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Borriana proclama i exalta a Elena 
Collado i Sílvia Martínez com a noves 

Reines Falleres de 2017
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BORRIANA PROCLAMA  
DE FORMA OFICIAL A  
Elena Collado Torralba  
i Silvia Martínez Bodí  
COM A REINES FALLERES DE 2017 

 

L’acte ha tingut lloc en un abarrotat Centre Municipal de 
Cultura de La Mercè en el qual s’aprova a través d’un ple 
extraordinari el nou Regnat de cara a les festes josefines del 
proper any 

 



C entenars de fallers i falleres de 
Borriana no van voler perdre’s 
l’arrencada del nou exercici fa-

ller que cada any s’inicia amb la procla-
mació oficial de les dues noves Reines 
Falleres de la ciutat. En aquest cas, 
Elena Collado Torralba i Silvia Martínez 
Bodí han rebut de mans de l’alcaldes-
sa de Borriana, Maria Josep Safont, 
el quadre que emmarca el pergamí 
que les acredita com a noves Reines 
Falleres, a més de la imposició de la 
insígnia d’or de la Junta Local Fallera. 

Quan encara no s’havia arribat a les 
sis de la vesprada, la taula que pre-
sideix l’acte estava completa amb la 
presència dels diferents regidors de 
l’Ajuntament de Borriana, degut a que 
la proclamació de les Reines ha de cor-
roborar-se a través d’un ple extraordi-
nari que té lloc de forma especial en La 
Mercè. Ha estat inicialment Silvia Mar-
tínez Bodí, membre de la Falla Centre 
Espanya, qui ha descendit per les esca-
les centrals del pati de butaques de La 
Mercè per ser proclamada oficialment 
com a representant infantil de tots els 
fallers i falleres de Borriana de cara al 
proper any. I a continuació, Elena Co-

llado Torralba, representant fins avui 
de la Falla Plaça Chicharro, ha seguit 
els seus passos per també ser rebuda 
per l’alcaldessa de la ciutat entre els 
aplaudiments i alguna que una altra 
llàgrima dels seus familiars i amigues. 
A continuació han estat presentades 
totes i cadascuna de les joves que for-
maran part de les Corts, tant infantil 
com major, de les noves Reines Falle-
res, així com els representants de ca-
dascuna de les dinou agrupacions fa-
lleres amb les quals compta Borriana. 
La regidora de Festes i presidenta de 
la Junta Local Fallera, Lluïsa Monferrer 
ha imposat a cadascun dels presidents 
i presidentes l’insignia de la Junta.    

Una vegada tancat l’acte, les noves 
Reines Falleres de 2017 s’han despla-
çat fins a les seves respectives llars 
per desvetllar una altra de les incògni-
tes que més curiositat susciten entre 
els fallers i falleres de la ciutat, com és 
el color triat per als seus vestits ofici-
als de cara a les properes celebraci-
ons, i que des d’avui s’ha desvellat en 
el conegut moment del “manifest”. En 
aquesta ocasió, Elena s’ha decantat 
pel Verd Té amb metall or, mentre que 
Silvia Martinez Bodí ha triat el cone-
gut com a Blau Ruidera amb metall or. 

Després de la proclamació oficial de 
les dues noves Reines Falleres de 
cara a 2017, tan sols hauran de pas-
sar cinc dies perquè arribe un altre 
dels moments més especials per les 
dues noves representants. Es tracta 
de l’Exaltació d’Elena Collado i Silvia 
Martínez com a Reines Falleres, acte 
que ha tingut lloc a un Teatre Payà que 
un any més s’ha omplit de gom a gom 
per acompanyar a les dues represen-
tants falleres en un dels moments 
més emotius i vibrants que viuran 
durant el proper any. 

El color del vestit és una 
altra de les incògnites 
del certamen. Elena 
s’ha decantat pel verd 
té, i Silvia Martínez pel 
bodí, conegut com a blau 
ruidera amb metall d’or

“
falles
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L a regidora d’Educació 
de l’Ajuntament de 
Borriana, Maria Josep 

Safont, ha visitat al costat 
de la Subdirectora Territo-
rial de la Consellería d’Edu-
cació, Maria José Palmer i la 
directora del CEIP Cardenal 
Tarancón, Eva Moros, les 
obres que la mercantil Edi-
fesa està duent a terme a la 
zona de Novenes Calatrava 
des de fa diversos mesos. 

Segons ha pogut comprovar la 
màxima representant de l’àrea 
educativa a l’Ajuntament de 
Borriana, el ritme dels treballs 
està complint estrictament el 
calendari estipulat inicialment 

SAFONT VISITA LES “AVANÇADES”  
OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL NOU 
COL·LEGI CARDENAL TARANCÓN

Durant el 
recorregut per 

les instal·lacions 
del futur centre, 

l’alcaldessa 
i regidora 

d’educació ha estat 
acompanyada per 

la Subdirectora 
Territorial 

d’Educació i per la 
directora del centre 

educatiu

i ja s’ha pogut visualitzar gran 
part de les instal·lacions que 
albergaran els edificis que 
conformen el complex edu-
catiu. Durant la visita, tant Sa-
font com Palmer han coincidit 
a assenyalar que “per fi podem 
veure com serà el futur centre 
educatiu Cardenal Tarancón 
de Borriana, i a més hem po-
gut comprovar com el ritme de 
treball fins i tot supera el que 
teníem pensat en un principi, 
per la qual cosa estem molt 
esperançades que la construc-
ció pugui acabar-se durant el 
proper any com estava previst“. 
Tant les representants públi-
ques com la mateixa directo-
ra de l’actual CEIP Cardenal 

Tarancón, han visitat els fins 
a tres edificis que ja es poden 
veure clarament diferenciats i 
que albergaran per separat les 
aules de primària, les de se-
cundària i la zona de menjador 
i cuina que unirà a ambdues. 

