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ELEL PLAPLA

i, a més, repassem tota l'actualitat del mes 
de setembre a la nostra ciutat. 
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Balanç municipal “molt positiu” 
de les festes de la Misericòrdia 

2022
Més de 300.000 espectadors es van unir a aquesta experiència 

a Borriana al llarg de la setmana del 2 al 8 d'agost

La reducció de queixes per casals i 
sorolls durant les passades fes-
tes patronals de la Misericòrdia i 

el descens del nombre de denúncies a 
penyes i casals destaquen en l’informe 
del balanç d’aquest any realitzat per la 
Policia Local de Borriana, segons ha as-
senyalat l’alcaldessa de Borriana, Ma-
ria Josep Safont.

L’alcaldessa ha assenyalat la constatació 
d’un descens generalitzat en quasi tots els 
indicadors durant la setmana de la festi-
vitat de la patrona respecte a les últimes 
festes, les de 2019, ja que en 2020 i 2021 
la situació sanitària va impedir que es rea-
litzaren plenament.

Sobre aquest tema, ha assegurat que 
encara que l’estadística de les actua-

 



cions policials reflecteix que la majoria 
dels veïns i veïnes de Borriana han gau-
dit d’aquesta setmana de manera “res-
pectuosa i responsable”, sí que s’hi ha 
hagut de lamentar “algunes molèsties 
generades a part del veïnat, que s’han 
tractat de minimitzar al màxim”.

Referent a això, Maria Josep Safont ha 
agraït a la Policia Local “el seu treball 
constant i tenaç per a evitar i reduir en 
gran mesura els conflictes i problemes 
de mobilitat i de molèsties derivats 
d’aquesta setmana festiva”.

Així, la Policia Local va realitzar del 2 a 
l’11 de setembre, a conseqüència de 
les 1.543 cridades rebudes i amb inde-
pendència dels serveis realitzats per al 
desenvolupament del programa d’ac-
tes, un total de 642 intervencions, fet 
que suposa que, malgrat haver rebut 50 
cridades menys que en 2019, els serveis 
policials realitzats com a conseqüència 
de les cridades van augmentar un 30,7% 
respecte a l’any anterior.

ACTUACIONS
Durant l’edició de les festes es van re-
alitzar 17 intervencions per part del 
personal sanitari i únicament van ser 
necessaris dos trasllats a l’Hospital de 
la Plana a conseqüència d’una lesió de 
genoll i una ferida per banya de bou.

Respecte als serveis realitzats per la 
Policia Local Local relacionats amb ca-
sals de penyes i actes organitzats per 
les penyes en la via pública, aquest any 
2022 han rebut un total de 143 avisos 
telefònics que han requerit intervenció 
policial, per les 199 cridades rebudes en 
les festes de 2019, cosa que suposa un 
descens en nombre global de 56 avisos, 
aquestes dades representen un des-
cens del 28,1% respecte a 2019.

A més, no s’ha arribat a clausurar cap 
local, ja que tots han complit amb els 
requeriments fets pels agents, i tampoc 
s’ha realitzat cap denúncia als casals per 
incomplir l’ordenança municipal de con-
vivència ciutadana ni el decret d’alcaldia 
específic per a les festes.

Respecte a les ordenances municipals, 
s’ha incoat una denúncia per contra-
vindre el que es disposa en l’Ordenan-
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ça Municipal de Convivència Ciutadana 
(OMCC) i el Decret d’Alcaldia específic 
per a Festes de Misericòrdia, mentre 
que en 2019 en van ser 7.

En relació al Recinte de la Festa, aquest 
any 2022 s’han rebut un total de 3 cri-
dades per molèsties ocasionades amb 
motiu d’estar produint-se conats de ba-
ralla en el recite situat a la plaça Josep 
Iturbi, i diverses cridades motivades per 
diverses causes, però no es van rebre 
trucades telefòniques motivades per 
queixes per l’activitat musical en cap 
dels recintes.

Quant a mobilitat, es va registrar un ac-
cident de trànsit amb ferits en vies de 
competència municipal que va requerir 
la instrucció d’atestat policial. També 
s’han registrat 5 accidents de circulació 
més sense ferits, en principi, únicament 
amb danys materials, per 6 en 2019.

Respecte a les infraccions de trànsit, en 
festes de la Misericòrdia es van formu-
lar un total de 116 butlletins de denún-

cia per infraccions en matèria de trànsit, 
circulació de vehicles de motor i segure-
tat viària. El servei de grua municipal va 
realitzar un total de 181 intervencions, 
per 152 de 2019.

A més, durant aquest exercici es va pro-
cedir a la detenció de 4 persones, una 
per delictes contra la seguretat viària, 

dos per violència de gènere i una per 
delicte contra l’ordre públic, mentre que 
les denúncies per infraccions a la Llei 
orgànica de Seguretat Ciutadana en van 
ser 12, i 22 denúncies més relacionades 
amb ordenances municipals.

PROGRAMA
Per part seua, la regidora de Festes, 
Lluïsa Monferrer, ha fet una valoració 
general “molt positiva”, tant des del 
punt de vista organitzatiu per “l’eleva-
da participació en els més de 150 actes 
programats”, com per l’absència d’in-
cidents greus en matèria de seguretat 
durant els deu dies de celebració.

Monferrer s’ha mostrat satisfeta dels 
resultats en relació a la “participació” i 
ha volgut agrair la col·laboració i el treball 
realitzat per la Comissió de Festes en els 
festejos taurins, així com la dedicació i 
l’esforç de Via Pública i Policia Local i les 
empreses participants en l’organització 
dels diferents esdeveniments.

Igualment, ha subratllat el “notable es-
forç i implicació” que enguany han fet les 
penyes i agrupacions, i la “responsabilitat 
i civisme” demostrats per les persones 
participants en la majoria dels actes.

Segons ha destacat la responsable de 
Festes, totes les activitats programa-
des per als diferent tipus de públic han 
obtingut “una gran resposta per part 
dels veïns i veïnes de la ciutat”. Les 
propostes culturals i els actes taurins 
de bous al carrer han constituït el nucli 
central d’aquesta Misericòrdia.
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El festival d’arts escèniques Seu-Te, 
segons la regidora de Festes, ha comp-
tat amb la participació de més de 500 
persones que han pogut gaudir gratu-
ïtament durant tres dies a la plaça Jo-
sep Iturbi de teatre i dansa amb obres 
de companyies locals i de la Comunitat 
Valenciana.

També ha destacat l’èxit de les actuaci-
ons musicals, amb els dos concerts gra-
tuïts de la Fúmiga i d’Efecto Pasillo que, 
a parer seu, van aconseguir congregar 
més de mil persones en cada cas en el 
recinte de la Festa a la plaça de la Fira.

A més, la “forta” aposta municipal d’en-
guany pels grups locals en el Festival 
Borriana Sona 2022 va congregar a la 
Mercè una àmplia representació del 
panorama musical borrianenc, amb 17 
grups i solistes musicals locals que van 
realitzar concerts gratuïts durant 4 dies, 
i que van rebre una “gran i càlida acolli-
da” per part del nombrós públic que es 
va reunir a l’entorn de l’escenari, creant 
“molt bon ambient festiu”.

Respecte als set dies de festejos tau-
rins, amb 18 bous braus, Monferrer ha 
incidit en la “gran afluència de públic” i 
l’absència d’incidents “greus”, ha mani-
festat que amb l’expectativa i la polèmi-
ca generada al voltant del bou al carrer 
“hem demostrat que el govern muni-
cipal està al costat d’aquesta tradició i 

hem aconseguit celebrar els festejos 
taurins amb normalitat”.

Igualment, s’ha referit als actes es-
pecials durant la setmana taurina per 
a recordar Juan Vicente Montón “Ma-
raya”, figura local rellevant en el món 
del bou, rodaor d’època i embolador, 
realitzats conjuntament amb la Fe-
deració Taurina de Borriana, entre els 
quals ha destacat l’exposició i l’emo-
tiu homenatge artístic a càrrec de 
Juan Poré realitzat a la plaça Major. A 
més, ha assenyalat que els especta-
cles de vaques, vaques enfundades, 
entrades de bous i de bous embolats, 
han tingut també molt bona acollida.

Les activitats infantils i els jocs tradi-
cionals per als més menuts van tin-

dre també una àmplia participació, 
igual que els actes més tradicionals 
com la missa Major, la processó, o la 
desfilada de fanalets.

D’altra banda, ha posat en relleu, 
com a novetat enguany, les més de 
300 persones que van assistir el pri-
mer dia de les festes a la celebració 
per primera vegada de les ‘Bodes 
d’Or’. Una vetlada festiva de reconei-
xement a les parelles de la localitat 
que han complit 50 anys d’unió ma-
trimonial, concretament les que es 
van casar en els anys 1970, 1971 i 
1972, ja que l’Ajuntament no va po-
der organitzar aquest acte comme-
moratiu amb anterioritat a causa de 
la pandèmia.
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Festivitat de la Mercè

L’Agrupació Filharmònica Borrianenca incorpora 
dotze músics a les diferents seccions

Torna als carrers de la ciutat, després de dos anys, la tradicional desfilada dels cabuts  
de la Mercè com a diversió dels més menuts

Amb l’arribada de la festivitat de la 
Mercè torna a celebrar-se a Borri-
ana la popular festa dels cabuts de 

la Mercè pels voltants de la parròquia i del 
Centre Municipal de Cultura, que atrau la 
participació de centenars de xiquets i xi-
quetes de la ciutat per a continuar amb la 
tradició de simular una batalla a bastona-
des contra les figures dels cabuts.

Divendres 23, vespra de la festivitat de la 
Mercè, la tradició va tornar amb l’espera-
da, divertida i particular trobada entre els 
xiquets i xiquetes de Borriana i els cabuts, 
que van tornar a perseguir-los pels car-
rers per on discorre l’arrelada cercavila. 
Precisament, perquè la lluita entre els 
més xicotets i els cabuts de Borriana fora 
com sempre, però amb seguretat i diver-
sió, l’Ajuntament de Borriana, a través de 
la Regidoria de Turisme, va repartir 1.500 
aplaudidors, per a minimitzar els riscos de 
lesions i procurar que cada vegada més xi-
quets i xiquetes s’atrevisquen a participar 
en la festa.

L' Agrupació Filharmònica Borria-
nenca ha celebrat l’acte d’entrada 
de nous músics a les diferents sec-

cions musicals de l’entitat musical, a les 
quals s’han incorporat dotze joves nous 
que van viure de primera mà l’entrada a la 
banda o a l’orquestra amb una cercavila 
amb motiu de la celebració de la festivitat 
de Sant Cecília.

El regidor de Cultura, Vicent Granel, ha 
acompanyat l’agrupació en l’acte de la 
recollida dels nous músics, en què han 
estat representats tots els instruments, 
amb percussionistes, vent metall, vent 
fusta i corda.

Els nous músics són Tania Campos Ga-
lindo, Natàlia Pomares Monsonís, Gui-
llermo Muñoz Herrera, Francisco Javier 
Muñoz Ferrer, Àxel Rossi Barreda, Nerea 
Alonso Orihuela, Elsa Asensio Vistós, 

Dissabte 24 de setembre van tindre 
lloc els principals actes de major so-
lemnitat en honor a la Mare de Déu 
de la Mercè, la missa i, a continuació, 
la processó en què solen participar els 
veïns i veïnes del barri i del conjunt 
de la ciutat per a honorar la Mercè. 
També la música i la tradició popular 
va tindre el seu espai, amb la colla de 

Rosa Oliver Serra, Carmen Cortés Serra, 
Marc Arnau Parra, Rubén Sánchez Mon-
serrat i Irene Maria Tudorache.

Després d’arreplegar els nous músics, a 
la nit, l’agrupació va celebrar el tradicio-
nal ball de disfresses i, al dia següent, van 
gaudir del dia de les paelles per a tancar 
el cap de setmana dedicat a la patrona 
dels músics, Santa Cecília.

dolçainers i tabaleters de Borriana 
que van fer ballar just a les portes de 
l’església de la Mercè els 6 gegants, 
Mercè i Blai, Blaiet i Mercedetes, Ar-
tal i Seidia, al costat dels 2 gegantons. 
Tots ells es van sumar a la celebració 
a través de l’associació de Gegants 
i Cabuts de Borriana, desfilant en la 
processó. 

L’agrupació musical està 
dirigida per Norma Co-
mes, tant pel que fa a la 
Banda Simfònica com a 
la Banda Jove, i, per una 
altra part, Víctor Yusà diri-
geix l’Orquestra Simfònica 
i Pedro Gilabert l’Orques-
tra Jove. Unes formacions 
que superen de llarg el 
centenar de músics i que 

durant diversos caps de setmana 
continuaran amb els actes de cele-
bració de Santa Cecília a Borriana.

D’aquesta manera, el 15 i 16 d’octu-
bre, se celebra la cercavila i el trasllat 
de la imatge de Santa Cecília, el con-
cert i, posteriorment, un sopar i un di-
nar de germanor entre tots els músics 
de l’agrupació. 

CELEBRACIONS



L’Ajuntament inicia les obres per a la 
construcció de la passarel·la del Clot

Amb la firma de l'acta de replanteig, es formalitza el començament de la nova 
infraestructura fixa

El regidor de Medi Ambient, Bruno 
Arnandis, i el regidor de la Zona 
Marítima, Vicent Aparisi, van as-

sistir al setembre a la firma de l'acta 
de replanteig que formalitza el comen-
çament de les obres de construcció de 
l'esperada passarel·la fixa de formigó del 
Clot de la Mare de Déu, una actuació co-
finançada pel Fons Europeu de Desen-
volupament Regional (Feder) en el marc 
de l'estratègia Edusi del Programa de 
Desenvolupament Sostenible.

Les obres, adjudicades a l’UTE Passarel-
la Borriana, per 446.620 euros, situa la 
nova passarel·la desplaçada cap a l'in-
terior del riu Anna, amb la modificació 
de la ubicació actual cap a la servitud de 
trànsit de la costa i, consegüentment, 
tota fora del Domini Públic Maritimoter-
restre, amb accés restringit a vehicles 
rodats en la desembocadura del riu, que 
donarà accés a la zona de les Terrasses.

Bruno Arnandis ha destacat que, atès 
que les obres es realitzaran en el Parat-
ge Natural Municipal, “en tot moment 
s'extremaran les precaucions per a mi-
nimitzar l'impacte produït en l'entorn”. 
Sobre aquest tema, ha precisat que la 
nova ubicació de la passarel·la, “intenta-
rà afectar mínimament la vegetació” i ha 
recalcat que en aquestes dates “s'afecta 
el mínim l'avifauna”.

Per part seua, Aparisi ha assenyalat que 
la previsió és que la nova infraestructura 
de formigó estiga acabada a la primave-
ra, ja que el termini d'execució previst és 
de vuit mesos, comptabilitzat a partir 
de l’endemà de la signatura de l'acta de 
replanteig. També ha manifestat que 
l'estructura estarà preparada per a su-
portar el pas de vehicles i serà “d'ús per 
als vianants, i d'accés a vehicles d'emer-
gència com ara ambulància, protecció 
civil, bombers”.

A més, ha indicat que mentre duren les 
obres de construcció de la passarel·la 
fixa “es podrà utilitzar l'actual passarel-

la de terra compactada que compleix la 
seua funció quan el nivell de l'aigua és 
baix, però que es repara constantment 
perquè els dos marges del Clot estiguen 
comunicats amb les crescudes per for-
tes pluges, amb els temporals marítims 
i amb l'augment del cabal per l'aigua re-
gistrada en localitats de l'interior”.

Igualment, Arnandis i Aparisi s'han re-
ferit al “llarg procediment i l’extensa 
tramitació que ha suposat dur a ter-
me aquesta iniciativa i els envits de 
la burocràcia” que han alentit la ma-
terialització d'un projecte que des de 
l'executiu local es considera “prioritari”, 
ja que n’han sigut “quasi 21 els mesos 
transcorreguts per a obtindre tots els 
permisos, tant de la Confederació Hi-
drogràfica del Xúquer, com de la Con-
selleria i del Ministeri”.

Ara, han conclòs, després de l'estu-
di geotècnic i de la redacció i aprovació 
del projecte d'execució i la licitació de la 
construcció, per part de l'Ajuntament, 
“és qüestió de pocs mesos que la pas-
sarel·la fixa siga ja una realitat”. 

CARACTERÍSTIQUES
Segons es desprèn del projecte de cons-
trucció, la solució projectada és una pas-
sarel·la realitzada amb marcs de formigó 
prefabricats que s’instal·laran sobre una 
llosa de formigó i la servitud de trànsit 
ocuparà l’ample de 6,20 metres. Una pas-
sarel·la fixa que connectarà els dos costats 
del llit i que, per a facilitar l’eixida de l’aigua 
cap a la mar, comptarà amb una compor-
ta de regulació del nivell de l’aigua del Clot 
tipus tallant d’obertura manual.

Amb aquesta comporta es podrà man-
tindre el nivell d’aigua del Clot, que és 
lleugerament superior al de la mar i que 
disminueix cada volta que es produeix el 
trencament de la passarel·la actual des-
prés de les crescudes del riu, cada volta 
més freqüents.

La resta de comportes seran abatibles 
de tipus clapeta de canal o sobreeixidor, 
compensades estàticament per al funcio-
nament a partir de la força d’empenta que 
provoque el flux d’aigua quan arriba a una 
certa altura associada als cabals a causa 
de crescudes per pluges intenses. 
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Incorporació de una nova aplicació per a 
pagar amb el mòbil l’aparcament regulat

La capital de la Plana Baixa ha sigut el primer municipi de la província
 a activar EasyPark®

L 'Ajuntament de Borriana ha in-
corporat l’aplicació EasyPark® 
per a pagar l’aparcament a tra-

vés del mòbil en les zones d’estacio-
nament regulat (hora), segons ha in-
format el regidor de Serveis Públics, 
Vicent Aparisi, que ha assegurat que 
això converteix Borriana en el primer 
municipi de la província de Castelló 
a oferir als seus ciutadans aquest 
servei, abans fins i tot de l’activació 
a Castelló de la Plana el passat 5 de 
setembre.

El servei de l’app, que ja està operatiu 
en més de 2.200 ciutats de 25 països, 
va entrar en funcionament a Borria-
na el passat 31 d’agost, però atès 
que les festes patronals en honor 
a la Mare de Déu de la Misericòrdia 
han suposat restriccions en l’estaci-
onament regulat entre el 29 i el 12 
de setembre, és ara quan es dona a 
conèixer.

Amb la incorporació de la nova app, 
el pagament en les zones d’estacio-
nament regulat a Borriana es pot re-
alitzar tant amb monedes, com amb 
targeta de crèdit, inclosa la targeta 
contactless que permet el pagament 
sense contacte sols acostant-la, i ara 
també a través d’una nova aplicació 
de mòbil que se suma a les formes 
que ja hi havia.

Aparisi ha destacat que ara “els usu-
aris tenen la possibilitat de pagar no-
més pel temps consumit”, i ha posat 
en valor que gràcies a aquesta nova 
aplicació “els conductors no hauran 
de desplaçar-se al parquímetre per 
a pagar i arreplegar el tiquet d’apar-
cament, la qual cosa suposa un gran 
avantatge perquè qualsevol usuari 
pot continuar pagant el seu aparca-
ment còmodament, des del seu mòbil 
i en el seu idioma sense fer cap canvi”.

