, en inmueble sito en Cr Bernat Artola 
29, en zona de calificación UFA, incluido 
en el ámbito de la Unidad de Ejecución 
UE A-25. 
La JGL acuerda incoar expediente san-
cionador a D J.P.F., en calidad de promo-
tor, por presunta infracción urbanística 
cometida al ejecutar obras sin previa 
licencia municipal, consistentes en la 
demolición de edificación preexistente 
y construcción de una nueva edificación 
de unos 40 m2, con forjado inclinado a 
dos agua de hormigón armado, y cons-
trucción de plataforma, en la parte tra-
sera, para instalación de dos depósitos 
de agua en Poligono 47 Parcela 255- 
Cami La Mar de Vila-Real. 
La Junta de Gobierno Local acuerda 
imponer a Herederos de Dª V.V.M. y D 
M.M.V, la cuarta multa coercitiva por 
importe único de 500 euros, por in-
cumplimiento de la orden de ejecución 
dictada por acuerdo de la Junta de Go-
bierno Local, por el que se ordenaba la 
ejecución, en el plazo de un mes, de los 
trabajos necesarios para restablecer 
las debidas condiciones de limpieza, 
salubridad y ornato público en solar 
sito en C/ Illa Gomera 4, , consistentes 
en limpieza inmediata de la parcela y 
posterior traslado de restos a vertede-
ro y vallado fijo y estable de la parce-
la. También comunicar a las personas 
interesadas que, mientras persista 
el incumplimiento de la orden de eje-
cución, se seguirán imponiendo mul-
tas del mismo importe por periodos 
de un mes, con un máximo de diez, y 
transcurrido el plazo de cumplimiento 
voluntario derivado de la última multa 
coercitiva impuesta, el Ayuntamiento 

procederá a ejecutar subsidiariamente 
los trabajos ordenados.
La JGL acuerda conceder a D E.R.G., una 
prórroga de 1 mes para la finalización 
de las obras de construcción de vivien-
da unifamiliar aislada y piscina en Avda. 
Londres 12, en relación a la licencia de 
obras concedida por Junta de Gobierno 
Local. 
La Junta de Gobierno Local acuerda con-
ceder a Dª M.M.T., una prórroga de 6 me-
ses, para la finalización de las obras de 
construcción de baño, altillo, fontanería 
e instalación eléctrica en nave industrial, 
en inmueble sito en Avda. l'Argent 36 - 
NAVE 16 (POLIGONO CARABONA), en 
relación a la licencia de obras concedida 
por Junta de Gobierno Local. 
La JGL acuerda conceder a D R.M.M., una 
prórroga de 4 meses, para la finalización 
de las obras de implantación de un ta-
ller de motocicletas en inmueble sito 
en Calle Alcalde Vicente Moliner 12, en 
relación a la licencia de obras concedida 
por Junta de Gobierno Local.
La Junta de Gobierno Local acuer-
da conceder a D J.C.F.F y Dª R.A.F.F., 
licencia de parcelación para segre-
gar de la finca registral 54078, cuya 
superficie es de 1.832,23 m², corres-
pondiente al resto de la finca matriz 
M-1.1-B de la parcelación autoriza-
da por Junta de Gobierno Local, una 
superficie sita en la calle Almenara de 
400 m2 (Parcela segregada M-1.1-C), 
quedando un resto de la finca matriz, 
sita en la calle Almenara esquina calle 
Mestre Rodrigo, con una superficie de 
1.432,23 m² (Parcela resto finca ma-
triz M-1.1-D). 
La JGL acuerda conceder a Herederos de 
D V.D.E., la licencia para legalización de 
obras de vallado de parcela sita en Camí 
Ballester - Polígono 22 Parcela 192, que 
se entiende otorgada salvo el derecho 
de propiedad y sin perjuicio del de ter-
cero.
La Junta de Gobierno Local acuerda 
conceder a la Comunidad de Propieta-
rios Raval 30, la licencia de obras soli-
citada para la realización de acometida 
de alcantarillado en Cr Raval 30, que se 
entiende otorgada salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio del de tercero, 
y que se otorga con las condiciones par-
ticulares establecidas. 
La JGL acuerda conceder a Dª S.B.R. 
la licencia de obras solicitada para 
construcción de piscina en vivienda 
unifamiliar adosada sita en Avenida 
Constitución 14, según proyecto pre-
sentado, que se entiende otorgada 
salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio del de tercero, y que cumplir 
las condiciones particulares estable-
cidas. 
La Junta de Gobierno Local acuerda 
eclarar restaurada la legalidad urba-
nística infringida por Herederos de D 
V.D.E., con la realización de las obras 