Ha estat l’arquitecte Francisco 
Benlloch qui ha anat explicant 
les peculiaritats de cada part 
de l’obra detallant on queda-
rà situada la zona esportiva 
i vestuaris, les diferents en-
trades i accessos als edificis, 
o quin serà la situació exacta 
de cadascuna de les aules. 
Tal com ha recordat la regi-
dora d’Educació i alcaldessa 
de Borriana, Maria Josep Sa-
font “la construcció del nou 
Cardenal Tarancón era una 
de les assignatures pendents 
a l’àrea d’educació des de fa 
pràcticament deu anys, així 
que les tres tenim una il·lusió 
especial per veure com avança 
una obra que no va haver-hi 
manera que l’anterior equip 
de govern iniciés, i que nosal-
tres vam establir com una de 

les nostres grans prioritats en 
educació”. En la primera planta 
dels tres edificis ja es pot ob-
servar la divisió que permetrà 
acollir un total de sis unitats de 
infantil amb tres espais dife-
rents per a cadascuna d’elles 
(un de bany, un altre d’aula i 
un altre de zona de jocs) i les 
dotze unitats de primària que 
també comptaran amb dos 
espais d’usos múltiples i que 
s’acabaran de construir durant 
els propers mesos en un espai 
total de més de 12.000 metres 
quadrats. 

Així, deu anys després, i 
“després del pas de tota una 
generació en aules prefa-
bricades” com recordava la 
directora del centre, el nou 
Cardenal Tarancón està molt 
més prop de ser una realitat 
i començarà a cobrir les de-
ficiències que durant l’última 
dècada s’han donat en matè-
ria d’infraestructures educa-
tives en el conjunt del territori 
valencià, i en aquest cas con-
cret, a la ciutat de Borriana. 

actualitat

 



BORRIANA TANCA LA SEGONA EDICIÓ  
DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS  
AMB UN ESPECTACULAR ÈXIT DE PARTICIPACIÓ

L a regidoria de Parti-
cipació Ciutadana de 
l’Ajuntament de Bor-

riana ha anunciat el final de 
la tercera fase de la campa-
nya de Pressupostos Parti-
cipatius de cara al 2017. Tal 
com ha explicat el regidor 
de l’àrea, Cristofer Del Mo-
ral, “durant l’última setmana 
del mes hem recollit els fulls 
de suports dels quals dispo·
saven les associacions i col·
lectius de la ciutat per recol·
zar un dels 15 projectes que 
havien passat a formar part 
de l’última votació després 
de les dues fases anteriors”. 

Cal recordar que després de 
les dues primeres fases en 
les quals la ciutadania va 
proposar projectes concrets 
amb prop de 5.000 perso-
nes participant, i més tard 
va recolzar amb un total 
de 6.800 vots a una de les 
propostes plantejades, van 
estar 15 les iniciatives que 
van passar a formar part de 
la fase final. 

Durant aquest mes asso-
ciacions i col·lectius ciuta-
dans com la Federació de 
Falles i el Grup Històric han 
presentat prop de 2000 

signatures per recolzar una 
de les iniciatives a l’Ajun-
tament, tal com també 
ha fet un altre dels grups 
ciutadans que recolza la 
proposta de renovació de 
la Biblioteca Municipal o 
la Federació de Comerç i 
els veïns i veïnes del Port 
que també han superat els 
2.000 recolzaments per 
demanar un nou social a la 
seua zona. Durant el proper 
mes es farà el recompte to-
tal dels vots i s’anunciaran 
els projectes que la ciuta-
danía ha triat per ser exe-
cutats el proper any. 

En els nous 

Pressupostos 

Participatius 

s’hi inclou el 

recolzament 

de 15 projectes 

amb un suport 

d’unes 5.000 

persones 

participants

“

actualitat
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BORRIANA INICIA ELS TREBALLS D’ADEQUACIÓ 
PREVIS A LA CONSTRUCCIÓ DE LA 

Carretera del Port
Els primers operaris han començant a treballar en el tram més a prop al 
casc urbà i instal·lat la senyalització especial per advertir sobre les obres

Després de dècades esperant 
a la millora i nova construc-
ció del vial que uneix Borriana 

amb el Port, aquest mateix matí els 
primers operaris de l’empresa adju-
dicatària del projecte, BECSA, han 
començat a realitzar els primers 
treballs d’adequació que permetran 
completar la totalitat del projecte 
durant els propers mesos. Tan sols 
un mes després que s’obriren els 
sobres amb les fins a cinc ofertes 
de les mercantils que van voler op-
tar a la renovació del vial, s’han ini-
ciat els primers treballs, consistents 
en la neteja dels laterals de l’actual 
carretera i, tal com es podia veure 
ja aquest mateix matí, les obres de 
picat i retirada de part de la matei-
xa calçada, sempre evitant la zona 
central en la qual circulen els vehi-
cles, que de moment, no han hagut 
de desviar-se ni prendre altres vi-

als per realitzar el mateix trajecte. 
Però sobretot, el que més ha des-
tacat en els primers treballs previs 
a la construcció del nou vial entre 
Borriana i el Port, és la senyalit-
zació especial que ja s’ha instal·lat 
des de la mateixa eixida del casc 
urbà. Indicacions de reducció de 
velocitat, de tram en obres i de 
perill pel pas de maquinària es-
pecial per realitzar l’obra. Des de 
la mateixa rotonda de l’avinguda 
Jaume I, els conductors són infor-
mats dels treballs que en aques-
ta primera jornada s’han realitzat 
just en la intersecció entre el Camí 
Fondo i l’Avinguda Jaime Chicharro. 