Es facilita la gestió de l’aparcament 
urbà, ha precisat el regidor, ja que 
EasyPark® permet “iniciar, estendre i 
parar l’estacionament des del mateix 
mòbil, amb la qual cosa paguen no-
més pel temps consumit, sense ne-
cessitat de calcular quant els suposa-
rà la gestió i sense ingressar més del 
compte per a evitar multes”.

Per part seua, el delegat de zona 
d’EasyPark® ha indicat que “l’objec-
tiu de la nostra app és fer més fàcil 
i segur l’aparcament als ciutadans, 
professionals i visitants de Borriana, 
alhora que es fomenta la rotació de 
vehicles en la zona centre”.

Així mateix, ha manifestat que les da-
des que l’aplicació recopila “són una 
font d’informació molt útil per a les 
polítiques de mobilitat del municipi”. 

EasyPark® és present en més de 75 
ciutats espanyoles com Castelló de la 
Plana, València, Madrid, Barcelona, 
Màlaga o Bilbao i en més de 2.200 
ciutats de 25 països.

Cal destacar que la companyia posa a 
disposició dels seus usuaris un servei 
d’atenció al client per a resoldre tots 
els dubtes referents al pagament de 
l’aparcament o al funcionament de 
l’app. Aquest servei atén de mane-
ra telefònica o per correu electrònic 
en espanyol, valencià (català), gallec, 
basc, anglès, portuguès i francès.

Els conductors es poden descarregar 
o actualitzar l’app EasyPark® tant 
en App Store (iOS) com en Google 
Play (Android). Per a obtindre més 
informació cal visitar <http://www.
easyparkgroup.com>.

APARCAMENT



El govern municipal aprova la contractació de l’assistència tècnica per a la redacció del 
projecte d’obres a l’empresa Ingenio, Gestión y Técnica SL, per un import de 26.620 euros

L’Ajuntament adjudica la redacció del 
projecte per a la instal·lació dels caragols 

d’Arquimedes a la Serratella

L’equip de govern de l’Ajuntament ha 
aprovat l’adjudicació de la redacció 
del projecte d’obres per a la instal-

lació dels caragols d’Arquimedes en la 
zona de la Serratella a l’empresa Ingenio, 
Gestión y Técnica SL per un import de 
26.620 euros, en haver obtingut la major 
puntuació, i un termini d’execució per a la 
revisió i la firma de tres mesos.

Segons ha explicat l’alcaldessa de Bor-
riana, Maria Josep Safont, es tracta de 
la contractació de l’assistència tècnica 
per a la redacció del projecte d’obres que 
contempla “la recuperació del sistema de 
drenatge natural a la mar entre el camí 
Ballester i el camí la Coixa i d’un sistema 
contra inundacions en la zona urbana de 
la Serratella, a través de canalitzacions i 
l’elevació amb caragols d’Arquimedes”.

Per a l’alcaldessa suposa un “pas deci-
siu” perquè les obres siguen una realitat 
i espera en uns mesos “poder comptar 
ja amb el sistema adequat de drenatge”, 
amb el qual l’executiu municipal “espera 
minimitzar i evitar les inundacions dels 

habitatges existents en la zona de la Ser-
ratella amb l’evacuació de l’aigua de pluja 
a la mar de forma immediata en períodes 
de fortes pluges, i també ajudarà a la res-
ta de la zona marítima”.

Una camí reunits tots els permisos ne-
cessaris i la concessió administrativa 
d’ocupació de domini públic maritimo-
terrestre per a la instal·lació d’un sistema 
de drenatge d’aigües pluvials amb la ins-
tal·lació de dos caragols d’Arquimedes, es 
construiran i seran ubicats en un solar al 
carrer de les Alqueries, en la zona del jardí 
al costat del camí Serratella, 121.

Amb els dos caragols, ha concretat, 
“s’augmentarà considerablement la ve-
locitat d’evacuació de les aigües pluvi-
als a la mar, en una zona amb una capa 
freàtica molt pròxima a la superfície que 
necessita un ràpid drenatge” i, d’aques-
ta manera, ha continuat, “s’evitarà els 
efectes de les inundacions amb què han 
de bregar els veïns i les veïnes d’aquesta 
zona del litoral borrianenc”.

Sobre aquest tema, la primera edila ha 
precisat que un caragol d’Arquimedes de 
diàmetre 1.900 mm és capaç d’evacuar 
“fins a 1.000 litres per segon”, és a dir, ha 
matisat, “tres vegades més de capaci-
tat de desguàs que la bomba de 70 CV 
de potència que l’Ajuntament va utilitzar 
per a drenar la séquia del Rajolí en la seua 
eixida a la mar el mes de gener passat”.

Es tracta, ha assegurat, d’un mecanisme 
hidràulic “de gran ajuda per a l’extracció 
de grans cabals d’aigua en cas d’inun-
dacions o de grans temporals de plu-
ja”, i suposarà una inversió al voltant de 
720.000 euros, raó per la qual “sol·licita-
rem les ajudes pertinents a la Generali-
tat”, ha declarat Safont.

Per a dur a terme aquesta “importantís-
sima” instal·lació hidràulica, prèviament 
els tècnics municipals han realitzat un 
estudi per a determinar la ubicació més 
òptima i el millor aprofitament del siste-
ma de drenatge, i s’ha hagut també de 
suportar un llarg pelegrinatge de permi-
sos administratius. 
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Tornada al col·le sense incidències per a 
més de 5.500 escolars de Borriana

Més de 5.500 alumnes d’In-
fantil, Primària, Secundà-
ria, Batxillerat i Formació 

Professional van començar el 12 de 
setembre sense incidències el curs 
escolar 2022-2023 en els 12 centres 
educatius de Borriana, en els quals 
durant les últimes setmanes s’han 
intensificat els preparatius, segons 
ha manifestat el regidor d’Educació, 
J. Ramon Monferrer, que ha destacat 
que el 100% de l’alumnat que enguany 
iniciava l’escolarització ha entrat en el 
centre triat en primera opció.

“La normalitat i la seguretat” han sigut 
la “tònica generalitzada” en aquest ini-
ci del curs i en la reobertura de tots els 
centres escolars borrianencs, segons 
ha indicat el regidor d’Educació, i ha pre-
cisat que del conjunt de l’alumnat que 
ha començat les classes, més de 3.400 
ho ha fet en els 8 centres públics i poc 
més de 2.000 en els 4 concertats.

Monferrer ha posat l’accent en el fet que 
la situació sanitària actual permet que 
en els centres «s’hagen reduït significa-
tivament les mesures del protocol anti-
covid, com ara la desinfecció i la neteja 
extra, i també deixa de ser necessària la 
ventilació creuada permanent i, a més, 
s’elimina la distància interpersonal i els 
grups ‘bambolla’ desapareixen, amb la 
qual cosa les classes poden interactuar 
entre elles». D’aquesta manera, ha re-
calcat, «les restriccions només queden 
en el transport escolar en què, com en la 
resta del transport públic, la mascareta 
és obligatòria a partir dels 6 anys».

Com a novetat en aquest curs, les famí-
lies de Borriana compten amb dos no-
ves aules gratuïtes d’Infantil de 2 anys 
en col·legis públics d’Infantil i Primària, la 
qual cosa suposa incrementar el doble 
l’oferta pública de places que faciliten 
la incorporació primerenca al sistema 
educatiu. De fet, 52 xiquets i xiquetes 

de 2 a 3 anys han començat amb plaça 
gratuïta en els 4 centres públics d’Infantil 
i Primària en aquesta etapa no obligatòria 
aquest curs 2022-2023.

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, a les quals enguany s’han afegit les 
del CEIP Penyagolosa i el CEIP Iturbi, ha 
indicat Monferrer.

El regidor d’Educació ha especificat que 
en els 10 centres d’ensenyament d’infan-
til i primària (CEIP) del municipi, els alum-
nes que han iniciat el seu període escolar 
en són 832 en infantil i 2.085 en primària. 
Mentre que en els centres de secundària 
i batxillerat n’han sigut un total de 1.825 
els que han començat les classes en ESO 
i 462 en batxillerat.

L’alumnat de Cicles Formatius, d’Escola 
d’Adults i FP Bàsica sumen al voltant de 
250 persones, i a la secció de Borriana de 
l’EOI Plana Baixa acudiran 250 persones 
més i, així, s’assolirà la quantitat de 5.700 
alumnes en el municipi.

Monferrer ha aprofitat aquest inici del 
curs escolar per a agrair a tots els mem-
bres dels diferents sectors educatius 
“l’esforç i la dedicació que ha significat per 
part de la comunitat escolar mantindre la 
normalitat durant els cursos anteriors en 
els col·legis i instituts de Borriana”.

I ha reiterat la seua confiança plena en “el 
treball i la capacitat dels equips directius 
dels centres educatius de Borriana per a 
afrontar el nou curs escolar”, i també en 
“la implicació i responsabilitat de tota la 
comunitat educativa davant els canvis i 
situacions que puguen aparèixer”.

D’acord amb el calendari escolar 2022-
2023 establit per la Conselleria d’Educa-
ció, la data final de l’activitat lectiva serà el 
21 de juny de 2023 per a Educació Infan-
til, Primària, Educació Secundària Obliga-
tòria, Batxillerat, Formació Professional 
Bàsica, Cicles de grau mitjà i de grau su-
perior, programes formatius de qualifica-
ció bàsica i ensenyaments de Formació 
Professional Bàsica de segona oportu-
nitat. En Formació de Persones Adultes 
acabaran el 16 de juny de 2023. 

El curs escolar 2022-2023, amb mesures escasses en el protocol anticovid, va 
començar amb normalitat el 12 de setembre
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El servei d’Atenció al Desenvolupament 
Infantil (ADI)  compleix 18 anys servint de 

model a altres municipis

El servei d’Atenció al Desenvolupa-
ment Infantil (ADI) de l’Ajuntament 
de Borriana continua sent model 

per a diferents municipis de la Comunitat 
Valenciana en la creació de programes 
sobre el desenvolupament infantil. Du-
rant aquest any ja s’ha estès a 6 localitats 
amb la creació de serveis similars seguint 
l’exemple i el model de Borriana.

De fet, representants de l’Ajuntament de 
Burjassot s’han desplaçat fins al consis-
tori de Borriana per a conèixer de primera 
mà l’experiència de l’ADI i poder crear un 
servei semblant, que estarà constituït per 
4 professionals. Tres d’elles, Pilar Royo, 
María Marco i Ana Isabel Lujan, s’han 
reunit amb l’alcaldessa de Borriana, Ma-
ria Josep Safont, el regidor d’Educació, J. 
Ramon Monferrer, i les professionals del 
servei, Lina Puig i Ana Vicent, que els han 
explicat les característiques i peculiaritats, 
metodologia d’intervenció i organització 
municipal del projecte.

Cada vegada en són més, els municipis 
que s’interessen pel servei que presta el 
consistori borrianenc, que ha sigut el mo-
del que ha fet servir la Generalitat Valen-
ciana per a estendre, a partir d’enguany 
2022, aquesta experiència com a pro-
posta de programes a desenvolupar en 
els municipis de la Comunitat Valenciana, 
seguint l’exemple i l’experiència de Borri-
ana, que ha obtingut el reconeixement de 
bones pràctiques per part de la Federació 
Valenciana de Municipis i Províncies i per 
altres entitats com a l’Agrupació Borria-
nenca de Cultura.

L’ADI de Borriana, que celebra aquest mes 
de setembre els 18 anys d’existència, és 
una iniciativa municipal original, pionera 
i singular en la seua especialitat en els 
municipis de la Comunitat Valenciana. Es 
tracta d’un servei psicopedagògic muni-
cipal d’atenció precoç de caràcter comu-
nitari, a través del qual s’ajuda a generar 
entorns favorables al desenvolupament 

de xiquetes i xiquets de fins a tres anys 
d’edat.

El servei de Borriana, que depèn de l’àrea 
municipal d’Educació, compta amb les 
professionals Lina Puig i Ana Vicent, amb 
una dilatada i qualificada experiència 
professional, que són reclamades com a 
formadores per als nous equips que s’es-
tan formant a les províncies d’Alacant i 
València.

En la reunió, l’alcaldessa ha destacat la 
“importància d’aquest servei com a su-
port a les famílies de Borriana per a aju-
dar en tots els aspectes relacionats amb 
el desenvolupament Infantil en la prime-
ra Infància. “Borriana –ha assegurat– pot 
sentir-se orgullosa de comptar amb un 
servei com l’ADI, que celebra el seu divuitè 
aniversari treballant i reflexionant sobre 
com continuar millorant i innovant”.

Per part seua, l’edil d’Educació, J. Ramon 
Monferrer, ha subratllat “l’acollida i l’èxit 
de l’ADI, que és tota una referència en 
l’àmbit autonòmic en atenció precoç”. 
Des de l’ADI, ha manifestat, es contribu-
eix a generar entorns favorables al desen-
volupament infantil i a ampliar les xarxes 
de detecció precoç de xiquetes i xiquets 
que puguen presentar alteracions en el 
desenvolupament o dificultats de criança 
en la primera infància amb la finalitat de 
“proporcionar-los una atenció de qualitat 

de manera primerenca i sempre en con-
tacte amb els professionals de l’àmbit 
educatiu, social i sanitari de la ciutat”.

Així mateix, Safont i Monferrer han reite-
rat el seu agraïment a les professionals de 
l’ADI “per la seua gran labor que té com a 
repte l’ajuda a les famílies en l’adaptació 
al nou entorn en què creixen els seus fills”, 
i han reiterat el “suport incondicional i el 
compromís del govern municipal”.

L’ADI compta a més amb la implicació 
d’altres administracions i serveis amb què 
treballa en xarxa, com les conselleries de 
Sanitat i d’Igualtat i Polítiques Inclusives, 
la Biblioteca Municipal, el Centre Munici-
pal de les Arts Rafel Martí de Viciana, es-
pecialment a través del Jardí Artístic, i el 
Servei Municipal d’Esports, entre d’altres.

PROGRAMES ADI DE LA GENERALITAT
Els programes ADI que impulsa i finançarà 
a partir d’enguany per primera vegada la 
Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i 
Polítiques Inclusives, van dirigits a muni-
cipis de més de 20.000 habitants, basats 
en el model d’intervenció comunitària i 
de proximitat de Borriana, en tota la seua 
amplitud, els objectius i finalitat, la pobla-
ció destinatària, funcions, prestacions, 
metodologia, tasques, nivells d’actuació, 
models d’intervenció i funcionament. 

Representants de l’Ajuntament de Burjassot s’han desplaçat fins al consistori per a 
conèixer l’experiència de l’ADI amb la finalitat de crear enguany un servei similar

EDUCACIÓ
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L’Ajuntament instal·la tauletes tàctils 
en els vehicles de la Policia Local

Ascendeix a inspectora la primera dona 
en la Policia Local de Borriana

Dos nous comandaments de la Policia Local han pres possessió a l’Ajuntament en un acte 
presidit per l’alcaldessa, Maria Josep Safont

La Policia Local de Borriana compta 
amb 8 tauletes tàctils que l’Ajun-
tament ha instal·lat en els diver-

sos vehicles del parc mòbil per a mi-
llorar el servei de seguretat ciutadana, 
que ja estan operatives. La iniciativa, 
que ha suposat una inversió de 10.548 
euros, està cofinançada pel Fons Eu-
ropeu de Desenvolupament Regional 
en el marc del Programa Operatiu de 
Creixement Sostenible.

L’alcaldessa de Borriana i regidora de 
Seguretat, Maria Josep Safont, junta-
ment amb el cap de la Policia Local, 
Francisco Javier Catalán, i la regidora 
de TIC i Modernització de l’Administra-
ció, Maria Romero, han supervisat el 
funcionament de la nova ferramenta.

Es tracta d’uns dispositius digitals ru-
geritzats i amb pantalla tàctil capaci-
tiva que, amb un sistema informàtic 
específic connectat a la xarxa, perme-
ten als agents treballar a peu de carrer 

Dos nous comandaments de la Po-
licia Local de Borriana, Vanessa 
Hernández i Javier Fabregat, han 

pres possessió a la casa consistorial en 
un acte presidit per l’alcaldessa, Maria 
Josep Safont. Es tracta de dos oficials que 
ascendeixen a inspectors i, per primera 
vegada en aquest cos local, un d’ells és 
una dona.

A l’acte han estat presents també el cap 
de la Policia Local, Francisco J. Catalán, i 
l’intendent, Raúl Amat, que han desta-
cat que l’ascens a oficial s’emmarca en 
el procés basat en els principis d’igual-
tat, mèrit, capacitat i lliure concurrència, 
i també han volgut valorar el fet que una 
oficial arribe a aquest lloc per primera 
vegada en el cos després de passar un 
concurs de promoció interna, amb lliure 
concurrència d’altres companys.

de manera dinàmica i 
segura, i consultar en 
temps real qualsevol 
tipus de dada i infor-
mació que necessiten 
sense necessitat de 
telefonar a la Central.

Amb aquesta instal-
lació, ha manifestat 
l’alcaldessa, “fem un 
pas més en la implan-
tació de nous recursos 
que suposen un avanç 
qualitatiu per als nostres agents”, i ha 
afirmat que amb recursos com aquests 
“estalviem en treball i augmentem la 
productivitat de la nostra Policia que 
disposa de més temps per a atendre 
altres serveis de la ciutadania”.

D’aquesta manera, la Policia Local de 
Borriana donarà una resposta més rà-
pida, optimitzarà els desplaçaments i 
les telefonades a la central i serà més 

L’alcaldessa, en la presa de possessió, 
ha transmès als nous inspectors l’en-
horabona a més de felicitar-los pel “me-
rescut” ascens, ja que “han demostrat 
professionalment que tenen capacitat i 
dots per a assumir-lo”. A més, ha asse-
nyalat que els dos han realitzat tota la 
seua carrera professional com a Policies 
a Borriana.

Safont ha manifestat que molt promp-
te hi haurà un tercer inspector que s’in-
corporarà després de finalitzar el procés 

efectiva davant les cridades d’emer-
gència.

Respecte a les característiques de 
l’aplicació VinfoPOL en el mòdul Mobi-
le,  permetrà als agents treballar a peu 
de carrer de manera dinàmica i segura, 
així com consultar dades i antecedents 
de ciutadans i vehicles “tant de la po-
blació com d’altres poblacions adheri-
des als convenis de col·laboració”. 

selectiu i ha indicat que aquests nous 
càrrecs formen part del procés que està 
en marxa per a cobrir les vacants de les 
categories d’agent i oficial en la Policia 
Local, i ha mostrat “la confiança, dins dels 
marges que la llei permet d’incrementar 
considerablement el nombre d’efectius”. 
També ha assegurat que suposarà “l’in-
crement de personal més important de 
l’última dècada en el cos de seguretat 
local”.

Igualment, ha ressaltat que des de la 
creació de la Policia Local de Borriana 
“ni una sola dona havia ocupat el càrrec 
d’inspector, càrrec que anteriorment 
es denominava sergent, i ara, Vanessa 
Hernández, amb una carrera de 19 anys 
en el cos que l’avalen, s’ha convertit en 
la primera dona que aconsegueix aquest 
lloc en la història de Borriana”. 

