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‘Borriana, una mar de 
possibilitats’ amb agenda 

els 365 dies de l'any, 
l'aposta en FITUR 2023

Una àmplia programació cultural, esportiva, gastronòmica, 
de festivals, de festes i d'oci per a cada dia de l'any que es 

complementa amb els atractius turístics naturals

La delegació de Borriana present en 
Fitur 2023 formada per la regidora 
de Turisme, Sara Molina; l'edil de 

Cultura, Vicent Granel, i el d'Esports i 
zona Marítima, Vicent Aparisi, van es-
tar els dies 18 i 19 de gener promo-
cionant els atractius de la ciutat en el 

recinte d'Ifema a Madrid en una nova 
edició de la Fira Internacional de Turis-
me, a la qual se li va sumar dijous 19 la 
reina fallera, Sílvia Navarro.

En la presentació de les propostes 
de Borriana, tant Molina com Granel i 
Aparisi van posar en valor l'oferta que 

 



engloba “Borriana una mar de possi-
bilitats”, que abasta tant el nivell cul-
tural com esportiu, gastronòmic, de 
celebracions de festes i tradicions, de 
festivals musicals i d'arts i també d'oci.

“Una àmplia i diversa oferta que se 
suma i es complementa amb els atrac-
tius naturals de la seua aroma i llum, 
de sol i platja i paratges, i també del 
patrimoni històric modernista, medie-
val, amb les troballes descobertes re-
centment d’època preromana, romana 
i medieval, en un entorn citrícola, per a 
poder vore’l, sentir-lo, olorar-lo i gau-
dir-ne tot l'any”, han assegurat.

La delegació de Borriana present en 
Fitur va promocionar els atractius de 
la capital de la Plana Baixa en el re-
cinte d’Ifema a Madrid, amb l'objectiu 
de donar a conéixer al major nombre 
possible de persones “la nostra oferta 
turística basada en una mar de possi-
bilitats durant tot l'any”.

“Oferim –han indicat– un lloc en què 
tots els caps de setmana de l'any, fins 
i tot entre setmana, hi ha alguna cosa 
interessant a fer. Un destí cultural en 
què veïns i visitants poden trobar cada 
cap de setmana alguna proposta esti-
mulant”.

L'aposta del municipi enguany, segons 
ha destacat Sara Molina, “se centra en 
les nombroses possibilitats que ofereix 
Borriana amb una completa agenda els 
365 dies de l'any, tant cultural com es-
portiva, gastronòmica, de festes i tra-
dicions, de festivals i d'oci”. Una oferta 
que se suma i es complementa amb 
“els atractius naturals i patrimonials. 
En definitiva, uns encants representa-
tius que suposen un impuls més tant 
per al turisme com per a la dinamitza-
ció cultural o econòmica de la nostra 
ciutat”.

Una oferta en què estan presents el 
patrimoni cultural, les platges, les fa-
lles, les festes tradicionals, l'oferta 
esportiva, la gastronomia, les possi-
bilitats d'oci, la música, els esdeve-
niments esportius de nivell i els seus 
considerables recursos naturals re-
partits pel conjunt del terme municipal 
i que incorpora a més “el patrimoni ru-
ral amb alqueries envoltades de camps 
de tarongers”.

Entre els diferents actes de l'agenda 
d'enguany, Sara Molina ha destacat la 
celebració a finals d'abril de la primera 
Fira Modernista de Borriana, amb la 
qual es pretén donar a conéixer i pro-
mocionar el moviment artístic i cultural 
del Modernisme a Borriana i convertir 
la ciutat en referent d'aquest movi-
ment.

També ha repassat altres propostes 
com les festes tradicionals de Sant 
Antoni, Sant Blai i la Misericòrdia; les 
Falles, les Creus de Maig i la Batalla 
de Flors, la Volta a les Ermites, el fes-
tival de l'estiu per excel·lència, l'Arenal 
Sound, i l'oferta pròpia d'un comerç 
local de proximitat i de gastronomia 
pròpia de qualitat, entre d’altres.

Entre l'oferta cultural, Granel ha posat 
en valor els més prestigiosos esde-
veniments culturals gratuïts del mu-

nicipi al voltant de la música i les arts, 
els minifestivals emac., Maig di Gras, 
El Cuc Teatre Infantil, La Llum i Sons 
Flamencs, a més d'actuacions, espec-
tacles, exposicions d'alt nivell i cicles 
culturals com A la Fresqueta, a l'estiu.

Aparisi, per part seua, ha posat l'ac-
cent en els grans esdeveniments es-
portius que acollirà la ciutat enguany, 
com ara la Vuelta Ciclista a Espanya i 
la Volta Ciclista a la Comunitat Valen-
ciana, però sense deixar de citar altres 
esdeveniments esportius com l’Infinitri 
Triatló Festival, la Marxa Cicloesportiva 
YouCanBurriana ChallengeBike de Vent 
i Ales, campionats en pista de ciclisme, 
de futbol base, de futnet o de pàdel, 
així com la pràctica i l’aprenentatge 
d'esports nàutics a l’Escola de la Mar 
com ara vela, caiac polo, surf i un llarg 
etcètera. 

FITUR
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Al voltant de 1.000 persones participen 
en la XXIII edició de la Volta a les ermites

La tradicional Volta a les ermites 
de Borriana ha tornat a demos-
trar la devoció que els veïns i 

veïnes de la ciutat tenen per aques-
ta cita, ja que, segons l'organització, 
després del recompte d'inscripcions 
i el repartiment de samarretes, prop 
de 1000 persones es van donar cita el 
diumenge 29 de gener per a prendre 
part en l'eixida.

La ruta de les ermites és una inicia-
tiva cultural i esportiva que cada any 
organitza la falla Don Bosco amb la 
col·laboració de l'Ajuntament de Borri-
ana. Cap a les les vuit del matí, es van 
concentrat la majoria de les persones 
participants a les portes del casal de 
la falla amb la samarreta commemo-
rativa de l'edició i la credencial, on es 
va oferir un desdejuni a les persones 
inscrites.

Poc després, a les 8.30h, es va iniciar 
la caminada amb l'alcaldessa de Bor-
riana al capdavant amb la regidora de 
Festes, Lluïsa Monferrer, les reines fa-
lleres de la ciutat, Sílvia Navarro i Maria 
Olivas, i nombrosos representants de 
la corporació municipal i de la falla Don 
Bosco.

La Policia Local de Borriana, amb Pro-
tecció Civil i les persones voluntàries 
de l'organització, van vigilar durant tot 
el recorregut el desenvolupament de 
la prova i en van garantir la seguretat 

perquè la ruta discorreguera d'acord 
amb el que s’havia planificat.

L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep 
Safont, poc abans d'iniciar el recorre-
gut va destacar que la Volta a les er-
mites s'ha convertit en “un referent, 
una cita pràcticament ineludible per 
als borrianencs i les borrianenques” i 
va manifestar que després de més de 
dos dècades “està molt consolidada 
en la capital de la Plana Baixa i s'ha 
convertit en referent i en motiu d'ins-
piració per a altres activitats d'aquest 
tipus que en els últims anys han sorgit 
en localitats veïnes”.

També va mostrar la seua satisfac-
ció per l'elevada participació “en una 
activitat que combina perfectament 
l'exercici físic i els hàbits de vida sa-
ludable amb el coneixement del nos-
tre patrimoni rural repartit pel terme 
municipal. Activitat en la qual l'Ajun-
tament sempre col·labora i fa tots els 
possibles per a facilitar-ne l’organit-
zació”.

Safont va subratllar la importància de 
la Volta a les ermites en “la promoció i 
posada en valor del patrimoni cultural 
de Borriana a partir de la creació d'un 
circuit que enllaça les 6 ermites del 
terme municipal”, i va recordar que està 
declarada itinerari d'interès turístic lo-
cal de la Comunitat Valenciana.

TRAJECTE
Ja des de l’inici, i després d'un complet 
desdejuni amb xocolate i fartons, cen-
tenars de persones van poder gaudir 
de la ruta al ritme amb què es recorre la 
Volta a les ermites, amb un total de 25 
quilòmetres de trajecte entre camins 
de tarongers i la mar, que permet re-
córrer el patrimoni cultural de Borriana 
i el seu entorn natural, en un circuit que 
agrupa les 6 ermites disperses pel ter-
me municipal. 

VOLTA A LES ERMITES



El govern municipal adjudica les obres 
de remodelació de l’avinguda de la 

Mediterrània
Per 2.157.476 euros a la UTE constituïda per Aglomerados los Serranos SA i Gimecons 

Construcciones y Contratas SL

Reordenarà el vial amb un carril de ciclovianants i noves canalitzacions d'aigua potable i 
bombaments per a l'evacuació d'aigües residuals i pluvials

La Junta de Govern Local de Borria-
na ha adjudicat per 2.157.476,49 
euros el contracte d'obres de la 

remodelació del vial de l'avinguda de la 
Mediterrània a la Unió Temporal d'Em-
preses constituïda per Aglomerados 
los Serranos SA i Gimecons Construc-
ciones y Contratas SL com a licitado-
ra amb major puntuació, segons ha 
anunciat l'alcaldessa de Borriana, Ma-
ria Josep Safont.

Amb un termini d'execució de 8 me-
sos, la remodelació de l'avinguda 
Mediterrània té com a finalitat, ha 
explicat Safont, la reordenació del 
vial amb la construcció d'un carril 
de ciclovianants el traçat del qual 
discorrerà per la banda de la mar, i 
també amb la col·locació de noves 
canonades d'aigua potable i la instal-
lació de noves canalitzacions i bom-
baments per a l'evacuació d'aigües 
residuals i pluvials, així com la repa-
vimentació del vial i el recobriment 
de les voreres.

Una actuació que, segons l'alcaldessa, 
“millorarà considerablement els ser-
veis de la zona i suposaran un alleuja-
ment de cara a les pluges i possibles 
inundacions, amb l'augment del sis-
tema de drenatge i la capacitat de re-
collida d'aigua pluvial, a fi de tractar de 
mitigar les inundacions provocades per 
les fortes pluges”.

Precisament, ha indicat Safont, la pro-
posta actual d'obres ha afegit més d'un 
milió d'euros respecte als avantprojec-
tes anteriors de 2017, per a millorar 
la xarxa de sanejament i pluvials, els 
bombaments, als quals s'afig un altre 
bombament, la il·luminació i s'aprofita 
per a pavimentar tota l'avinguda de la 
Mediterrània.

El termini d'execució de les actuacions 
del projecte és de 8 mesos des de la 
signatura de l'Acta de Comprovació 
de Replanteig i, una camí completat, 
ha manifestat l'alcaldessa, “permetrà 
tancar l'anell ciclopeatonal de la salut 

entre la ciutat i la zona marítima”, ha 
manifestat Safont.

Aquesta actuació és la primera fase de 
les obres que abasta el tram entre la 
carretera del Port i el carrer Joan Carles 
I, en què no hi ha afecció amb la zona 
del Domini Públic Marítimoterrestre, 
mentre que el segon tram, ha aclarit 
l'alcaldessa, “no es podrà realitzar fins 
que no es tinguen tots els permisos de 
Costes”.

Per part seua, el regidor d'Urbanisme 
i Sostenibilitat Mediambiental, Bruno 
Arnandis, ha ressaltat que la construc-
ció d'aquest carril bici suposarà “amplis 
beneficis quant a mobilitat i seguretat 
ciutadana, i evitarem la demora en 
l'execució de les obres en la zona on es 
necessitaria autorització o concessió 
de Costes”, ha afegit.

Amb aquestes obres, ha manifestat, 
Borriana gaudirà d'una nova secció 
viària amb una vorera de 4 metres 
d'ample a la qual se li adossa una línia 
d'aparcaments de 2,2 metres d'ample.

La calçada amb 2 carrils de circulació, 
de 3,25 metres cadascun, separarà 
l'espai reservat per a vianants i bicicle-
tes. El projecte contempla la col·locació 
d'una canonada d'impulsió d'aigua po-
table de polietilè que substituirà l'actu-
al de fibrociment.

També contempla noves canalitzaci-
ons i bombaments per a l'evacuació 
d'aigües residuals i pluvials que su-
posaran una millora de cara a les plu-
ges i possibles inundacions. A més, es 
col·locaran bancs, papereres, nou en-
llumenat i s'està estudiant l'emplaça-
ment d'arbres després de la petició del 
veïnat. 

ZONA MARÍTIMA
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Les persones guanyadores del segon 
sorteig de la campanya ‘A Borriana, Nadal 
i Reis tenen premi’ se’n van de compres 

amb 1.000 euros cadascuna
Berta Casanova Peixó, Fernando Segarra Taus i Maria Muñoz Martínez van fer efectiu el seu 

premi dimarts de vesprada de compres per un gran nombre de comerços de la ciutat

Berta Casanova Peixó, Fernan-
do Segarra Taus i Maria Muñoz 
Martínez, les tres persones gua-

nyadores dels 3.000 euros del segon 
sorteig de la campanya “A Borriana, 
Nadal i Reis tenen premi”, promogut 
per l'Ajuntament de Borriana, van fer 
efectius els seus premis anant de com-
pres dimarts de vesprada per molts 
comerços de la ciutat acompanyats de 
les representants municipals.

Les tres persones agraciades en el sor-
teig, van ser rebudes en la casa consis-
torial per les regidores de Comerç, Sara 
Molina, i d'Hisenda, i després de do-
nar-los l'enhorabona, tots junts es van 
traslladar als comerços perquè cadascu-
na de les persones premiades es gastara 
els 1.000 euros en compres en almenys 
5 establiments del municipi amb un con-
sum mínim per local de 50 euros.

Aquesta iniciativa s'emmarca en la 
campanya promocional que amb el 
lema “A Borriana, Nadal i Reis tenen 
premi” realitza l'Ajuntament durant 
les festes de Nadal, dins del pla de 
dinamització dissenyat pel consistori 
“Borriana és mou al Nadal”, amb la col-
laboració de la Federació del Comerç 
local per a promocionar els comerços 
minoristes amb establiment obert al 
públic situats a la ciutat.

D'aquesta manera, l'Ajuntament ha 
repartit durant aquest Nadal un total 
6.000 euros en sis premis de 1.000 eu-
ros, a través de dos sortejos, per als qui 
hagen realitzat les seues compres en 
el comerç local de Borriana entre el 10 
de desembre de 2022 i el 5 de gener de 
2023, els dos inclusivament.

Els bitllets de Berta Casanova Peixó, 
Fernando Segarra Taus i Maria 

Muñoz Martínez van ser els agra-
ciats en el segon sorteig que es va 
realitzar dilluns passat 9 de gener, i 
corresponien als establiments Casa-
nova Men's Wear, Pieles Saimi i Lolín 
Peluquería.

En el primer sorteig, que es va realit-
zar el divendres 16 de desembre, les 

veïnes de Borriana afortunades gua-
nyadores dels 3.000 euros van ser 
Carmen López Pastor, Paquita Ferre-
ras i Montse Rojano Navarro, i els es-
tabliments locals que van distribuir els 
bitllets premiats van ser Pastisseria la 
Mercè, Pescateria Valero i Cafeteria el 
Passatge. 

COMERÇ



Una nova sentència judicial avala l'actuació 
de l'Ajuntament en el PAI Sant Gregori

La justícia ha tornat a donar suport 
a les actuacions de l'Ajuntament 
de Borriana en el projecte urba-

nístic de Sant Gregori. Amb aquesta ja 
són més d’una desena de sentències 
favorables que acumula el consistori 
en aquest particular viacrucis judicial 
a què està sotmès en el desenvolupa-
ment del PAI, els veredictes del qual no 
fan més que avalar i donar suport a les 
actuacions del consistori.

Aquesta última resolució fa referència 
a una sentència de data 21 de desem-
bre del jutjat contenciós-administratiu 
número 1 de Castelló que desestima 
els recursos de reposició interposats 
per diferents propietaris contra el de-
cret d'Alcaldia sobre el gir al cobrament 
de la quota d'urbanització núm. 3, que 
resol amb la consegüent declaració de 
conformitat a dret de la resolució ad-
ministrativa impugnada.

Segons han valorat des del govern 
municipal, aquesta nova sentència “és 
la primera que tracta directament so-
bre les obres en si mateixes”, atès que 
les anteriors eren relatives a tràmits 
administratius, projectes, etc., la qual 
cosa, a judici seu, “legitima el procedi-
ment que s'està seguint per al gir de 
les quotes” i, a més, “ratifica el que ja 
diuen diferents jutjats sobre la validesa 
de l'assistència tècnica proposada per 
la urbanitzadora, tal com es va decidir 
al juny de 2006”.

Per a l'executiu local aquesta nova 
sentència judicial reprodueix un dels 
arguments de l'Ajuntament en relació 
a les discrepàncies de l'enginyer mu-
nicipal i, en aquest sentit, “legitima els 
informes externs reiterant el que de-
ien sentències anteriors, i reafirma que 
l'important dels informes és que són 
correctes i legals, independentment 
de qui els redacta”.

A més, expressament, la resolució 
també reitera que les argumentaci-
ons de l'Agència Valenciana Antifrau 
“no resulten rellevants”. Així mateix, 
han assegurat, “desmunta una de les 

consignes malintencionades esgrimi-
des per l'oposició contra els informes 
externs”, en referència a sentències 
del Suprem utilitzades en relació al 
fet que els procediments adminis-
tratius sancionadors siguen trami-
tats per funcionaris públics, perquè 
la sentència expressa que aquestes 
“tracten sobre assumptes diferents, 
concretament sobre la necessitat que 
els procediments administratius san-
cionadors siguen tramitats per funci-
onaris públics”.