Tal com ja va assenyalar la mateixa 
alcaldessa durant el procés d’adju-
dicació de les obres de la carretera 
del Port, “es tracta d’una de les de-
mandes ciutadanes més antigues a 

la nostra ciutat, i estem molt con-
tents de vore com en poc més d’un 
any hem aconseguit començar unes 
obres que fa gairebé dues dècades 
es reclamen especialment entre el 
veïnat del Port”. Per la seva banda, 
el regidor de Via Pública de l’Ajun-
tament, Vicent Aparisi s’ha mostrat 
“molt content per comprovar que 
per fi s’inicien els treballs, i orgu-
llós de veure com el treball realitzat 
de forma conjunta per les diferents 
regidories implicades en el pro-
jecte ha donat els seus fruits”. El 
projecte està finançat al cinquan-
ta per cent entre la Conselleria i 
l’Ajuntament, que ha aconseguit 
rebaixar fins als 420.000 euros el 
cost municipal per a Borriana des-
prés d’analitzar totes i cadascuna 
de les cinc propostes que les em-
preses van fer arribar al consistori.  

Cal recordar que la millora i renova-
ció del vial entre Borriana i el Port 
va ser l’opció més votada en la pas-
sada edició dels pressupostos par-
ticipatius, i per tant, el consistori ha 
volgut donar resposta a les petici-
ons ciutadanes amb l’acceleració 
de tots els tràmits previs a l’inici de 
les obres. De moment, les primeres 
hores de treballs estan servint per 
adequar la zona el màxim possible 
abans de l’inici de la construcció del 
nou vial, encara que ja s’estan mar-
cant les fins a tres zones diferents 
en les que quedarà dividit en el nou 
vial, com són el carril-bici, la zona 
per a vianants i la part de calçada 
que utilitzaran els vehicles a motor. 

urbanisme

 



BORRIANA REALITZA LES OBRES DE 

millora de l’accessibilitat  
A LES VORERES DE LA CIUTAT

E l regidor de Via Pública de 
l’Ajuntament de Borriana, Vi-
cent Aparisi, ha visitat algun 

dels punts de la ciutat on les obres 
de millora d’accessibilitat a les vore-
res ja estan pràcticament acabades. 
Al seu costat, dues de les represen-
tants del col·lectiu ACODIS de Bor-
riana, han pogut comprovar de pri-
mera mà quin n’és el resultat final i 
com les obres han tingut en compte 
les seues peticions i demandes de 
millora de l’accessibilitat al conjunt 
del casc urbà de la ciutat. 

Els treballs s’emmarquen dins 
les obres de condicionament 

L’Ajuntament respon a les demandes de 
les diferents associacions de persones amb 
diversitat funcional i ha visitat amb alguns 
dels seus membres les primeres millores ja 
enllestides

d’itineraris accessibles de diver-
sos trams de la xarxa viària mu-
nicipal que van ser assignades a 
l’empresa Construcciones y Re-
formas Caesca SL per valor de 
vora 15.000 euros. Les primeres 
feines per tal de facilitar la puja-
da a les voreres ja son una realitat 
en punts com l’Avinguda Jaume I 
on el regidor de Via Pública s’ha 
reunit amb alguna de les deman-
dants d’aquestes millores. Aparisi 
ha explicat que “des de la mateixa 
associació d’ACODIS se’ns va fer 
arribar un complet estudis amb 
imatges incloses sobre alguna de 
les voreres que no s’havien tocat 

durant molts anys, pel que creiem 
que la resposta ha estat ràpida i 
serveix per complir amb els com-
promisos i per ser exemple de la 
conscienciació que tots hauríem 
de tindre cap a aquest tipus de 
barreres arquitectòniques que en-
tre tots hauríem de tombar”. 

Per la seua banda, des d’ACODIS 
també s’ha valorat molt positi-
vament aquestes primeres obres 
que s’ampliaran a diversos punts 
de la ciutat dins el pla de condicio-
nament d’itineraris accessibles ja 
que “es una reivindicació clau per a 
un col·lectiu com el nostre, i estem 
contentes de vore com després de 
tant de temps, les voreres per fi 
són accessibles per a tot el món”. 

La visita ha sigut una primera 
presa de contacte amb les ram-
pes que ja s’han construït a diver-
sos punts de l’Avinguda Jaume I, i 
després de comprovar com l’accés 
era net i no suposava més esforç 
del necessari per a una persona 
amb diversitat funcional, el col-
lectiu espera que “com ja veiem 
ací al costat, les obres continuen 
en diferents punts de la ciutat, i 
ben prompte puguem dir que les 
nostres peticions de tindre pos-
sibilitats de mobilitat com tota la 
ciutadania, són una realitat”. 

Per la seva banda, el regidor de 
Serveis Socials, Manel Navarro, 
ha volgut “agrair el treball de tots 
els implicats, i la coordinació en-
tre regidories per tal què, per fi, les 
obres d’accessibilitat igualen els 
drets de mobilitat de tots els ciu-
tadans i ciutadanes de Borriana”. 

urbanisme
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E l conseller d’Educació, Investi-
gació, Cultura i Esport, Vicent 
Marzà, ha inaugurat la jornada 

‘Projecte esportiu de centre. Cen-
tres Educatius Promotors de l’Acti-
vitat Física i l’Esport -CEPAFE-, en 
les Escoles de la Mar de Borriana, 
acte que no han volgut perdre’s di-
versos representants municipals 
entre els quals es trobava l’alcaldes-
sa, Maria Josep Safont, o el regidor 
d’Esports de la ciutat Vicent Granel. 
Es tracta d’una jornada de forma-
ció dirigida a professors de cen-
tres escolars i organitzada con-
juntament per la direcció general 
d’Esport i la direcció general de 
Política Educativa, en col·labora-
ció amb Formació del Professorat. 