POLICÍA LOCAL



La Policia Local concedeix la distinció de 
Ciutadà Exemplar a títol col·lectiu a Càritas
En la celebració del dia del seu patró, Sant Miquel Arcàngel, amb un acte institucional en què 

s’ha reconegut el treball diari del cos i s’ha realitzat l’entrega de distincions

La Policia Local de Borriana ha 
viscut el seu dia gran amb l’acte 
institucional que va tindre lloc a 

la plaça Major de Borriana amb la ce-
lebració de la festivitat de Sant Miquel 
Arcàngel, patró de la Policia Local i de 
la Guarderia Rural de la ciutat. En l’ac-
te s’ha reconegut la labor diària de la 
Policia Local i s’ha fet el lliurament de 
distincions individuals per les actuaci-
ons especials.

L’alcaldessa i regidora delegada de Se-
guretat, Maria Josep Safont, i el comis-
sari cap de la Policia Local, Francisco 
Javier Catalán, van passar revista en 
la mateixa plaça Major a la formació 
composta pels i per les agents que 
conformen el cos de la Policia Local, 
juntament amb la Guarderia Rural, 
com a homenatge conjunt al treball 
realitzat durant l’últim any. Després de 
passar revista, han entregat els reco-
neixements.

En l’acte, es van lliurar distincions a 
l’agent Juan Francisco Simó Sospedra 
que ha complit 25 anys de servei amb 
una trajectòria professional excepcio-
nal i sense que consten antecedents 
desfavorables en el seu expedient per-
sonal, alhora que s’ha proposat per a 
la concessió de la Creu al Mèrit Policial 
amb Distintiu Blanc per part de la Ge-
neralitat Valenciana.

També se li ha fet lliurament d’una mè-
topa commemorativa a l’intendent de 
la Policia Local de Borriana, Raúl Amat 
Archela, com a reconeixement per la 
distinció de la Condecoració de Plata de 
la Generalitat Valenciana rebuda al juny 
per la seua trajectòria professional, col-
laboració i servei amb aquesta unitat.

Igualment, s’ha lliurat una mètopa 
commemorativa al capità de la Guàr-
dia Civil, Rafael Pérez Moreno, també 
com a reconeixement a la seua trajec-
tòria i la concessió de la distinció de la 

Condecoració de Plata de la Generalitat 
Valenciana. 

A més, en l’acte també s’ha reconegut 
públicament amb la distinció de Ciuta-
dà Exemplar a Càritas interparroquial, 
per a ressaltar el treball que desenvo-
lupa una entitat tan lligada a Borriana 
en l’assistència a les persones més 
necessitades.

De la mateixa manera, s’ha lliurat la 
distinció com a Ciutadà Exemplar a tí-
tol individual al veí Vicente Alfredo Garí 
de Alba pel mèrit demostrat davant 
les circumstàncies en trobar-se una 
quantitat de diners en efectiu que as-
cendia a 150 euros en el dispensador 
de bitllets d’una entitat bancària, i lliu-
rar-la a la Policia Local, que després de 
les comprovacions corresponents, van 
poder tornar els diners al titular que va 
voler agrair personalment l’actuació.

En la seua intervenció, 
l’alcaldessa es va sumar 
a l’agraïment públic de 
totes les persones que 
ha reconegut la Policia 
Local enguany i ha des-
tacat “la concurrència 
de valors com el treball, 
la professionalitat, l’al-
truisme, la dedicació i 
l’entrega en benefici de 
la comunitat, que resul-
ten tan lloables en la so-
cietat actual”.

Finalment, va tindre paraules emotives 
de comiat per al Cap de la Policia Local 
de Borriana, Francisco Javier Catalán, 
que a partir de l’1 d’octubre deixa el 
seu lloc per a assumir el comandament 
de la coordinació general a Castelló, li 
ha manifestat la seua satisfacció pel 
“magnífic treball desenvolupat en el 
municipi durant els 15 anys que ha 
exercit la seua professió a la nostra 
ciutat”, li ha desitjat “molta sort en la 
seua nova destinació i en els reptes 
professionals”, alhora que li ha asse-
gurat que a Borriana “sempre tindrà 
sa casa”.

A l’acte van assistir representants mu-
nicipals de la corporació, els respon-
sables de la Guàrdia Civil a Borriana, 
responsables d’altres cossos i forces 
de seguretat de l’Estat i les Reines Fa-
lleres de Borriana, Sandra Candau i Ana 
Giménez. 

POLICÍA LOCAL
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L’Ajuntament anima les empreses 
locals a inscriure’s en les borses de 

professionals i empreses que proveeixen 
o treballen per a la institució municipal

L’Ajuntament està actualitzant les 
borses per a la contractació de pro-
fessionals i empreses locals amb 

l’objectiu, segons ha explicat l’alcaldes-
sa, Maria Josep Safont, de “reactivar 
l’adjudicació dels contractes d’obres 
menors a les empreses locals” segons 
el consistori vaja realitzant projectes 
públics, així com per a les compres de 
diversa índole per part del consistori.
Des de la corporació s’anima a les em-
preses locals a inscriure’s en la borsa 
d’empreses existents perquè els pro-
fessionals, autònoms i empreses del 
municipi de Borriana puguen sol·lici-
tar-ne la inclusió en aquestes borses 
públiques per a l’execució de projectes 
i obres públiques amb l’Ajuntament, o 
bé per a l’àrea d’obres i equipaments, 
execució d’obres i subministraments i 
especialitats.

L’alcaldessa ha destacat que la finalitat 
és afavorir la recuperació dels autò-
noms, les pimes i els sectors productius, 
“una manera més d’oferir suport i aju-
dar a les xicotetes empreses locals en la 
seua recuperació econòmica”, ha insistit.

Per a la qual cosa, el consistori actualit-

za constantment el registre de possibles 
contractistes i subministradors locals 
amb l’Ajuntament, segons l’activitat 
econòmica que realitza cada empresa o 
autònom, a través de la web en la secció 
de contractació, en què es pot trobar el 
model de sol·licitud per a la inclusió en la 
base de dades.

L’alcaldessa ha destacat la “importàn-
cia” d’aquesta actuació, “una més de les 
implementades pel consistori dins del 
pla municipal per a ajudar i col·laborar 
en la reactivació econòmica i comercial 
de la ciutat” i ha concretat que aquesta 
iniciativa “suposa una gran inversió eco-
nòmica, atès que en els últims exercicis 
s’ha incrementat la despesa municipal 
per obres menors de reparació i rehabi-
litació”.

En aquesta línia, Maria Josep Safont ha 
subratllat que des de 2015 s’ha man-
tingut el període mitjà de pagament a 
proveïdors per davall del límit legal, fins 
i tot en els dos anys de la crisi sanitària 
provocada per la pandèmia, fins a arribar 
al voltant de 15 dies. Reducció que es va 
aplicar, durant l’any passat, a l’abona-
ment de factures que van ascendir a la 

quantitat de 13.872.710 euros, segons 
ha explicat la regidora delegada d’Hisen-
da, Cristina Rius.

Dins del full de ruta en la gestió econò-
mica del consistori, ha manifestat l’edila 
d’Hisenda, s’han tramitat amb celeritat 
les despeses i l’aprovació de les factures 
perquè els diners “arribaren com més 
prompte millor als autònoms i empre-
ses que treballen per a l’Ajuntament, 
dotant-les ràpidament de liquiditat en 
un exercici difícil per a molts sectors pels 
efectes negatius de la pandèmia”.

D’aquesta manera, ha continuat la re-
gidora d’Hisenda, “el consistori promou 
que els sectors econòmics locals pu-
guen cobrar els serveis prestats dins del 
termini i de forma adequada, i contribu-
eix al fet que els autònoms i les xicotetes 
i mitjanes empreses que treballen per al 
consistori tinguen liquiditat en la difícil 
situació actual”.

Durant aquest primer semestre de 
2022, la mitjana de pagament ha sigut 
de 16 dies, ha destacat Rius, per davall 
dels trenta dies establits per la Llei de 
Morositat. Així mateix, ha subratllat que 
el total de factures pagades a proveïdors 
en 2022 en els 6 primers mesos d’en-
guany ascendeix a 6.874.962 euros, i ha 
posat l’accent en el fet que “des que vam 
començar a governar en 2015, no es 
queda cap factura en els calaixos pen-
dent de pagament per falta de crèdit”.

Sobre aquest tema, Rius ha valorat que 
la dinàmica en els últims anys del pa-
gament a proveïdors suposa “un factor 
més per a la millora i enfortiment dels 
diferents sectors econòmics locals, ja 
que en tot moment han pogut cobrar 
els serveis prestats al consistori dins del 
termini i de forma adequada, amb el que 
la confiança i la capacitat de gestió entre 
empreses i Ajuntament ha anat també 
clarament en augment”.

BORSA D'EMPRESES



Maria Josep Safont: “la modernització del 
port de Borriana avança en ferm”

El govern municipal ha valorat la de-
cisió del Consell de destinar 1,3 mi-
lions d’euros a la reparació urgent 

del dic de contenció d’arenes del port de 
Borriana, una de les demandes prioritàri-
es del municipi respecte a la remodelació 
integral del port, quant a infraestructures 
públiques portuàries de competència au-
tonòmica.
L’alcaldessa de Borriana, Maria Josep 
Safont, ha valorat també la licitació de la 
Conselleria de Política Territorial, Obres 
Públiques i Mobilitat per prop d’un milió 
d’euros de les obres per al trasllat de les 
casetes de pertrets per a pescadors, per a 
substituir-ne les actuals, amb més de 50 
anys d’antiguitat i en mal estat. Les dos 
iniciatives, ha subratllat, suposen “un pas 
ferm i decisiu per a modernitzar el port de 
Borriana”.

Safont ha posat en valor la reparació del 
dic perquè aquesta actuació servirà, “per 
fi, per a donar-li una solució, ja que es tro-
ba en un estat de degradació lamentable, 
amb deficiències acumulades de més de 
20 anys” i que, després dels últims tem-
porals, “s’ha vist seriosament afectat, 
cosa que ha provocat importants danys 
estructurals que el mantenen sense el 
preceptiu abalisament”.

Unes obres que a més, ha precisat, podran 
servir per a “minimitzar el problema de 
gran importància endèmica de la profun-
ditat a la bocana del port que perjudica les 
embarcacions”. Tant l’equip de govern mu-
nicipal com els usuaris del port, ha asse-
gurat l’alcaldessa, “reivindiquem des de fa 
anys que en el Moll de Llevant es neces-
sita la inversió precisa per a la reparació i 
manteniment del dic de contenció, que es 
corregisquen les deficiències i es reparen 
els danys registrats”.

Entre altres actuacions, es durà a terme la 
reconstrucció del front amb esculleres, es 
consolidarà la balisa cardinal, es reposarà 
l’equip de llum d’abast curt i es repararà el 
tronc del dic, de manera que puga conti-

nuar complint amb la seua funció de con-
tenció d’arenes i evite el terraplenament 
de la bocana del port, per a permetre la 
seua normal operativitat. També es re-
construirà el camí d’accés a la balisa per al 
manteniment.

NOVES CASETES
Així mateix, Maria Josep Safont ha desta-
cat també que la Generalitat ha tret a lici-
tació per prop d’un milió d’euros el trasllat 
de les casetes de pertrets per a pescadors, 
per a substituir-ne les actuals, amb més 
de 50 anys d’antiguitat i en mal estat. El 
projecte contempla l’enderrocament de 
les 32 casetes actuals i la construcció de 
30 noves, i també inclourà la instal·lació 
d’un espai cobert i un magatzem per a es-
tendre les xarxes que permetrà “millorar 
la imatge de la zona i, sobretot, les condi-
cions dels mariners, perquè no estiguen a 
la intempèrie”.

Al mateix temps, “dona resposta a una de-
manda tant dels pescadors com de l’ac-
tual govern municipal”. La licitació de les 
obres ja s’ha publicat, amb un pressupost 
base de licitació que ascendeix a 985.000 
euros i un termini màxim perquè les em-
preses presenten les seues oferta fins al 
17 d’octubre.

CONSULTORI MÈDIC DEL PORT
Igualment, i en relació a les infraestruc-
tures del port, Safont ha destacat el su-
plement de 150.000 euros pressupostat 

amb part dels romanents de tresoreria re-
sultants de la liquidació del pressupost de 
2021, que el consistori destina al projecte 
de construcció de l’edifici que albergarà el 
nou consultori mèdic del Port, per a comp-
tar amb un centre de salut en condicions i 
d’acord amb la normativa actual”.

“Un pas decisiu més” que, a judici seu, “ra-
tifica que des de fa mesos l’equip de go-
vern està realitzant amb perseverança les 
gestions oportunes per a aconseguir un 
solar per a la construcció del nou equipa-
ment sanitari per a la zona marítima”, un 
servei que provisionalment va ser traslla-
dat a l’edifici municipal multifuncional del 
Grau.

Des del principi, l’Ajuntament ha treballat 
amb tres opcions d’ubicació i, en breu, 
l’executiu municipal donarà a conèixer la 
decisió final sobre el solar en què se situ-
aran les noves instal·lacions al Port per a, 
en una segona fase, alçar la nova infraes-
tructura sanitària. De fet, ha indicat, “el pla 
funcional ja està redactat per l’Hospital la 
Plana i contempla tres consultes de me-
dicina familiar i àrees de pediatria, extrac-
cions, urgències i administració”.

A més, ha recordat que aquest nou servei 
“apareix en els pressupostos de la Ge-
neralitat Valenciana amb una partida de 
800.000 euros perquè, en diverses anu-
alitats, puga dur-se a terme el centre au-
xiliar de la zona marítima de Borriana”..

També aplaudeix que la Generalitat haja tret a licitació per prop d’un milió d’euros el 
trasllat de les casetes de pertrets per a pescadors en substitució de les actuals

PORT
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Ha finalitzat amb èxit la prime-
ra edició del programa Vives 
Emplea Saludable per a per-

sones desocupades del municipi que 
han millorat les seues possibilitats 
de trobar un treball amb la partici-
pació en el nou programa innovador 
i gratuït d’Acció contra la Fam, en què 
col·labora l’Ajuntament.

Aquest programa té com a objectiu 
ajudar persones en situació de vul-
nerabilitat a accedir al mercat laboral 
i, alhora, promoure hàbits de vida sa-
ludables. Els requisits per a participar 
són estar inscrit com a demandants 
d’ocupació, tindre motivació i ganes 
de comprometre’s.

Fins ara el programa es realitzava en 
un format que no incloïa la perspecti-
va de salut i, malgrat que els resultats 
també eren favorables, certament els 
d’aquesta primera edició del Vives 
Emplea Saludable els ha superats.

Així ho confirmaven les regidors 
responsables,  de Serveis Socials i 

Ocupació, Esther Meneu, i d’Igual-
tat i Inclusió, Maria Romero, i les 
responsables d’Acció contra la Fam, 
Dolores Marco, Sara Martínez i Seila 
Fernández en la reunió de seguiment 
del programa. Les xifres d’ocupabili-
tat d’aquesta primera edició són de 
15 persones, cosa que va suposar un 
60% dels assistents, a la qual cosa cal 
sumar-li el fet d’haver obtingut una 
valoració d’excel·lent per part dels 
usuaris, que va arribar al 4,8 sobre 5.

Esther Meneu i María Romero, han 
valorat que els resultats d’aquesta 
primera edició “parlen per ells matei-
xos”, ja que “el programa ha sigut un 
èxit no sols a nivell laboral o formatiu, 
sinó també a nivell emocional i de sa-
lut, perquè 25 persones de la localitat 
han aconseguit reil·lusionar-se, acti-
var-se físicament i sentir-se acom-
panyades en un temps d’incertesa 
màxima”.

Una altra qüestió que han destacat 
Meneu i Romero és “el suport social 

que ha suposat el programa per a les 
persones participants, ja que també 
s’ha facilitat a les persones que ho 
han necessitat targetes per a ali-
mentació o mitjans telemàtics per a 
seguir amb la formació”. 

VIVES EMPLEA SALUDABLE
El programa Vives Emplea Saludable 
compta amb la col·laboració de dife-
rents empreses, professionals i per-
sones expertes en matèria d’ocupa-
ció i salut. El seu objectiu és el reforç 
i l’enfortiment de les competències 
professionals i l’acompanyament en 
el procés de busca d’ocupació. Tot 
això a través d’un enfocament de 
vida saludable i una modalitat mixta 
de presencialitat i contacte virtual 
sense que l’accés digital siga un im-
pediment, perquè el projecte compta 
amb la possibilitat d’oferir ajuda en 
aquest sentit.

En cada programa es formen equips 
de treball de 25 persones i, a través 
d’un procés participatiu i transforma-
dor, es treballa en dos eixos principals: 
potenciar i millorar habilitats perso-
nals i competències professionals i 
promoure hàbits de vida saludable, 
amb els quals les persones partici-
pants milloren el seu estat de salut fí-
sica, mental i emocional, i augmenten 
així la seua motivació i multipliquen 
les seues oportunitats de trobar i/o 
mantindre una ocupació.

Entre les activitats previstes, cal des-
tacar sessions específiques de com-
petències digitals, sessions d’activitat 
física grupal, contactes directes amb 
empreses, visites a negocis i realit-
zació de tallers amb responsables de 
recursos humans; tallers oferits per 
professionals de l’ocupabilitat i la sa-
lut, i la participació en esdeveniments 
d’ocupació, fòrums i trobades.  

Balanç de la primera edició del programa 
Vives Emplea Saludable d’Acció contra la Fam

L’Ajuntament de Borriana i Acció contra la Fam mostren la seua satisfacció amb el 
programa gratuït per a afavorir la inserció sociolaboral de persones en situació de 

vulnerabilitat

OCUPACIÓ



Borriana ha acollit la presentació 
d’Índex Smartcity, una ferra-
menta gratuïta, única a Espanya, 

intuïtiva en l’ús i útil per a ajuntaments 
de totes les mides, grans i menuts, 
d’autodiagnòstic per a identificar de 
manera àgil i efectiva la seua situació 
quant a competències digitals per a 
convertir-se en ciutats innovadores.

Es tracta d’una iniciativa dins del Pro-
grama d’Innovació Municipal que por-
ten endavant la Conselleria d’Innova-
ció, Universitat i Ciència, la Federació 
Valenciana de Municipis i Províncies i 
Avaesen.

La directora general d’Innovació de la 
Generalitat Valenciana, Sonia Tirado, 
juntament amb la regidora de Transpa-
rència i Modernització de l’Administra-
ció de l’Ajuntament de Borriana, Ma-
ria Romero, han participat en el taller 
formatiu que ha tingut lloc a l’auditori 
Juan Varea i a l’aula d’informàtica del 
Centre Municipal de Cultura la Mercè. 

A la trobada han assistit, a més, tècnics 
municipals i tècnics d’altres consistoris 
com Almassora, l’Alcora, la Vall d’Uixó, 
Betxí o Vilamalur, entre d’altres.

Tirado i Romero han presentat aquesta 
plataforma que busca ajudar els mu-
nicipis a fer un diagnòstic d’innovació 
municipal i situació quant a soluci-
ons digitals enteses de forma àmplia 
i transversal per, a continuació, oferir 
solucions als reptes que tenen pen-
dents. Les dos han coincidit a afirmar 
que aquesta ferramenta “permetrà als 
ajuntaments diagnosticar, programar i 
executar totes les mesures que es vul-
guen posar en marxa en matèria d’in-
novació i transformació digital”.