De la mateixa manera, la sentència 
manifesta que les observacions efec-
tuades en l’informe de l'enginyer de 
camins municipal, i adoptades per la 
part recurrent, “no justifiquen en cap 
cas la no aprovació de la referida Quo-
ta d'Urbanització". També exposa que 
els informes de l'enginyer municipal 
“només han de centrar-se en si les 
obres estan executades i el percentat-
ge d'execució, sense més valoracions”. 

Pel que fa a si el criteri jurídic finalment 
adoptat per l'Ajuntament, basat en in-
formes jurídics externs, s'ajustava o no 
a la legalitat, la sentència afirma que 
“…la veritat és que no s'aprecia que la 
solució finalment adoptada per l'Ajun-
tament incórrega en les infraccions 
de fons o de manera que denuncia la 
part recurrent. Tampoc la part actora 
ha citat cap precepte que proscriga la 
possibilitat de sol·licitar informe jurídic 
extern a la corporació municipal”.

D'altra banda, contínua la sentència ju-
dicial, “…no és cert que tots els informes 
dels funcionaris consideren la resolució 

com l'única opció ajustada a la llei, així 
s'assenyala en l'informe de data 29 de 
setembre de 2017 de la cap de la Secció 
II i la secretària general de l'Ajuntament 
de Borriana el caràcter potestatiu de 
l'administració per a exercitar o no la 
resolució del contracte”.

La resolució del jutge conclou que la 
part demandant “...no ha acreditat 
prou la concurrència de les causes de 
nul·litat al·legades respecte de l'acte 
administratiu objecte de recurs con-
tenciós administratiu, per la qual cosa 
la sentència ha de ser desestimatòria”.

L'executiu municipal de Borriana ha 
mostrat la seua “satisfacció” per 
aquest nou dictamen judicial favora-
ble sobre el PAI, “suposa ja més de deu 
sentències favorables per part de di-
ferents jutjats en contraposició a cap 
sentència en contra, i novament es 
dona suport jurídicament, es legitima i 
es ratifiquen les decisions i actuacions 
adoptades pel consistori en el projecte 
urbanístic”.

Sentències judicials que suposen que 
molts propietaris “a més dels costos 
judicials, han de pagar recàrrecs per 
haver seguit les línies marcades ma-
lintencionadament per algunes perso-
nes amb uns certs interessos que han 
qüestionat constantment totes les 
actuacions per a paralitzar el projecte”.

Finalment, l'executiu local ha recordat 
que fins ara ja hi ha hagut 4 assesso-
ries externes diferents els informes de 
les quals, tots, han constatat i acredi-
tat la marxa de les obres, el procés i el 
desenvolupament del PAI. 

PAI SANT GREGORI
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L'Ajuntament suma 12.000 euros més 
per a l'insectari del municipi en la batalla 

biològica contra el cotonet
La Cooperativa Agrícola Sant Josep és l'encarregada de dur a terme el manteniment amb 

l'ajuda del consistori

El consistori va ajudar amb 15.000 euros l'any passat en la construcció de l'insectari actual

L'Ajuntament ha apostat un any 
més per la lluita biològica per a 
combatre una de les plagues més 

importants que ha afectat la citricul-
tura valenciana, especialment a la co-
marca de la Plana, com és el cotonet 
de Sud-àfrica, segons ha destacat l'edil 
d'Agricultura, Vicent Granel.

Per a aquest fi, el consistori destina 
aquest any 12.000 euros per a ajudar 
en el manteniment d'un insectari que 
permetrà realitzar soltes de cryptolea-
mus, un insecte depredador del cotonet 
per a la pròxima campanya de floració 
de les taronges, entre altres insectes.

Després d'un any en funcionament, ja 
s'han realitzat les primeres soltes en 
els camps de tarongers del municipi. 
Vicent Granel ha visitat les instal·laci-
ons de l'insectari acompanyat pel di-
rector de la cooperativa, Juanvi Moros, 
i el tècnic Armando Albert, i ha explicat 
que és “necessari” el suport a aquestes 
iniciatives, i també que les administra-
cions públiques “donem el nostre su-
port econòmicament”.

“És el segon any que l'Ajuntament de 
Borriana col·labora en la construcció 
i manteniment de l'insectari. El pri-
mer any ho va fer amb una aportació 
de 15.000 euros i en aquesta segona 
edició torna a donar el seu suport amb 
12.000 euros, a fi que la batalla biolò-
gica siga el més completa possible per 
als tarongerars de Borriana”.

L'insectari consta de dos mòduls de 30 
metres quadrats preparats amb totes 
les mesures per a poder albergar i criar 
en concret el cryptoleamus en condici-
ons adequades.

L'acord entre el consistori i la coopera-
tiva té com a objectiu afavorir la lluita 

natural contra les plagues i, especial-
ment, contra el cotonet de Sud-àfrica. 
Granel ha agraït a la cooperativa la ins-
tal·lació i manteniment de l'insectari a 
Borriana i, per això, l'Ajuntament torna 
a donar suport a una mesura que pot 
ajudar l'agricultura en tot el terme mu-
nicipal de la nostra ciutat”.

Amb un any de funcionament, i amb 
l'experiència obtinguda, es preveu que 
el resultat final d’enguany vaja millo-
rant, i les tècniques en els insectaris 
també es perfeccionen per a obtindre 
el millor resultat possible.

Finalment, el responsable municipal 
d'agricultura ha recordat que la lluita 
contra el cotonet de Sud-àfrica “ha 
d'estar secundada per les adminis-
tracions municipals, les més pròximes 
als agricultors, encara que també han 
d'estar en la mateixa línia la Gene-
ralitat Valenciana i el Ministeri, que 
també han de proposar mesures per 
a pal·liar una plaga que no han creat 
els nostres llauradors, i que ens ha 
vingut de fora pels escassos controls 
de la fruita que existeixen en països 
tercers”. 

AGRICULTURA



El nou Consultori Mèdic del Port està 
previst en un edifici de dos plantes 

amb accés principal des del passeig de 
l'avinguda de la Mediterrània

El projecte del nou Consultori Mè-
dic del Port preveu la construc-
ció d'un edifici de dos plantes 

amb accés principal des del passeig 
de l'avinguda de la Mediterrània amb 
una superfície construïda total de 
650,97m² en la parcel·la rectangular 
de 1.942,55m² que es troba al costat 
de l'edifici de la confraria dels pesca-
dors, la cessió de la qual per part de la 
Generalitat encara està pendent.

El govern municipal de Borriana es va 
reunir amb veïns i veïnes del Port per 
a donar-los a conèixer l'avantprojec-
te del nou Consultori Mèdic del Port, i 
per aquest motiu es va comptar amb 
la participació de les redactores tèc-
niques de l'avantprojecte de la nova 
infraestructura sanitària.

En la trobada presidida per l'alcaldessa 
de Borriana, Maria Josep Safont, amb 
l'assistència de més de seixanta per-
sones i amb una àmplia representació 
del govern municipal, es va explicar 
el projecte bàsic, tot i aclarint que el 
consistori “encara està a l'espera de 
la cessió per part de la Generalitat” de 
la parcel·la rectangular amb una su-
perfície de 1.942,55m² que es troba 
al costat de l'edifici de la confraria de 
pescadors, i on es preveu situar el cen-
tre auxiliar mèdic de la zona marítima.

L'alcaldessa va mostrar el seu conven-
ciment que molt prompte l'Ajuntament 
rebrà la cessió per part de la Genera-
litat per a començar la construcció 
del nou edifici, i que el nou consultori 
“proporcionarà una gran comoditat als 
veïns i veïnes del Port”.

Així mateix, en la presentació amb els ve-
ïns i veïnes, va recordar que el pla funcio-
nal ja està redactat per l'Hospital la Plana 
i contempla tres consultes de medicina 
familiar i àrees de pediatria, extraccions, 
urgències i administració, amb la vista 
posada a dotar el Port d'una infraestruc-

tura sanitària “a l'altura de les necessi-
tats dels habitants de la zona”.

Respecte a les instal·lacions esporti-
ves i de jocs que en l'actualitat estan 
en la parcel·la on es preveu situar el nou 
edifici, Safont va assegurar que des del 
govern local, “estem ja estudiant i va-
lorant les possibles ubicacions per al 
trasllat a una zona pròxima”.

CARACTERÍSTIQUES
Segons van explicar les arquitectes 
autores del projecte, el nou immoble 
contempla un edifici de dos altures d'ús 
sanitari que potencia el caràcter d'edifici 
públic i li confereix una major visibilitat 
a escala urbana. Per a la redacció, han 
tingut en compte el programa funcional 
facilitat pel Servei d'Infraestructures de 
la Conselleria de Sanitat Universal i Sa-
lut Pública, el Pla General de Borriana i 
el Pla d’Usos dels Espais Portuaris.

Així mateix, van assenyalar que l'accés 
principal a l'edifici s'ha projectat des del 
passeig de l'avinguda de la Mediterrània 
i es planteja, a més, un accés secundari a 
l'edifici per la façana sud-est, connectat 
directament amb el PAC (punt d'aten-
ció continuada-urgències), mentre que 
l'àrea posterior vinculada a aquest accés 
es reserva per als vehicles d'assistència

Les arquitectes van exposar que la 
superfície construïda total de l'edifici 
serà de 650,97m² i es preveu que les 
dos plantes estiguen connectades per 
un nucli de comunicació vertical que 
consta d'escala i ascensor.

Respecte a la superfície construïda en 
la planta baixa van indicar que serà de 
394m², per a albergar una zona d’ús 
públic amb porxe d'accés principal al 
vestíbul, àrea de recepció amb dos des-
patxos, un de telefonia i un altre d'infor-
màtica, 1 consulta pediàtrica, 1 consulta 
d'infermeria pediàtrica, zona d'espera i 
punt d'atenció de continuada (urgènci-
es), sala d'extraccions i lavabos. També 
compta amb una zona d'ús restringit 
amb sala de reunions, magatzems, ves-
tuaris de personal i zona d'instal·lacions.

En planta primera, tal com van concre-
tar, en els 256m² de superfície constru-
ïda es contemplen 3 consultes de medi-
cina d'adults i 3 consultes d'infermeria, 
a més d'una zona d'espera i lavabos.

Encara que des del principi es van ba-
rallar tres opcions d'ubicació, Safont 
va reiterar que “estem a l'espera de la 
cessió del solar per part de la Genera-
litat per a confirmar en unes setmanes 
la ubicació definitiva”. 

NOU CONSULTORI DEL PORT
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Els Reis d'Orient arriben en barca i 
omplin la ciutat de màgia i d’il·lusió

Els Reis d’Orient a la ciutat. Mel-
cior, Gaspar i Baltasar van atracar 
la vesprada del 5 de gener al port 

de Borriana, on van desembarcara per 
la zona de la llotja, en el moll de càrre-
ga, amb els paquets de regals que arri-
ben amb el vaixell per a complir amb la 
il·lusió i els desitjos dels xiquets i xique-
tes borrianencs.

Després de la recepció i els treballs 
d'estiba, i a partir de les 18 hores, va 
començar la cavalcada de Reis, recu-
perant així la tradicional cavalcada que 
com a novetat enguany va comptar 
amb una zona sense estímuls sonors, 
en una àrea delimitada i senyalitzada, 
habilitada en l'avinguda Jaume I entre 
el magatzem de Via Pública i la roton-
da del camí de l'Eccehomo, perquè els 
xiquets i xiquetes amb trastorns de 
l'espectre autista (TEA) pogueren xalar 
també de la desfilada confortablement 
sense sorolls.

Quatre carrosses, ocupades pels tres 
Reis i el patge reial van endolcir els 
carrers amb el repartiment de més 
de 700kg de caramels, que enguany, 
també com a novetat, eren aptes per 
a persones celíaques.

RECORREGUT I CLAU DE LA CIUTAT
El recorregut reial es va iniciar des de 
l'avinguda Jaume I cap a la plaça de la 
Generalitat, continuant pel carrer de 
l'Escorredor, carrer del Raval i plaça del 
Pla, fins a arribar, finalment, a la pla-
ça Major on els Reis van baixar de les 
carrosses i per accedir a la casa con-
sistorial.

En arribar a l'Ajuntament, els tres 
Reis van ser rebuts per l'alcaldessa 
de Borriana, Maria Josep Safont, i al 
balcó principal els va lliurar la clau de 
la ciutat, que els va permetre accedir 
durant la matinada a totes les llars 
dels xiquets i xiquetes de Borriana per 
a deixar-los els regals.

A més, una camí finalitzada la caval-
cada, com a colofó, a la plaça Major es 
va projectar un espectacle de videoma-
pping nadalenc sobre la façana de la 
basílica d’El Salvador. I tot i que no es 
podia aïllar de sons i llums, sí que es 
va establir un espai reservat per a xi-
quets i xiquetes amb mobilitat reduïda 
i/o necessitats especials situat davant 
del pesebre de la plaça Major.

ENTREGA DE REGALS PER LES CASES
Després d'arreplegar les claus de la 
ciutat la mateixa nit del 5 de gener 
i l'endemà 6 de gener, els tres Reis 
d'Orient van repartir la seua màgia per 
les llars de la ciutat i van donar perso-
nalment més de 300 regals en més 
de 60 llars, que prèviament ho havien 
sol·licitat.

L'arribada de les comitives reials als 
domicilis és una tradició que manté 
amb il·lusió tot el municipi, i és des de 
sempre sinònim d'alegria. Les visites 
no es van limitar al nucli urbà, també 
van acudir al Port, a la Serratella o a 
Santa Bàrbara, en definitiva, per tot el 
terme municipal, perquè la il·lusió dels 
més xicotets no entén de localització.

Cal recordar que enguany l'Ajuntament 
de Borriana i l'associació Espai Autis-
me van unir esforços i han col·laborat 
perquè la programació nadalenca siga 
més inclusiva, i ha comptat amb l'as-
sessorament del centre d'educació es-
pecial Pla d’Hortolans i del servei mu-
nicipal d'Atenció al Desenvolupament 
Infantil (ADI). 

CAVALCADA DE REIS



La Policia Local identifica el sospitós 
de l'incendi de nombroses papereres 

en la localitat
Ahir cap a les set del matí, el sospitós va ser detectat i identificat pels voltants de la 

ronda Poeta Calçada

Agents de la Policia Local de Borriana han procedit a la 
identificació de la persona sospitosa de provocar els 
incendis que s'han produït els últims dies i que han 

tingut com a resultat la crema de nombroses papereres en 
diferents vies per tot el nucli urbà.

Es tractaria d'un home de 64 anys i veí de la localitat. La 
identificació del sospitós no ha estat exempta de dificultat, 
per la rapidesa i senzillesa d'aquest tipus de fets, que pro-
picien en la major part dels casos la impunitat de la persona 
responsable de la malifeta.

Però, des de fa dies, els agents tractaven d'establir un patró 
de comportament d'aquesta persona per a establir l'opera-
tiu que en permetera la identificació i, finalment, s'ha fet de 
forma reeixida.

Els fets s'han precipitat quan els agents vigilaven amb l'ús 
de vehicles camuflats la zona on recentment s'havien pro-
duït aquest tipus de fets. Els primers detalls de la investiga-
ció indicaven que la persona responsable seguia una sèrie de 
pautes que els agents no han volgut revelar.

D'aquesta manera, cap a les set del matí d’ahir, el sospitós 
ha sigut detectat i identificat pels voltants de la ronda del 
poeta Josep Calzada. Sobre aquests fets i el resultat de les 
gestions, els agents han donat trasllat a la Guàrdia Civil de 
Borriana, cos competent en la investigació de delictes, per 
a la indagació d'altres fets similars que s'hagueren pogut 
produir i donar compte a l'Autoritat Judicial per a depurar la 
responsabilitat dels quantiosos danys.

Els danys ascendeixen a més d'una vintena de papereres del 
mobiliari urbà de Borriana, l'import del qual podria rondar 
els tres mil euros. Aquests fets constituirien, cas de confir-
mar-se, un delicte de danys amb la circumstància agreujada 
d'afectar el domini públic municipal.

L'Ajuntament de Borriana, gradualment, ha reposat i ha ins-
tal·lat noves papereres en substitució de les incendiades en 
les diferents vies urbanes de la localitat i, en aquests mo-
ments, la majoria ja han estat reposades.

L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, lamenta 
els problemes que aquest tipus d'actes “incívics i van-
dàlics” han causat a la ciutadania, i ha assenyalat que 
“aquests actes no són meres gamberrades, si no que 
produeixen un grandíssim mal econòmic al nostre po-
ble i una sensació d'inseguretat i també d'impotència 
i de frustració entre el personal d'aquest Ajuntament, 

que s'esforça cada dia per donar el millor de si per als 
borrianencs”.

Sobre aquest tema ha fet un crida a la reflexió dels veïns i 
veïnes perquè resulta “molt difícil cuidar, mantindre i netejar 
el que altres persones embruten i trenquen de manera vo-
luntària, purament per plaer o amb altres finalitats menys 
clares", i ha matisat que ni la Policia Local, ni la Guàrdia Civil 
poden evitar actes vandàlics, per molt que vigilen els nostres 
carrers". 