consistentes en vallado de inmueble 
sito en Camí BALLESTER - Polígono 
22 Parcela 192, al haberse concedido 
licencia municipal para la legalización 
de las mismas de conformidad con el 
informe emitido por el arquitecto técni-
co municipal y la propuesta formulada 
por la Jefa de Sección, ambos de carác-
ter favorable a la concesión de licencia 
municipal solicitada. 
La JGL se da por enterada de las de-
claraciones responsables para la eje-
cución de las obras: 3356/2022 y 
3987/2022. 
La Junta de Gobierno Local acuerda 
conceder a la mercantil CONSTRUCCI-
ONES Y REFORMAS CAESCA SL, como 
adjudicataria del contrato de obras de 
“Acondicionamiento y mejora de la ac-
cesibilidad de la C/ Valencia en Burri-
ana. Tramo plaza Les Monges-Ronda 
Panderola” comprendidas entre los 
objetivos de desarrollo sostenible de 
la convocatoria de las subvenciones 
REACTIVEM CASTELLÓ-OBRES. Ejer-
cicio 2021, una ampliación de 19 días 
naturales en el plazo contractual de 
ejecución de las obras, fijándose el pla-
zo de finalización para el 13 de mayo 
de 2022.
La JGL acuerda ampliar el plazo de eje-
cución del suministro y montaje de mó-
dulos de skate en el parque de Novenes 
de Calatrava, cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional en el 
marco del Programa Operativo de Cre-
cimiento sostenible adjudicado a AGA-
PITO URBAN INDUSTRIES S.L, durante 
3 semanas más.
La Junta de Gobierno Local acuerda de-
clarar que la inversión “Rehabilitación 
de la Casa de la Cultura La Mercé”, se 
encuentra dentro de las actuaciones 
aprobadas por esta Junta de Gobierno 
Local, y por tanto, cuentan con la fi-
nanciación (al 50%) del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional en el marco del 
Programa Operativo de Crecimien-
to Sostenible, sirviendo el presente 
acuerdo de acreditación del compro-
miso de aportación a los efectos de 
disposición de fondos. 
La JGL acuerda declarar que la in-
versión “Construcción de pasarela 
fija peatonal con acceso restringido 
a vehículos rodados en el Clot, entre 
la C/ Les Terrasses y la C/ La Farola 
en Borriana”, se encuentra dentro de 
las actuaciones aprobadas por esta 
unidad de gestión DUSI y, por tanto, 
cuenta con la financiación (al 50%) del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal en el marco del Programa Opera-
tivo de Crecimiento Sostenible 2014-
2020, sirviendo el presente acuerdo 
de acreditación del compromiso de 
aportación a los efectos de dispo-
sición de fondos. También iniciar el 
expediente de contratación de las 
obras.

PLENARIS I JUNTES



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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
JUNY 2022

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
MAIG 2022

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, 31

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

Dayane Alcalá Morató
Carlos Tormos Ripollés
Mía Muñoz Blasco
Elia Cirilo Jiménez
Dylan Pulido Cano

DEFUNCIONS

MATRIMONIS

Diego Aymerich Palomar i Beatriz 
Moros Albert

Juan Capdevila del Moral i Nayara 
Valero Cañabate

José Carlos de la Sierra Criado i M. 
Mercedes López Hernández

AMPARO PUERTA CANTERO ..........................84

CONSUELO PERIS MARTÍNEZ .......................90

AMADEO PERIS SAN VICENTE ......................89

MIGUEL VICENTE FRANCISCO AVIVAR .....72

ROSALIA FUENTES ZURANO ..........................91

DOLORES SERRA GODOS ................................93

M. TERESA CALPE MINGARRO ......................81

DOLORES SABATER REGAL ............................84

EDUARDO AZNAR LÓPEZ ................................. 87

VICENTE MONTÓN PERIS ................................ 78

DOLORES MARTÍNEZ GÓMEZ .......................53

JOSEFA CAÑADA BALAGUER ......................... 97

VICENTE PASTOR MARÍN ................................. 57

VICENTE CHABRERA BORJA ...........................91

PASCUAL PERIS LLORENS ..............................90

MANUEL BOSCH EBRÍ........................................84

MANUEL CALVO MATEU ...................................69

INFORMACIÓ MUNICIPAL 



‘Borriana en xifres’, un banc de dades 
estadístiques municipal

L'Ajuntament a través de la regi-
doria de Polítiques Actives d'Ocu-
pació posa a disposició de la ciu-

tadania Borriana en xifres, un banc de 
dades estadístiques del municipi al 

qual es pot accedir a través de la pàgi-
na web <www.burriana.es>.

Aquestes dades, concretament, se 
centren en demografia, renda i activitat 
econòmica, pressupostos municipals, 
resultats de les eleccions i un informe 
mensual del mercat de treball en què 
s'analitzen i comparen les xifres de de-
socupació, d'afiliacions a la Seguretat 
Social i de contractes. A més de les dades 
actualitzades referides, el web municipal 
també compta amb un històric d’infor-
mes del mercat de treball des de 2021.

Les dades estadístiques locals ajuden 
a comprendre millor el nostre entorn i 
a identificar variacions per a poder for-
mular polítiques locals ajustades a les 
necessitats concretes de la població. 

Tant en el món de l'empresa com per 
a la ciutadania, ha explicat la regidora 
Polítiques Actives d'Ocupació, Esther 
Meneu, “aquesta ferramenta amb in-
formació estadística serveix de gran 
ajuda per a comprendre les diferents 
situacions, perquè ordena la infor-
mació obtinguda en taules, bases 
de dades i gràfiques, a fi de facilitar 
l’anàlisi de la situació i planificar es-
tratègies”.

Per a accedir a aquestes dades, cal 
buscar en la part superior del web 
municipal la pestanya ‘Serveis Mu-
nicipals’ i dins d’aquesta l'apartat de 
‘Comerç, Empresa, Ocupació i Mer-
cats’ que és on es troba la secció ‘Es-
tadístiques’. 

La ciutadania hi pot accedir a través de la pàgina web <www.burriana.es>
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