És a dir, aplicant la innovació en sentit 
ampli perquè té en compte diferents 
àrees com l’energia, el medi ambient, 
infraestructures i habitabilitat, mobi-
litat, digitalització, govern i innovació 
social. Així, des d’Avaesen, associació 
d’empreses d’energies renovables i 

altres tecnologies netes de la Comuni-
tat Valenciana, han dirigit la formació 
per ser les desenvolupadores d’Índex 
Smartcity.

Aquesta actuació forma part del pro-
grama Territoris Innovadors de la Con-
selleria d’Innovació, que té un pres-
supost de 2,8 milions d’euros per a 
dotar els municipis de recursos per a 
impulsar la innovació i perquè la seua 
transformació digital es faça a través 
d’una planificació estratègica per a 
aconseguir administracions més àgils 
i eficients.

Aquest índex, contribueix al desen-
volupament innovador de les ciutats i 
municipis de la Comunitat Valenciana 
en el sentit que els ofereix tant el di-
agnòstic com els reptes que tenen per 
davant per a aconseguir el màxim po-
tencial en totes les àrees a través de 
la metodologia Think tank o laboratori 
d’idees. Així, la ferramenta forma part 
del ‘Think tank Smart Cities’, el hub im-
pulsat per Avaesen en què participen 
més de 200 ajuntaments, empreses i 
entitats. Es tracta del major hub smart 
city de col·laboració publicoprivada 
d’Espanya.

El think tank aplicat a les smart cities 
significa fer ús de ferramentes intel·li-
gents i oferir estratègies a seguir pels 
ajuntaments com el de Borriana per a 
superar els reptes futurs en l’àmbit de 
les ciutats intel·ligents.

Romero ha manifestat que l’Ajunta-
ment de Borriana participa en aquest 
Pla d’Innovació municipal que està 
implementant la FVMP així com en 
altres estratègies que estan desenvo-
lupant-se a la província per a avançar 
en innovació i digitalització de manera 
que puga acollir-se a oportunitats de 
fons que puguen arribar a través de 
subvencions d’altres administracions, 
o bé de la iniciativa privada.. 

Presentació d’Índex Smartcity autonòmic en 
col·laboració amb la FVMP

Una ferramenta gratuïta, única a Espanya, intuïtiva en l’ús i útil per a ajuntaments 
de totes les mides

PLA D'INNOVACIÓ
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Posada en valor dels treballs de la 
muralla medieval musulmana al 

jardí del Pla
L’Ajuntament mamprèn la fase final dels treballs de museïtzació i posada en valor del 

portal de València de la muralla medieval musulmana al jardí del Pla.

A això se suma l’acabat estètic de talussos amb la incorpo-
ració d’una malla galvanitzada electrosoldada i degudament 
ancorada al suport i seguint la forma en les trobades amb les 
restes arqueològiques i encobriment de morter acolorit sobre 
la malla, degudament col·locats i subjectes cobrint el 100 % 
dels talussos de l’excavació.

Finalment, en relació a l’acabat estètic del llit, es farà amb 
la incorporació d’un geotèxtil posat seguint la forma en les 
trobades i col·locació de pedra tipus cigronet grisenc sobre el 
geotèxtil amb una altura màxima de 10 cm.

Vicent Granel ha emmarcat aquesta actuació en el compromís 
per part del govern municipal per “la recuperació i la posada en 
valor del patrimoni cultural i històric, en què estem treballant, 
que permetrà que la ciutadania de Borriana continue redes-
cobrint i puga gaudir dia a dia del patrimoni i, en aquest cas, 
del poder arquitectònic de la muralla”.

Així mateix, ha manifestat que ja tenim diversos punts arque-
ològics interessants com les dos torres visibles, la del Racó 
de l’Abadia, en què es pot contemplar la seua part posterior o 
intramurs i la del carrer Sant Pasqual, on s’aprecia el seu as-
pecte exterior o extramurs, “podrem aprofitar aquest espai i 
descobrir-lo com un conjunt d’interès turístic i cultural, perquè 
la ciutadania el conega i com a punt de partida i de referència 
perquè entenguen la muralla i la seua disposició”.

Per això, ha expressat el seu desig que entre tota la ciutadania 
“sapiem cuidar i apreciar l’espai com un xicotet recordatori del 
gran passat de la nostra ciutat, un llegat que hem de mantin-
dre i posar en valor”. 

En 2021 es va realitzar una 
intervenció arqueològica al 
jardí de la plaça Major que 

va permetre deixar al descobert 
una part del fonament de l’antic 
Portal de València que havia sigut 
excavada en la dècada dels 80 del 
segle XX, durant una reforma duta 
a terme al jardí.

L’actuació va servir a més per a do-
cumentar nous trams de la mura-
lla de la ciutat que es conserven en 
el subsol, segons ha declarat el re-
gidor de Patrimoni, Vicent Granel, 
que juntament amb l’arqueòleg 
municipal, José Manuel Melchor, 
han estat supervisant les excavacions. No obstant això, els 
treballs de conservació realitzats l’any passat van resultar in-
suficients per a finalitzar el projecte.

L’arqueòleg municipal ha explicat que l’inici de les excavacions 
es va realitzar sobre la base de les evidències dels treballs 
previs que es van documentar en els anys 80 i que donaven 
testimoniatge de l’existència en aquest punt d’unes restes ar-
queològiques de la muralla musulmana, “amb unes caracte-
rístiques molt peculiars, amb els murs en forma d’U, que po-
dien ser de gran interès arqueològic, però que s’havien tapat”.

Després de finalitzar la primera fase dels treballs d’excavació, 
ara s’està fent la fase de posada en valor perquè quede visible, 
amb garanties i seguretat i amb panells informatius”.

Així, en la finestra arqueològica que es conserva al jardí es pot 
identificar el mur extern –muralla– i els fonaments d’una es-
tructura de mur amb una obertura que pertanyia a una entra-
da en colze, un element típic de l’arquitectura militar d’època 
andalusí.

Perquè puga ser contemplat per la ciutadania s’ha rebaixat la 
vegetació confrontant en la vorera del carrer Major i després 
de les festes patronals s’instal·larà un panell informatiu al jardí 
de manera que quede lliure per al pas per la vorera.

Els treballs de conservació consisteixen en la consolidació 
d’estructures de morter de calç, actualment visibles (aproxi-
madament 6 m²), a través d’injecció, impregnació i degoteig 
de lletades de calç hidràulica, patinats puntuals d’estructura 
de morter de calç, hidrofugació d’estructures de morter de 
calç, actualment visibles.

PATRIMONI



L'Ajuntament repara el pavelló de la 
música del camí d'Onda

Les obres de reparació i restauració, amb un cost de més de 18.000 euros, 
s’han iniciat al setembre

L ’Ajuntament ha iniciat les obres de re-
paració, neteja i remodelació del popular 
pavelló de la música del camí d’Onda per 

un valor d’un poc més de 18 mil euros.

L’objectiu de l’obra és revaloritzar i mantindre 
aquest espai acollidor i accessible en què fa 
més de 15 anys que no es realitzava cap actu-
ació de restauració i que, a més, posa en valor 
la cultura i la història de Borriana.

Aquestes obres s’emmarquen dins del Pla de 
Restauració de Patrimoni i van en la línia de 
les actuacions de remodelació com ara l’en-
torn de Sant Blai, la torre de Sant Pasqual o la 
finestra arqueològica del Pla.

El consistori durà a terme la restauració de 
l’estructura amb la reparació de socolada de llautó i xapa 
galvanitzada, neteja de la coberta, restauració de les 16 gàr-
goles i de les 7 baranes i muntatge de lires centrals en 3 de 
les baranes.

En aquest sentit, el regidor de Patrimoni, Vicent Granel, ha 
destacat que des del govern municipal “creiem que aques-
tes obres de restauració eren d’obligat compliment, ja que 
aquest espai és patrimoni cultural i musical de la nostra lo-
calitat”.

Així mateix, ha afegit la intenció de l’executiu de continuar 
“treballant per convertir Borriana en un lloc més agradable 
per a viure mostrant i cuidant la història modernista de la 
nostra ciutat a través d’aquestes construccions emblemà-
tiques”.

QUIOSC MODERNISTA
El primitiu pavelló va ser construït i finançat per la Societat 
Filharmònica Borrianenca, va ser inaugurat el 3 de febrer de 
1916. En els anys cinquanta va ser enderrocat i va tornar a 
construir-se de forma idèntica a l’original en 1988.

Tant el pavelló de la música com el quiosc de gelats moder-
nista es van construir a l’inici de l’avinguda Castelar, que era 
el lloc de passeig del veïnat en direcció a l’estació.

En el seu moment, el conjunt del pavelló de la música i del 
quiosc de gelats va suposar un plus de refinament i moder-
nitat ostentosa de la flamant ciutat tarongera de principis 
de segle, gràcies a l’extremada delicadesa del seu disseny 
en fusta i els seus detalls, sobre una planta octogonal, que 
disposa fins i tot de soterrani. 

PATRIMONI
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Borriana Cultura renova la imatge
El dissenyador local Juan Tirado ha sigut l’encarregat de dur endavant el treball 

de renovació de la imatge de la Regidoria

La Regidoria de Cultura de l’Ajunta-
ment de Borriana ha donat a conèi-
xer la nova imatge que tindran les 

diferents seccions del departament de 
Borriana Cultura amb l’objectiu de donar 
dinamisme i, sobretot, que siguen iden-
tificades pels usuaris i per les veïnes i els 
veïns de Borriana.

El regidor de Cultura, Vicent Granel, 
juntament amb el dissenyador local 
Juan Tirado, han sigut els encarregats 
de presentar aquesta nova imatge que 
comptarà amb la identitat de cadascuna 
de les seccions que formen el departa-
ment municipal de Borriana Cultura.

D’aquesta manera, una única marca 
serà la que englobarà totes les seccions 
i que identificarà la Regidoria de Cultu-
ra en les diferents activitats, tallers o 
treballs que es facen, diferenciant les 
seccions de Biblioteca Municipal, Nor-
malització Lingüística, Arxiu, Museus i 
Programació Cultural, totes englobades 
en la imatge de Borriana Cultura.

Aquesta nova imatge, segons ha expli-
cat Granel, té un clar propòsit, “projectar 
i divulgar la cultura”. Per això, i amb la fi-
nalitat que arribe a tota classe de públic, 
“s’ha treballat una imatge gràfica sintè-
tica, directa i clara, accessible per a tota 
la ciutadania”, ha indicat el dissenyador.

A través de la simbologia de les formes 
i la psicologia del color, cadascun dels 
departaments posseeix un emblema i 
color propi que transmet la seua essèn-
cia i valor, amb l’obtenció d’una marca 
principal, Borriana Cultura, i cinc sub-
marques.

L’atemporalitat dels emblemes creats 
ha sigut un dels propòsits determinants 
en el projecte, ja que s’ha partit amb la 
certesa que la cultura està en constant 
canvi juntament amb la societat que la 
nodreix. Un altre repte a superar que 
va associat a l’atemporalitat és el de la 
seua capacitat d’adaptació als diferents 
suports, principalment digitals, en ser 
importants canals de divulgació.

Granel ha assenyalat la importància que 
Borriana Cultura comptara amb una 
imatge diferenciada “perquè la ciuta-

dania identifique el segell de l’adminis-
tració pública en l’àrea de Cultura, i que 
compte amb una imatge més dinàmica, 
més fresca i nova, que atraga més el pú-
blic en general”.

Per part seua, Tirado ha apuntat “la ne-
cessitat i la importància del projecte re-
alitzat, argumentant que la cultura és un 
valor essencial en la societat. Es tracta 
d’un pas molt important per al progrés 
positiu de la Cultura i mostra Borriana 
com una ciutat que aposta per la cultura 
i el disseny.”

En la presentació han estat presents 
els responsables de cadascun dels de-
partaments de Cultura: Rafael Marañón 
per Activitats, Amparo Ríos per la Bibli-
oteca, Laura Benages per Normalització 
Lingüística, Pilar Ramos per Arxiu i José 
Manuel Melchor per Museus. 

CULTURA



L’esportista borrianenc Diego Guinot s’ha proclamat campió del món de caiac polo amb la 
selecció espanyola en el Campionat del Món

Les germanes Raquel i Sara Calvente han aconseguit la medalla de bronze en el mateix 
campionat del món amb el combinat espanyol femení

Borriana reconeix els esportistes locals de 
la selecció espanyola de Caiac Polo

Lha reconegut els esportistes locals 
de Kaiac Polo, i especialment Diego 
Guinot Sorribes que ha quedat cam-

pió del món de caiac polo amb la selecció 
espanyola en el Campionat del Món, i a 
les germanes Raquel i Sara Calvente Re-
boll que han aconseguit amb la selecció 
femenina la medalla de bronze en el ma-
teix campionat del món.

El borrianenc Diego Guinot Sorribes s’ha 
proclamat campió del món de caiac polo 
en el Campionat del Món a Saint Omer 
(França), on competia amb la selecció 
espanyola sub-21, i les germanes Sara i 
Raquel Calvente, també de Borriana, han 
aconseguit el bronze en el mundial amb 
el combinat espanyol sub-21 femení.

En una recepció en el Centre Municipal 
de Cultura, presidida per l’alcaldessa de 
Borriana, Maria Josep Safont ha felicitat 
el campió i a les dos campiones en nom 
de la corporació i de la ciutat, i ho ha fet 
extensible al Club de Caiac Polo, a l’entre-
nador, a tots els esportistes de caiac polo 
de la ciutat i a les seues famílies.

Safont en la seua intervenció ha posat 
en valor que des del 2011 que va nàixer 

la idea de formar un club de caiac polo a 
Borriana, s’ha convertit en el “millor club 
d’Espanya en joves promeses en cate-
gories sub-16 i sub-21, tant en catego-
ria masculina com femenina”. També ha 
destacat que el club ha aconseguit ser 
primer en la lliga de segona divisió ab-
soluta masculina i participarà la pròxima 
temporada en primera divisió”.

Aquestes fites, ha assenyalat l’alcaldes-
sa, evidencien que totes les persones 
que formen part del club en els diferents 
equips i categories “donen el màxim en 
tot”, i ha volgut destacar la implicació de 

moltes persones i entitats, entrenadors, 
Federació, etc.

Així mateix, ha remarcat el rellevant paper 
del club en la visibilització de les dones en 
el caiac polo, perquè han aconseguit que 
tinguen un paper actiu i es convertisquen 
en protagonistes de la història esportiva”.

Respecte al campió, Diego Guinot, i a les 
campiones, Sara i Raquel Calvente, l’al-
caldessa, després de reiterar-los l’enho-
rabona, els ha manifestat: “vosaltres sou 
els protagonistes i l’esport a Borriana i en 
concret l’esport nàutic té molt a agrair-
vos, perquè “participar en un campionat 
mundial i aconseguir podi és una fita molt 
important per a vosaltres i per al caiac 
polo, i també per a Borriana, una ciutat 
que té un port i una mar immillorables 
per a la pràctica d’esports nàutics i per a 
la celebració de campionats de tots els 
nivells”.

En l’acte de reconeixement han estat 
presents també el regidor d’Esports, Vi-
cent Aparisi, i una àmplia representació 
de la corporació municipal i del club, així 
com nombrosos amics i familiars que no 
han volgut perdre’s el reconeixement pú-
blic per part de l’Ajuntament. 

ESPORTS
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Més de 400 esportistes es van citar en 
l’Infinitri Borriana Triathlon Festival

L ’Ajuntament de Borriana, repre-
sentat pel l’alcaldessa, Maria Jo-
sep Safont, i el regidor d’Esports, 

Vicent Aparisi, van assistir a l’Infinitri 
Borriana Triathlon Festival, un esde-
veniment esportiu en què es van citar 
més de 400 participants el passat 25 
de setembre a la platja de l’Arenal en 
aquesta primera edició.

El triatló va comptar amb quatre 
distàncies i el recorregut d’aquesta 
edició inaugural va discórrer entre 
platges amb bandera blava, un circuit 
ciclista per autovia i una carrera a peu 
per un paratge natural. Cal destacar 
que un 85% dels participants eren de 
fora de la Comunitat Valenciana, i de 
la resta un 55% de fora de la província 
de Castelló.

D’aquesta manera, la zona de l’Arenal 
es va convertir en el centre neuràlgic 
de la cita esportiva, que es va retrans-
metre per RTVE en Teledeporte, i en la 
qual els participants van poder degus-
tar una paella i xalar de la música en 
acabar la competició.

L’alcaldessa i el regidor d’Esports van 
destacat que des de l’Ajuntament “col-

laborem i hem apostat per un esdeve-
niment d’abast nacional i internacional 
que generarà un alt impacte econòmic 
en el municipi i amb la localització de la 
platja de l’Arenal com a focus d’atenció”.

Una altra de les zona de major valor 
que va ser escenari de la prova va ser 
el Paratge Natural Municipal de l’Es-
tany de la Vila o Clot de la Mare de Déu, 
un espai natural singular, ja que és un 
dels escassos exemples de boscos de 
ribera presents a la Plana Baixa, que 
va ser l’escenari de la carrera a peu.

Tot i que la localització va ser una no-
vetat, el format té ja 5 anys d’experi-
ència i es disputa en quatre distàn-
cies: La denominada half-ironman, 
en què es naden 1,9km, es realitzen 
posteriorment 84km en bicicle-
ta i s’acaba amb una mitja marató, 
és a dir, 21km; Distància Aquabike 
(1,9/84) per a aquelles persones 
participants que no desitgen realit-
zar la carrera a peu; Distància Olym-
pic+ (1,5/42/14); Distància Short 
(1/21/7).

INFINITRI TRIATHLON LEAGUE

Infinitri Sports segueix a 
l’avantguarda del triatló amb 
la creació d’una nova lliga de 
triatló: la Infinitri Triathlon 
League. Una competició que 
arranca per a la temporada de 
triatló i que tindrà com a seus 
puntuables els proves convo-
cades a Peníscola, Vila-real i la 
nouvinguda Borriana.

El format de lliga de triatló no 
és un fet nou en aquest esport, 
però sí que ho serà combinar 
diferents competicions, indivi-
duals i per equips, a més de di-
ferents distàncies, així com un 
apartat per a la regularitat. 

ESPORTS



Borriana (1979-2023)
Capítol 10 JOAN MOLÉS

Remodelació del Pavelló la Bosca amb fons de l’Estat del Pla Zapatero.

LEGISLATURA 2007-2011
A)  GOVERN EN MAJORIA ABSOLUTA DEL PP, 
AMB EL SUPORT DE CV

1. José R. Calpe Saera (PP)  Alcalde
2. Enrique Safont Melchor (PP)  Cultura
3. Gloria Fandos Montoro (PP)  Turisme
4. Juan Granell Ferré (PP)  Personal/ Agricultura/ M.Ambient/ Comerç
5. Ana Montagut Borillo (PP)  Hisenda/ Ocupació/ Joventut/ Educació
6. Javier Perelló Oliver (PP)  Urbanisme/ Activitats
7. M. Ángeles Vicent Saera (PP)  Immigració/ Serveis Socials/ 3ª Edat
8. Pedro Sancerni Oliván (PP)  Tinent d’alcalde de P.Marítims i N.Rurals
9. Esther Pallardó Pardo (PP)  Comunicació/ Policia/ Trànsit 
10. Consuelo Suay Moner (PP)  Sanitat/ Consum/ Dona
11. Francisco Isach Benedito (PP)  Via Pública/ Cementeri/ Festes

1. J. Ramon Monferrer Daudí (PSPV-PSOE)  Portaveu
2. Iolanda Porcar Boix (PSPV-PSOE)
3. Maria Josep Safont Melchor (PSPV-PSOE)
4. Rosa Marco Chordá (PSPV-PSOE)
5. Vicent Aparisi Juan (PSPV-PSOE)
6. Cristina Rius Cervera (PSPV-PSOE)
7. Juan Molés Guinot (PSPV-PSOE)
8. Roberto Jorge Soriano (PSPV-PSOE)

1. Mariola Aguilera Sanchis (CIBUR)  Portaveu

1 Mercedes Giménez Mondragón (CV)  Esports
Gener 2011, José Vicente Guinot Aledo (CV)

B) INCIDÈNCIES
Directora del BIM, Ester Pallardó
Febrer 2008, dimiteix Mercedes Jiménez de les seues delegacions.