POLICIA LOCAL
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L'Ajuntament mamprèn les obres 
d'adequació del camí vell de València, 

camí Serratella i altres vials
Dins del pla de condicionament integral dels camins municipals que realitza anualment el 

consistori
En els últims set anys, la inversió feta pel govern municipal en pavimentació de camins 

urbans i rurals supera els 3 milions d'euros

L'Ajuntament ha executat en ge-
ner els treballs de pavimentació i 
millora del camí vell de València i 

del camí Serratella amb un import de 
177.539 euros i han finalitzat els tre-
balls de tres trams del camí Llombai, 
el pont entre el camí el Caminàs sobre 
l’AP-7, i diversos trams del camí Santa 
Pau i del camí del Port amb un import 
que s'eleva a 218.791 euros, segons ha 
indicat l'alcaldessa de Borriana, Maria 
Josep Safont, en la visita a les obres que 
ha realitzat acompanyada pel regidor 
de Serveis Públics, Vicente Aparisi.

Unes obres licitades en dos lots, 2 i 3, 
que Aparisi ha emmarcat en les actu-
acions del pla municipal de condiciona-
ment integral de camins relatiu a 2022, 
i que com ha explicat estaven progra-
mades per a executar-se al novembre 
passat però que s'han realitzat al mes 
de gener perquè les empreses adjudi-
catàries, Becsa i Pavasal, van sol·licitar 
un ajornament fins al gener al·legant 
falta de material per a dur-les a terme.

Aquestes dos actuacions se sumen a 
les realitzades amb la licitació del Lot 
1 adjudicat a Aglomerados los Serra-
nos SAU per 158.714 euros, que sí que 
es van executar l'any passat i que va 
suposar la millora i condicionament de 
diversos camins rurals, concretament: 
el Masquemado, la Pedrera i les Al-
queries del Ferrer.

Les tres actuacions suposen una inver-
sió de 555.044 euros i s'emmarquen 
dins del pla de condicionament integral 
dels camins rurals que realitza anual-
ment el consistori en el terme muni-
cipal, i en concret el passat any 2022. 
La majoria són vies de comunicació se-
cundària que suporten molt de trànsit 
agrícola i també s’utilitzen com a vies 

alternatives entre diferents zones del 
municipi, alhora que serveix d'accés a 
les finques de cultius de cítrics.

A més, ha assegurat que en aquests 
últims set anys, la inversió feta pel 
govern municipal en pavimentació de 
camins urbans i rurals “supera els 3 
milions d'euros”, entre el quals ha des-
tacat que s'han pavimentat l'Escorre-
dor, Menéndez i Pelayo, el pàrquing del 
centre de salut II o l'accés al CEIP Josep 
Iturbi, entre molts altres.

I és que, ha assenyalat el regidor, l'Ajun-
tament reserva cada any un apartat 
del pressupost per a les millores i con-
dicionament de la xarxa dels camins 
del terme municipal que es deterioren 
contínuament per l'efecte del trànsit 
pesant, de l'aigua i del temps. Sobre 
aquest tema ha avançat que pròxima-
ment el govern local donarà a conèixer 
les obres de millora de camins munici-
pals que necessiten ser mampresos i 
que es projectaran per a l’exercici actual.

Aparisi ha indicat que el paviment de 
molts vials ha de “millorar-se constant-
ment amb actuacions integrals de rege-
neració, que els retornen les condicions 
adequades de funcionalitat i servei que 

necessiten d'una manera efectiva i amb 
garantia suficient de durabilitat”.

Es tracta, ha manifestat Aparisi, d'unes 
actuacions que contribueixen “al man-
teniment i desenvolupament soste-
nible de les zones rurals del municipi i 
posen en valor el seu entorn natural", i 
estan dirigides a “afavorir la seguretat 
viària, l'accessibilitat, la mobilitat sos-
tenible o el condicionament de zones 
d'interès”, ha puntualitzat.

Per a Vicent Aparisi, l'actuació en els 
camins del municipi “és de tal enver-
gadura” que l'Ajuntament ha comptat 
al mateix temps amb les tres empre-
ses d'aglomerats que fan treballs a la 
província de Castelló, Becsa, Pavasal i 
Aglomerados los Serranos “per a poder 
finalitzar l'asfaltat de tots els camins al 
més prompte possible”.

Les actuacions contemplen, entre altres 
treballs, el desbrossament i neteja de 
marges, obres de drenatge, demolició del 
ferm existent i execució d'una nova capa 
de redolament d'aglomerat asfàltic. Les 
obres s'ajusten al traçat actual dels ca-
mins, en els quals es milloren i s’homo-
geneïtzen amplàries, que alhora no impli-
quen la construcció de nous traçats. 

REPARACIÓ DE VIALS



Massiva participació de mascotes en la 
cercavila en honor a Sant Antoni

D iumenge 22 de febrer en una assolellada i freda jor-
nada, l’Ajuntament va reprendre el folklore i la tradició 
de les activitats en honor a Sant Antoni en el municipi 

i com mana la tradició a la ciutat, es van iniciar al Port de 
Borriana.

La jornada va comptar amb diverses activitats com ara les 
dos cercaviles de mascotes, el repartiment de rotllos, la 
dansà i divertiment de Sant Antoni, la foguera i la cagà del 
manso, entre d’altres.

Des de les nou del matí va atindre lloc la concentració dels i 
les cavallistes que durant tota la jornada van participar en les 
cercaviles i homenatges a Sant Antoni. També, el tradicional 
esmorzar que va comptar amb la presència de l'alcaldessa 
de Borriana, Maria Josep Safont; la regidora de Festes, Lluïsa 
Monferrer, i les reines falleres, Silvia Navarro i Maria Olivas. 

A continuació, i a partir de les onze del matí, es va celebrar 
l'acte religiós amb la missa a la parròquia del Port, preludi de 
la posterior cercavila de mascotes que va tindré una massi-
va participació, va desfilar per l'avinguda de la Mediterrània, 
carretera del Port, carrer del Migjorn, carrer Juan Sebastián 
Elkano, carrer Columbretes, carretera del Port i avinguda de 
la Mediterrània, per a acabar a la parròquia del Port, on es 
van repartir els rotllos de Sant Antoni.

Un repartiment en què novament van participar les repre-
sentants municipals i les reines falleres de Borriana oferint 
els rotllos per a tots aquells que van voler rebre la protecció 
del sant amb l’aigua beneïda.

El mateix dia 22 de gener, també a les 11h a la terrassa Payà, 
va tindre lloc la IX edició de la cagà del manso, organitzada per 
l'associació cultural Jóvens del Bou, en què es va gaudir d'un 
esmorzar popular amb la col·laboració de l'Ajuntament, jocs 
per als xiquets, i la realització d’un sorteig de 1.000 euros i 
més de 30 regals.

Un manso va decidir el sorteig, per a la qual cosa prèvia-
ment havia de defecar en una de les parcel·les que es van 

dibuixar en el recinte barrat del pàrquing de la terrassa 
Payà. El premi consisteix en 1.000 euros en metàl·lic per 
a la persona afortunada que tinga la papereta, numerada 
i adquirida prèviament per 5 euros, que coincidisca amb la 
parcel·la premiada, i per a aquelles persones que no foren 
agraciades, entre tots els participants es van realitzaran 
sortejos d'uns altres regals.

A la vesprada, a les 18h a la plaça Major, es va iniciar el recor-
regut habitual de la segona cercavila de mascotes en honor 
a Sant Antoni pels carrers Major, la Puríssima, Sant Xotxim, 
Sant Vicent, el Pla, la Tanda, plaça Martí de Viciana, Tarancon, 
l’Escorredor, Mare de Déu de la Cabeça, Arbrets, Canalejas, 
Soledat, plaça de les Monges, el Raval, el Pla, el Barranquet, 
la Mercè, Sant Isidre, Sant Serapi, Beata Mariana, Ausiàs 
March i Sant Pere Pasqual, per a finalitzar a la plaça de la 
Mercè, on novament els animals van ser beneïts i es van re-
partir centenars de rotllos a les persones assistents.

També a les 18h a la plaça de la Mercè, es va celebrar la dan-
sà i divertiment de Sant Antoni organitzat pel Grup de Dan-
ses Tradicionals l’Arenilla i amb la participació d'altres grups 
convidats. La dansà, que va començar a la plaça de la Mercè, 
va anar avançant fins a arribar a la plaça de Josep Iturbi, on 
es va encendre la foguera de Sant Antoni i es va ballar el 
fandango final al voltant de la foguera.

Finalment, en la mateixa plaça es va celebrar un divertiment 
amb música de rondalla, perquè totes aquelles persones 
que volgueren s’afegiren per a passar-s'ho molt bé ballant 
tota classe de balls tradicionals com ara jotes, seguidilles i 
fandangos. Amb aquest acte es va tancar la tradicional ce-
lebració de Sant Antoni al municipi. 

SANT ANTONI
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emac., Eugeni Alemany, el festival infantil 
El Cuc, Tricicle, Xavi Castillo i Café Quijano, 

lideren l'aposta cultural del primer trimestre
La programació cultural dels tres primers mesos de l'any de l'Ajuntament de Borriana ja 

ha eixit al carrer

Amb l’inici de 2023, la programació cultural de l'Ajunta-
ment de Borriana per al primer trimestre ha eixit al car-
rer amb l'anunci de l'arribada de Tricicle, Eugeni Alemany 

i Xavi Castillo a la capital de la Plana Baixa, com a primeres cites 
en terres valencianes.

El Teatre Payà serà l'escenari de l'estrena de Carles Sans, amb 
l’obra ¡Por fin solo!, a la qual seguirà el monologuista valencià, 
Eugeni Alemany, el festival de música emac., el festival infantil 
El Cuc, el directe de Café Quijano, Cabrafotuda o Xavi Castillo 
amb els seus 30 anys de trajectòria.

El regidor de Cultura, Vicent Granel, ha anunciat una nova 
programació al nivell de Borriana, amb espectacles de pri-
mer ordre que arriben al Teatre Payà. Per a la qual, segons 
ha explicat, “hem treballat molt per a aconseguir una gran 
programació per al primer trimestre, amb referents teatrals, 
musicals i artístics a la nostra ciutat”.

Una de les propostes més importants serà l'arribada a Bor-
riana de Carles Sans, un dels membres del grup Tricicle, que 
oferirà el seu espectacle en solitari titulat ¡Por fin solo!, un mo-
nòleg en què contarà les anècdotes viscudes durant els 40 
anys d'història de la companyia.

Un altre acte destacat de la programació serà l'actuació de 
l'humorista Eugeni Alemany al Teatre Payà, amb l'espec-

tacle A ningú que li passe. Eugeni és un artista amb molts 
seguidors a Borriana i, en vista de l'expectació que sempre 
desperten les seues actuacions, en aquesta ocasió oferirà 
tres sessions perquè ningú es quede amb les ganes de vo-
re'l. Seran el dissabte 28 de gener a les 18h i a les 21h i el 
diumenge 29 de gener a les 18h.

Seguint amb l'humor, Xavi Castillo presentarà el 14 de gener 
a les 20.30h, també al Teatre Payà, l’actuació 30 anys fent el 
moniato, una recopilació d'alguns dels seus millors moments 
dalt de l'escenari en 30 anys de carrera.

Una mica més endavant, en el període de realització de les 
activitats commemoratives de les festes patronals de Sant 
Blai, se celebraran dos dels festivals més interessants de 
l'any. D'una banda, l'emac. 2023, la cita anual amb la músi-
ca més alternativa i les arts plàstiques, un festival pel qual 
des de la Regidoria de Cultura sempre s'ha apostat fort i que 
ha aconseguit posicionar Borriana en el mapa nacional dels 
festivals de música independent. La cita serà els dies 11, 12 
i 13 de febrer.

L'altre festival que va agafant auge és El Cuc Teatre Infantil, 
que després dels èxits arreplegats en la primera edició i en 
la dedicada a la música, s'ha decidit augmentar el nombre 
d'espectacles de sis a vuit. Totes les actuacions es realitza-
ran el divendres a les 18h pels voltants del CMC la Mercè.

Els espectacles que formaran part d’El Cuc seran Les mil i 
una impros de la Cia Impronenas, el 27 de gener; Historietes 
medievals de Pot de Plom, el 2 de febrer; La Maria no té por de 
Disparatario, el 17 de febrer; Contes de Pirates d'Artea Espai, 
el 3 de març; Oníricus de La troupe Malabó, el 24 de març; Ju-
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gando con Frozen de Teatre de la Caixeta, l'11 de març; ¿Miedo 
yo? de Clown Destino Teatro, el 21 d'abril; i, per a finalitzar, El 
flautista d'Hamelin d'Amimic Teatro, el 28 d'abril.

El Teatre Payà no tindrà massa temps per tancar les portes 
durant aquest primer trimestre de l'any, perquè el seu es-
cenari acollirà també les actuacions de Café Quijano amb 
el Manhattan Tour 2023, el dissabte 18 de febrer a les 21h, i 
Nits de Riures amb Cabra Fotuda i Saray Cerro, el divendres 
24 de febrer a les 20.30h.

A més, es comptarà amb una petició del Consell de la Joven-
tut, Qué locura de-función a càrrec de Teatreras empodera-
das; així com amb Infieles per Ambfi Teatre, i el concert de la 
Banda Simfònica de l'Agrupació Filharmònica Borrianenca, 
que enguany ofereix un homenatge al gran Nino Bravo amb 
les veus d'Ángel Bellido, Laia Benaches i Aurelio Cámara, que 
posaran veu a la música de la Banda. També es presentarà 
el documental Cruces de Passión, de la Confraria del Sant Se-
pulcre de Borriana.

A més hi haurà altres activitats relacionades amb la música 
com ara el Memorial Fandos, enguany amb la Coral Vicent 
Ripollés, el diumenge 12 de febrer a les 19h a l'església de 
Sant Blai; el taller de balls de Borriana, una activitat gratuïta 
organitzada pel Grup l’Arenilla de Borriana per a aprendre 
balls tradicionals, que tindrà lloc el divendres 20 de gener a 
les 19.30h al CMC la Mercè; la cercavila de Sant Antoni amb 
dansa i activitats prevista per al diumenge 22 de gener a 
les 18h, també a càrrec del grup de danses l’Arenilla, i el XVI 
Aplec de Gegants i Cabuts, el dissabte 4 de febrer a partir 
de les 11h.

Al marge de les arts escèniques, el CMC la Mercè comptarà 
amb dos exposicions. El 12 de gener a les 19h s'inaugurarà 
Vinyetes migrants, una exposició al voltant del còmic, la mi-
gració i la memòria, i el dijous 16 de març a les 19h està pre-

vista la inauguració de Faller una videoinstal·lació de l'artista 
mexicà establert a Borriana, Antonio Chacón.

Per a finalitzar, es presentarà el segon volum de la Història 
de Borriana en còmic i els autors Pedro Cifuentes i Vicent Pe-
rarnau parlaran d'aquest treball el diumenge 19 de febrer a 
les 19h en el CMC la Mercè.

Tota la programació es pot consultar en els punts d'infor-
mació instal·lats en diferents zones de la ciutat i en el web 
<entradesborriana.com> en què, a més, es poden adquirir 
les entrades per als espectacles que ho necessiten. 
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Primer Festival de Música Juan Gual 
Esteve amb concerts, un curs i un 

concurs de música de cambra
Se celebrarà del 2 al 9 de juliol, i convertirà la capital de la Plana Baixa en el centre 

cultural de la música a l'estiu

Un festival de nivell internacional que forma part d’un concurs amb dos premis 
valorats en 6.000 euros

Borriana acollirà aquest estiu el 
Festival de Música Juan Gual 
Esteve, que integra concerts, un 

curs i un concurs de música de cambra 
de flauta i guitarra. Un esdeveniment 
musical de nivell internacional i amb 
un prestigi avalat pels professionals 
que hi participen, que se celebrarà del 
2 al 9 de juliol i convertirà la capital de 
la Plana Baixa en el centre cultural de la 
música a l'estiu.

El regidor de Cultura, Vicent Granel, 
amb els impulsors músics i profes-
sors, Eugenia Moliner, Denis Azabagic 
i Maria Bernat; representants de la 
família de Juan Gual Esteve i de l'em-
presa patrocinadora, Sanycces, han 
donat a conèixer els detalls de la cin-
quena edició del curs, del segon con-
curs i dels concerts paral·lels. Enguany 
els concerts fan un salt qualitatiu i es 
converteixen en Festival, en què du-
rant nou intensos dies la música de 
qualitat reunirà a Borriana professi-
onals, talents i estudiants nacionals i 
internacionals.

El Curs de Música Juan Gual Esteve 
arriba enguany a la cinquena edició i 
s'impartirà del 3 al 7 de juliol en les ins-
tal·lacions del Centre Municipal de les 
Arts Rafel Martí de Viciana. Les profes-
sores en la modalitat de flauta seran 
Júlia Gállego, Eugenia Moliner i Maria 
Bernat. En la modalitat de guitarra serà 
el professor Denis Azabagic i el piano 
acompanyant serà Luis Arias.

Prèviament, el dia 2 s'iniciarà el Festi-
val amb un concert inaugural gratuït al 
Racó de l’Abadia. Després del curs, els 
dies 8 i 9 de juliol, l'auditori Juan Varea 
de Borriana serà l'escenari del segon 
Concurs de Música de Cambra, el més 

internacional de la província de Cas-
telló, en el qual participaran grups de 
diferents nacionalitats.

Un concurs que té 6.000 euros en pre-
mis gràcies a la col·laboració de l'em-
presa Sanycces de Borriana. Les dos 
formacions que resulten guanyadores 
del concurs rebran un premi de 4.000 
euros per a la primera i 2.000 euros per 
a la segona, a més del diploma acredi-
tatiu. La final del dia 9 es podrà gaudir 
obertament amb entrada gratuïta fins 
a completar l'aforament.