L’objectiu de la trobada a Borriana 
és explicar els programes que es 
realitzen des de la Conselleria per 
promocionar l’esport en edat esco-
lar, fomentant l’educació en valors 
i hàbits de vida actius i saludables. 
En la inauguració de la jornada han 

participat tant el Director General 
d’Esport, Josep Miquel Moya, com 
el conseller Marzà que ha desta-
cat que «les ganes de formar-se i 
de compartir experiències i bones 
pràctiques entorn del binomi es-
port i educació és un dels camps 
on l’educació valenciana ha d’apro-
fundir per garantir la qualitat edu-
cativa valenciana. Espais de refle-
xió com aquests ens fan créixer a 
tots, i sobretot beneficien als pro-
tagonistes de tot això: l’alumnat». 
Per això, durant la jornada s’ha facili-
tat als assistents les eines per poder 
desenvolupar projectes esportius 
als centres com a part del projec-
te educatiu i poder ser reconeguts 
com a Centre Educatiu Promotor de 
l’Activitat Física i l’Esport -CEPAFE-. 

Des de Borriana, el regidor d’Es-
ports, Vicent Granel, s’ha mostrat 
“molt satisfet de comprovar, tal com 
ha recordat el mateix Conseller, que 
a la nostra ciutat ja tenim projectes 
i iniciatives com el Pla PATI, que són 

l’exemple perfecte de les sinergies 
que poden crear-se entre la insti-
tució pública, els clubs esportius 
de la ciutat i l’alumnat dels centres 
educatius. Anar transmetent valors 
a través dels programes esportius 
que es realitzen als nostres centres 
segueix sent una prioritat per a Bor-
riana, i per això acollir les Jornades 
reforça la nostra idea i el camí que 
hem de seguir en aquest aspecte”. 

Per la seva banda, l’alcaldessa i regi-
dora d’Educació, Maria Josep Safont 
ha volgut assenyalar que “a la nos-
tra ciutat hem apostat clarament 
per la conjunció entre els valors que 
la pràctica esportiva pot aportar 
a l’educació, i com aquest tipus de 
Jornades han de servir perquè els 
docents compten cada vegada amb 
majors eines a l’hora de traslladar 
conceptes com la tolerància, l’ad-
quisició d’hàbits saludables o algun 
aspecte tan característic d’algunes 
disciplines esportives com el treball 
en equip”. 

BORRIANA ACULL LA JORNADA CEPAFE 
COM A EXEMPLE DE CIUTAT QUE CONJUGA 
ELS VALORS DE L’ESPORT I L’EDUCACIÓ

actualitat

 



BORRIANA APOSTA PER UN CREIXEMENT 
SOSTENIBLE I REALISTA PER QÜESTIONS DE 
“LÒGICA URBANÍSTICA I AMBIENTAL” 
 

E l Departament d’Urbanisme 
de l’Ajuntament de Borria-
na ha anunciat que la seva 

“aposta urbanística per al futur de 
la ciutat serà sostenible i realista”, i 
per tant, no continuarà amb la revi-
sió del Pla General d’Ordenació Ur-
bana per una qüestió de “lògica tant 
urbanística com a ambiental, ja que 
desembocaria en situacions com 
l’eliminació de sectors urbanitza-
bles com els situats entre la ciutat i 
la CV-18” tal com ha explicat el res-
ponsable de l’àrea, Bruno Arnandis. 

El mateix Arnandis ha informat que 
“ara mateix, continuar amb la re-
visió del PGOU deixaria a la nostra 
ciutat amb menys sòl urbanitzable 
del que es disposa en l’actualitat” 
pel que la decisió es pren tant per 
aquesta qüestió de “lògica” com 
per evitar, almenys, haver de realit-
zar una despesa d’entre 300.000 i 
400.000 euros, que és la xifra en la 
qual se situa l’elaboració i realització 
dels informes i estudis requerits per 
continuar avança amb la tramitació. 

La revisió del PGOU de Borriana es 
va iniciar l’any 2006 sota el govern 
del Partit Popular arran dels “pro-
jectes megalomaníacs que tants 
diners van costar a les arques pú-
bliques” i que exigien de la revisió 
del pla vigent aquell mateix any, tal 
com assenyala Arnandis. Així, es 
plantejaven un total de 10 milions 
de metres quadrats urbanitzables, 
més del doble dels quals existeixen 
actualment a la ciutat, i amb un càl-
cul que el llavors govern municipal 
va xifrar en 44.000 habitants per al 
passat 2015, quan la població en-
cara no ha arribat als 35.000. Tal 
com argumenta Arnandis, “atenent 

a les indicacions del demolidor in-
forme ambiental aprovat per la Co-
missió d’Avaluació Ambiental del 26 
de Març del passat any, s’hauria de 
retallar la proposta inicial fins a tal 
punt que acabarien eliminant-se els 
sectors urbanitzables situats entre 
el casc urbà i la CV-18, a més dels 
de Santa Bàrbara, Sant Gregori 2 o 
el de la Pedrera-Port”. El mateix in-
forme deixava ben clar que la gran 
majoria de retallades en aquest 
sentit es devien a l’alt risc d’inunda-
ció que afecta a bona part del terme 
municipal de Borriana. La mateixa 
Conselleria d’Urbanisme i Medi am-
bient i els tècnics, tant del Consell 
com de l’Ajuntament de Borriana 
desaconsellaven continuar amb 
aquesta revisió, així que la regidoria 
ha pres “la decisió que creiem més 
justa i sobretot realista que encai-
xe tant amb la situació actual ur-
banística de la ciutat com amb les 

recomanacions dels informes i es-
tudis realitzats sobre aquest tema”. 

Encara així, Arnandis ha volgut ma-
tisar i deixar ben clar que “alguns 
sectors com el de Jardins de la Mal-
va-rosa o Pedrera-Port es podrien 
reclassificar sense necessitat de 
recórrer a una revisió completa del 
Pla General, a través de modificaci-
ons puntuals que es podrien dur a 
terme en el cas que la demanda ho 
aconsellara”. 