1a REESTRUCTURACIÓ
Francisco Isach, Esports/ Festes
Pedro Sancerni, Via Pública/ Cementeri/ Activitats/ P.Marítims/ N.Rurals

2a REESTRUCTURACIÓ DE REGIDORIES, MAIG DE 2009
Enrique Safont, Cultura/ Esports
Juan Granell, Personal/ M.Ambient/ Comerç
Ana Montagut, Ocupació/ Joventut/ Educació
Javier Perelló, Urbanisme/ Hisenda
Pedro Sancerni, P.Marítims/ N.Rurals/ Festes/ Via Pública/ Cementeri
Francisco Isach, Agricultura

Gener 2011.Dimiteix com a regidora Mercedes Giménez.
La substitueix José Vte Guinot Aledo

C) INVERSIONS MÉS IMPORTANTS
• Reforma/ Adequació de l’avinguda Corts Valencianes
• Compra Paperera per sentencia judicial.
• IES Llombai (Generalitat)
• Trinquet nou (Diputació)
• Centre de Salut de Novenes (Generalitat)
• Remodelació del Pavelló La Bosca (Estat. Pla Zapatero)
• Noves dependències de la Policia (Estat. Pla Zapatero)
• Multifuncional del Grau (Estat. Pla Zapatero)
• Multifuncional de la Serratella (Estat. Pla Zapatero)
• Rehabilitació del Teatre Payà (Generalitat)
• Millora del clavegueram del Port (Estat, Pla Zapatero)
• Casa de la Música (Generalitat)
• Annex al Casal Jove 
• Graderia i vestuaris dels Camps de Llombai (Generalitat).

AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS

22 |  23



A falta de siete meses para las eleccio-
nes municipales, en las que la ciudada-
nía de Borriana tendrá la oportunidad de 
valorar el trabajo hecho por este equipo 
de gobierno liderado por nuestra com-
pañera Maria Josep Safont, tal y como 
hicieron en 2019; ya se nota la carrera 
electoral en el tono bronco y beligerante 
en el que se ha enfangado la oposición 
municipal.

Pero el proyecto socialista sigue su curso 
sin parar, ajeno al proceso electoral. Con 
muchos proyectos en fase de redacción 
o ejecución: la rehabilitación de la Casa 
de Cultura, el nuevo vial del Puerto al 
Grao, los accesos desde la CV18, la ur-
banización del Arenal, la construcción de 
los Tornillos de Arquímedes en la Serra-
tella, la pasarela definitiva del Clot, so-
lucionando así problemas históricos en 
beneficio de los i las burrianenses.

Al contrario de lo que repiten una y otra 
vez desde la bancada de la derecha, el 
grupo socialista no prioriza la mejora 
de Borriana por las citas electorales. 
Durante los últimos 7 años de gobier-
no progresista, hemos sido capaces de 
ejecutar más de 20 millones de euros en 
inversiones para mejorar la vida de nu-
estros vecinos y vecinas y los espacios 
públicos de nuestra ciudad. Y en la mis-
ma línea queremos seguir trabajando si 
la ciudadanía nos vuelve a dar su con-
fianza. Porque el proyecto socialista no 
se forjó para 8 años, ni para los 7 meses 
que quedan de esta legislatura. El grupo 
socialista trabaja por una Borriana de 
futuro.

Nos movimos desde el primer minu-
to para conseguir financiación exter-
na que sufragase nuestros proyectos. 
Cabe destacar que los fondos europeos 
existen desde hace décadas, aunque 
anteriores corporaciones nunca hicie-
ron nada por conseguirlos. Los fondos 
FEDER no cayeron del cielo. En 2015, 
cuando entramos a gobernar, trabaja-
mos duro para presentar un proyecto 
atractivo para Europa con la Estrategia 
EDUSI y, actualmente, continuamos 
presentando proyectos para cada con-
vocatoria de fondos europeos, esta vez 
a los Next Generation (fondos para la 
recuperación de Europa).

Uno de los proyectos subvencionados 
al 50% por la Unión Europea ha sido el 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible 
(PMUS) que recoge un conjunto de ac-
tuaciones, nutridas con sugerencias de 
la ciudadanía, para convertir a Borria-

na en una ciudad más accesible, mejor 
conectada, más cómoda, más saludable 
y que ofrezca más calidad de vida a sus 
habitantes, recuperando espacios públi-
cos más seguros para los peatones. Este 
proyecto de ciudad, que cuenta con el in-
forme favorable de la Generalitat, parece 
no gustarle a los partidos de la derecha 
burrianense que se han sumado a la 
fábrica nacional de hacer bulos, insisti-
endo en que el Plan está jurídicamente 
anulado. Nada más lejos de la realidad. 
Algunos siguen deseando que Borriana 
no avance, siguen en su mantra: “Cuanto 
peor para todos, mejor. Mejor para mí el 
suyo beneficio político”.
Ajenos a sus mentiras, las y los socia-
listas seguimos nuestro itinerario, im-
parables, porque la ciudadanía necesita 
un gobierno de España que afronte las 
crisis económicas llevando a cabo políti-
cas sociales para no dejar a nadie atrás. 
Las ayudas a jóvenes para el acceso a la 
cultura, a la educación, al transporte pú-
blico gratuito, a los alquileres; las ayudas 
a las familias con pocos recursos con el 
Ingreso Mínimo Vital, la subida del Sala-
rio Mínimo Interprofesional, la Reforma 
Laboral; las ayudas a autónomos, a em-
presas; los ERTES, que han evitado muc-
hos cierres de empresas i el incremento 
del desempleo, y un sinfín de medidas 
para paliar los efectos negativos de esta 
situación extraordinaria en la que nos 
encontramos son medidas antagónicas 
a las tomadas por el gobierno del PP en 
la anterior crisis económica.
También necesitamos un gobierno au-
tonómico con Ximo Puig al frente, que 

acaba de adquirir dos edificios en Borri-
ana con una inversión de más de 1,2 mi-
llones de euros, para poner a disposición 
de 20 familias burrianenses viviendas 
sociales destinadas a jóvenes, famili-
as con dificultades económicas y otros 
colectivos vulnerables como víctimas 
de violencia de género, facilitándoles el 
derecho constitucional a una vivienda 
digna.
También, por supuesto, estamos con-
vencidos que Burriana necesita un go-
bierno municipal encabezado por Maria 
Josep Safont, que tenga en su agenda 
políticas municipales que prioricen a 
las personas, participando en todos los 
programas para personas desemple-
adas, fortaleciendo los Servicios Soci-
ales municipales, tanto con recursos 
económicos como dotándolos de un 
nuevo edificio que dignificará la aten-
ción al usuario, o lanzando una tercera 
campaña de “bonos”, con 170.000€ 
más, para incentivar el consumo en el 
comercio y hostelería locales en época 
de dificultades.
Gobernar requiere tiempo y esfuerzo 
pero, sobre todo, honestidad, sin escati-
mar nada. Todavía nos quedan muchos 
proyectos por ejecutar y ganas e ilusión 
para llevarlos a cabo no nos faltan. Pron-
to se cumplirán 8 años y esperamos que 
el tren no pare, porque Borriana necesi-
ta mucho más y los socialistas somos la 
garantía de progreso y futuro. Nosotros 
no paramos.

SEGUIMOS AVANZANDO, NO PARAMOS

Contáctanos,
psoe@burriana.es

opinió



Informa’t i contacta a:
borriana.compromis.net

borriana@compromis.net

TREBALL I INVERSIÓ

Arribat el mes d’octubre, veiem 
com a Borriana, encara que no 
tinguem taulelleres, si que tenim 
veïns i veïnes que treballen direc-
tament al sector i que s’han vist 
en ERTEs o tancament de fábri-
ques, que han afectat a les fami-
lies implicades. Aquesta situació 
ha de revertir-se, i el Govern Es-
tatal, en primer, lloc, ha de ser el 
que es posse mans a la feina per 
bonificar, complementar i posar 
tota l’ajuda per a que el sector 
ceràmic, un dels que més con-
tribueix a la indústria de la pro-
vincia mantinga la seua activitat, 
tal i com ho està fent ara mateix. 
Borriana si que compta amb em-
preses directament relacionades 
en el sector de la ceràmica, pel 
que fa a la fabricació de material 
necessari per a la seua fabricació 
i venda com ara panells exposi-
tors entre altres, i hem de lluitar 
per elles, per a que mantinguen 
la seua activitat. Nosaltres hem 
treballat per a millorar la infraes-
tructura de les empreses que re-
sideixen a la nostra ciutat, a tra-
vés de les ajudes de l’IVACE, per 
tal que les empreses relacionades 
amb el taulell, puguen tindre un 
espai adequat per poder treballar 
en la nostra ciutat en el polígons 
industrials. El Govern estatal ha 
d’activar ajudes que vagen diri-
gides al manteniment d’aquest 
motor econòmic de les nostres 
comarques.
A Borriana, des de que està Com-
promís al govern municipal i au-

tonòmic, la inversió en ocupació 
s’ha multiplicat, de manera que, 
com exemple, aquest any s’es-
tan realitzant fins a 9 programes 
d’ocupació, amb una inversió 
que arriba als 2,4 milions d’eu-
ros, i que implica la contractació 
el passat mes de setembre de 9 
persones majors de 30 anys, el 
passat agost, 4 contractacions en 
menors de 20 anys, o els tallers 
d’ocupació que començaran en 
les properes setmanes, un dirigit 
específicament per a dones, per a 
10 persones, i altre, per a desem-
pleats en general, per a 10 alum-
nes més, que implicarà 750.000 
euros.
En total, seran més de 120 perso-
nes contractades en el que durem 
d’any, que estarán empleades, 
i que a més a més, part d’elles 
estarán formant-se per a poder 
reinsertar-se en el món laboral. 
Tot amb l’aportació de les ajudes 
de la Conselleria d’Economia Sos-
tenible, i la Secretaria Autonòmic 
d’Ocupació dirigida per Compro-
mís amb Enric Nomdedéu on se-
guim posant a les persones per 
davant de qualsevol altra política. 

PATRIMONI I HISTÒRIA
I amb el cap a la feina, la història 
de Borriana és, ha sigut i serà pe-
dra fonamental de la història dels 
valencians i valencianes. Una his-
tòria que ha de perdurar, salva-
guardar i recuperar en alguns ca-

sos, amb el seu patrimoni com a 
testimoni de la mateixa. I per això 
seguim treballant, per un costat 
amb la rehabilitació del templet 
de la música del Camí d’Onda, un 
espai que no havia sofert cap re-
habilitació, i que en poques set-
manes donarà la benvinguda al 
Camí d’Onda,  per acollir activi-
tats culturals. I per altra banda, la 
rehabilitació del Centre Municipal 
de Cultura La Mercé. La inversió 
en patrimoni més important, amb 
un pressupost de vora un milió 
d’euros, i que implicarà la resolu-
ció dels problemes de canalització 
d’aigües i humitats que té l’edifici 
en les seues façanes, la restau-
ració de totes elles, la substitució 
del sistema de refrigeració de les 
instal·lacions de l’edifici, i a més a 
més, la millora del magatzem del 
museu arqueològic en la part de 
darrere de l’edifici, que es cobri-
rà per ampliar les seues dimen-
sions. I per últim, la millora del 
jardí arqueològic, per crear un es-
pai d’encontre i activitats que es 
sume a la nostra ciutat. Treballs 
que canviaran la imatge d’un dels 
edificis més importants de la nos-
tra ciutat, i pulmó de la seua vida 
cultura.
Per últim, la història de Borria-
na torna a ser protagonista, i és 
que el passat 9 d’octubre es va 
donar a conèixer la història grà-
fica de Borriana a càrrec de Pedro 
Cifuentes i Vicente Xavier Perar-
nau. La primera vegada que es fa 
la història d’una ciutat en còmic. 
Una edició per als més menuts, i 
també grans, de la ciutat en la que 
podran conèixer els seus orígens 
com mai ho havien fet. Invertir en 
història, recuperar patrimoni, per 
crear identitat de poble, per fer 
Borriana. 
En Compromís som de treba-
llar, de seguir endavant, i amb el 
vostre suport perquè sabem que 
amb feina, pas a pas, entre totes 
i tots ho farem possible. Si voleu 
fer-nos qualsevol consulta o sug-
geriment no dubteu a escriure’ns.
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UN PROYECTO DE FUTURO
Burriana merece un proyecto polí-
tico capaz de recuperar el liderazgo 
de esta gran ciudad. Los problemas 
reales de la gente se resuelven con 
políticas reales y efectivas. De poco 
sirven las promesas que se con-
vierten en titulares y luego se es-
fuman generando desesperanza, 
indignación y desafección hacia la 
clase política. 

En el PP estamos preparados para 
sacar a Burriana de los juzgados y 
subirla al tren de las oportunida-
des. Ese que ha pasado por nuestra 
ciudad sin hacer parada porque la 
izquierda, que gobierna acomoda-
da, nunca tuvo nada que ofrecerle. 
Otros, sin embargo, supieron apro-
vechar la coyuntura, poner en valor 
sus fortalezas y captar hacia su te-
rritorio inversiones de futuro, como 
hace Onda con una planta logística 
de Amazon que hoy es sinónimo de 
oportunidades.

El PSOE, sin embargo, decidió no sa-
lir del despacho. Y así es cómo Sant 
Gregori, ese proyecto que ilusionó 
a nuestra ciudad y en el que depo-
sitamos de forma unánime todas 
nuestras esperanzas de futuro, se 
juzga hoy en los tribunales con una 
alcaldesa imputada y un concejal de 
Urbanismo que sigue de cerca los 
pasos de Mª Josep Safont. 

Para el Partido Popular, Burriana 
es mucho más que un sentimiento. 
Es un orgullo y por eso nos duele 
tanto ver el nombre de nuestra 
ciudad emponzoñado por un PSOE 
que decidió de la mano de sus so-
cios de Compromís, tomar vías al-
ternativas a las que le marcaban 
los técnicos municipales. Esas que 
resultaban más rápidas, no po-
nían zancadillas y desbloqueaban 
la ejecución del PAI. Esas que hoy 
se juzgan por irregulares y que han 
frenado en seco la inversión, el de-
sarrollo, el turismo, las oportunida-
des y el futuro a nuestros vecinos. 

Dos modelos de gestión que nos 
llevan a escenarios diametral-
mente opuestos. Hoy en Onda 
la planta de Amazon funciona a 
pleno rendimiento y genera em-
pleo, consumo y riqueza a la ciu-
dad. Mientras, en Burriana, el PAI 
Sant Gregori, que se juzga en los 
tribunales, mantiene imputada a 
la alcaldesa y en la cuerda floja al 
concejal de Urbanismo. Lo que de-
bía ser un proyecto de futuro se 
ha convertido en un ejemplo que 
hay quien ya no duda en calificar 
de  corrupción urbanística. 

Hoy se evidencia, a las claras, el 
proyecto que guió a ambas ciu-
dades. La primera empeñada en 
sacar lo mejor de su territorio, 
consciente de la necesaria pro-
moción de suelo y el apoyo al 
sector comercial y empresarial. 
El fomento de las bonificaciones 
fiscales, los incentivos económi-
cos a la contratación y la puesta 
en valor de un suelo capaz de dar 
lo mejor porque al frente están los 
mejores. 

La segunda, Burriana, encerra-
da en los despachos, ejemplo de 
pérdida de patrimonio -ahí es-
tán los 16.600 m2 del Arenal que 
eran de la ciudad y ahora son de 
un empresario-, incapaces de de-
fender nuestros tesoros -el pa-
seo marítimo, que es de todos, el 
PSOE negocia cederlo a Costas- o 
la judicialización de ambiciosos 
proyectos de desarrollo, dígase 
Sant Gregori. Y todo ello con el 
beneplácito de quienes gobiernan, 
porque en lugar de reconocer sus 
errores se empeñan en defender 
el fracaso de una política que ha 
hundido a Burriana. 

En el PP estamos decididos a re-
cuperar la ilusión. A hacerlo con 
un proyecto ambicioso, porque en 
Burriana sabemos que no solo po-
demos, sino que nos merecemos 
mucho más. El futuro está en las 
manos ajadas por el esfuerzo, las 
que muestran callos y grietas, las 
ampollas del trabajo que tan bien 
encarnan nuestros agricultores. 
Porque para abanicarse, ya están 
otros.
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BURRIANA SIGUE IGUAL

Las quejas de los vecinos son las mis-
mas, Burriana esta sucia, el asfalto de 
las calles en estado lamentable y en la 
Serratella todo sigue igual.

Es increíble que después de más de 7 
años en el gobierno, el partido socia-
lista y Compromis (que solo sirve de 
muletilla del psoe) no sean capaces de 
que Burriana se vea bonita, pero boni-
ta de verdad, no solo en los carteles y 
anuncios.

Los vecinos no dejan de quejarse del 
estado lamentable de las aceras, con 
restos de heces y orines de perro, y en 
algunas ocasiones humanas (que hay 
que ser guarros).

En otros pueblos y ciudades se están 
tomando medidas más contundentes 
para terminar con este problema, por 
lo menos con el de los perros, como 
rastrear su ADN, campañas publicita-
rias, etc.

Aquí desde hace ya mucho tiempo, no 
recuerdo cuando fue la última, no se 
realizan campañas de concienciación 
para que la gente recoja lo que dejan 
sus mascotas, y la verdad, por algunas 
calles de Burriana, da asco pasear.

Pero a pesar de las críticas que estoy 
vertiendo sobre los que gobiernan el 
consistorio, que podrían hacer más de 
lo que hacen para paliar este proble-
ma, somos nosotros, los propietari-
os de los animales los que tenemos 
el deber de recogerlas, y parece que 
después de más de una década con 
esta norma vigente, hay muchos pro-
pietarios que parece que creen que no 
va con ellos.

Y lo de las heces y orines humanos, que 
se incrementa con las fiestas (hablo de 
las de la Misericordia), es tan lamentable 
que en pleno siglo XXI, en un país como 
España, haya gente que haga esto en la 
calle, es vergonzoso.

Y como estoy hablando de que todo si-
gue igual en Burriana y todos estarán de 
acuerdo que en limpieza no se ha mejo-
rado en los años que lleva gobernando 
el psoe y compromis.

Como tampoco ha mejorado la forma en 
que organizan las cosas, claro ejemplo 
fue lo que pasó con los vecinos del grao, 
en la infiniti Burriana Triatlón, un evento 
que se produjo el 25 de septiembre, y 
que a las 6 de la mañana, la policía lla-
maba a los vecinos para que cambiaran 
sus coches de sitio porque molestaban 
para que se realizasen las pruebas.