L'edil de Cultura, Vicent Granel, ha ex-
pressat la seua satisfacció perquè “és 
un orgull que se celebre un Festival de 
tanta qualitat i categoria internacional 
a la nostra ciutat”, i ha destacat la im-
portància perquè músics d’arreu del 
món puguen vindre a la nostra ciutat 
a tocar, a interpretar la seua música i 

amb un premi tan important, i que la 
ciutat es convertisca en el centre neu-
ràlgic musical de l'estiu”.

Per part seua, Eugenia Moliner ha po-
sat en valor el suport demostrat a la 
iniciativa des d'un principi tant per part 
de l'Ajuntament com per la família del 
músic Juan Gual i per l'empresa patro-
cinadora, Sanycces, que situa Borriana 
en “un important nucli cultural conegut 
en diversos conservatoris de presti-
gi de diferents països”. La prestigiosa 
professora i intèrpret de flauta natural 
de Borriana, Eugenia Moliner, ha afir-
mant per a concloure que “sense cul-
tura no hi ha vida”.

Les pròximes setmanes es donarà a 
conèixer la informació relativa a les 
dates de matrícula del curs, així com 
de les inscripcions en el concurs i de 
les bases. 
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Borriana gestionarà de manera ètica el 
control poblacional de gats i el seguiment 

de les colònies felines al municipi

L'Ajuntament i l'Associació Coor-
dinadora CER per a la Protecció 
Felina han subscrit un conveni de 

col·laboració per a gestionar de manera 
ètica el control poblacional a través de 
la CER (Captura-Esterilització-Retorn), 
així com per al seguiment de les colò-
nies felines existents al municipi i mi-
nimitzar els riscos higiènics sanitaris.

Amb el conveni subscrit aquest matí 
entre l'alcaldessa de Borriana, Maria Jo-
sep Safont, i la presidenta i la vicepresi-
denta de l’Associació Coordinadora CER 
per a la Protecció Felina, Juana Torres 
y Lorena Nicolau, el consistori aporta-
rà un total d’11.280 euros euros per a 
l’adquisició de pinso sec i per al servei 
de veterinari i el compromís d'educar a 
la ciutadania sobre el Projecte CER i els 
seus beneficis, i desenvolupar accions 
i campanyes de conscienciació de la 
població per a la reducció d'abandona-
ments i maltractament als animals.

Segons ha explicat el regidor de Soste-
nibilitat Mediambiental, Bruno Arnandis, 
es tracta de “fer un pas més” en la coo-
peració amb les activitats de protecció i 
control de colònies felines que es troben 
en la via pública. Així, amb l'acord subs-
crit, el consistori i l'Associació Coordina-
dora CER s'acullen al principi de “Sacrifici 
0” i només es podrà ordenar l'eutanàsia 
dels animals per a evitar el seu patiment 
si no existeix tractament curatiu o pal·li-
atiu per a la malaltia o lesió.

Aquest principi també suposa acabar amb 
la captura i l’ingrés d'animals pel servei de 
recollida contractat i un compromís per a 

crear un cens de colònies felines existents 
en via pública a partir de la informació que 
siga facilitada per l'associació.

Arnandis ha explicat que aquest acord 
és “l’antesala d'un pla més ampli de 
control i atenció de les colònies felines 
del municipi, que s'està elaborant, que 
contemple mesures que garantisquen 
el benestar de la població i que evite 
les molèsties als veïns i veïnes per les 
olors, restes d'aliments i miols de zel, 
però també per a assegurar el benestar 
dels animals de manera que s'aconse-
guisca una convivència mútua”.

Amb l'acord subscrit ara, es realitza un 
registre de gestores i alimentadores de 
colònies felines en via pública i se’ls sub-
ministrarà el Carnet/ Imprès Municipal 
de Declaració Responsable que les habi-
lita per a realitzar l'activitat, i queda pro-
hibit que la captura dels felins es realitze 
per persones físiques o jurídiques que no 
estiguen registrades en l'Ajuntament, 
així com l'ingrés dels felins de carrer en 
cap centre de recollida d'animals.

A més, a través de l'acord subscrit es 
permetrà que l'associació instal·le dis-
positius en la via pública per a la protec-
ció, alimentació dels gats, sempre amb 
la sol·licitud i la gestió amb caràcter pre-
vi a la instal·lació dels tràmits oportuns i 
dels informes per part de personal tèc-
nic de l'Ajuntament per a l’obtenció de la 
corresponent autorització municipal per 
a ocupar la via pública.

Bruno Arnandis ha manifestat que les 
dos parts consideren d'interès mutu el 

control poblacional i cura de les colò-
nies felines que hi ha en la via públi-
ca, perquè “s'ha demostrat en un gran 
nombre de municipis que és altament 
eficaç a l'hora de controlar el creixe-
ment de la població de gats de carrer, i 
aporta una funció social important que 
millora la qualitat de vida dels felins i 
protegeix la seua salut, així com també 
ajuda a mantindre un entorn controlat 
i saludable”.

La metodologia recomanada i amb re-
sultats comprovats científicament per 
al control poblacional de les colònies fe-
lines, segons ha assegurat, és el mèto-
de CER de captura, esterilització i retorn 
del gat a la seua colònia d'origen, per a 
eliminar les possibles molèsties produ-
ïdes per les colònies, controlar el nom-
bre de gats i evitar la superpoblació, així 
com reduir els riscos sanitaris i millorar 
la qualitat de vida dels felins A més de 
ser el CER l'únic model que permet la 
gestió ètica de les colònies felines, ha 
manifestat Arnandis, a llarg termini su-
posa “una menor despesa que la captu-
ra continuada i permanent dels gats i el 
seu confinament o sacrifici”.

Així mateix, es proporciona a les as-
sociacions una clínica veterinària per a 
l'esterilització dels gats/es de les colò-
nies felines existents en via pública a 
partir de l'adjudicació d'aquest servei 
per l'Ajuntament. L'Associació Coordi-
nadora per a la Protecció Felina es res-
ponsabilitza de la captura d'aquests 
animals per a portar-los al veterinari, 
i una vegada han sigut esterilitzats per 
un veterinari clínic col·legiat, després de 
la seua recuperació, reincorporar-los a 
la colònia d'origen.

Igualment, es responsabilitzarà del 
manteniment i cura de les colònies de 
gats existents en la via pública aplicant 
les condicions de salubritat i neteja ne-
cessàries en aquests punts d'alimen-
tació que seran realitzades de manera 
regular i amb el mínim perjudici per al 
veïnat de la zona. 
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Presentació del llibre sobre Manuel Llopis 
Marchancoses

La sala de Plens de l'Ajuntament de 
Borriana acollirà divendres que ve 
dia 27 de gener a les 19h la pre-

sentació del llibre Recuperació d'una 
memòria. Manuel Llopis Marchancoses 
(1882-1957), obra de la borrianenca 
Gloria Adelantado Llopis i editat per 
l'Ajuntament de Borriana.

Aquest llibre naix de l'interès de la 
seua autora per recuperar la borrosa 
memòria de la figura del seu besoncle 
Manuel Llopis Marchancoses des del 
convenciment que no se li havia ator-
gat un reconeixement merescut a tota 
la seua trajectòria.

En les seues pàgines es troben docu-
ments, fotografies, observacions i re-
flexions que porten al lector a desco-
brir la figura de Manuel Llopis, així com 
a conèixer nous detalls sobre alguns 
esdeveniments fins ara poc coneguts 
de la història de Borriana durant la pri-
mera meitat del segle XX.

El llibre arreplega els fets que s'han con-
siderat determinants per a recuperar la 
memòria del personatge, i s'estructura 
en tres blocs temàtics. El primer, dedi-
cat al coneixement dels seus orígens 
familiars i de la seua persona, així com al 
seu perfil com a professional consagrat 
al comerç i a l'exportació de la taronja.

El segon bloc reuneix les principals 
aportacions del protagonista a l'acció 
política local de l'època, a conseqüèn-
cia del seu compromís permanent en el 
desenvolupament i en el progrés de la 
seua ciutat. Aquesta etapa es va iniciar 
amb la seua integració, al costat d'al-
tres paisans, també de perfil tècnic, en 
la gestió de l'Ajuntament, en qualitat de 
segon tinent d'alcalde, per a posterior-
ment vore's impulsat a presidir el CLU-
EF de Borriana (Consell Local Unificat 
per a l'Exportació de Fruits) en 1936.

L'última part del llibre correspon a un 
necessari resum cronològic del proce-
diment sumaríssim al qual Manuel Llo-
pis va ser sotmès després de la Guerra 
Civil. A partir dels materials que s'han 
pogut recuperar, emergeix una gran 

persona, amb una visió avançada per 
al seu temps, fermament implicada en 
el progrés i en el desenvolupament de 
la seua comunitat.

Cal destacar que l'autora s'ha esfor-
çat a contar els esdeveniments amb 
la màxima precisió i objectivitat, man-
tenint un respectuós record per a les 
persones que van conviure amb Manu-
el Llopis i van tindre un protagonisme 
en aquesta història.

El regidor de Cultura, Vicent Granel, ha 
convidat tota la ciutadania a la presen-
tació d’“aquesta interessant obra de la 
qual s'extrauen moments de la nostra 
història que no eren coneguts fins ara”, 
i ha explicat que amb aquest llibre “re-
cuperem part de la memòria del nostre 
passat i, particularment, d'un destacat 
borrianenc rellevant en les primeres 
dècades del segle XX”.

AUTORA
L'autora, Gloria Avançat Llopis, naix el 8 
d'agost de 1943 al carrer Santa Bàrba-
ra de Borriana, on resideix fins a 1969. 
A la seua ciutat natal cursa estudis 
primaris als col·legis de la Consolació 
i Cervantes. En una etapa posterior, 
reprèn els estudis i es llicencia en Ge-
ografia i Història per la Universitat de 
Barcelona en 1981.

Dedicada inicialment a la docència a 
Lleida i a Barcelona, reorienta la seua 
carrera professional cap a l'adminis-
tració pública, ingressant en 1986 en 
el Cos General de la Generalitat de Ca-
talunya, exercint responsabilitats en 
els àmbits de les Universitats (1986-
1993), la Joventut (1993-2005) i, final-
ment, en matèria d'Habitatge Social, 
fins a la jubilació en 2009. 

PRESENTACIÓ  LLIBRE



El Consell de la Joventut inicia les 
reunions per fer aplegar les propostes a 

l’administració
L’entitat s’ha reunit amb Lluïsa Monferrer, regidora de Joventut, per establir vies de 

comunicació i per presentar les idees dels més joves del municipi

E l Consell de la Joventut de Bor-
riana s’ha reunit amb Lluïsa 
Monferrer, regidora de Joventut i 

Festes per fer-li aplegar les propostes 
que van fer els joves del municipi al I tu 
que opines? el passat 6 de desembre a 
la Fira Associativa que es va celebrar a 
la Plaça de la Mercé.

El Consell inicia amb aquesta reu-
nió el diàleg per tal de fer aplegar les 
propostes a l’administració. La reunió 
amb Monferrer es la primera de les 
que el Consell té programades aquest 
mes per traslladar l’opinió dels joves a 
l’executiu.

Un dels principals temes tractats a la 
reunió ha estat el Casal Jove. El Con-
sell Local de la Joventut ja ha posat en 
mans de la regidora propostes sobre 
l’oferta d’activitats i sobre les inquie-
tuds dels més joves. El Consell, a més, 
ha donat suport a la idea inicial de la 
regidoria de dinamitzar el Casal Jove 
per tractar de que s’aconseguisca de la 
millor manera possible.

En la reunió amb Monferrer, el Con-
sell ha presentat a la regidora el seu 
projecte per 2023 així com les dife-

rents activitats que l’entitat té pre-
vistes. A més, s’han establert les 
línies de treball de cara al nou any i 
també s’ha tractat propostes per a 
modificar el conveni del Consell de la 
Joventut.

L’entitat juvenil segueix establint vies 
de comunicació per fer aplegar les 
propostes a l’administració i per seguir 
sent un canal de comunicació efectiu 
sempre que la joventut necessite dir 
qualsevol cosa. 
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El taller d'ocupació 2023 permet formar 
20 persones desocupades del municipi 

mentre reben un salari
L'alcaldessa de Borriana i la regidora de Polítiques Actives d'Ocupació han presentat el 

nou taller d'ocupació Riu Anna-5 2023 en les especialitats d'Administració i de Muntatge i 
reparació de sistemes microinformàtics

Subvencionat pel Servei Valencià d'Ocupació i Formació, Labora, amb 502.708 euros i una 
aportació de l'Ajuntament de 22.000 euros

L 'alcaldessa de Borriana, Ma-
ria Josep Safont, i la regidora 
de l'àrea de Polítiques Actives 

d'Ocupació, Esther Meneu, han pre-
sentat el taller d'ocupació Riu Anna-
5, corresponent a 2023, que ha co-
mençat aquesta setmana, en què es 
formen 20 persones desocupades 
del municipi durant 12 mesos per a 
poder millorar la seua ocupabilitat 
mentre perceben un salari.

Aquesta edició del taller d'ocupació, 
segons ha explicat Maria Josep Safont, 
compta amb dos especialitats forma-
tives, d’Administració i de Muntatge i 
reparació de sistemes microinformà-
tics, per al qual s'han contractat 20 
persones, deu per cada especialitat 
formativa, i a 4 persones més contrac-
tades a través del mateix programa 
que conformen l'equip docent, a més 
de la directora del taller. L'alumnat està 
contractat per l’Ajuntament de Borria-
na i percep el salari mínim interprofes-
sional (SMI).

En la presentació, en què també ha 
participat l'equip docent del taller, 
l'alcaldessa ha donat la benvinguda i 
l'enhorabona a les 20 persones que 
s'incorporen enguany al programa, 
perquè es tracta d'un projecte “molt 
beneficiós”, tant per a les persones 
participants com per al consistori. Al 
mateix temps, els ha comminat a ser 
“responsables” perquè la seua forma-
ció i el seu treball “repercutirà direc-
tament en els serveis municipals a la 
ciutadania”.

El nou programa del taller d’ocupació 
de l'Ajuntament de Borriana compta 
amb un pressupost de 524.708 euros, 
i en aquesta edició la subvenció del 
Servei Valencià d'Ocupació i Formació, 
Labora, ascendeix a 502.708 euros i 
l'aportació del consistori és de 22.000 
euros. El taller d'ocupació està orientat 
a l'aprenentatge, la qualificació i adqui-
sició d’experiència professional i té una 
duració de dotze mesos, equivalents a 
un total de 1.920 hores de formació en 

alternança amb el treball o la pràctica 
professional.

Consisteix, ha precisat l'edila de l'àrea 
d'Ocupació, en la realització d'obres o 
serveis d'interés general que donen 
l'oportunitat a l'alumnat de “realitzar 
un treball efectiu a través del contracte 
durant un any per a la formació i l'apre-
nentatge, alhora que rep un salari”.

Per a Esther Meneu, el programa té 
múltiples beneficis perquè “es re-
alitzen treballs de millora en la lo-
calitat, les persones desocupades 
assoleixen una formació i, alhora, 
se'ls garanteix una remuneració des 
del principi”, a més, el programa els 
permet l'obtenció d'un certificat de 
professionalitat que acredita el que 
s’ha aprés.

TALLER D'OCUPACIÓ
Un taller d'ocupació és un progra-
ma mixt d'ocupació i formació en què 
s'aprén i es treballa, que té com a ob-
jectiu incrementar l'ocupabilitat de les 
persones desocupades de vint-i-cinc 
anys o més, amb l’objectiu de facili-
tar-ne la inserció laboral, combinant 
l'aprenentatge d'un ofici amb el tre-
ball real, amb la realització d'obres o la 
prestació de serveis d'utilitat pública o 
d’interés social.

En els 12 mesos que dura el taller 
d'ocupació, les 20 persones que hi 
participen són contractades per l'Ajun-
tament de Borriana en la modalitat de 
contracte per a la formació i reben un 
salari mensual. L'Ajuntament, junta-
ment amb Labora, són els encarregats 
de baremar i seleccionar les persones 
remeses des de l’oficina d'Ocupació 
d'acord amb les bases. 

OCUPACIÓ



Borriana serà final de la cinquena etapa 
de la Vuelta Ciclista a España 2023

Borriana tornarà a ser protago-
nista en la Vuelta Ciclista a Es-
paña 2023 que es disputarà del 

26 d'agost al 17 de setembre entre 
Barcelona i Madrid. Així ho han confir-
mat el regidor d'Esports, Vicent Apari-
si, i la de Turisme, Sara Molina, després 
d'assistir a la presentació oficial, en 
què es va revelar el recorregut de l'edi-
ció d'aquest estiu al Palau de la Música 
Catalana de Barcelona.

La capital de la Plana Baixa acollirà el 
dimecres 30 d'agost el final de la cin-
quena etapa de la Vuelta, que eixirà de 
Morella i passarà per una bona part 
de la província amb un recorregut de 
185,7 quilòmetres de mitja muntanya.

Tant Aparisi com Molina han mostrat la 
seua satisfacció davant el protagonis-
me que tindrà Borriana durant la cele-
bració de la jornada esportiva, perquè 
es tracta de “l’esdeveniment ciclista 
per excel·lència a nivell nacional, i tor-
narà a situar la nostra ciutat en l'apara-
dor mediàtic si tenim en compte que és 
una de les carreres ciclistes referents 
en el calendari internacional”.

Així mateix, han agraït a la Diputació de 
Castelló l'aposta i la inversió realitzada 
perquè la província compte amb dos 

etapes de la Vuelta 2023. Sens dub-
te, una iniciativa molt rendible per a la 
província de Castelló, que generarà un 
gran retorn econòmic i suposa un ex-
cepcional aparador per a la promoció 
televisiva mundial durant els dies de 
competició”.