Els Jardins 
de la Malva-rosa 
o Pedrera-Port es 

podrien reclassificar 
sense necessitat de 

recórrer a una revisió 
completa del Pla 

General

“
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BORRIANA CREA UN OBSERVATORI DEL MERCAT LABORAL A LA CIUTAT 

BORRIANA CONSTITUEIX EL SEU PRIMER 
CONSELL DEL COMERÇ PER SEGUIR 

MILLORANT LA XARXA EMPRESARIAL LOCAL 
Borriana disposa d’un nou ens secto-
rial per defensar, millorar i fer créixer el 
teixit comercial local amb la creació del 
primer Consell del Comerç de la seva 
història. Així ho ha fet saber la regido-
ra de l’àrea a l’Ajuntament de Borria-
na, Inma Carda, que ha manifestat que 
“estem molt satisfetes d’haver pogut 
crear el nou Consell, ja que servirà per 
optimitzar el treball conjunt entre insti-
tucions públiques, empresaris, comer-
ços locals i tècnics especialitzats en el 
nostre intent de seguir dotant al sector 
de totes les possibilitats i oportunitats 
de creixement econòmic possibles”. 
En la primera de la sessions del nou Con-
sell que ha tingut lloc a l’Ajuntament de 
Borriana, ha volgut estar present el Di-
rector General de Comerç i Consum, Nat-
xo Costa, que ha assenyalat a l’inici de la 
trobada que “la creació d’aquest Consell 
suposa una ajuda més en el recolzament 
que les institucions públiques hem de te-
nir amb els comerciants i empresaris de 
Borriana, i a més permetrà més i millors 
col·laboracions entre institucions i comer-
ços de cara a campanyes com la de Nadal 
o les que es puguen realitzar per reforçar 

La regidora d’Ocupació de l’Ajuntament de Borriana, 
Inma Carda, ha anunciat la creació d’un nou observatori 
a la ciutat que té com a objectius l’anàlisi de la situació 
laboral a la ciutat. Carda ha detallat que “la informació 
que s’ha començat a elaborar ens permetrà dissenyar 
noves polítiques de formació i foment de l’ocupació, 
adaptant els instruments existents a les circumstàn-
cies reals del mercat laboral.” 

L’anàlisi del mercat laboral que ha ficat en marxa la 
regidoria es realitzarà amb caràcter mensual, ja que 
com ha matisat Carda “es tracta de tindre la major 
quantitat d’informació possible en períodes curts de 
temps per analitzar les opcions i posibles solucions 
que puguem aportar a la situació laboral que pateixen 
una quantitat encara important de persones aturades 
a Borriana”. 

Esta sèrie d’estudis del mercat laboral de Borriana estaran disponibles a la pàgina web  
(http://promocioeconomica.burriana.es) i al perfil de Facebook (http://www.facebook.com/PromoeBorriana) 
de l’àrea de Promoció Econòmica, i de fet ja hi apareixen les dades recollides i publicades des del passat 
mes de setembre del 2016.

el teixit comercial de la ciutat“. I tampoc ha 
volgut perdre’s el naixement de l’ens, José 
Luís Guillamón, Cap del Servei Territorial 
de Consum i Comerç de Castelló, i l’alcal-
dessa de Borriana, Maria Josep Safont, en 
el que ha considerat “la creació d’una eina 
més de contacte i suport entre el consis-
tori i el teixit empresarial i comercial local”. 
La trobada ha servit per constituir de for-
ma oficial el Consell del Comerç i desig-
nar els diferents càrrecs representatius 
i directius del nou ens. Així, José Maria 
Palomar, AEDL del departament, ha es-
tat nomenat secretari, mentre que els re-

presentants de les diferents federacions i 
associacions de comerciants de la ciutat, 
han acordat que en els propers dies de-
cidiran qui ocuparà els dos llocs de lliure 
designació als quals té dret el Consell. 
A més, s’ha establert el primer calendari 
de reunions del nou Consell sobre el qual 
la mateixa Carda ha assenyalat que “vo-
lem reunir-nos tantes vegades com sigui 
necessari, escoltar als nostres comerci-
ants, conèixer les seves problemàtiques 
i oferir-los tots els recursos d’innovació, 
externalització, promoció o difusió que 
estiguin al nostre abast”. 

comerç

 



El departament de Sistemes, 
Tecnologies de la Informació i 
Comunicacions de l’Ajuntament 
de Borriana ha iniciat els treballs 
de renovació de bona part dels 
equipaments informàtics amb 
els quals treballen diàriament 
tècnics, regidories i treballadors 
municipals.

Després que alguns dels equips 
porten ja més de deu anys en 
funcionament continuat, i que 
l’actual sistema operatiu XP no 
disposa del suport necessari per 
seguir utilitzant-ho com a eina 
de treball, el STIC i la regidoria de 
Noves Tecnologies han tancat 
l’adquisició d’un total de 30 nous 
equips informàtics que substitui-
ran a aquells ja obsolets. Tal com 
ha explicat detalladament el regi-
dor de l’àrea, Cristofer Del Moral, 
“el fet que Xp ja no dispose des 
de fa més de dos anys d’un su-
port amb el qual treballar fa que 
ja no es publiquen ni es puguen 
utilitzar determinats elements 
de seguretat, amb el que decidim 
iniciar el procés de renovació per 
dotar de major seguretat i actu-
alitzar els sistemes de treball a 
nivell informàtic”. D’aquesta for-
ma, la totalitat dels equipaments 

municipals treballaran a partir 
d’ara amb el sistema Windows 
10, en un projecte en el qual el 
consistori ha aconseguit ajustar 
el pressupost de tal manera “que 
arribarem a estalviar-nos prop de 
6.000 euros respecte del pres-
supost inicial que s’havia reser-
vat per al projecte de renovació”, 
tal com ha explicat Del Moral. 
Des de la regidoria de Noves Tec-
nologies s’ha sol·licitat un pres-
supost a totes les empreses de 
material informàtic que es troben 
en la base de dades municipal, i el 
cost final de la renovació serà de 
12.000 euros, molt per sota dels 
18.000 estipulats en un principi. 
En total han estat set les pro-
postes rebudes per l’Ajuntament, 
la qual cosa ha rebaixat al mínim 
possible el cost del procés de can-
vi dels equipaments informàtics. 