Pero es que las placas que indicaban 
donde no se debía aparcar no estaban 
donde debían,y no indicaban las calles 
donde no se podía aparcar, y doy fe 
de ello, porque yo, después de buscar 
mucho, encontré pegado a la puerta 
del garaje, un papelito minúsculo donde 
indicaba las calles. (no me extraña que 
los vecinos no lo vieran) así que  estaban 
desconcertados sin saber donde dejar 
sus vehículos.

Pero lo que siempre está igual es  lo de 
la Serratella, la cosa no ha cambiado 
mucho desde la llegada de este equipo 
de gobierno.

En cada reunión de vecinos desde 2015 
reclama lo mismo,el equipo de gobierno 
promete que lo hará, y pasa un año, y lo 
mismo, y así uno tras otro.

Miren un ejemplo de todo ello:

Hablan de terminar la urbanización 
30-31, a día de hoy sin teminar.

De la la limpieza de la Serratella por-
que pasan pocas veces al mes.

La iluminación de las calles

La limpieza de los solares.

Velocidad de los vehículos que transi-
tan por la serratella

El muro de contención, solo hay que 
ver que cada día el mar está mas 
cerca de sus casas y costas no arre-
gla nada, solo promesas que nunca 
cumple, como el paseo, el muro o 
el espigón que protegería la costa, 
pero es que costas,  por no cum-
plir no cumplen ni lo firmado en el 
2,000 sobre las expropiaciones de 
terrenos.

Y sobre todo hablaban del plan de 
minimización, para poder salvar las 
viviendas que se encuentran en la 
zona de protección, Burriana ya casi 
lo tenía hecho, pero primero por ir 
de la mano con Nules, (que lo ter-
minó primero) después porque iban 
a cambiar la ley y beneficiaría a los 
vecinos, no hicieron nada.

Y ahora que se ha aprobado la ley, 
por un motivo o por otro la mayoría 
de las viviendas no se pueden legali-
zar, y una tras otra se van denegan-
do en los plenos, porque NO CUM-
PLEN LA NORMATIVA.

Vamos, una vergüenza, pero  para 
esto, llevan siete años, pasando a 
los vecinos con promesas dicien-
do que podrán legalizarlas porque 
cambiaba la ley.

Y la otra gran promesa, el tornillo de 
Arquímedes, que por lo menos ya 
está el proyecto, después de más de 
7 años sacando notas de prensa con 
la promesa de que se va a hacer, la 
última en el delta del Ebro para ver 
como funciona allí el tornillo evacu-
ando el agua. Señores, menos fotos 
y paseos y más trabajar para que los 
vecinos no sufran las inundaciones 
en sus casas por las lluvias.
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Los ciudadanos de Burriana, veni-
mos observando estas últimas se-
manas como el uso electoralista por 
parte del equipo de Safont, de nues-
tros impuestos pagados religiosa-
mente, no tiene límites ni sentido.

El oportunismo con el que viene ac-
tuando el equipo de Gobierno es una 
ofensa a la inteligencia de todos los 
burrianenses.

Como en tantas otras actuaciones, 
VOX Burriana lleva reclamando hace 
años las reparaciones necesarias 
para su oportuna adecuación del 
Templete de la Música del Camí 
d´Onda requerimientos a los cuales 
se ha hecho caso omiso hasta ahora. 

Cuando al Equipo de gobierno ve 
peligrar su continuidad al frente del 
Magnífico les han entrado las prisas 
por trabajar. Llama poderosamente 
la atención que hasta el mismo edil 
de cultura reconoce, sin pelos en 
la lengua, como en los siete años y 
medio que lleva en el cargo no había 
realizado ningún tipo de manteni-
miento en el mencionado Templete.

 En la  misma línea encontramos la 
ya polémica obra de peatonalización 
de la c/ Barranquet, que también 
renovará la red de alcantarillado, 
actuación con un presupuesto de 
237.999,99 eur, cifra cuanto menos 
llamativa y peculiar, para un proyec-
to lleno de incongruencias y con fla-
grantes carencias fruto de las prisas 
y el afán de promoción electoralista 
que mueve al equipo de la alcaldesa.

La c/ Barranquet mide exactamen-
te 272m, y leyendo el proyecto se 
observa como la actuación refiere 
únicamente 160m, concretamente 
hasta la altura del nº50 y no hasta la 
c/ San Agustín como nos han asegu-
rado desde el Ayuntamiento. Que-
darán pendientes 112 m… veremos.

Por otro lado, resulta sorprendente 
también observar como el proyecto 
no incorpora ningún plan alternativo 
para el tráfico durante los 6 meses 
que dicen que va a durar el mismo.

 GOLF SANT GREGORI 

Las últimas noticias que nos llegan 
de la ejecución de las obras, refieren 
a la solicitud de ampliación de plazo 
de ejecución de las obras por parte 
del agente urbanizador, algo que an-
tes o después iba a producirse visto 
el  ritmo de las mismas , que como 
es bien sabido acumulan ya una 
gravísima demora en la ejecución 
del contrato, algo de lo que VOX Bu-
rriana  viene advirtiendo desde hace 
más de un año y presentando mo-
ciones sobre el tema en los pasados 
meses de febrero y requiriendo a los 
responsables municipales tomar las 
medidas oportunas, aplicar la ley. 

El actual equipo de Gobierno, fiel 
a su línea de actuación de tumbar 
todas las iniciativas de los grupos 
municipales en la oposición, por 
muy buenas que sean estas para 
Burriana, votó en contra de nuestra 
propuesta.

La solicitud del Agente Urbanizador 
implica, intrínsecamente, el recono-
cimiento del incumplimiento de pla-
zos y por consiguiente la aplicación 
de penalidades o la resolución del 
contrato, cosa que el Ayuntamiento 
no ha hecho ignorando la legislación, 
lo cual podría acarrear graves con-
secuencias legales por determinar.

Aprovechamos esta tribuna para 
exigir que sea el Ingeniero de Ca-
minos Municipal el que informe 
sobre la solicitud de Ampliación de 

Plazo de Ejecución de las Obras del 
P.A.I. Sant Gregori presentada por 
el Agente Urbanizador, ya que por 
su condición de funcionario públi-
co tiene la obligación de velar por 
los intereses de los burrianenses. 
Si el equipo de gobierno decide 
subcontratar el informe a un téc-
nico externo incurrirá en un nuevo 
intento de tomadura de pelo a los 
ciudadanos de Burriana que VOX no 
va permitir.

La actualidad también nos lleva a 
denunciar el inaceptable estado en 
el que se encuentra nuestro muni-
cipio, tanto en zona urbana como en 
la marjalería y poblados marítimos, 
pese a que desde el Ayuntamiento 
se esfuercen en convencernos de lo 
contrario a través de los medios que 
poseen a su alcance, como las re-
des sociales, donde han convertido 
los perfiles municipales, que son de 
todos, en herramienta de promoción 
particular desde donde intentan ob-
tener ventajas, obviamente sin con-
seguirlo, porque no hay mejor ma-
nera de promocionarse que cumplir 
con las obligaciones que les han sido 
confiadas por los ciudadanos de Bu-
rriana, y esto, como comentábamos, 
podemos comprobar en cualquier 
calle o camino rural que no se está 
haciendo. Ejemplos no faltan.

En el futuro, contando con la con-
fianza de los burrianenses, VOX de-
volverá a Burriana la imagen que se 
merece y siempre debió tener.

ELECTORALISMO
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El Pleno aprueba fijar los  como festividades lo-
cales para el ejercicio 2023 el día 3 de febrero, 
festividad de Sant Blai,  y el día 8 de septiem-
bre, festividad de la Verge de la Misericòrdia.

El Pleno aprueba  autorizar a la empleada pú-
blica Dª M.M.S., la compatibilidad del puesto 
desempeñado en el Ayuntamiento con el de 
profesora asociada en la Universitat Jaume I de 
Castelló, de acuerdo los criterios, limitaciones y 
prohibiciones establecidos. 

El Pleno aprueba modificar el importe del com-
plemento de productividad asignado por el 
desempeño de las funciones de dirección de 
los festejos taurinos, fijándolo en 200 euros 
por cada festejo, previsto en el artículo 13 de 
los criterios objetivos para la asignación del 
complemento de productividad a los emplea-
dos públicos del Ayuntamiento, y fijar la fecha 
de efectos de la modificación el día 1 de julio 
de 2022.

El pleno aprueba definitivamente la Modifica-
ción puntual n.º 43 del Plan General de Burri-
ana, presentada en fecha  12 de diciembre de 
2021 por KARTOGROUP ESPAÑA SL. que se 
sitúa en el extremo Sur de la zona industrial del 
Camí Fondo -Camí Xamussa, en suelo urbano, 
y está delimitado por el Camí Fondo, el Camí 
Xamussa y el linde del suelo urbano con el suelo 
clasificado como Suelo no urbanizable de Régi-
men Común General (SNU-RC.1) por el vigente 
Plan General. 

El Pleno aprueba proclamar a la Sra. Silvia Na-
varro Godos reina fallera de les Festes de Sant 
Josep de Borriana per a l’exercici faller de l’any 
2023, i transmetre a la designada reina la fe-
licitació corporativa municipal, per concórrer 
en ella meritòries circumstàncies de simpatia, 

bellesa, joventut i arrelament, que la fan merei-
xedora de tan personal distinció.

El Pleno aprueba  proclamar a la Sra. Maria Oli-
vas Vidal reina fallera infantil de les Festes de 
Sant Josep de Borriana per a l’exercici faller de 
l’any 2023, i transmetre a la designada reina la 
felicitació corporativa municipal, per concórrer 
en ella meritòries circumstàncies de simpatia, 
bellesa, joventut i arrelament, que la fan merei-
xedora de tan personal distinció.

El Pleno es informado de los acuerdos adop-
tados por la Junta de Gobierno Local, en las 
sesiones celebradas entre los días: , ambos 
inclusivos. 

El Pleno se da por enterado de las  resoluciones 
dictadas por la Alcaldía-Presidencia obrantes 
en la Secretaría Municipal correspondiente al 
período de: , ambos inclusivos.

El Pleno se da por enterado de la información 
económica y presupuestaria correspondiente al 
segundo trimestre de 2022. 

El Pleno se da por enterado de los acuerdos 
adoptados por la Junta de Gobierno Local en las 
sesiones celebradas entre los días 21/07/2022 
y 18/08/2022. 

El Pleno se da por enterado de las resoluciones 
adoptadas por la Alcaldía-Presidencia obrantes 
en la Secretaría Municipal, correspondientes al 
período del 11/07/2022 al 14/08/2022, am-
bos inclusive. 

El Pleno aprueba la moción conjunta presenta-
da por los grupos municipales PP, PSOE, Com-
promís y Vox y la Concejal no adscrita, relativa 
al Reglamento de Costas, en la que se solicita 
que se mantenga la redacción del apartado a) 

del artículo 4 original que requería que el límite 
fuera el conseguido al menos en cinco ocasio-
nes en un periodo de cinco años. También que 
se mantenga el apartado b) del artículo 27 se-
gún el cual “se revisarán los deslindes de zona 
marítimo-terrestre vigentes, desplazando 
este límite hacia el mar, si se demuestra que un 
temporal, con periodo de retorno de 50 años, 
no consigue el límite fijado en el mencionado 
deslinde. Asimismo, entre otros asuntos insta 
el gobierno de España a reconsiderar su deci-
sión, y a consensuar un nuevo reglamento con 
las entidades locales y agentes afectados que 
recoja las diversas demandas presentadas por 
el Ayuntamiento. Igualmente en la moción se 
exige en referencia a las actuaciones de protec-
ción de la costa en este municipio que por parte 
de la Dirección General de Sostenibilidad de la 
Costa y de Mar se adopte las medidas oportu-
nas porque se lleve a término las actuaciones 
previstas en la “ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN 
DEL TRAMO DE COSTA COMPRENDI-
DO ENTRE EL PUERTO DE CASTELLÓ 
Y EL PUERTO DE SAGUNTO (CASTELLÓ SUR)”, 
planificarlas y ejecutarlas en el menor tiempo 
posible, de forma que se frene la regresión 
costera y se minimice los efectos de los tem-
porales dotando del presupuesto  necesario. 
Además, se exige  a la Dirección General de la 
Costa y del Mar que se otorguen las concesio-
nes solicitadas por el Ayuntamiento de Burria-
na, y que solo persiguen la legalización de situ-
aciones anteriores a la Ley de Costas de 1988 
o la mejora de la costa del municipio. 

El Pleno rechaza la moción presentada por el 
grupo municipal Vox relativa a la solicitud de in-
tegración del nuevo carril bici entre el Grao y el 
Puerto en el desarrollo del Arenal de Burriana. 

Pleno Ordinario Municipal 01-09-2022 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  01-09-2022
La Junta de Gobierno Local acuerda incoar a D 
F.M.G. y a Dª E.V.R.B., expediente para la restaura-
ción de la legalidad urbanística, por la realización, 
de actos de edificación o uso del suelo en inmueble 
sito en Calle Malva-rosa, consistentes en construc-
ción de caseta de depuración de la piscina no ajus-
tadas a la licencia de obras concedida el 2 de junio 
de 2022Construcción de vallado de parcela, careci-
endo de licencia municipal. También concederles un 
plazo de dos meses, para que soliciten la oportuna 
licencia para legalización de vallado de la parcela, 
en los términos expuestos en el informe técnico 
y ajusten la caseta de depuración de la piscina a 
la licencia municipal otorgada; significando que si 
transcurrido dicho periodo, no hubieran cumplido 
lo requerido, el Ayuntamiento acordará las medidas 
de restauración de la legalidad contempladas en la 
legislación actual.

La JGL acuerda incoar a  D B.N.L., expediente para la 
restauración de la legalidad urbanística, por la rea-
lización, sin previa licencia ni orden de ejecución, de 
los actos de edificación o uso del suelo consisten-
tes en la construcción de una edificación auxiliar, de 
unos 18 m² , a una distancia de 2 ml del linde con 
la calle Peñíscola y adosada a la parcela colindante 
derecha, en inmueble sito en Avda. Constitución 49 
y Calle Peñíscola. También le ordena, la suspensión 
inmediata de los actos de edificación o uso del su-
elo descritos, debiendo proceder, en el plazo de cin-
co días a la retirada de los elementos, materiales o 
maquinaria preparada para ser utilizada. 

La Junta de Gobierno Local acuerda Imponer la 
cuarta multa coercitiva por importe único de 232 
euros, por incumplimiento de la orden de ejecución 
dictada por la Junta de Gobierno Local, en relación 
a los trabajos necesarios para el restablecimiento 
de las debidas condiciones de limpieza, salubridad y 
ornato público en el solar sito en C/ Serratella 171, 
consistentes en la limpieza de la parcela y posterior 
traslado de restos al vertedero así como vallado fijo 
y estable de la parcela. También comunicar a las 
personas interesadas, que mientras persista el in-
cumplimiento de la orden de ejecución se seguirán 
imponiendo multas del mismo importe por perio-
dos mínimos de un mes, con un máximo de diez.

La JGL acuerda Imponer a Dª E.C.U.V. y a  D J.M.M.T., 
la sexta multa coercitiva por importe único de 100 
euros, por incumplimiento del acuerdo adoptado 
por la Junta de Gobierno Local, por el que se orde-
naba la ejecución de los trabajos necesarios para 
restablecer las debidas condiciones de limpieza, 
salubridad y ornato público consistentes en la lim-
pieza, vallado y posterior traslado de los restos al 
vertedero de la parcela sita en C/ Illa Grossa 16. 
También comunicar a los interesados que, mientras 
persista el incumplimiento de la orden de ejecución, 
se seguirán imponiendo multas 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 subsidiaria-
mente los trabajos ordenados.

La Junta de Gobierno Local acuerda conceder  a la 
Comunidad De Propietarios Cr Escorredor 46 un 
último e improrrogable plazo de un mes, para que 
procedan a ejecutar los trabajos en el edificio sito 
en Cr Escorredor 46, al objeto de restablecer las 
debidas condiciones de seguridad, funcionalidad y 
habitabilidad del mismo. También advertirle, que el 
incumplimiento de lo ordenado dará lugar a la ejecu-
ción subsidiaria de los referidos trabajos a su costa, 
de conformidad con lo dispuesto en la legislación 
actual.  

La JGL acuerda conceder a  D C.F.G. la licencia de obras 
solicitada para construcción de un techado y un aseo 
en un inmueble para uso aparcamiento privado sito en 
Ronda Panderola 15, según proyecto visado COAAT, 
que se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad 
y sin perjuicio del de tercero,y advirtiendo que deberá 
cumplir con las condiciones particulares fijadas.

La Junta de Gobierno Local acuerda adjudicar la 
asistencia técnica para la redacción del Proyecto de 
obras de recuperación del sistema de drenaje natu-
ral al mar entre el Camí Ballester y el Camí La Coixa 
y sistema contra inundaciones en la zona urbana 
“La Serratella”, a través de canalizaciones y eleva-
ción con tornillos de Arquímedes, a la empresa IN-
GENIO, GESTIÓN Y TÉCNICA, S.L, al haber obtenido 
la mayor puntuación, por el importe de 26.620 eu-
ros Iva incluido en las condiciones previstas en los 
pliegos reguladores de la contratación y la oferta 
presentada. También autorizar y disponer el gasto 
de 26.620 euros con cargo al presupuesto vigente. 
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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  07-09-2022
La Junta de Gobierno Local acuerda adjudicar el servi-
cio de mantenimiento del estanque y depuradora del 
cementerio a DIVERSELEVANTE SL, al haber obtenido 
la mayor puntuación, por el importe de 3.775,20 Iva 
incluido, en las condiciones previstas en los pliegos 
reguladores de la contratación y la oferta presentada. 
Deberá realizar al año 2 vaciados y limpieza a fondo del 
estanque, además de los cuatro mínimos al año pro-
puestos en el pliego.

La JGL acuerda conceder a la mercantil NEDGIA CE-
GAS, S.A., la licencia de obras solicitada para la reali-
zación de una zanja en vía pública consistente en 35 
m de canalización de polietileno 110 mm y acometida 
para suministro de gas natural de 32 mm y válvula, en 
inmueble sito en C/ de la Beata Mariana s/n, que se 
entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio del de tercero, y que se otorga con las condici-
ones particulares fijadas. 

La Junta de Gobierno Local acuerda declarar restableci-
da la legalidad urbanística infringida con la ejecución de 
los actos de edificación o uso del suelo ejecutados sin 
licencia, consistentes en la construcción de un porche 
de unos 15 m² aproximadamente, en inmueble sito en 
Cr Serratella 208; al haberse demolido el mismo, según 
consta en el informe emitido por el arquitecto técnico 
municipal y, en consecuencia, archivar el expediente de 
restablecimiento de la legalidad. 

La JGL acuerda proceder al archivo del expediente de 
declaración de ruina respecto del inmueble sito en Cr 
Enric Granados 17, cuyos propietarios son Dª M.J.D.G. 
y D F.E.S., toda vez que se ha procedido a su demolición, 
tal y como queda constancia en informe emitido por el 
arquitecto municipal.