També han volgut destacar que la 
Vuelta retorna al municipi després de 
quatre anys i, novament, “gràcies al 
treball de persones com el borrianenc 

Kiko Garcia que contínuament juga fort 
perquè Borriana estiga present en la 
Vuelta i en forme part destacada”.

Per a Aparisi i Molina, la visita a Bor-
riana una altra vegada de la volta ci-
clista a Espanya té el valor afegit de la 
disputa del final d’etapa, ja que implica 
que els ciclistes, en escamot o pilot, 
s'endinsen en el municipi i lluiten pel 
triomf de l’etapa, “és la millor manera 
de convertir en un espectacle el pas de 
corredors i d'acostar i implicar el públic 
en la promoció d'un esport tan arrelat 
a Borriana com el ciclisme".

Una visita que comptarà a més amb 
l'atracció de tota la parafernàlia, mun-
tatge i mitjans que acompanya la Vuel-
ta i que farà una parada a la ciutat, per-
què els veïns i les veïnes s'acosten fins 
a la zona,

Aparisi ha assegurat que el consisto-
ri tindrà tots els dispositius i serveis 
necessaris “preparats i enllestits” per-
què el 30 d'agost “la seguretat i l'es-
pectacle estiguen garantits i Borriana 
s’aboque massivament en una Vuelta 
que torna a la nostra ciutat en un final 
d’etapa que no se celebrava des de feia 
33 anys”. 

ESPORTS
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Proposta d’activitats formatives i lúdiques 
per a joves per al primer trimestre de l'any

La programació inclou cursos de comunicació en llengua de signes, de valencià, de 
manipulador d'aliments, el programa JOOP, tallers d’escacs i jocs al Casal Jove

L'agenda de propostes per als jo-
ves que ofereix l'Ajuntament de 
Borriana per al primer trimestre 

de l'any, a través de la Regidoria de 
Joventut que dirigeix Lluïsa Monferrer, 
enguany inclou un curs de comunicació 
en llengua de signes, cursos de valen-
cià, un curs de manipulador d'aliments, 
el programa JOOP, tallers d’escacs i la 
programació de jocs al Casal Jove.

La regidora de Joventut, Lluïsa Mon-
ferrer, ha manifestat que un any més 
des del govern municipal “volem oferir 
la possibilitat que els i les joves tinguen 
una àmplia oferta d'activitats formati-
ves i lúdiques amb metodologies i ho-
raris flexibles, continguts de qualitat i 
docents professionals”.

MANIPULADOR D'ALIMENTS
El curs de manipulador d'aliments es 
realitzarà del 30 de gener a l'1 de fe-
brer en la modalitat en línia amb horari 
lliure. Els interessats tenen fins al 28 
de gener per a inscriure's en <forma-
cionydietetica@gmail.com> enviant 
nom, cognoms i telèfon de contacte, a 
un preu de 25€. Poden trobar més in-
formació en Formació Dietètica Teresa 
Ventura al 657 450 750.

LLENGUA DE SIGNES A1.2
A més, s'ofereix un curs en comunica-
ció en llengua de signes del nivell A1.2, 
del 7 de febrer al 9 de març, dimarts 
i dijous en horari de 16.30h a 19.30h. 
Els interessats poden inscriure's en 
<shorturl.at/acxz9> a un preu de 30€.

CURS DE VALENCIÀ
També s’impartiran dos cursos de pre-
paració d'exàmens de valencià dels ni-
vells C1 i C2 de la JQCV. Els dos cursos 
ofereixen classes presencials al Casal 
Jove de Borriana, plataforma virtual 
d'aprenentatge, recursos didàctics, 
tutorització i assessorament.

El nivell C1 de valencià s'impartirà del 6 
de febrer al 5 de juny el dilluns de 19h a 
20h. Les persones interessades poden 
inscriure's en <https://bit.ly/3iyrc11> a 
un preu de 30€. El nivell C2 de valen-
cià s'impartirà del 6 de febrer al 5 de 
juny el dilluns de 18h a 19h. Les per-
sones interessades poden inscriure's 
en <https://bit.ly/3gjk2ee> a un preu 
de 30€.

JOOP
El programa JOOP (Jove Oportunitat) 
se centra en la realització d'accions de 
motivació i orientació per a joves entre 
16 i 21 anys que no estan estudiant ni 
treballant o estan desmotivats i de-
sorientats en els estudis, per a poder 
oferir-los possibilitats per a triar dins 
del sistema educatiu o en l'àmbit pro-
fessional.

La duració dels cursos JOOP és de 
quatre mesos amb un horari de 9.30h 
a 13.30h, de dilluns a divendres, que 
es complementa amb sessions indivi-
duals periòdiques de trobada entre la 
persona participant i el seu coach. Els 
mesos següents a la finalització del 
curs es realitzaran reunions grupals 
mensuals de seguiment de l'alumnat. 
Els grups tenen una ràtio entre 12 i 15 
alumnes.

Per a informar-se sobre el projecte i 
per a sol·licitar-hi plaça, cal posar-se 
en contacte amb el Casal Jove a través 
del número de telèfon 964 591 692 o 
del correu <casaljove@burriana.es>.

TALLER D'ESCACS
El Casal Jove de Borriana ofereix un Ta-
ller d'Escacs per als nivells d'iniciació i 
avançat, organitzat pel Club Escacs 
Borriana amb la col·laboració de l'Ajun-
tament de Borriana. El taller es realit-
zarà cada divendres al Casal Jove amb 
una formació que permetrà l'alumnat 
iniciar-se o avançar en aquesta activi-
tat lúdica i esportiva. Així, hi haurà tres 
grups, dos grups d'iniciació i un grup 
avançat.

A més, cal destacar que la pràctica d'un 
esport com els escacs, estimula diver-
ses capacitats com ara la concentració, 
incentiva la creativitat i la imaginació i, 
sens dubte, estimula i serveix com un 
gran entrenament per a la memòria. 
També, ajuda els xiquets i xiquetes a 
acceptar les regles, assumir les con-
seqüències dels seus actes, millora 
la comprensió dels altres i ajuda en la 
capacitat d’afrontar situacions difícils.

DESCOMPTES
Existeixen descomptes en els cursos 
de comunicació en llengua de signes i 
de valencià si compleixes els requisits 
següents: titular de carnet Jove, 50%; 
membre de família nombrosa o mono-
parental, 50%; Persona amb discapaci-
tat reconeguda igual o superior al 33%, 
50%; Dones que reunisquen la condició 
de víctima de violència de gènere, així 
com els seus fills/es menors, persones 
dependents o acollides per elles, 100%; 
persones que acrediten pertànyer en el 
moment de la sol·licitud a alguna asso-
ciació o col·lectiu juvenil de la ciutat de 
Borriana degudament registrat d'acord 
amb la normativa d'aplicació, 20%. 

JOVENTUT



Borriana (1979-2023)
JOAN MOLÉS

PUNT FINAL
Amb aquest últim capítol finalitza aquesta aproximació al 
que ha estat la vida política institucional a l’Ajuntament de 
Borriana des del començament del període democràtic, l’any 
1979, fins ara. I és el moment de fer certes puntualitzacions 
que ens donen més llum al treball que ara acaba.

La font principal d’on he tret les dades i notícies que han 
omplit el treball ha sigut el butlletí municipal El Pla. I des d’ací 
faig un reconeixement als diferents responsables de la seua 
publicació mensual anys i anys, normalment els respectius 
regidors de Cultura o de Comunicació en les diferents legis-
latures i l’aportació, quasi sempre desinteressada, de perio-
distes locals i persones de la cultura local.

És interessant aclarir que l’apartat d’inversions ha sigut molt 
complicat d’investigar perquè algunes d’aquestes inversi-
ons no apareixen en el pressupost municipal, ja que la seua 
posada en marxa ha estat via ple o comissió de govern. I 
ens referim a partides com clavegueram, il·luminació, camins 
rurals, ocupació o ajudes socials, entre d’altres.

Per a tindre una visió més completa del període que abasta 
aquest treball no podem oblidar certs esdeveniments que 
han tingut una gran incidència negativa en les successives 
aplicacions dels pressupostos municipals, ja que han estat 
obligant a suspendre inversions previstes i destinar diners 
públics per minorar el seu impacte en la societat borrianen-
ca. En concret ens referim a tres moments destacats:

• La crisi de l’aigua i la sequera corresponent al terme 
municipal en la legislatura 1983-1987.

•  La gelada de la taronja en la legislatura 1987-1991, 
que va tindre gran repercussió en l’economia local, ales-
hores, bàsicament tarongera. Cosa que va provocar que 
l’Ajuntament, amb la col·laboració de la Conselleria, ha-
guera de fer front a un atur agrícola de més de 1.000 
treballadors i treballadores del sector taronger.

•  La crisi sanitària de la covid, en les dos últimes le-
gislatures, en què l’Ajuntament ha hagut d’invertir 
quantitats molt importants per ajudar els ciutadans i 
les ciutadanes, col·lectius locals afectats econòmica-
ment per aquest problema. En concret, famílies amb 
pocs recursos, xicotets comerços i entitats socials. 
A més a més, ha hagut d’anul·lar i/o rebaixar taxes e 
impostos.

Finalment, cal reconèixer el treball dels alcaldes i l’alcal-
dessa i dels regidors i les regidores que en aquest perí-
ode històric de la història de Borriana, des de 1979, han 
fet possible el salt qualitatiu de la nostra ciutat cap a la 
modernitat. Hem passat de 22.000 habitants als més de 
35.000 actuals i amb una sèrie d’infraestructures i ins-
tal·lacions de tot tipus com ara institucionals, esportives, 
culturals, d’ensenyament, socials, o mediambientals, que 
ens situen al capdavant de la majoria de les ciutats del 
nostre país. 

AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS
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Continuar trabajando por transformar 
Borriana no es solo una ilusión, es un 
compromiso adquirido con nuestros 
vecinos y vecinas. Si echamos la vista 
atrás, hacer balance de todos los cam-
bios logrados estos últimos ocho años 
nos da el impulso y la energía necesaria 
para continuar transformando Borriana 
en una ciudad moderna, sostenible y ca-
paz de responder a las necesidades de 
todos nuestros vecinos y vecinas. So-
mos y queremos seguir siendo parte de 
la transformación que Borriana merece.

El proyecto en el que los y las socialistas 
creemos, siempre ha tenido clara cuál es 
su prioridad: la ciudadanía de Borriana. Por 
eso desde 2015, hemos avanzado para 
cumplir unos retos que teníamos muy cla-
ros desde el principio. En los últimos años, 
han visto la luz el carril bici al Port, los bonos 
comerciales o la rehabilitación del barrio 
de la Bosca. Pero, cuando hablamos de 
transformación, también nos referimos a 
un cambio de actitud desde el consistorio 
hacia la ciudad y la ciudadanía.

Desde el primer día, hemos tendido 
la mano a la gente de Borriana; a las 
asociaciones deportivas y culturales; 
asociaciones vecinales, juveniles y de 
mayores y a tantos otros agentes que 
mucho tenían que decir y aportar sobre 
el proyecto de ciudad en el que creían y 
necesitaban. Y esto es importante, que 
se valore y se reconozca que nuestra ciu-
dad está llena de personas que la quie-
ren y que trabajan por ella y por su gente.

Sin ir muy lejos, hace unos días cele-
brábamos en el CMC la Mercè la octava 
edición del emac., un festival que nace 
de una iniciativa ciudadana y a la que he-
mos abierto camino desde el equipo de 
Gobierno. Gracias a la colaboración y a la 
apuesta decidida por el talento vemos 
cómo Borriana se enriquece cultural-
mente y cómo genera vida y oportunida-
des. Las personas que, altruistamente, 
dedican su tiempo y su esfuerzo a orga-
nizar actividades en beneficio de nuestra 
gente merecen todo el respeto.

Hacia nuevos retos
Es, precisamente, desde la escucha 
activa y la participación ciudadana, 

como queremos seguir alcanzando 
nuevos retos. Conocer las necesida-
des de nuestros vecinos y vecinas y 
sus propuestas de futuro es clave para 
construir la Borriana que nos ilusiona. 
Así lo recordó la alcaldesa de Borria-
na, Maria Josep Safont, en el acto de 
presentación de su candidatura para 
seguir liderando este proyecto de ciu-
dad. Es momento de culminar muchos 
de los proyectos en los que estamos 
inmersos y otros muchos que hemos 
planificado para un futuro próximo.

Hablamos de proyectos clave como la 
construcción del consultorio médico 
del Port, una reivindicación que ya está 
más cerca de convertirse en realidad. 
Desde el grupo municipal socialista 
hemos cumplido con nuestro trabajo y, 
este mes de febrero, la Conselleria ha 
hecho pública la cesión de los terrenos 
en la zona portuaria donde se ubicará 
el futuro edificio. Los vecinos y vecinas 
del Port ya conocen de primera mano 
el anteproyecto de esta infraestructura 
pensada para mejorar la salud y la cali-
dad de vida de la ciudadanía.

Cuando hablamos de futuro también 
proyectamos la conexión de las ave-
nidas de circunvalación con la CV-18, 
los tornillos de Arquímedes para luchar 
contra las inundaciones o la reapertu-
ra del Museu de la Taronja. El futuro es 
también la finalización del IES Jaume I 
y la reforma integral del CEE Pla d’Hor-
tolans y del CEIP Roca y Alcaide para 
seguir construyendo un futuro mejor 
para los niños y niñas de Borriana, o la 

apertura del Centro de Atención Tem-
prana comarcal, construido por el Ayun-
tamiento y a punto de abrir sus puertas.

Con el objetivo de seguir transformando 
Borriana en un municipio para las per-
sonas, pronto verán también la luz los 
proyectos para dar nueva vida al Clot de 
la Mare de Déu o al Arenal y que permi-
tirán crear nuevos espacios en los que 
estar y disfrutar al lado de la naturaleza 
y de nuestro patrimonio urbano.

La Bosca, un barrio de futuro
Los y las socialistas de Burriana tenemos 
un proyecto de futuro para nuestra ciu-
dad, un futuro que contempla la mejora 
de nuestros barrios. El mejor ejemplo es 
la transformación del barrio de la Bosca, 
un barrio que ha pasado muchos años 
sin ver ninguna acción destinada a su 
mejora y a lo largo de estos ocho años 
hemos apostado por regenerar, para fo-
mentar la vida en el barrio. Impulsando 
acciones urbanas, sociales y de forma-
ción para la gente del barrio hemos lo-
grado mejorar, modernizar y dignificar un 
barrio olvidado por la derecha. Un barrio 
de futuro que seguiremos apostando por 
transformar y revitalizar.

Hemos hecho muchas cosas y nos que-
da mucho por hacer, por transformar, 
porque tenemos un proyecto de futu-
ro para nuestra ciudad. Con ilusión, con 
Maria Josep, seguiremos construyendo 
la Borriana que nos ilusiona, la que que-
remos que os ilusione a todos y todas.

BORRIANA NOS ILUSIONA

Contáctanos,
psoe@burriana.es

opinió



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

borriana@compromis.net

UN COMPROMÍS AMB BORRIANA

Un any més la cultura ha eixit al 
carrer per Sant Blai. Cinc caps de 
setmana d'una aposta cultural que 
Compromís ha dut endavant des de 
que vàrem entrar al govern munici-
pal de Borriana, i que any rere any, 
ha anat augmentant en quantitat, 
i també en qualitat. Era una aposta 
ferma de Compromís que la cultura 
en Borriana fora per a totes i tots, 
que ixquera al carrer, i que fora una 
més en la nostra ciutat. I ho estem 
aconseguit, amb la participació de 
veïns i veïnes, i de gent de fora del 
municipi, que confia cada volta més 
en l’aposta cultural que es realitza a 
la nostra ciutat. I vos donem les grà-
cies per omplir cadascun dels espec-
tacles del Festival de Teatre Infantil 
El Cuc, per Xavi Castillo, per omplir el 
concert de Nino Bravo amb la nos-
tra banda de música, pel Tricicle, per 
concerts en directe, exposicions, per 
superar les expectatives en l’octava 
edició del emac, per omplir tres fun-
cions d’Eugeni Alemany, per partici-
par en l’aplec de gegants i cabuts, en 
el concert del Memorial Fandos, per 
les paelles, per les jornades d’histò-
ria, per la mostra agroalimentària, i 
moltes altres activitats que han fet 
que Borriana ixquera al carrer. Han 
sigut els veïns i veïnes les que han 
fet seues totes aquestes activitats. 
I és que cal recordar que vam arribar 

al govern de Borriana per capgirar la 
vida de les borrianenques i borria-
nencs, i en la cultura ho estem fent, 
perquè la gent participa, i sobretot, 
disfruta d’ella.

I amb la cultura al carrer, als teatres, 
auditoris i casa de cultura és la ma-
nera més important de dur a la gent 
una opció al costat de casa que els 
faja reflexionar, descobrir, descon-
nectar, i també, omplir comerços i 
negocis hostalers, que han vist que 
aquest mes de febrer ha estat mi-
llor que mai. I tot això, sense deixar 
de costat el treball del dia a dia, de 
seguir treballant en la gestió muni-
cipal, i amb les inversions que hi ha 
en marxa, com la rehabilitació de la 
Casa de Cultura, la posada en marxa 
del nou edifici de Serveis Socials, la 
reforma de l’avinguda Mediterrània, 
les obres de la passarel·la definitiva 
en el Clot de la Mare de Déu, l’asfaltat 
dels camins rurals o el Centre d’Aten-
ció Temprana.