Tal com han detallat els respon-
sables del STIC, la substitució del 
sistema així com dels equips, no 
només es durà a terme en els di-
ferents departaments que alberga 
l’edifici de l’Ajuntament, sinó que 
es farà extensible a altres àrees 
com a Serveis Socials, Policia Local 
o treballadors i tècnics del SME en 
edificis municipals com la piscina. 

BORRIANA INICIA LA 
RENOVACIÓ TOTAL DELS 

SEUS EQUIPAMENTS 
INFORMÀTICS MUNICIPALS 

L’alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, 
i el regidor de Serveis Socials, Manel Navar-
ro, s’han reunit amb els representants de fins 
a tres de les associacions de jubilats i pen-
sionistes de la ciutat, per renovar el conveni 
anual que té com a objectiu promoure la inte-
gració i participació d’aquests col·lectius en la 
vida comunitària que integra la tercera edat. 
El president de l’associació de la Bosca, Vicente 
Sorribes, el de La Plana Baixa, Francisco Gon-
zález i la d’El Calvari, Dolores Jiménez han es-
tampat la seva signatura en un conveni que els 
dóna dret a cobrar de forma immediata i com 
a finançament el seixanta per cent del la sub-
venció, mentre que el quaranta per cent restant 
s’abonarà una vegada emès l’informe que ela-
bore la Comissió de Seguiment i que demostre 
el funcionament de l’associació durant aquest 
any. Tal com ha explicat l’alcaldessa Maria Jo-
sep Safont, “anem a seguir recolzant la labor 
que aquest tipus d’associacions realitza, i que 
seria molt més complicat de gestionar si no fóra 
per les persones que de forma desinteressada 
treballen en l’organització de tot el treball que 
comporta una associació de pensionistes o ju-
bilats”. Per la seva banda, el regidor de Serveis 
Socials, Manel Navarro, ha explicat que “mante-
nir les subvencions per augmentar els llaços de 
convivència entre persones de la nostra ciutat, i 
en aquest cas concret, col·laborar en la mesura 
del possible en què les associacions de jubilats 
i pensionistes continuen amb la seva labor so-
cialitzadora i recreativa dels nostres majors és 
un dels objectius de nostra equip, per això ens 
satisfà poder tancar aquestes ajudes amb els 
tres col·lectius”. 

BORRIANA RENOVA 
ELS CONVENIS AMB LES 
TRES ASSOCIACIONS DE 

JUBILATS I PENSIONISTES 
DE LA CIUTAT

actualitat
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El Consell Agrari de Borriana 
ha tornat a reunir a la seu del 
Sindicat de Regs els principals 

actors dins el món de l’agricultura a 
Borriana per seguir analitzant i pla-
nificant tota una sèrie d’actuacions 
per lluitar especialment contra les 
sostracions que creixen durant l’èpo-
ca de recollida de cítrics al conjunt del 
terme municipal. 

Dins l’ordre del dia ha sigut el punt 
més destacat, ja que és durant els 
mesos de setembre, octubre i no-
vembre quan es comencen a repro-
duir els actes delictius de robatori de 
les diferents varietats de cítrics. Tal i 
com ha explicat el regidor d’Agricultu-
ra de l’Ajuntament de Borriana, San-
tiago Zorío, “hem comprovat després 
dels anàlisi sobre eixes sostracions 
que l’augment del control i una major 
coordinació entre els cossos i forces 
implicades són la millor solució per 
poder reduir les xifres”. 

Segons ha acordat el Consell, una de 
les primeres decisions és establir un 
major control en la petició de la docu-
mentació de la que sempre disposen 
els grups de collidors que realitzen 
la seua feina de recol·lecció al camp 
de Borriana. Així, el que faran aquells 
grups de treball que patrullen durant 
els propers mesos pel conjunt del ter-
me municipal, és sol·licitar de forma 
més continuada el document DATA 
que dins el Quadern Agrícola demos-
tra en cada cas el permís per recollir 
la taronja en un determinat hort o ex-
plotació agrícola. 

EL CONSELL AGRARI DE BORRIANA TORNA A 
REUNIR-SE PER PLANIFICAR I INTENSIFICAR 
ACTUACIONS CONTRA LA SOSTRACIÓ DE CÍTRICS

A més, tant la Guàrdia Civil, a través 
del seu departament especialitzat 
Equipo ROCA, com els membres de 
la Policia Local i la Guarderia Rural 
s’han compromès a establir més 

EL CONSELL AGRARI INFORMA SOBRE EL DECÀLEG DE MESURES  
DE SEGURETAT DE L’AGRICULTOR

La col·laboració entre Guàrdia Civil i el sector és una peça clau.

Si observa moviments sospitosos de persones o vehicles, anote les dades     
(matrícules, vehicles) i COMUNIQUE EIXA INFORMACIÓ.

CANVIE LA RUTINA de treball en l’explotació, almenys una vegada a la setmana.

En la mesura de les seues possibilitats HABILITE LLOCS DE SEGURETAT per a la 
custòdia del material agrícola i instal·le o simule algun sistema de vigilància.

COMPROVE els panys de les finestres i portes quan isca de la instal·lació agrícola.

Anote i guarde la NUMERACIÓ de la maquinària o eina més valuosa. Una 
FOTOGRAFIA d’eixe material pot ser molt útil en la recerca.

No deixe res visible de valor. Dificulte l’acció del delinqüent.

Si està present durant el robatori en la instal·lació PROTEGISCA’S en un lloc segur i no 
s’enfronte als intrusos.

Després d’un robatori o una altra activitat delictiva, CRIDE immediatament al 062 i no 
toque res.

Una denúncia no formulada és una possibilitat més per al delinqüent.

vies de comunicació per optimitzar 
el treball de control dels treballs 
que es duen a terme durant la cam-
panya de recollida de cítrics. 