La Junta de Gobierno Local acuerda Iniciar las actuaci-
ones tendentes a la ejecución subsidiaria a cargo de D 
F.R.G., de la orden de restablecimiento de la legalidad 
urbanística adoptada por la Junta de Gobierno Local 
de las obras consistentes en la construcción de casa 
de aperos, sin respetar el paso de regantes, en Camí 
Llombai - Polígono 33 Parcela 279, en suelo No Ur-
banizable Régimen Común, SNU-RC.1; mediante la 
imposición de multas coercitivas, hasta un máximo de 
diez, por importe cada una de 170  euros, a la vista del 
presupuesto provisional de ejecución subsidiaria de la 
orden de restauración de la legalidad que asciende a 
1.700 euros, hasta lograr la ejecución de la medida de 
restauración impuesta. También imponerle la primera 
multa coercitiva por importe único de 170 euros, por 
incumplimiento de la orden de demolición acordada. 

La JGL acuerda iniciar las actuaciones tendentes a la 
ejecución subsidiaria, a cargo de los herederos de Dª 
P.A.M.A., de los trabajos necesarios para el resta-
blecimiento de las debidas condiciones de limpieza, 
salubridad y ornato público del inmueble de su pro-
piedad situado en C/ Enric Granados 16, mediante la 
imposición de multas coercitivas, hasta un máximo de 
diez, por importe cada una de 500 euros, a la vista del 
presupuesto provisional aprobado de ejecución subsi-
diaria de 5.000 euros, según el informe del arquitecto 
técnico municipal. También, imponerles, la primera 
multa coercitiva por importe único de 500 euros, por 
incumplimiento de la orden de ejecución de los trabajos 
necesarios para restablecer las debidas condiciones.

La Junta de Gobierno Local acuerda iniciar las actuaci-
ones tendentes a la ejecución subsidiaria, a cargo de la 
mercantil NOVENES DE CALATRAVA SL, de los traba-
jos necesarios para el restablecimiento de las debidas 
condiciones de limpieza, salubridad y ornato público 
del inmueble de su propiedad sito en C/ París 6, con-
sistentes en la limpieza inmediata de toda la parcela, 
con especial incidencia en las partes que lindan con 
vía pública, y posterior retirada de restos a vertedero. 
total: 3.786 m², así como la reposición del vallado en 
mal estado, aproximadamente, 20 ml.; mediante la 
imposición de multas coercitivas, hasta un máximo de 

diez, por importe cada una de 480 euros, a la vista del 
presupuesto provisional aprobado de ejecución subsi-
diaria de 4.800 euros, según el informe del arquitecto 
técnico municipal. También imponerle la primera multa 
coercitiva por importe único de 480 euros, por incum-
plimiento de la orden de ejecución dictada. 

La JGL acuerda conceder a D A.R.Q. y a Dª M.P.B,  un últi-
mo e improrrogable plazo de 1 mes, para que procedan 
a la demolición de las obras ejecutadas sin licencia con-
sistentes en vallado y solera, en Av Jaime Chicharro 32. 
Advertir a las personas promotoras que de no realizar 
la demolición ordenada en el plazo de un mes, el Ayun-
tamiento ordenará la ejecución subsidiaria a su costa 
y procederá a impedir definitivamente los usos a que 
diera lugar, de conformidad con la normativa vigente. 

La Junta de Gobierno Local acuerda declarar la inne-
cesariedad de la licencia de parcelación solicitada por 
la mercantil LLAR HABITAT REAL ESTATE SL, para 
segregar de la parcela adjudicada M-6.6 del proyec-
to de reparcelación del sector de suelo urbanizable 
residencial “Camí Grau” (NPR-2) SUR-R.4, la parte 
de la misma destinada a equipamiento educativo 
cultural (código SED), comprensiva de una superficie 
de 108,33 m², con la finalidad de ser cedida volunta-
riamente al Ayuntamiento, quedando como resto de 
finca una superficie de 977,25 m²,, para su agrupación 
con la parcela adjudicada M-6.5 del citado proyecto de 
reparcelación, de 1.114,49 m², con referencia catas-
tral 1685805YK5118N0001EU. Tras la agrupación, la 
superficie de la finca resultante se cifra en 2.091,74 m².

La JGL acuerda Rectificar de oficio, el error advertido 
en el dispositivo primero del acuerdo adoptado por la 
Junta de Gobierno Local en la concesión de licencia de 
parcelación de finca en c/ Vicente Ríos Enrique y Sin 
Nombre - c/ Fra Terencio Huguet 

“La Junta de Gobierno Local se da por enterada de las 
declaraciones responsables para la ejecución de las 
obras: 9119/2021 y 8851/2022.

La JGL acuerda requerir a ambulancias CSA SL, para 
que presente la documentación previa en el expedien-
te para la adjudicación de los servicios de ambulancias 
para eventos taurinos, sociales, culturales o deportivos 
organizados o con participación del Ayuntamiento. 

La Junta de Gobierno Local acuerda aprobar el expedi-
ente de contratación y disponer la apertura del un pro-
cedimiento para la adjudicación del contrato de obras 
de “Mejora, modernización y dotación de infraestruc-
turas y servicios en el área industrial C2-3 (Borriana). 
2022”, por procedimiento abierto simplificado, trami-
tación ordinaria y licitación electrónica, previéndose 
varios criterios de adjudicación evaluables automáti-
camente; convocando su licitación, con un presupuesto 
de base de licitación de 54.214,81 euros IVA incluido. 
También autorizar el gasto de 54.214, 81  euros , con 
cargo al vigente presupuesto municipal, y publicar la 
resolución y el anuncio de licitación en el perfil de con-
tratante. 

La JGL acuerda aprobar el expediente de contrata-
ción y disponer la apertura de un procedimiento para 
la adjudicación del contrato de obras de ejecución del 
proyecto “Mejora de la plaza sin nombre del Plan de Ac-
ción del Estudio-Diagnóstico del barrio La Bosca desde 
una perspectiva espacial y social”, cofinanciadas por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del 
Programa operativo de crecimiento sostenible 2014-
2020; por procedimiento abierto simplificado, trami-
tación ordinaria y licitación electrónica, previéndose 
varios criterios de adjudicación evaluables automáti-
camente; convocando su licitación, con un presupuesto 
de base de licitación de 133.999,99 euros IVA incluido. 
También autorizar el gasto de 5133.999,99 euros , con 
cargo al vigente presupuesto municipal, y publicar la 
resolución y el anuncio de licitación en el perfil de con-
tratante. 

La Junta de Gobierno Local acuerda adjudicar la con-

tratación del suministro de equipamiento del nuevo 
edificio de Servicios Sociales del Ayuntamiento (3 LO-
TES). El LOTE 1 MOBILIARIO, a KONTOR STIL,S.L.U, al 
ser la única empresa admitida y cumplir los requisitos, 
por el precio total de 123.590,27 euros IVA incluido, 
de conformidad con los pliegos reguladores y la ofer-
ta presentada. El LOTE 2 ROTULACIÓN, a KONTOR 
STIL,S.L.U, al ser la empresa que ha obtenido mayor 
puntuación y cumplir los requisitos, de conformidad 
con los pliegos reguladores y la oferta presentada con 
los . El LOTE 3 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL a DIS-
PROIN LEVANTE, S.L., al ser la empresa que ha obte-
nido mayor puntuación y cumplir los requisitos, por el 
precio total de 6.674,73 euros IVA incluido, de confor-
midad con los pliegos reguladores y la oferta presen-
tada con los precios unitarios y mejoras. También ha 
acordado autorizar y disponer el gasto de 131.701,64 
euros con cargo al vigente presupuesto municipal. 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  15-09-2022
La Junta de Gobierno Local acuerda imponer a  D 
J.A.O.R., la tercera multa coercitiva por importe único 
de 360 euros, por incumplimiento de la orden de de-
molición de las obras ejecutadas sin licencia, en Camí 
Sant Pauet - Polígono 49 Parcela 256, en Suelo No 
Urbanizable de Régimen Común SNU-RC.1,  dictada 
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local. Tam-
bién comunicar a la persona interesada que, mientras 
persista el incumplimiento de la orden de demolición, 
se seguirán imponiendo multas del mismo impor-
te 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 
la orden de demolición incumplida.

La JGL acuerda imponer a la mercantil AGUILAR UR-
BANA S.L., la séptima multa coercitiva por importe 
único de 490 euros, por incumplimiento de la orden 
de ejecución dictada por acuerdo de la Junta de Go-
bierno Local, de los trabajos necesarios para el resta-
blecimiento de las debidas condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato público de la parcela sita en Av Vi-
cente Cañada Blanch 89, consistentes en limpieza in-
mediata de la parcela y posterior retirada de restos a 
vertedero, así como vallado fijo y estable de la misma. 
También, comunicar a la mercantil interesada que, 
mientras persista el incumplimiento de la orden de 
ejecución, se seguirán imponiendo multas del mismo 
importe por periodos de un mes, con un máximo de 
diez, y transcurrido el plazo de cumplimiento volunta-
rio derivado de la última multa coercitiva impuesta, el 
Ayuntamiento procederá a ejecutar subsidiariamente 
los trabajos ordenados.

La Junta de Gobierno Local acuerda conceder a D 
L.A.P. la licencia de obras solicitada para legalización 
de reforma de vivienda entre medianeras sita en C/. 
Francisco Pizarro 18, según proyecto visado CTAC, 
que se entiende otorgada salvo el derecho de propie-
dad y sin perjuicio del de tercero.  

La JGL acuerda conceder a S S.S.V., la licencia de obras 
solicitada para construcción de vivienda unifamiliar 
aislada y piscina en Calle Juan Canós Safont 13(D), se-
gún proyecto básico modificado, obrante en el expe-
diente, que se entiende otorgada salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio del de tercero, y advirtiendo 
que deberá cumplir con las condiciones particulares 
fijadas. 

La Junta de Gobierno Local acuerda conceder a D 
J.P.R.R. y a Dª M.m.L.L., la licencia de obras solicitada 
para construcción de vivienda unifamiliar aislada y 
piscina en Calle Costur 8, según proyecto básico mo-
dificado presentado, que se entiende otorgada salvo 
el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero, 
y advirtiendo que deberá cumplir con las condiciones 
particulares fijadas. 

La JGL acuerda conceder licencia ambiental munici-
pal a la mercantil Corporate Solar Holding SA, para la 
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instalación de una actividad, para uso provisionalL, 
dedicada a planta fotovoltaica de 5 MW a ubicar en 
parcelas 81 a 89, 119 a 123, 125 a 127, 161 a 183, 
200 a 205 y 245 del polígono 40; 10 a 15, 21 y 23 a 30 
de la manzana catastral 82929, de este término mu-
nicipal, con las  condiciones específicas establecidas. 

La Junta de Gobierno Local acuerda dejar sin efecto 
el acuerdo adoptado por Junta de Gobierno Local, por 
el que se incoaba a NOVACALATRAVA S.L.,que pro-
cediese a ejecutar los trabajos de limpieza inmediata 
de toda la parcela, con especial incidencia en las par-
tes que lindan con vía pública, y posterior retirada de 
restos a vertedero,  en el inmueble sito en CL Berlín 
39, y se aprobaba la tasa por prestación de servici-
os urbanísticos por importe de 120 euros, al quedar 
acreditado mediante escritura de venta aportada 
ante notario, que a día 28 de julio de 2022 no era el 
propietario del inmueble.

La JGL acuerda dejar sin efecto el acuerdo adoptado 
por esta Junta de Gobierno Local, por el que se incoaba 
a NOVACALATRAVA S.L.,que procediese a ejecutar los 
trabajos de limpieza inmediata de toda la parcela, con 
especial incidencia en las partes que lindan con vía 
pública, y posterior retirada de restos a vertedero, en 
el inmueble sito en CL Berlín 37, y se aprobaba la tasa 
por prestación de servicios urbanísticos por importe 
de 120 euros, al quedar acreditado mediante escritu-
ra de venta aportada firmada ante  notario, que a día 
28 de julio de 2022 no era el propietario del inmueble.

La Junta de Gobierno Local acuerda denegar a Dª I.S.G., 
la licencia de obras solicitada para construcción balsa 
de riego en inmueble sito en Poligono 46 Parcela 299, 
en base a las consideraciones efectuadas. Asimismo, 
realizada visita de inspección en fecha 01/09/2022, 
se comprueba que ya existe una excavación, sin que 
se haya realizado obra propiamente dicha, por lo que 
deberá proceder a rellenar la excavación realizada.

La JG Lse da por enterada de las declaraciones res-
ponsables para la ejecución de las obras: 7426/2022 
y 7426/2022. 

La Junta de Gobierno Local acuerda adjudicar a Am-
bulancias CSA S.L, el servicio de ambulancias para 
eventos taurinos, sociales, culturales o deportivos 
organizados o con participación del Ayuntamiento, 
por el importe total anual 40.000 euros exento de IVA, 
debiendo ajustarse a los pliegos de prescripciones 
técnicas y de clausulas administrativas y a la oferta 
presentada, con las características fijadas.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 22-09-2022
La Junta de Gobierno Local acuerda autorizar a la mer-
cantil BLINKAY MOBILITY SLU,  a operar mediante la 
aplicación BLINKAY como sistema de cobro, por tec-
nología móvil, de la tasa de estacionamiento regulado 
en la vía pública de la ciudad, durante el plazo de cuatro 
años desde que se inicio el contrato vigente para la 
prestación del servicio de estacionamiento regulado 
en las vías públicas de Borriana sujeta a las  condici-
ones fijadas. 

La JGL acuerda autorizar la devolución del importe de 
502,29 euros depositado como garantía definitiva del 
servicio de mantenimiento de las instalaciones contra 
incendios del Ayuntamiento, a favor de la empresa EX-
TINTORES JOMASAN SL.

La Junta de Gobierno Local acuerda autorizar la devo-
lución del importe de 1.725 euros depositado como 
garantía definitiva del suministro de una máquina lim-
pia playa para el servicio de la vía pública, a favor de la 
empresa INGENIERIA FLOZAGA GUTERH SL

La JGL acuerda autorizar la devolución del importe de 
615,50 euros depositado como garantía definitiva de la 
prestación del servicio de mantenimiento y el arrendami-
ento de los equipos de impresión en diversos emplazami-
entos del Ayuntamiento, a favor de la empresa GRUPO 
EXPERIENCIA RESPONSABILIDAD E INNOVACIÓN SL 

La Junta de Gobierno Local acuerda aprobar el proyecto 
de obras de “Reurbanización de la C/ Barranquet. Tra-
mo entre la Plaza del Pla y el PK + 160,00 de la calle, 
con el objetivo de transformarla en zona de uso pea-
tonal acorde al epígrafe A del punto 1 de los objetivos 
9 y 11”, mediante la subvención concedida por la Pleno 
extraordinario de la Diputación Provincial de Castellón 
dentro de su Plan Provincial de Obras y Servicios (In-
versiones) Castelló Avança para los años 2022-2023, 
con un presupuesto base de licitación de 237.999,99 
euros IVA incluido y que incorpora los correspondientes 
estudios de gestión de residuos, geotécnico y básico de 
seguridad y salud. 

La JGL acuerda aprobar el proyecto de obras “Instala-
ción geotérmica para la Piscina Municipal Cubierta Bur-
riana (Castellón)”, presentado por ITECON INGENIERÍA 
Y CONSTRUCCIÓN, SL, con un presupuesto base de 
licitación de 277.851,16 euros, que incorpora el cor-
respondiente estudio de seguridad y salud y estudio de 
gestión de residuos. Las obras serán cofinanciadas por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco 
del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible .

La Junta de Gobierno Local acuerda ordenar a \ M.B.B.R. 
que, dentro de plazo de un mes, proceda a ejecutar los 
trabajos consistentes en la limpieza inmediata de toda 
la parcela, con especial incidencia en las partes que 
lindan con vía pública, y posterior retirada de restos a 
vertedero, en el inmueble sito en Cr Serratella 107, al 
objeto de restablecer las debidas condiciones de segu-
ridad, salubridad y ornato público del mismo. También 
advertirle que el incumplimiento de lo ordenado en el 
dispositivo primero dará lugar a la ejecución subsidia-
ria de los referidos trabajos a su costa, de conformidad 
con la legislación actual. 

La JGL acuerda ordenar a Dª L.A.R. que, dentro de plazo 
de un mes, computado a partir del día siguiente hábil al 
de recepción del presente acuerdo, proceda a ejecutar 
los trabajos consistentes en la limpieza inmediata de 
toda la parcela, con especial incidencia en las partes 
que lindan con vía pública, y posterior retirada de res-
tos a vertedero, en el inmueble sito en Cm Hondo 51, al 
objeto de restablecer las debidas condiciones de segu-
ridad, funcionalidad y habitabilidad del mismo. También 
advertirle que el incumplimiento de lo ordenado en el 
dispositivo primero dará lugar a la ejecución subsidia-
ria de los referidos trabajos a su costa, de conformidad 
con la legislación actual. 

La Junta de Gobierno Local acuerda imponer a Dª 
A.M.R.C. y a D J.M.G., la segunda multa coercitiva por 
importe único de 1.120 euros, por incumplimiento de 
la orden dictada por acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local por el que se ordenaba la ejecución de los traba-
jos necesarios para restablecer las debidas condiciones 
de seguridad, salubridad y ornato público consisten-
tes en la limpieza de las parcelas así como posterior 
traslado de los restos al vertedero, en Pd Poligono 54 
Parcela 3 y Ctra Villarreal 68. También comunicarles 
que, mientras persista el incumplimiento de la orden 
de ejecución, se seguirán imponiendo multas del mis-
mo importe por periodos de un mes, con un máximo de 
diez, y transcurrido el plazo de cumplimiento volunta-
rio derivado de la última multa coercitiva impuesta, el 
Ayuntamiento procederá a ejecutar subsidiariamente 
los trabajos ordenados. 

La JGL acuerda imponer a la mercantil AGUILAR UR-
BANA S.L., la séptima multa coercitiva por importe 
único de 1.480 euros, por incumplimiento de la orden 
de ejecución dictada por la Junta de Gobierno Local, de 
los trabajos necesarios para el restablecimiento de las 
debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato 
público de la parcela sita en Av Vicente Cañada Blanch 
100, consistentes en limpieza inmediata de la parcela 
y posterior retirada de restos a vertedero, así como 
vallado fijo y estable de la misma. También comuni-
car a la mercantil interesada que, mientras persista el 
incumplimiento de la orden de ejecución, se seguirán 
imponiendo multas 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 Junta de Gobierno Local acuerda autorizar a Dª 
S.A.R. y a D E.L.P., la modificación contemplada en el 
Proyecto básico y de ejecución, con visado CTAC y, 
que tiene por objeto el incremento del presupuesto de 
ejecución material de las obras, pasando de 170.290 
euros a 210.290 euros, en relación a la construcción 
de vivienda unifamiliar adosada en Avenida de París, 24 
C, advirtiendo que  se dan por reproducidas y, por con-
siguiente, deberán dar cumplimiento a las condiciones 
particulares fijadas. 

La JGL acuerda conceder a Dª L.A.R., licencia de parce-
lación para segregar la parcela sita en el camí Fondo y 
calle Sin Nombre, correspondiente a la parcela A-2.2 
de la finca de resultado 2 de la Manzana 6 del Proyecto 
de Reparcelación de la Unidad de Ejecución A10 com-
pleta, A15 resto sin desarrollar y A13 en parte, del Plan 
General, con una superficie de 694,37 m², en las par-
celas finales A-2.1 y A-2.2, de 350,11 m² y 344,26 m², 
respectivamente. 