Ara ve el mes de març i Borriana i, 
especialment a Compromís, ens 
centrem sobretot en els drets de 
les dones perquè és el seu mes per 
excel·lència. Un mes que està mar-
cat als calendaris de la ciutadania 
borrianenca des que Compromís 
arribarem al govern municipal i amb 

més èmfasi des que es va aprovar el 
Pla d’Igualtat Municipal de la ciutat. 
Gràcies a aquest document, apro-
vat per la majoria democràtica del 
plenari, s’estan desenvolupant una 
sèrie d’accions a la ciutat com mai 
abans s’havia vist. Accions que han 
ajudat a crear teixit entre associaci-
ons, centres educatius, clubs espor-
tius o ONGs.  Així, cobra importància 
la Unitat d’Igualtat Municipal que 
ara ja té la seua figura creada a la 
plantilla municipal i això permet fer 
coses com la programació preparada 
per commemorar el Dia Internacio-
nal de les Dones, enguany centrada 
en la situació de la dona al món de 
l’esport. Es posarà de relleu totes 
les desigualtats que en aquest món 
tan masculinitzat hi pateixen amb 
dos objectius clars: donar veu a les 
esportistes per tal que facen xarxa, 
i que no es perda el talent femení, 
en aquest cas concret, l’esportiu. En 
un any preelectoral amb una situ-
ació d’inflació, novament es posen 
en qüestió els drets de les dones i 
per això amb més força que mai, ne-
cessitem que dones i homes femi-
nistes ens unim per mantenir ferms 
els drets ja conquerits i impulsar 
aquells que encara no hem assolit. 
La conquesta pels drets de les dones 
és una cursa d’obstacles que devem 
superar entre totes i tots, entre tota 
la societat.

En Compromís treballem per a la 
gent de Borriana, per exigir els mi-
llors serveis per als nostres veïns i 
veïnes. Seguim treballant per les 
persones, per fer una ciutat millor, 
i sobretot, per dur endavant un pro-
jecte de ciutat on el més important 
son és persones que viuen en ella, i 
entre totes i tots ho farem possible. 
Seguim treballant.

opinió
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CIEN DÍAS PARA EL CAMBIO

El último barómetro del Centro de In-
vestigaciones Sociológicas (CIS) que el 
Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho 
público hace escasos días reconoce 
un cambio en la tendencia de voto en 
nuestra ciudad. 

No será este informe sospechoso de 
favorecer al Partido Popular tenien-
do al frente de los fogones de este 
instituto público al histórico militan-
te socialista José Félix Tezanos que 
ejerció como secretario de Estudios 
y Programas de la Comisión Ejecutiva 
Federal del PSOE hasta el 9 de julio 
de 2018.

Hoy, a 100 días de las elecciones, 
este instituto que pagamos de nues-
tros bolsillos, reconoce en Burriana 
un cambio de tendencia que cada vez 
más vecinos nos transmiten. Es la 
necesidad de cambiar las cosas, de 
trabajar por mejorar aquello que no 
funciona y de apostar por un compro-
miso con el esfuerzo, el trabajo y el 
futuro que desde la humildad solo el 
PP garantiza.

Burriana pide un cambio a nivel na-
cional y otorga al Partido Popular 
entre el 34% y el 35% de intención 
de voto por delante de un PSOE que 
se desploma al 30%. Las primarias 
a Pedro Sánchez arrancarán el 28 
de mayo con un cambio político en 
el ayuntamiento y en el Consell que 
continuará, a final de año, en el Go-
bierno de España.

Estamos preparados para hacer posi-
ble una alternativa útil, eficaz y com-
prometida con Burriana. Y estamos 
ilusionados con hacer realidad todo 
aquello que nuestros vecinos deman-
dan. Sin falsas utopías ni propaganda. 
Con hechos reales y trabajo para ha-
cer posible una #BurrianaMagnífica, 

atractiva y garante de la mejor calidad 
de vida. 

Nos merecemos un proyecto que 
piense en grande, porque tenemos 
lo que nadie tiene en nuestro entor-
no próximo. Un puerto deportivo, una 
marina y una escuela de vela que es 
referente en un entorno litoral que 
extiende sus fortalezas a lo largo de 
15 kilómetros de playas. Arqueología, 
patrimonio civil y eclesiástico trufado 
de elementos singulares del Moder-
nismo y un proyecto urbanístico en 
desarrollo que deseamos convertir en 
modelo turístico con transparencia y 
participación. 

Y estamos preparados para hacer-
lo posible empezando por las cues-
tiones domésticas para alcanzar los 
objetivos de desarrollo que coloquen 
a Burriana en el mapa de las oportu-
nidades. Limpieza, seguridad, un ur-
banismo sostenible, humano y acce-
sible, mobiliario atractivo y entornos 

agradables para convertir a Burriana 
en el paradigma de la estética urba-
nística porque no hay nada mejor que 
poner en valor las fortalezas de esta 
ciudad. 

Nuestros jóvenes y nuestros mayores 
tienen mucho que decir en este pro-
yecto que planificamos a lo grande y 
que abraza a toda la ciudad. Porque 
Burriana es la clave del éxito, el medio 
y el fin para conseguirlo. 

Entre todos. Somos capaces. Estamos 
preparados. Y lo haremos posible.

Jorge Monferrer
candidato del PP a la alcaldía de 

Burriana

601 60 63 68 
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PSOE Y COMPROMIS SE OLVIDAN DE LOS VECINOS

Los que venían a salvar a las perso-
nas, si, esos señores de Psoe, que con 
el apoyo de Compromís gobiernan en 
Burriana, se han olvidado completa-
mente de los vecinos en los presu-
puestos.

¿Recuerdan ustedes que subieron el 
IBI un 5% y se subieron el sueldo al 
inicio de la legislatura?, ¿porque no lo 
han bajado ahora?, 

Después de una pandemia, con una 
repercusión económica muy grave 
para algunos sectores económicos. Y 
con la subida de tipos de interés, es 
más necesario que el equipo de go-
bierno ayude a las familias de Burria-
na a hacer frente a la subida de sus hi-
potecas, ¿y que mejor que reduciendo 
el IBI?, pues no, no sabemos muy bien 
porque, han decidido no bajarlo, como 
tampoco se han bajado los sueldos 
claro está.

La señora Rius, se siente satisfecha 
cuando llega el final de año y resulta 
que hay dinero en las arcas municipa-
les, lo que no dice es que ese dinero 
es de lo que no se ha ejecutado o no 
se ha hecho.

Veamos, el polideportivo municipal, 
tiene goteras desde que yo entré 
como concejal hace siete años y me-
dio, y que se agravaron cuando pusie-
ron las placas solares. ¿Porque no se 
arregla?

¿Porque no se arreglan las goteras 
del kiosco del camino de Onda, siendo 
como es una obra modernista propie-
dad del Ayuntamiento?.

Y así podríamos numerar algunos edi-
ficios municipales que les hace falta 
algo más que un repasíto.

Y lo más importante, ¿que pasa con la 
policía local?, pues señores, una falta 
total de previsión por parte del equipo 
de gobierno, que llevan ya 7,5 años y 
no han sido capaces de solucionar el 
problema.

Año tras año, toda la oposición hemos 
pedido que se convoquen oposiciones 
para agentes de la policía local, ya ad-
vertimos en repetidas ocasiones que 
se preveían, (como así ha sucedido), 
que se jubilasen una parte importante 
de la plantilla.

Como siempre, la convocatoria se ha 
hecho tarde y mal, y la inseguridad 
ciudadana ha llevado a un grupo de 
vecinos a crear un grupo de whassap 
para alertarse entre ellos, de posibles 
robos en la zona próxima a sus vivien-
das.

Es increíble, porque además, parece 
que la mayor parte de los fines de se-
mana, también hay peleas en alguna 
zona de Burriana, y como es lógico, 
la policía local no da a basto, como 
consecuencia de la merma en los 
efectivos son pocas las patrullas que 
trabajan el fin de semana, a pesar del 
esfuerzo por intentar cubrir las nece-
sidades de Burriana.

Pero claro, para el equipo de gobier-
no todo va bien y todo esto no parece 
muy importante, porque al final de 
año, hay dinero en las arcas municipa-
les, y repito, de lo que no se ha hecho.

Ahora han decidido que van a inver-
tir en una pequeña parte del arenal, 
una chapuza, porque recordarán que 
el equipo de gobierno decidió, no 
acudir a la subasta del ministerio de 
hacienda, y permitió que parte de los 
terrenos del arenal que eran públicos 
pasaran a manos privadas. Y fue por-
que según el señor Arnandis dijo que 
cuando se urbanizaran los terrenos, 
se tendría que privatizar, y que más 
daba antes que después. Y ahora 
nos encontramos que no todos los 
terrenos son municipales, pero tam-
bién, palabras del señor Arnandis, se 
le puede expropiar y por menos de lo 
que salio en la subasta.

Ya tarda señor Arnandis, ya tarda, 
aunque me da que no va a ser tan fácil 
como usted dice.

Pero claro, a las chapuzas del señor 
Arnandis ya estamos acostumbrados, 
el fue el que firmo los informes para el 
parking de autocarabanas y que tum-
baron los tribunales condenando al 
Ayuntamiento a costas.

Y el es el artífice de todo lo que está 
pasando en San Gregori, él es el que 
dijo en la comisión que la ampliación 
de plazo de ejecución de la obra era lo 
mejor para todos.

¿Para todos o para que el PSOE y 
COMPROMIS puedan decir en la 
próxima campaña electoral que San 
Gregori sigue en marcha gracias a 
ellos?.

Vergüenza les debería dar, que a una 
empresa que no ha presentado nun-
ca un informe económico-financiero, 
una empresa que ha solicitado un 
aplazamiento del pago de sus deudas, 
y que está buscando financiación para 
pagar sus propias cuotas, una empre-
sa que dice que tiene mucho músculo 
financiero pero que no se ve por nin-
gún lado.

A esa empresa, les conceden un apla-
zamiento de dos años sin nuevas 
garantías. ¿A quien quieren ustedes 
engañar?.
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PREGUNTAS SIN RESPUESTA
Asistimos a los últimos coletazos de 
la gestión más nefasta al frente del 
Magnífico de las últimas décadas, los 
últimos meses de un gobierno ago-
tado que ya no es siquiera capaz de 
afrontar sus obligaciones como repre-
sentantes de los ciudadanos y que no 
atiende a las preguntas de los mismos 
realizadas por nuestro grupo munici-
pal, sencillamente, porque no hallan 
respuesta. 

¿Cómo es posible presentar un proyec-
to y licitar unas obras de trascendencia 
para el interés general, tal y como es 
la renovación de la avenida Mediterrá-
neo, sin atender a una lógica previsión 
de futuro y quizás primando intereses 
de diferente naturaleza? 

Es lo que nos da que pensar cuando 
comprobamos, que el proyecto –en 
el cual se incluye el carril bici- debiera 
contar inicialmente con una anchura 
de 28m, no obstante en el tramo com-
prendido entre el grupo Roger de Flor 
y la “minirrotonda” del Camí Fondo, la 
anchura que se ha proyectado es de 
tan solo 18,5m, creando de esta forma 
un proyecto irregular con un estrangu-
lamiento que en el futuro será un nue-
vo foco de problemas para los vecinos 
de Burriana. 

Se deduce fácilmente, como decíamos 
anteriormente, que como viene siendo 
habitual, la actuación del ayuntamien-
to quizás pudiera responder a favore-
cer intereses muy diferentes al bien 
común de los burrianenses.

También, hemos conocido durante el 
pasado mes de enero, la venta de la 
empresa que gestiona la realización 
del Arenal Sound a un fondo de inver-
sión americano por la mareante canti-
dad de 120 MM, siendo dicho festival 
el más relevante de cuantos gestiona-
ba la empresa.

 A día de hoy el festival nos sigue 
costando dinero a los burrianenses, 
nadie recuerda ya aquellos tiempos 
en los que los ahora conformantes 
del equipo de Gobierno, eran radical-
mente críticos con la gestión, orga-
nización y sobre todo, la celebración 

del evento, ya que actualmente el 
sometimiento hacia los organizado-
res es absoluto, con una organización 
repleta de carencias, actuando de 
espaldas nuevamente al interés ge-
neral para quizás responder a otros 
intereses, como denunció nuestro 
concejal portavoz en el ayuntamien-
to, Juan Canós, quién elevó esta si-
tuación a moción, en el pasado Pleno 
municipal, no obteniendo nueva-
mente respuesta por parte de los 
responsables. 

No es diferente la actitud cuando 
hablamos de Sant Gregori, la callada 
por respuesta es su opción elegida. 
Elevamos igualmente a moción la 
petición de un proyecto modificado 
así como el Plan de Obras y la Me-
moria de Cuotas que garanticen cier-
ta seguridad jurídica, y nuevamente 
el gobierno agotado de Burriana votó 
en contra de nuestra propuesta, con-
sumando una huida hacia delante en 
la que todos, menos ellos parece ser, 
ya sabemos lo que existe al final del 
camino si no se actúa con la decisión 
exigida.

Sant Gregori es punta del iceberg de la 
herencia que la alcaldesa y su equipo 
incapaz dejan para Burriana. La inten-
cionalidad parece clara y bien definida. 
Un PAI judicializado, con más de 400 
contenciosos con un Agente Urbaniza-
dor inoperante pero con una prórroga 

que se extenderá más de la mitad del 
próximo mandato aprobada.

Un proyecto de remodelación de la 
Avenida Mediterráneo carente de todo 
sentido común que no se ajusta al Plan 
General y que seguro puede convertir-
se en un nuevo foco de problemas para 
la ciudadanía.

Un festival con nuevos dueños que 
campa a sus anchas con un control de 
contaminación acústica parcial e in-
adecuado, que bloquea nuestras pla-
yas y que nos cuesta dinero a todos. 

Los tornillos de Arquímedes de la Se-
rratella que ni están ni se le esperan, 
al igual que el Proyecto Arenal, para el 
que prometieron el consenso de toda 
la corporación y del que no se ha oído 
ni media palabra. No olvidemos tam-
poco el polifuncional del puerto que 
prometieron y del que no hay puesto 
un ladrillo, el centro médico también 
en el puerto en unos terrenos que no 
han conseguido la cesión y que , la fa-
chada del Tetro Payá, el museo de la 
naranja, la reordenación del Plá, las 
inundaciones en los poblados maríti-
mos , la limpieza de nuestra ciudad, la 
mala iluminación, la falta de plazas de 
aparcamiento que van minando poco 
a poco al comercio local, la falta de se-
guridad, etc…

Habla la alcaldesa de “una Burriana 
ilusionante”, ¿cuántos mandatos ne-
cesita?
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El Pleno aprueba aceptar la garantía de-
positada por FERROVIAL CONSTRUC-
CIÓN S.A, en fecha 17 de noviembre de 
2022, mediante aval bancario de la enti-
dad Banco Santander S.A, por importe de 
29.176,24 euros, quedando constituida 
para garantizar el contrato de Suministro 
de Energía Eléctrica y Servicio de Gestión 
Energética y Mantenimiento con Garan-
tía Total de las Instalaciones de Alumbra-
do Público del Ayuntamiento. Asimismo, 
dictar orden de cancelación, por sustitu-
ción de garantía, de la entidad Banco Po-
pular Español SA, emitido a favor de UTE 
GESTIÓN ENERGÉTICA Y ALUMBRADO 
PÚBLICO BURRIANA, depositado como 
garantía definitiva y dar traslado a Teso-
rería, a los efectos oportunos.
El Pleno aprueba conceder a la mercantil 
URBANIZACIÓN GOLF SANT GREGORI 
SAU la ampliación del plazo para la eje-
cución del Programa de Actuación Inte-
grada del Sector SUR-T1 SANT GREGO-
RI, en un periodo de 664 días. También 
requerir a la mercantil la aportación de 
un nuevo Plan de Obras elaborado por 
la dirección técnica que permita el se-
guimiento de las mismas conforme a los 
nuevos plazos autorizados; y asimismo, 
la modificación de la Memoria de Cuo-

tas del Proyecto de Reparcelación para 
otorgar seguridad jurídica a todos los 
propietarios del Sector que decidieron 
en su día pagar en metálico las cargas de 
urbanización.
El Pleno queda enterado del Decretto de 
Alcaldia de la emisión del Informe Ambi-
ental y Territorial Estratégico del Estudio 
de Detalle para la parcelación de la par-
cela sita en la manzana delimitada por 
las calles Leonardo Da Vinci, Josep Polo 
de Bernabé, Antonio Luque Vicens y Je-
roni Guitard, resolviéndose la evaluación 
ambiental y territorial estratégica por el 
procedimiento simplificado por conside-
rar que dicho instrumento de planeami-
ento no tiene efectos significativos so-
bre el medio ambiente y el territorio, de 
acuerdo con los criterios establecidos en 
el anexo VIII del TRLOTUP, los informes 
técnicos obrantes en el expediente y la 
propuesta de la Comisión de Evaluación 
Ambiental del Ayuntamiento. 
El Pleno es informado de los acuerdos 
adoptados por la Junta de Gobierno Lo-
cal, en las sesiones celebradas entre los 
días: 24/11/2022 y 22/12/2022, ambos 
incluidos. 
El Pleno se da por enterado de las resolu-
ciones dictadas por la Alcaldía-Presidencia 

obrantes en la Secretaría Municipal cor-
respondiente al período de 21/11/2022 a 
25/12/2022, ambos incluidos.
El Pleno aprueba la moción presentada 
por el Grupo municipal socialista relati-
va a la defensa del sector pesquero de 
la provincia de Castellón, en la que se 
expresa su apoyo infrangible a todas las 
familias marineras de Burriana y de la 
provincia de Castelló que faenan a diario 
en unas condiciones económicas muy 
frágiles.En la moción se exige al Gobierno 
de España que, atendiendo a las reivin-
dicaciones del sector, tome las medidas 
oportunas para garantizar la viabilidad 
de la pesca en la costa castellonense. 
Asimismo, reuiere al Gobierno de España 
una reunión con el comisario europeo de 
pesca con la presencia de las cofradías 
de pescadores de la provincia para que 
se estudie un equilibrio entre desarrollo 
económico y sostenible que facilite los 
trabajos de pesca en el litoral de la pro-
vincia de Castelló.
El Pleno rechaza la moción presentada 
por el Grupo municipal de Vox, relativa a 
la construcción de un nuevo parque ca-
nino y la clausura inmediata y desman-
telamiento del actual Parque Canino de 
Santa Berta. 