La intensificació dels controls del Document DATA a través del Quadern 
Agrícola i la major coordinació entre Guarderia Rural, Policia Local i Guàrdia 
Civil seran els eixos sobre el que establir major control de robatoris
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BORRIANA REALITZA LA VISITA OFICIAL EN LA 
INAUGURACIÓ DEL PROJECTE D’EMANCIPACIÓ 

DESENVOLUPAT A LA CIUTAT

L ’alcaldessa de Borriana, Ma-
ria Josep Safont, i el regidor de 
Serveis Socials de l’Ajuntament 

de Borriana, Manel Navarro han re-
but avui a la Directora Territorial i 
a la Diputada de Benestar Social, 
Carmen Fenollosa i Elena Vicente 
al mateix barri de La Bosca on s’ha 
produït la visita oficial al projecte 
d’emancipació que porta endavant 
la Fundació Iniciativa Solidària Ángel 
Tomàs que coordina la feina conjun-
ta dels Salesians, la Generalitat i el 
mateix Ajuntament. La visita servia 
per conèixer al primer dels joves 
fins ara tutelats pel Consell que en 
arribar als divuit anys ha passat a 
formar part d’aquest projecte que 
com explicava el responsable de 
les Plataformes Socials de Salesi-
ans, Raúl Hernández, “estem molt 
contents i satisfets de vore com el 
que coneixem com a pis “Buzzetti” 
s’ha convertir en un projecte real 

que permetrà a tots aquells joves 
que en passen a formar part, seguir 
tenint la possibilitat de guanyar en 
autonomia i seguir en el procés de 
socialització que qualsevol jove ha 
de viure durant aquest període vital”.  

A la visita també ha estat present 
el director dels Salesians de Borria-
na, Fernando Miranda, i la Diputada 
de Benestar Social, Elena Vicente, 
que també parlava de que “aquest 
projecte és un bon exemple de com 
plataformes socials, col·lectius o 
associacions s’impliquen al màxim 
i treballen en col·laboració de les 
institucions públiques per ser elles 
mateixes qui fagen realitat aques-
tes iniciatives”. Al seu costat la Di-
rectora Territorial de Benestar Soci-
al, Carmen Fenollosa i el regidor de 
Serveis Socials a Borriana, Manel 
Navarro, coincidien en assenyalar 
que “es una satisfacció completar el 

treball fet fins ara amb l’entrega de 
fins a divuit habitatges socials, amb 
aquest pis d’emancipació per a joves 
que fins ara eren tutelats per la Ge-
neralitat. És la millor forma de se-
guir oferint oportunitats a aquests 
joves perquè no es trenque el procés 
de creixement personal i autònom 
que fins que arriben als divuit anys 
han estat treballant durant tant de 
temps. Finalment, també l’alcaldes-
sa de Borriana, Maria Josep Safont 
s’ha dirigit al primer dels habitants 
d’aquest pis “Buzzetti” per recor-
dar-li que “aquests projectes són 
l’exemple perfecte dels objectius 
que tant les institucions públiques 
com aquells col·lectius que treballen 
en favor de la socialització total dels 
joves tenim. Tant de bo estigues a 
gust en aquest pis, i vages aconse-
guint eixa autonomia personal que 
estic segura que no tardaràs molt de 
temps en gaudir”. 



falles

 

Les properes festes de les Falles 
2017 de Borriana ja tenen el seu 
cartell anunciador després de la 

decisió presa pel jurat encarregat de 
triar entre les 15 obres que durant 
l’últim mes s’han presentat en les 
dependències municipals. Després 
d’una llarga deliberació, la regidora de 
Festes de l’Ajuntament de Borriana, 
Lluïsa Monferrer anunciava que l’obra 
“Essència” de la borrianenca Maria 
Piqueras Blasco era el cartell guanya-
dor que anunciarà la celebració de les 
properes festes josefines a la ciutat. 
Després de la decisió final del jurat, 
la regidoria de Festes es va encarre-
gar d’informar a la creadora del car-
tell “Essència” que era l’obra triada 
de cara a les festes del proper any, a 
més de que en breu la hi farà lliura-
ment del premi de 300 euros amb el 

qual es feia la guanyadora del concurs. 
En segon lloc, el jurat va decidir lliu-
rar l’esment especial en forma d’ac-
cèssit a Marisol Barceló Rodríguez 
pel seu treball «Al voltant del Foc». 
Tal com manifestava la màxima res-
ponsable de festes a l’Ajuntament 
de Borriana, Lluïsa Monferrer, “es-
tem molt contents amb la respos-
ta i la participació que s’ha mostrat 
tant en aquest concurs de cartells. 
Que al final s’hagen presentat un to-
tal de quinze cartells amb un gran ni-
vell tècnic i artístic és ja de per si una 
gran notícia, encara que també cal 
dir que ha complicat bastant la deci-
sió del jurat, una altra circumstància 
que parla molt bé del grau de compe-
tència entre les obres presentades”. 
Segons ha detallat Monferrer coin-
cidint amb l’opinió del jurat especia-

litzat i que s’ha encarregat de triar el 
cartell guanyador, “és un dels últims 
concursos de cartells amb major par-
ticipació, i entre les obres presentades 
hem trobat una gran varietat artís-
tica i temàtica, i segurament tant la 
delicadesa com la visió de que són la 
gent de les Falles els realment pro-
tagonistes de la festa, ens haja fet 
decantar-nos pel cartell guanyador”. 
Les quinze obres presentades al con-
curs que durant pràcticament un mes 
s’ha mantingut obert per a la recepció 
de cartells, seran exposats les prope-
res setmanes en el CMC La Mercè per-
què tots puguen contemplar el nivell 
d’un concurs “que torna a mostrar tant 
l’afecte especial que la gent de Borria-
na té per a les Falles com el gran nivell 
artístic vist en la totalitat de les obres 
presentades”. 