La Junta de Gobierno Local acuerda conceder a la mer-
cantil JOCKEY GESTIÓN E INVERSIÓN S.L., la licencia de 
obras solicitada para intervención para rehabilitación 
y ampliación de edificio para 5 viviendas en Carrer La 
Carrera 43, según proyecto presentado, que se entien-
de otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjui-
cio del de tercero, y que  deberá cumplir las condiciones 
particulares establecidas.  

La JGL acuerda conceder a Dª G.A.R. la licencia de obras 
solicitada para construcción de vivienda unifamiliar 
aislada con piscina en Avenida Cañada Blanch esquina 
Calle Cullera 12, según proyecto visado CTAC, que se 
entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio del de tercero, y advirtiendo que deberá cum-
plir con las  condiciones particulares establecidas. 

La Junta de Gobierno Local acuerda conceder al Obis-
pado De Segorbe-Castellon la licencia de obras solici-
tada para adecuación de cubierta del Campanario de la 
Iglesia Parroquial de El Salvador, según proyecto básico 
y de ejecución visado CTAC, que se entiende otorgada 
salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de ter-
cero, y advirtiendo que, sin perjuicio de dar cumplimi-
ento a las condiciones señaladas en la Resolución de la 
Direcció General de Cultura i Patrimoni, deberá cumplir 
con las   condiciones particulares fijadas. 

La JGL se da por enterada de la sentencia dictada por 
el Tribunal de Justicia de la Comunitat Valenciana, cuyo 
fallo desestima el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto contra acuerdo del Ayuntamiento de apro-
bación PRI A-11, por la representación procesal  de Dª 
D.F:M., Dª C.C.P, M.C. T.L., D V.J.R.T., D V.G.P., D. J.V.S., Dª 
M.C.C.y Dª M.M.A.A..Asimismo, se imponen las costas a 
la parte actora, en la forma prevista en el Fundamento 
Sexto de la resolución.

La Junta de Gobierno Local  da por enterada de las declaracio-
nes responsables para la ejecución de las obras: 5781/2022, 
7924/2022, 9029/2022, 9033/2022, 9034/2022, 
9158/2022, 9291/2022, 9310/2022 y 9709/2022.

La JGL acuerda adjudicar a la mercantil AGLOMERA-
DOS LOS SERRANOS SAU, como empresa licitadora 
a cuyo favor ha recaído la propuesta de adjudicación 
por ser la candidata con mejor puntuación una vez 
aplicados los criterios de reparto de lotes del pliego 
regulador, el contrato de obras de “Pavimentación de 
caminos agrícolas. Camí Masquemado, Camí la Pe-
drera y Camí Alqueries del Ferrer en Burriana” (Lote 
1 - PM 5/22-Expte. 5857/2022), por un importe de 
158.713,99 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución 
de 25 días; con sujeción a las condiciones del pliego y 
demás circunstancias fijadas en la oferta. También 
acuerda autorizar y disponer del gasto  con cargo al 
vigente Presupuesto municipal para el ejercicio 2022. 

PLENARIS I JUNTES

30 |  31



La Junta de Gobierno Local acuerda adjudicar a la 
mercantil BECSA, SA, como empresa licitadora a cuyo 
favor ha recaído la propuesta de adjudicación por ser 
la candidata con mejor puntuación, el contrato de 
obras de “Pavimentación de los caminos Serratella y 
Vell de València en Burriana” (Lote 2 - PM 6/22-Exp-
te. 5857/2022), por un importe de  177.539,05 euros 
(IVA incluido) y un plazo de ejecución de 25 días; con 
sujeción a las condiciones del pliego y demás circuns-
tancias fijadas en la oferta. También acuerda autorizar 
y disponer del gasto con cargo al vigente Presupuesto 
municipal para el ejercicio 2022. 

La JGL acuerda adjudicar a la mercantil PAVASAL EM-
PRESA CONSTRUCTORA, SA, como empresa licitadora 
a cuyo favor ha recaído la propuesta de adjudicación 
por ser la candidata con mejor puntuación, el contrato 
de obras de “Reparación del pavimento de 3 tramos 
del Camí Llombai y otros viales de Burriana” (Lote 
3 - PM 7/22-Expte. 5857/2022), por un importe de 
218.791,87 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecu-
ción de 2,5 meses, con sujeción a las condiciones del 
pliego y demás circunstancias fijadas en la oferta; te-
niendo en cuenta que, de acuerdo con lo previsto  en la 
estipulación VI del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, se suspenderá el inicio de las obras hasta 
que no se disponga de la autorización de ocupación de 
la vía pecuaria n.º 1 denominada “Colada del camino 
de Carnicer y Caminás” por parte de la Conselleria de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática 
y Transición Ecológica. También acuerda autorizar y 
disponer del gasto con cargo al vigente Presupuesto 
municipal para el ejercicio 2022. 

La Junta de Gobierno Local acuerda prorrogar el contra-
to del servicio de ambulancias para eventos taurinos, 
sociales, culturales o deportivos organizados o con 
participación del Ayuntamiento, que se realicen en el 
término municipal, adjudicado a la empresa AMBU-
LANCIAS CSA SL, hasta la formalización del nuevo con-
trato, cuya previsión es de un mes, en las mismas con-
diciones previstas en el contrato formalizado el 31 de 
agosto de 2018. También acuerda autorizar y disponer 
del gasto  de 3.325 €euros IVA al 0%, correspondiente 
al periodo del mes de octubre de 2022 con cargo al 
vigente Presupuesto municipal para el ejercicio 2022.

La JGL acuerda ejecutar la resolución nº 800/2022 de 1 
de julio de 2022, del recurso número 506/2022 C. Va-
lenciana 127/2022 del Tribunal Administrativo Central 
de Recursos Contractuales, en el sentido de proceder 
a la anulación del procedimiento de licitación y levantar 
la suspensión del procedimiento.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 29-09-2022
La Junta de Gobierno Local acuerda Adherirse al acuer-
do marco de suministro de energía eléctrica a licitar por 
la central de compras de la Diputación Provincial.

La JGL acuerda Prorrogar la póliza de daños en edi-
ficios, instalaciones, maquinaria, herramientas y 
equipos (continente y contenido), (Lote 1) adjudicado 
a AXA Seguros Generales, SA de Seguros y Reasegu-
ros, hasta el 12 de octubre de 2023, en las mismas 
condiciones que en el contrato suscrito en fecha 11 
de octubre de 2019, incluidas las modificaciones, por 
una prima anual de 26.845,57 euros, sin perjuicio de 
la actualización que proceda. Igualmente, prorrogar 
la póliza colectiva de vida para el personal al servicio 
del Ayuntamiento y Corporación municipal (Lote 2), 
adjudicado a ZURICH VIDA, Compañía de Seguros y 
Reaseguros, hasta el 12 de octubre de 2023, en las 
mismas condiciones que en el contrato suscrito en 
fecha 11 de octubre de 2019, incorporadas las altas y 
bajas de personal, por una prima anual de 11.635,14 
euros, sin perjuicio de la actualización que proceda. 
También prorrogar el contrato de las pólizas colecti-
va de accidentes (Lote 3) adjudicadas a VIDA CAIXA, 
SAU Seguros y Reaseguros, hasta el 12 de octubre de 
2023, en las mismas condiciones que el suscrito en 
fecha 11 de octubre de 2019. 

La Junta de Gobierno Local acuerda aprobar el expedi-
ente para la contratación del suministro e instalación 
de luminarias led en diversas instalaciones deportivas 
municipales, todo ello enmarcado dentro de la estrate-
gia de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI), (4 lotes), 
así como los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de 
Cláusulas Administrativas Particulares,y por un impor-
te de 100.000 euros IVA incluido. También acuerda la 
apertura del procedimiento abierto simplificado, con 
varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria, 
el gasto de 100.000 euros con cargo al vigente presu-
puesto municipal, y publicar el anuncio de licitación en 
el perfil de contratante. 

La JGL acuerda aprobar la certificación final de obra del 
contrato “Reforma en edificio del antiguo ambulatorio 
para la relocalización y concentración de los servicios 
sociales y CAISS, cofinanciado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional en el marco del Programa operati-
vo de crecimiento sostenible 2014-2020”, suscrita en 
fecha 22 de julio de 2022 por el contratista y la direc-
ción facultativa de la obra.

La Junta de Gobierno Local acuerda aprobar la certi-
ficación final del contrato de obras de “Urbanización 
vial servicio CEIP José Iturbi”, suscrita en fecha 25 de 
agosto de 2022, en la que se aprecia un exceso líquido 
de importe de obra de 10.770,50 euros (IVA incluido). 
También, disponer el gasto con cargo al vigente presu-
puesto municipal para el ejercicio 2022. 

La JGL acuerda proceder al archivo del expediente in-
coado a la mercantil SKY CIM SPAIN SL, en calidad de 
propietaria del inmueble situado en C/ Jeroni Guitard y 
C/ Josep Polo de Bernabé, al haberse restablecido las 
debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato 
público del mismo, a tenor del informe emitido por el 
Arquitecto Técnico municipal. 

La Junta de Gobierno Local acuerda imponer a la mer-
cantil CRITERIA CAIXAHOLDING SA, la tercera multa 
coercitiva por importe de 400 euros, por incumplimi-
ento 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 or-
nato público consistentes en la limpieza y vallado de 
la parcela así como posterior traslado de los restos al 
vertedero, en C/ Atenas 5. También, comunicarle que, 
mientras persista el incumplimiento de la orden de 
ejecución, se seguirán imponiendo multas del mismo 
importe por periodos de un mes, con un máximo de 
diez, y transcurrido el plazo de cumplimiento volunta-
rio derivado de la última multa coercitiva impuesta, el 
Ayuntamiento procederá a ejecutar subsidiariamente 
los trabajos ordenados.

La JGL acuerda imponer a los Herederos de Dª P.A.M.la 
cuarta multa coercitiva por importe único de 175 eu-
ros, por incumplimiento de la orden de ejecución dic-
tada por dictada por la 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 limpieza, salubridad y ornato público 
consistentes en la limpieza y vallado de la parcela así 
como posterior traslado de los restos al vertedero, en 
C/ Serratella 116 (C/ Enric Granados, esquina con C/ 
Joan Reus, esquina con C/ Alqueries). También, comu-
nicarles que, mientras persista el incumplimiento de 
la orden de ejecución, se seguirán imponiendo multas 
del mismo importe por periodos de un mes, con un 
máximo de diez, y transcurrido el plazo de cumplimi-
ento voluntario derivado de la última multa coercitiva 
impuesta, el Ayuntamiento procederá a ejecutar sub-
sidiariamente los trabajos ordenados.

La Junta de Gobierno Local acuerda conceder prórroga 
de 9 meses para finalización de las obras concedidas 
de construcción de vivienda en C/ Madrid 5. 

La JGL acuerda conceder a D J.J.S.A., una nueva prórroga 
de 9 meses para la finalización de las obras de rehabi-

litación de vivienda unifamiliar entre medianeras sita 
en Cr Nuestra Señora de la Merced 8, en relación a la 
licencia de obras concedida por la Junta de Gobierno 
Local en fecha 15 de marzo de 2018.

La Junta de Gobierno Local acuerda conceder a D A.H.S., 
la licencia de obras solicitada para vallado parcial de 
parcela en Cr Lleida 45-47, que se entiende otorgada 
salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de ter-
cero, y que se otorga con las condiciones particulares 
fijadas. 

La JGL acuerda conceder a la mercantil NEDGIA CEGAS 
S.A., la licencia de obras solicitada para para la realiza-
ción de una zanja en vía pública para el suministro de 
gas natural en inmueble sito en Cami Artana 68, que se 
entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio del de tercero, y que se otorga con las condici-
ones particulares establecidas. 

La Junta de Gobierno Local acuerda conceder a la mer-
cantil lNEDGIA CEGAS S.A, la licencia de obras solicitada 
para para la realización de una zanja en vía pública para 
el suministro de gas natural en inmueble sito en C/ Vi-
cent Enrique i Tarancon 14, que se entiende otorgada 
salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de ter-
cero, y que se otorga con las condiciones particulares 
establecidas. 

La JGL acuerda conceder a D F.A.G., la licencia de obras 
solicitada para vivienda unifamiliar aislada con piscina 
en Travesía Xipre 4, según proyecto básico presentado 
en fecha 5 de julio de 2022, que se entiende otorgada 
salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de ter-
cero, y que deberá cumplir con las condiciones particu-
lares establecidas. 

La Junta de Gobierno Local acuerda conceder a D S.A.S. 
y a Dª L.A.C., la licencia de obras solicitada para cons-
trucción de vivienda unifamiliar adosada con piscina 
en C/ Andén 13, según proyecto visado CTAC, que se 
entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio del de tercero, y que deberá cumplir con las 
condiciones particulares establecidas. 

La JGL acuerda conceder a Dª M.B.R.E., la licencia de 
obras solicitada para sustitución puerta y ventana en 
inmueble sito en Camí La Cossa - Polígono 10 Parcela 
3, que se entiende otorgada salvo el derecho de propi-
edad y sin perjuicio del de tercero, y que se otorga con 
las condiciones particulares establecidas. 

La Junta de Gobierno se da por enterada de las decla-
raciones responsables para la ejecución de las obras: 
7926/2022, 8521/2022, 8861/2022, 9090/2022, 
9577/2022, 9598/2022, 9795/2022, 9874/2022, 
9876/2022, 10055/2022, 10070/2022, 10072/2022 
y 10200/2022. 

La JGL acuerda declarar desierta la licitación convocada 
para la adjudicación del contrato de obras “Mejora, mo-
dernización y dotación de infraestructuras y servicios 
en el área industrial C2-3 (Borriana). 2022”, en el marco 
del Programa Mejoras Infraestructuras Parques Em-
presariales-Anual 2022 subvencionado por el Institu-
to Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), 
toda vez que no se ha presentado ninguna oferta.

La Junta de Gobierno Local acuerda aprobar el expedi-
ente para la contratación del servicio de mantenimi-
ento de la Jardinería municipal y los pliegos de Pres-
cripciones Técnicas y de Clausulas Administrativas 
Particulares, por un presupuesto máximo anual de 
764.772,84 euros IVA incluido. También autorizar el 
gasto de 63.731,07 euros IVA incluido, correspondien-
te al mes de diciembre de 2022 con cargo a la aplica-
ción presupuestaria con cargo al vigente presupuesto 
municipal para el ejercicio 2022., y ublicar el anuncio de 
licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
y en el perfil de contratante.
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BORRIANA·ALQUERIES SANTA BÀRBARA
7.30 .........................................................................................11.30
NOMÉS DIMARTS DIA DE MERCAT

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
OCTUBRE 2022

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
NOVEMBRE  2022

Almela Castillo
C/ del Raval 36 ......................................2, 13, 24  
Beltrán Martinavarro
Av. de Llombai, 1 ...................................3, 14, 25
Doménech Font
C/ del Maestrat, 28 ..............................4, 15, 26
Gascó Musoles
Pl. de les Monges, 12 ..........................5, 16, 27
Lloris González
C/ del Barranquet, 25 .........................6, 17, 28 
Medina Badenes
C/ del Finello, 15 ...................................7, 18, 29
Moreno Tortosa
C/ de Sant Vicent, 6 .............................8, 19, 30
Muñoz Melchor
camí d’Onda, 41 ........................................... 9, 20
Peirats Santa Àgueda
C/ de la Tanda, 22 ..................................... 10, 21
Terrádez Navarro
C/ de Federico García Lorca, 19........... 11, 22
Vernia Sabater
C/ del Progrés, 17 ..................................1,12,23
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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 .......................620 06 92 06
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
Consultori Auxiliar del Grau, 
   C/ Mestre Rodrigo, 4  ..............964 46 34 00
En Cas d’Urgència Vital  ............964 46 34 05 
Consultori del Grau (sols estiu)....964 58 53 85

NAIXEMENTS

Pau Orosia Pallarés

Emma Pitarch Chordà

Pedro Rubio González

Ona Gonell Ferrer

Mateo Ania Lucas

DEFUNCIONS

MATRIMONIS

Pedro Arroyo Hidalgo i 
Paula Beltrán Marín

Raúl López López i 
Miriam García Fernández

Manuel Galí Traver i 
Cristina Maria Anghel

Oscar Sala Giménez i 
Vesela Ignatova Stoyanova

ISIDORO CARLOS ALAMILLA HIDALGO .....62
JOSÉ LUÍS CATALÁN SANZ ................................68
LUCÍA RODRIGO ALMELA ...................................18
DOMINGO HERVÁS ALARCÓN ........................ 97
MARIA TERESA CANTAVELLA SIMÓ .............72
FRANCISCO BLÁZQUEZ MORENO ................65
TOMÁS SERRANO SILES .................................... 70
ANTONIO GALLARDO CAZORLA ....................94
DAVID MARCO AGUILELLA ...............................90
VICENTE RUIZ LLOPIS ..........................................94
JUAN BAUTISTA ROS MARTÍNEZ ...................60
ROSA MARIA MUÑOZ BOBAIRA .....................81
GARDINA GEERTRUIDA KUIT ...........................88
ENRIC SAFONT MARTÍNEZ ...............................92
CARMEN PITARCH BELLMUNT .......................84
JOSÉ BRISACH SANCHIS ....................................85
JUAN TORRALBA PRADAS .................................48
VENTURA RODIEL PICAZO ................................86
BERNABÉ IZQUIERDO VICENTE .....................88
JOSEFA VICENTE CASTRO ................................. 79
ALFREDO ESTEBAN GIMENO  .........................90
ENRIQUE HUESO CLAUS ....................................94
EILISH IRIS GRAY ....................................................84
GLORIA REVERTER GUEROLA .........................91
MARIA MINERVA FRANCH CORNEJO .........49
ISABEL PIQUER SALES ........................................96
LOURDES DALUZ AMAYO ...................................56

INFORMACIÓ MUNICIPAL 



L’alcaldessa de Borriana, Maria Josep 
Safont, i el regidor de Gent Gran, Hi-
lario Usó, han volgut estar presents 

en l’homenatge i la felicitació especial 

Borriana homenatja 
Victòria Escoín Monfort i Rosa Muñoz Bodí 

pel seu centenari

que s’ha brindat aquest matí a Victòria 
Escoín Monfort i Rosa Muñoz Bodí, veï-
nes de Borriana que se sumen a la llista 
de persones centenàries a la ciutat.

la representació municipal s’ha despla-
çat fins a la residència per a persones 
majors dependents per a entregar a 
Victòria i a Rosa una placa commemo-
rativa i un ram de flors davant la pre-
sència dels seus familiars, i també dels 
companys i companyes residents del 
centre i el personal de la residència.

A més, i com ja és tradició amb les 
persones centenàries de la residèn-
cia, se’ls ha regalat un pastís amb ci-
ris lluminosos i tots els presents els 
han cantat la cançó d’aniversari, per a 
posteriorment brindar amb cava.

L’alcaldessa ha volgut felicitar Victò-
ria i Rosa pels seus 100 anys i les ha 
animades a “seguir endavant i complir 
més anys acompanyades pels seus i 
amb els serveis i cures que els presta 
una de les residències millor conside-
rades en l’àmbit autonòmic, com és la 
de Borriana”. 

CENTENARI
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