Pleno Ordinario Municipal 04-01-2023 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 04-01-2023
La Junta de Gobierno Local acuerda proce-
der al archivo del expediente de ejecución 
subsidiaria y, en consecuencia, del expe-
diente de orden de ejecución, incoados 
a la mercantil CRITERIA CAIXAHOLDING 
SA, en calidad de propietaria del inmue-
ble situado en C/ San Blas 58, 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 JGL acuerda Ordenar a Dª A.M.R.P. y 
otros, que, dentro de plazo de un mes, 
procedan a ejecutar los trabajos consis-
tentes 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 
y el vallado de la parte del inmueble que 
linda con vía pública, en el inmueble sito 
en Cr Nules 34, al objeto de restablecer 
las debidas condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato público del mismo. 
La Junta de Gobierno Local acuerda esti-
mar el recurso de reposición interpuesto 
por la mercantil LANDCOMPANY 2020 
SL y ello en base a las consideraciones 
efectuadas , y dejar sin efecto el acuerdo 
sexto de la Junta de Gobierno Local de fec-
ha 24 de noviembre de 2022 por el que 
se aprueba como liquidación provisional, 
en concepto de ejecución subsidiaria, de 

los trabajos ordenados por importe de 
970,50 euros (IVA incluido) y a reserva 
de la liquidación definitiva. Asimismo, 
acuerda aprobar como nueva liquidación 
provisional la cantidad de 727,51 euros 
IVA incluido, de conformidad con el pre-
supuesto aportado por la interesada junto 
a su recurso de reposición. 
La JGL acuerda conceder a D.J.J.R.B., la 
licencia de obras solicitada para Vallado 
de parcela en inmueble sito en Polígo-
no 17 Parcelas 39-40, que se entiende 
otorgada salvo el derecho de propiedad 
y sin perjuicio del de tercero, y que se 
otorga con las condiciones particulares 
establecidas. 
La Junta de Gobierno Local acuerda 
conceder a D.A.C.C, la licencia de obras 
solicitada para reparación de grietas y 
humedades en inmueble sito en Ptda 
Vinarragrell 82- Camí La Cosa 36, que se 
entiende otorgada salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio del de tercero, y 
que se otorga con las condiciones parti-
culares establecidas. 
La JGL se da por enterada de la sentencia 
dictada por el Juzgado de la Contencioso 
Administrativo nº 1 de Castellón, cuyo 
fallo Desestima el recurso contencioso 
administrativo interpuesto por la repre-
sentación de D.J.A.G.M. y Dª P.I.C. fren-
te al Decreto de Alcladía que resuelve 
desestimar los Recursos de reposición 

interpuesto por diferentes propietarios 
contra el Decreto de Alcaldía que acordó 
autorizar a la mercantil URBANIZACIÓN 
GOLF SANT GREGORI, S.A.U., el giro al 
cobro de la cuota de urbanización nº 3, 
comprensiva de las certificaciones parci-
ales de obra n.º 7 y n.º 8 del Proyecto de 
Reparcelación del Sector SUR-T-1 “Sant 
Gregori”, con la consiguiente declaración 
de conformidad a derecho de la resolu-
ción administrativa impugnada.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 12-01-2023
La Junta de Gobierno Local acuerda pror-
rogar el contrato del servicio de mante-
nimiento de los equipos e instalaciones 
de tratamiento del agua de la piscina 
cubierta municipal de Borriana, adjudi-
cado a Serviecología y Tratamiento de 
Aguas, S.L. (SERVYECO), por un año más, 
es decir hasta el hasta el 28 de febrero de 
2024, por el importe anual de 40.518,70 
euros IVA incluido, en las mismas condi-
ciones previstas en el contrato de fecha 
28 de febrero de 2020. También acuerda 
autorizar y disponer el gasto futuro de 
33.765,58 euros correspondiente al pe-
riodo del 1 de marzo al 31 de diciembre 
de 2023, y de 6.753,12 euros corres-
pondiente al periodo del 1 de enero al 28 
de febrero de 2024, con cargo a sendos 
ejercicios presupuestarios.
La JGL acuerda declarar restaurada la 
legalidad urbanística infringida con la 
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ejecución de las obras consistentes en la 
reforma del inmueble-alquería, así como 
en diversas obras ejecutadas en la zona 
ajardinada en Camí Carnissers, al haber-
se concedido licencia municipal para le-
galización de las mismas por acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local, y por lo tanto 
archivar el expediente de restablecimi-
ento de la legalidad. 
La Junta de Gobierno Local acuerda impo-
ner a Dª E.C.U.V. y a D. J.M.M.T., la octava 
multa coercitiva por importe único de 100 
euros, por incumplimiento del acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local 
por el que se ordenaba la ejecución de los 
trabajos necesarios para restablecer las 
debidas condiciones de limpieza, salubri-
dad y ornato público consistentes en la 
limpieza, vallado y posterior traslado de 
los restos al vertedero de la parcela sita en 
C/ Illa Grossa 16. También comunicarles 
que, mientras persista el incumplimiento 
de la orden de ejecución, se seguirán im-
poniendo 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 mul-
ta coercitiva impuesta, el Ayuntamiento 
procederá a ejecutar subsidiariamente 
los trabajos ordenados.
La JGL acuerda imponer a Dª A.M.R.C. 
y a D. J.M.G., la cuarta 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 trabajos necesarios para restablecer 
las debidas condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato público consistentes 
en la limpieza de las parcelas así como 
posterior traslado de los restos al verte-
dero, en Pd Poligono 54 Parcela 3 y Ctra 
Villarreal 68. También comunicarles que, 
mientras persista el incumplimiento de 
la orden de ejecución, se seguirán impo-
niendo multas del mismo importe por 
periodos de un mes, con un máximo de 
diez, y transcurrido el plazo de cumpli-
miento voluntario derivado de la última 
multa coercitiva impuesta, el Ayuntami-
ento procederá a ejecutar subsidiaria-
mente los trabajos ordenados.
La Junta de Gobierno Local acuerda auto-
rizar a Dª M.D.S.V., la división del local sito 
en Calle Santa Berta 5, esquina calle Xilxes 
14, en los locales A, sito en la calle Xilxes, 
con una superficie construida de 194,47 
m² y útil de 158,04 m², y B sito en la esqui-
na de las calles Xilxes y Santa Berta, con 
una superficie construida de 285,94 m² y 
útil de 232,37 m², según solicitud. 
La JGL acuerda conceder a la mercantil 
LLAR HABITAT REAL STATE SL la licencia 
de obras solicitada para construcción de 
edificio de 26 viviendas y garaje en Cami 
del Grau 37 y Calle Mestre Rodrigo 2, 
conforme a proyecto básico presentado y 
obrante en el expediente, que se entiende 
otorgada salvo el derecho de propiedad y 

sin perjuicio del de tercero, y advertir a la 
mercantil que deberá cumplir las condici-
ones particulares establecidas.
La Junta de Gobierno Local acuerda con-
ceder a D.C.G.G. y a Dª T.F.M., la licencia de 
obras solicitada para construcción de vi-
vienda unifamiliar adosada en C/ Bruse-
las 58, según proyecto visado CTAC que 
se entiende otorgada salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio del de tercero, y 
advertir a las personas interesadas que 
deberán cumplir las condiciones particu-
lares establecidas.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 19-01-2023
La Junta de Gobierno Local acuerda Au-
torizar la devolución de la garantía defi-
nitiva que la mercantil BECSA SA, tiene 
depositada en la Tesorería municipal 
para responder de las obligaciones deri-
vadas de la ejecución del contrato de 
obras “Mejora, modernización y dotación 
de infraestructuras y servicios en el área 
industrial D-5 Carretera de Nules (Bur-
riana)”, subvencionadas por el Instituto 
Valenciano de Competitividad Empresa-
rial (IVACE) en el marco del Programa 
mejoras Infraestructuras Parques Em-
presariales. Asimismo, que se proceda a 
devolver a la mercantil el aval deposita-
do, por importe de 5.850,28 euros. 
La JGL acuerda autorizar la devolución 
de la garantía definitiva que la mercan-
til BECSA SA, tiene depositada en la Te-
sorería municipal para responder de las 
obligaciones derivadas de la ejecución 
del contrato de obras “Pavimentación 
camí Serratella (Tramo camí la Ratlla de 
Nules y camí Marge) y otros viales en 
Burriana”. Igualmente, que se proceda a 
devolver a la mercantil el aval deposita-
do, por importe de 7.602,54 euros. 
La Junta de Gobierno Local acuerda au-
torizar la devolución de la garantía defi-
nitiva que la mercantil AGLOMERADOS 
LOS SERRANOS SAU, tiene depositada 
en la Tesorería municipal para responder 
de las obligaciones derivadas de la eje-
cución del contrato de obras “Reparación 
del pavimento del Camí Marjalet (Tramo 
Camí Carnissers y Camí Santa Pau y 
otros viales”. También que se proceda a 
devolver a la mercantil el aval deposita-
do, por importe de 6.532,32 euros. 
La JGL acuerda desestimar las alegacio-
nes presentadas por D.O.C.L., mediante 
escrito presentado contra el requerimi-
ento del Decreto de Alcaldía, en base a 
las consideraciones expuestas en la re-
solución. Asimismo, adoptar la medida 
de Policía consistente en clausurar el 
local sito en C/ Valencia 76, en el cual 
se ejerce la actividad de “bar-cafetería”, 
dado que no se ha dado cumplimiento a 
lo ordenado respecto de la presentación 
de auditoria acústica conforme señalaba 
informe emitido por Ingeniero Técnico 
Industrial Municipal, obrante en expe-
diente. Por lo que se ordena el cese in-
mediato en el ejercicio de dicha actividad, 

en tanto no presente auditoria Acústica 
conforme señala el informe emitido por 
técnico municipal, para cumplirla de for-
ma voluntaria. Advertir a los interesa-
dos de que el incumplimiento dentro del 
plazo concedido al efecto, dará lugar al 
traslado de las actuaciones al órgano 
competente de la Generalitat, para la in-
coación, en su caso, del correspondiente 
expediente sancionador; así como a ini-
ciar el procedimiento de ejecución subsi-
diaria, en los términos establecidos en la 
normativa vigente. 
La Junta de Gobierno Local acuerda de-
clarar restaurada la legalidad urbanística 
infringida porD. J.M.P.F. y Dª T.F.P. con la 
realización de las obras consistentes en 
reforma de inmueble sito en Cl Mare De 
Deu Xiquet Perdut 14, al haberse conce-
dido licencia municipal para la ejecución 
de las mismas por acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local. Por lo tanto, acuerda 
archivar el presente expediente de resta-
blecimiento de la legalidad. 
La JGL acuerda estimar el recurso de 
reposición interpuesto por la mercantil 
LANDCOMPANY 2020 SL, en base a las 
consideraciones efectuadas en el acuer-
do, y dejar sin efecto el punto tercero del 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local, 
en concepto de ejecución subsidiaria, de 
los trabajos ordenados por importe de 
970,50 euros (IVA incluido) y a reserva 
de la liquidación definitiva.
La Junta de Gobierno Local acuerda 
dejar sin efecto los acuerdos tercero y 
siguientes del acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local, por el que se ejecuta 
subsidiariamente, a cargo de D. A.M.A. 
y Dª M.M.M.A., los trabajos necesarios 
para el restablecimiento de las debidas 
condiciones de seguridad, salubridad, 
ornato público del inmueble de su pro-
piedad sito en C/ San Roberto 3 Bajo 
2, así como la liquidación provisional 
aprobada en concepto de ejecución 
subsidiaria, a cargo de las personas 
interesadas, de conformidad con la 
memoria justificativa obrante en el 
expediente de contratación menor por 
importe de 931,70 euros (IVA incluido) 
y proceder al archivo del expediente, 
incoados a las personas interesadas, 
en calidad de propietarias del inmueble 
referenciado, al haberse restablecido 
las debidas condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato público del mismo, 
a tenor del informe emitido por el Ar-
quitecto Técnico municipal.
La JGL acuerda ordenar a D.J.R.L.M. y a Dª 
M.M.R.G., la paralización inmediata de las 
obras de construcción de vivienda unifa-
miliar aislada y piscina, en Calle Roma 
13, debiendo proceder, en el plazo de los 
cinco días, a la retirada de los elemen-
tos, materiales o maquinaria preparada 
para ser utilizada. También advertir a las 
personas interesadas que el incumplimi-
ento de la suspensión en relación a las 
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obras de referencia, dará lugar a que por 
parte de del Ayuntamiento se proceda a 
la imposición de multas coercitivas, por 
períodos de un mes, hasta lograr la pa-
ralización, pudiendo asimismo proceder 
a la retirada de los elementos, materiales 
o maquinaria preparada para ser utiliza-
da de forma subsidiaria o a precintarla e 
impedir definitivamente los usos a los 
que diera lugar; todo ello, sin perjuicio del 
traslado de las actuaciones al Ministerio 
Fiscal, a los efectos de la exigencia de las 
responsabilidades de orden penal en que 
se hubiese podido incurrir. 
La Junta de Gobierno Local acuerda 
Imponer a la mercantil CRITERIA CAI-
XAHOLDING SA, la quinta multa coer-
citiva por importe de 400 euros, por 
incumplimiento de la orden de ejecu-
ción dictada por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local, por la que se ordenaba 
la ejecución de los trabajos necesarios 
para restablecer las debidas condiciones 
de limpieza, salubridad y ornato público 
consistentes en la limpieza y vallado de 
la parcela así como posterior traslado de 
los restos al vertedero, en C/ Atenas 5. 
También comunicar a la interesada que, 
mientras persista el incumplimiento de 
la orden de ejecución, se seguirán impo-
niendo multas del mismo importe por 
periodos de un mes, con un máximo de 
diez, y transcurrido el plazo de cumpli-
miento voluntario derivado de la última 
multa coercitiva impuesta, el Ayuntami-
ento procederá a ejecutar subsidiaria-
mente los trabajos ordenados. 
La JGL acuerda imponer a la mercantil 
DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS S.L. 
(antes TITANBUR SL), la sexta multa 
coercitiva por importe único de 150 eu-
ros, por incumplimiento de la orden de 
ejecución dictada por la Junta de Gobier-
no Local, por la que se ordenaba la eje-
cución de los trabajos necesarios para 
restablecer las debidas condiciones de 
limpieza, salubridad y ornato público 
consistentes en la limpieza, vallado y 
posterior traslado de los restos al ver-
tedero del solar sito en Camí Pedrera 
Vilavella 46. Igualmente, 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 
voluntario derivado de la última multa 
coercitiva impuesta, el Ayuntamiento 
procederá a ejecutar subsidiariamente 
los trabajos ordenados.
La Junta de Gobierno Local acuerda 
imponer a D. G.I. y a Dª L.I., la novena 
multa coercitiva por importe único de 
500 euros, por incumplimiento de la 
orden de restablecimiento de la legali-
dad urbanística infringida acordada por 
la Junta de Gobierno Local, por la que 
se les ordenaba que en el plazo de un 

mes procedieran a la demolición de las 
obras realizadas en Polígono 13, Parce-
la 170 - Pda. Les Salines 3, en parte en 
Suelo No Urbanizable de Régimen Co-
mún SNU-RC.1 y la otra parte en suelo 
urbanizable dentro del ámbito del SEC-
TOR SANT GREGORI S.U.R.-T1.También 
comunicar a las personas interesadas 
que, mientras persista el incumplimi-
ento de la orden de demolición, se se-
guirán 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 la orden de demoli-
ción incumplida.
La JGL acuerda imponer a Dª M.C.L.C., 
la décima multa coercitiva por importe 
de 550 euros, por incumplimiento de 
la orden de demolición acordada por la 
Junta de Gobierno Local, por el que se 
le ordenaba que en el plazo de un mes 
procediera a la demolición de las obras 
consistentes en la construcción de una 
edificación de unos 40 m² con fábrica de 
ladrillo, ejecutadas en Partida La Jova 28 
- Camí Santa Pau en Suelo No Urbani-
zable -SNU* de este término municipal. 
La Junta de Gobierno Local acuerda 
conceder a Dª A.B.V. la licencia de obras 
solicitada para reforma interior de plan-
ta baja sita en C/ Barranquet 59, según 
proyecto básico y de ejecución visado 
CTAC, que se entiende otorgada salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio del 
de tercero, y que deberá cumplir las con-
diciones particulares fijadas. 
La JGL se da por enterada de las decla-
raciones responsables para la ejecución 
de las obras: 7818/2022, 11749/2022, 
11855/2022, 11912/2022, 12147/2022, 
13464/2022, 13775/2022, 127/2023, 
128/2023, 297/2023 y 416/2023. 
La Junta de Gobierno Local acuerda ad-
judicar el contrato derivado del Acuer-
do Marco para el suministro de energía 
eléctrica a los inmuebles e instalaciones 
municipales, a la empresa IBERDROLA 
CLIENTES SAU, a través de la Central de 
Contratación de la Diputación Provincial 
de Castellón, en los términos estableci-
dos en el propio acuerdo marco con las 
condiciones y precios de tarifas de acce-
so establecidas. También acuerda autori-
zar y disponer el gasto de 550.000 euros 
IVA incluido, correspondiente a la esti-
mación de gasto durante el año 2023, 
con cargo al vigente presupuesto. 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 26-01-2023
La Junta de Gobierno Local acuerda au-
torizar la devolución de la garantía de-
finitiva que la mercantil RAVI OBRAS 
TRANSPORTES Y EXCAVACIONES SL, 
tiene depositada en la Tesorería muni-
cipal para responder de las obligaciones 
derivadas de la ejecución del contrato de 
obras “Reforma de local para Centro de 

Atención Temprana (CAT) y dependenci-
as de la Policía Local”. También autorizar 
la devolución de la garantía complemen-
taria que la mercantil tiene depositada en 
la Tesorería municipal para responder de 
las obligaciones derivadas de la ejecución 
del contrato de obras “Reforma de local 
para Centro de Atención Temprana (CAT) 
y dependencias de la Policía Local”. Por lo 
que acuerda que se proceda a devolver a 
la mercantil los seguro de caución depo-
sitado, por importe de 6.925,97euros y 
por importe de 2.770,39 euros. 
La JGL acuerda iniciar las actuaciones 
tendentes a la ejecución subsidiaria a 
cargo de D. M.L.S., de los trabajos ne-
cesarios para el restablecimiento a su 
estado original del terreno propiedad 
municipal, ocupado por las instalaciones 
de la actividad de Bar-Restaurante de-
nominada Pilón, en zona antiguo cam-
ping de la Playa de El Arenal de Burriana, 
sin título que le legitime a ello, conforme 
se desprende del informe emitido por 
Policía Local, obrante en el expediente. 
Asimismo, emplazarle para que el lunes 
día 06/02/2023 a las 10 horas se perso-
ne en la ubicación en cuestión, donde se 
encuentra el Bar-Restaurante Pilón, con 
objeto de autorizar la entrada a los Ser-
vicios Técnicos Municipales y a la Policía 
Local, para proceder a tomar la posesión 
del inmueble y proceder a identificar de la 
totalidad de las instalaciones existentes 
que ocupan suelo propiedad municipal 
sin título habilitante para ello, previo a su 
demolición, en su caso.
La Junta de Gobierno Local acuerda inco-
ar a D.E.R.G. y a Dª M.T.O.G., expediente 
para la restauración de la legalidad urba-
nística, por la realización, sin previa licen-
cia ni orden de ejecución, de los actos de 
edificación o uso del suelo consistentes 
en construcción de barbacoa adosada a 
linde en inmueble sito en Avda. Londres 
14. Asimismo, se les concede un plazo de 
diez días de audiencia para que alegue lo 
que estime pertinente en defensa de sus 
derechos. También les concede un plazo 
de dos meses a contar desde la recepción 
del presente acuerdo para que solicite la 
oportuna licencia o autorización urbanís-
tica que corresponda; significando que si 
transcurrido dicho periodo, no hubiera 
solicitado la autorización urbanística, el 
Ayuntamiento acordará las medidas de 
restauración de la legalidad contempla-
das en la normativa actual. 
La JGL acuerda proceder al archivo del 
expediente incoado a SOCIEDAD DE 
GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES 
DE LA REESTRUCTURACION BANCARIA 
SA, en calidad de propietario del inmue-
ble situado en Av Transport 46, al haber-
se restablecido las debidas condiciones 
de seguridad, salubridad y ornato público 
del mismo, a tenor del informe emitido 
por el Arquitecto Técnico municipal. Tam-
bién apercibir al propietario del inmueble, 
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de la obligación de mantenerlo en las de-
bidas condiciones de seguridad, salubri-
dad, ornato público y decoro, de confor-
midad con la normativa actual , debiendo 
realizar a tal fin, con la periodicidad ne-
cesaria, los trabajos y obras de manteni-
miento que resulten procedentes. 
La Junta de Gobierno Local acuerda pro-
ceder al archivo del expediente de eje-
cución subsidiaria, incoado a Dª J.P.S. y a 
D. J.P.S., como personas propietarias del 
inmueble situado en C/ Lleida 57 (D), al 
haberse restablecido las debidas condi-
ciones de seguridad, salubridad y ornato 
público del mismo, mediante la ejecución 
subsidiaria por este Ayuntamiento, a te-
nor del informe emitido por el Arquitecto 
Técnico municipal; todo ello sin perjuicio 
de la tramitación del correspondiente ex-
pediente tendente al cobro de la liquida-
ción provisional de los gastos originados 
por la ejecución de los trabajos a cargo de 
las personas propietarias.
La JGL acuerda proceder al archivo del 
expediente incoado a la mercantil PRO-
MOCIONES VORAMAR S.L., en calidad de 
propietaria del inmueble situado en Cl Illa 
Gran Canaria 9, al haberse comprobado 
que no ostenta la titularidad de la misma, 
de conformidad con lo establecido en la 
parte expositiva del expediente. 
La Junta de Gobierno Local acuerda decla-
rar suficientemente probada la comisión 
de una infracción urbanística calificada 
como infracción grave en la normativa 
actual, or no acreditar la realización de la 
inspección periódica de la vivienda sita en 
Pça Tremedal 1, cuya antigüedad es supe-
rior a 50 años, mediante la presentación 
de la copia del Informe de Evaluación del 
Edificio (IEE) del citado inmueble, elaborado 
por técnico competente, que le fue previ-
amente requerido mediante Decreto de 
la Alcaldía Presidencia. Además, i mponer 
a D. A.B.G. y otros, en calidad de personas 
propietarias, una única sanción de multa 
por importe de 300 euros, ya ingresada, 
correspondiente el 50% del importe de 600 
euros propuesto, en aplicación de la nor-
mativa actual. Por tanto, dar por finalizado 
el procedimiento sancionador, con archivo 
de las actuaciones, habida cuenta que se 
han cumplido los requisitos determina-
dos por la normativa, y que las personas 
interesadas han procedido al ingreso de la 
sanción propuesta, reconociendo volunta-
riamente su responsabilidad.
La JGL acuerda imponer a D.V.E.R. la sex-
ta multa coercitiva por importe único 
de 250 euros, por incumplimiento del 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local, 
por el que se le ordenaba, entre otros, 
que en el plazo de un mes procediera a 
la retirada de los restos de la demolición 
efectuada con anterioridad, (estructu-
ra de hierro, presumiblemente paneles 
sándwich, palets, escombros, maderas, 
etc.), que permanecen en Ctra. Campa-
nilla (Travesía Cami Marge) Polígono 25 

Parcela 317, en Suelo No Urbanizable 
Especialmente Protegido, al encontrarse 
en la Zona Húmeda “Marjal Nules Burria-
na” de este término municipal. Además, 
comunicar al interesado que, mientras 
persista el incumplimiento de la orden 
de demolición, se seguirán imponiendo 
multas del mismo importe por perio-
dos de un mes, con un máximo de diez, 
y transcurrido el plazo de cumplimiento 
voluntario derivado de la última multa 
coercitiva impuesta, el Ayuntamiento 
procederá a ejecutar subsidiariamente 
la orden de demolición incumplida.
La Junta de Gobierno Local acuerda de-
sestimar el recurso de reposición inter-
puesto por Dª S.C.N.y D. A.E.L. y ello en 
base a las consideraciones efectuadas en 
la parte expositiva del presente acuerdo. 
También imponerles la segunda multa 
coercitiva por importe de 190,11 euros, 
por incumplimiento de la orden de resta-
blecimiento de la legalidad urbanística in-
fringida acordada por la Junta de Gobierno 
Local, por la que se le ordenaba que en el 
plazo de un mes procediera a la demoli-
ción de las obras de edificación llevadas a 
cabo sin la correspondiente autorización 
municipal en el Poligono 43, Parcela 170 
- Ctra. Nicolau en Suelo No Urbanizable de 
Régimen Común SNU-RC.1, de este tér-
mino municipal. También comunicarles 
que, mientras persista el incumplimiento 
de la orden de demolición, se seguirán im-
poniendo 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 mul-
ta coercitiva impuesta, el Ayuntamiento 
procederá a ejecutar subsidiariamente la 
orden de demolición incumplida. 
La JGL acuerda conceder a la COMU-
NIDAD DE PROPIETARIOS CR ESCOR-
REDOR 46 la prórroga solicitada de 
6 meses, computados a partir del día 
siguiente al de recepción del presente 
acuerdo, para que procedan a ejecutar 
los trabajos en el edificio sito en Cr Es-
corredor 46, al objeto de restablecer las 
debidas condiciones de seguridad, funci-
onalidad y habitabilidad del mismo. Ad-
vertir a la COMUNIDAD DE PROPIETARI-
OS que el incumplimiento de lo ordenado 
dará lugar a la ejecución subsidiaria de 
los referidos trabajos a su costa, de con-
formidad con la normativa actual. 
La Junta de Gobierno Local acuerda con-
ceder a D. P.S.V., una prorroga de un mes, 
para que presente las alegaciones que a 
su derecho en relación a la propuesta de 
medida de restauración de la legalidad 
urbanística vulnerada, impuesta medi-
ante acuerdo de Junta de Gobierno Local, 
en relación a las obras llevadas a cabo sin 
la correspondiente autorización en in-
mueble sito en Cl Alqueries 22. También 
advertir al interesado que, transcurrido el 
plazo concedido para presentar alegaci-
ones o, desestimadas estas, se ordenará 

la demolición de las obras descritas, de 
conformidad con la normativa actual. 
La JGL acuerda autorizar a D.J.P.R.R. y 
a Dª M.M.L.L., la modificación contem-
plada en el Proyecto Básico modificado 
y, que tiene por objeto la eliminación 
de la planta de sótano de la vivienda a 
construir en Cl Costur 8, y advertir a las 
personas interesadas que se dan por re-
producidas y, por consiguiente, deberán 
dar cumplimiento a las condiciones par-
ticulares fijadas en el apartado tercero de 
la parte dispositiva del acuerdo adoptado 
por la Junta de Gobierno Local por el que 
se concedió licencia para construcción 
de vivienda unifamiliar aislada y piscina 
conforme a Proyecto Básico presentado. 
La Junta de Gobierno Local acuerda con-
ceder a la mercantil FEMTERRA SL, li-
cencia de parcelación para segregar la 
finca registral sita en la calle Mestre Vi-
cente Asensio, esquina avenida Cañada 
Blanch, y calle Borriol, cuya superficie es 
de 2.010,49 m², correspondiente a la finca 
resultante M5-6 del Proyecto de repar-
celación del Sector de suelo urbanizable 
residencial “Camí Grau” (NPR-2) SUR-R.4, 
para formar las parcelas B, C, D y E. 
La JGL acuerda conceder a la mercantil 
I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGEN-
TES, S.A.U., licencia para la realización de 
una zanja de 856 metros, en vía pública, 
desde CTC Ayuntamiento de Burriana 
situado en la C/ Vicente Piqueres Mar-
tí, discurriendo por la propia C/ Vicente 
Piqueres Martí hasta el cruce con C/ Al-
fonso el Magnánimo con entrada y salida 
al al CTD UA MANZANA 35 continuando 
por la C/ Sant Andreu hasta el cruce con 
Cm. Artana con entrada y salida al CTC 
Campo de Fútbol San Fernando conti-
nuando por el Cm. Artana, C/ Vinaralls, 
entrando al CTD Vinaralls, C/ Salvador 
Giner, C/ Menéndez Pelayo, C/ La Gallera, 
C/ Encarnación y terminando en el CTD 
Plaza Juan Granell, conforme a proyecto 
técnico presentado firmado por técnico 
competente, atendiendo a las condicio-
nes particulares establecidas. 
La Junta de Gobierno Local acuerda con-
ceder a la mercantil IVAN SENENT SL, la 
licencia solicitada para legalización de 
obras de adecuación de local sito en C/ 
Assumpta González Cubertorer 2 BJ, no 
incluidas en Declaración Responsable 
para la ejecución de obras presentada. 
La JGL se da por enterada del decreto 
dictado por el Juzgado de lo Social núm. 
5 de Castellón, cuya parte dispositiva de-
sestima a la parte actora de la demanda 
en materia de reclamación de derechos 
y cantidades. 
La Junta de Gobierno Local se da por 
enterada de las declaraciones respon-
sables para la ejecución de las obras: 
12704/2022, 13522/2022, 124/2023, 
218/2023, 261/2023, 445/2023, 
492/2023, 522/2023, 591/2023, 
644/2023, 500/2023 y 701/2023.
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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
FEBRER 2023

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
MARÇ 2023

Almela Castillo
C/ del Raval 36 ......................................3, 14, 25
Beltrán Martinavarro
Av. de Llombai, 1 ...................................4, 15, 26
Doménech Font
C/ del Maestrat, 28 ..............................5, 16, 27
Gascó Musoles
Pl. de les Monges, 12 ..........................6, 17, 28
Lloris González
C/ del Barranquet, 25 .........................7, 18, 29
Medina Badenes
C/ del Finello, 15 ...................................8, 19, 30
Moreno Tortosa
C/ de Sant Vicent, 6 .............................9, 20, 31
Muñoz Melchor
camí d’Onda, 41 ........................................ 10, 21
Peirats Santa Àgueda
C/ de la Tanda, 22 ..................................... 11, 22
Terrádez Navarro
C/ de Federico García Lorca, 19.......1, 12, 23
Vernia Sabater
C/ del Progrés, 17 ................................2, 13, 24
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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
Centre de Salut Port ...................964 39 92 80
Consultori del Grau (sols estiu)....964 58 53 85

NAIXEMENTS
Xavi Cabedo Bernat (29-10-2022)
Yvar Sánchez Andrade
Nico Mingarro Arnandis
Júlia Isach Petit
Sophia Antonia Danclu-Laura
Lucía Sánchez García
Carla Artana Robles

DEFUNCIONS

MATRIMONIS

Pascual Marqués Sifre i 
Verónica Ribes Arnandis

Juan Guillermo Zuleta Ramírez i 
Diana Sthefania García Morales

Miguel Ángel Gil Soriano i Eva 
Bernad Devís

Salah Eddine Dalaoui Ouasrini i 
Nouhaila Boustam Belgarne

DOLORES MARTÍ BLASCO ...............................92
JUAN F. CONDE VENTURA ...............................88
MARIA NARRO FERNÁNDEZ ...........................91
JOSÉ FOLQUES PARICIO.................................... 76
JUAN CARLOS ROCA NAVARRO ...................49
VICENTE GARCIA GIMENO ..............................82
RAFAEL BRACEROS GONZÁLEZ ..................84
ARGENTINA CAÑABATE NAVARRO ............85
FLORENCIO ESCUDERO DIAZ
ASUNCIÓN CLARAMONTE AYMERICH .....85
CONCEPCIÓN MONTOYA FERRER ...............99
M. CARMEN FUSTER TRAVER........................ 87
ROSARIO MARTÍNEZ VÉLEZ ...........................69
JUAN ANTONIO MORA ZAHONERO ............. 71
BEGOÑA GÓMEZ RUBIO ....................................61
RAFAEL CORDELLAT ZARAGOZA ................88
VICTORIA GARCIA GIL ........................................82
PEDRO VERDEGAL KAUFER ...........................49
JOSIANA ANDREE RENEE DEMIL ..................81
FRANCISCO DE LA CRUZ VALLERO ...........94
CARMEN ANGELINA SERNA SÁNCHEZ ...98
PALMIRA TENA SALES.......................................90
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Gala del Ciclisme de la Comunitat 
Valenciana, temporada 2022

Borriana va acollir dissabte 28 de ge-
ner la Gala del Ciclisme Comunitat 
Valenciana de la temporada 2022, 

organitzada per la Federació de Ciclisme 
de la Comunitat Valenciana (FCCV) en què 
es van reconéixer els mèrits esportius de 
les ciclistes i dels ciclistes valencians.

La capital de la Plana Baixa va ser la 
seu triada per a celebrar aquest acte, 
amb la col·laboració de l'Ajuntament 
de Borriana, per a retre homenatge als 
campions i campiones de la Comuni-
tat Valenciana i d'Espanya, així com als 
guanyadors de les diferents Challenge.

Amb l'assistència de més de 450 per-
sones, entre les quals es trobaven al 
voltant de 250 ciclistes de tota la Co-
munitat Valenciana, des dels cadets 

L'acte es va realitzar dissabte 28 de gener al CMC la Mercè de Borriana amb 
l'assistència de més de 450 persones

als ciclistes d'elit passant pel ciclisme 
adaptat, els júniors o els sub-23, con-
vocats als premis que es van lliurar a la 
Casa de la Cultura de la Mercè.

El regidor d'Esports, Vicent Aparisi, ha 
mostrat la seua satisfacció per acollir 
aquest “important esdeveniment del 
ciclisme valencià” i ha assegurat que 
dissabte Borriana “era una autèntica 

festa de l'esport, amb l'arribada de ci-
clistes de tot el territori acompanyats 
de familiars i amics”.

Aparisi ha destacat que Borriana en-
guany serà epicentre del ciclisme, ja que 
acollirà un final d'etapa de la Vuelta a Es-
panya a l'agost i el 4 de febrer una eixida 
d'etapa de la Volta a la Comunitat Valen-
ciana - Gran Premi Banc Sabadell. 

GALA DE CICLISME 
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