Borriana ja té cartell 
anunciador de les properes 

Falles de 2017 



La celebració del 9 d’Octubre a Bor-
riana ha estat ben diferent al que 
estaven acostumats molts dels 

veïns i veïnes de la ciutat fins ara. El 
Saló de Plens de l’Ajuntament acollia la 
sessió extraordinària habitual que si té 
lloc cada any  amb motiu de la comme-
moració de l’entrada de Jaume I a Va-
lència, però a partir d’aquí, tot va ser di-
ferent. Per començar, amb les paraules 
de l’alcaldessa de la ciutat, Maria Josep 
Safont, que en el seu discurs davant un 
saló completament replet va recupe-
rar el poema “Veles e Vents” d’Ausiàs 
March per més tard parlar «d’un dia 
en el qual ens sentim identificats amb 
una història que ens uneix com a poble, 
i que simbolitza en la figura de Jaume I i 
tot el que el significa, com els furs o els 
símbols com el Penó de la conquesta 
o la Reial Senyera». Safont ha parlat 
a més de que “som hereus orgullosos 
d’aquelles corts forals valencianes que 
van mantenir la seva vigència fins al 
segle XVIII. Per això en el passat ple 
municipal vam aprovar adherir-nos 
als manifest de la Associació de Ju-
ristes Valències que ens recorda que 

A més de l’acte institucional a l’Ajuntament, el concert de la nit anterior de Pep 
Gimeno “El Botifarra” i la desfilada amb diferents expressions culturals típicament 

valencianes marquen la renovada festa de “tots els valencians i valencianes”

des de 1707 estem sense dret civil va-
lencià, i que el que reivindiquem com 
a valencians i valencianes és no ser 
més que ningú, però tampoc menys”.  

Una vegada finalitzat l’acte institu-
cional oficial a les portes de l’Ajunta-
ment en el qual van estar presentis 
tots els representants municipals 
del consistori, va arrencar la primera 
desfilada que se celebra a la ciutat en 
commemoració del 9 d’Octubre. Des 
de la Plaça Major, els diferents grups 
o associacions que representen di-
ferents formes d’expressió artística 
valenciana, han realitzat una desfila-
da que ha tret al carrer a desenes de 
veïns i veïnes. Han obert el recorregut 
la colla de Dolçainers i Tabaleters de 
Borriana, que han tornat a situar a la 
“dolçaina” com l’instrument valencià 
tradicional per excel·lència. A continu-
ació, els membres del Grup de Danses 
L’Arenilla, han interpretat en diverses 
ocasions durant el recorregut els balls 
valencians més tradicionals. I si algú 
representa la part més festiva i tam-
bé artística de la tradició valenciana, 

han estat la Colla de Gegants i Cabuts 
de Borriana la que, per primera vega-
da, han desfilat durant el 9 d’Octu-
bre, mostrant per exemple, la recent 
renovació i restauració dels “cabuts” 
de Borriana. Les dues versions dels 
“gegants” Blai i Mercè també han 
dansat en diversos punts dels carrers 
més cèntrics de la ciutat, donant pas 
a la Banda de la Societat Filharmònica 
Borrianenca que tancava la desfilada.  
A l’arribada de nou a la Plaça Major, 
tots ells van dansar els últims balls 
tradicionals del dia, mentre que la in-
terpretació per part dels dolçainers i 
tabaleters de la Muixeranga tancava 
els actes d’un 9 d’Octubre molt dife-
rent a Borriana. Ja en la nit del dissabte, 
l’actuació de Pep Gimeno “El Botifarra” 
junt a la Banda de Borriana que gairebé 
va deixar menut el Teatre Payà, va ser 
solament el primer dels actes d’un cap 
de setmana que com recordava l’alcal-
dessa en el seu discurs “tan sols recor-
dant la nostra història serem capaces 
de reflexionar per construir junts un 
espai comú que ens permetrà seguir 
avançant com a poble”. 

cultura
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BORRIANA RETORNA AL 9 D’OCTUBRE  
LA PARTICIPACIÓ AL CARRER I LES 

MANIFESTACIONS CULTURALS



L’Ajuntament de Borriana ha acollit les 
sessions del curs de “Delictes contra la 
Seguretat Vial: actualització i perspec-
tives de futur. Especial atenció a l’àm-
bit urbà”, que s’han allargat durant tot 
el mes d’octubre amb un total de cinc 
sessions, de quatre hores cadascuna. 
L’encarregada d’impartir la formació als 
agents de Policia Local és l’actual Fis-
cal Coordinadora dels Delictes contra la 
Seguretat Vial a la província de Castelló, 
la borrianenca, Lucía Bachero Sánchez, 
una veu més que autoritzada quant a 
l’actualització tant de la normativa com 
de les tasques que els policies locals 
han de dur a terme en aquest determi-
nat àmbit de les seves competències. 

BORRIANA ACULL EL CURS DE DELICTES CONTRA 
LA SEGURETAT VIAL PER A POLICIES LOCALS
La fiscal Lucía Bachero imparteix les sessions que s’han celebrat els dies 17, 19, 20, 

25 i 27 d’aquest mateix mes en sessions de quatre hores 

El curs, que està obert i al que s’han con-
vidat als policies locals de totes les locali-
tats veïnes a Borriana, assisteixen agents 
d’Almassora, Vila-real, Castelló, Betxí, 
Benicàssim, Orpesa, i fins a dos proce-
dents de la localitat valenciana de La Po-
bla de Farnals, que no han volgut deixar 
passar l’oportunitat de reciclar la seva 
formació en el curs impartit a la ciutat. 

La totalitat del curs forma part del pla 
d’activitats dissenyat des del Centre de 
Formació de la Policia Local de Borriana, 
i en la primera de les sessions van estar 
el màxim responsable de la Policia Local 
a Borriana, Francisco Javier Català, com 
el regidor de Seguretat de l’Ajuntament, 
Javier Gual, qui va obrir el curs manifes-
tant que “espere que pugueu aprofitar 
aquesta formació d’una forma especial, 
ja que, precisament, la competència per 
excel·lència de la Policia Local és el Trà-
fic, i per això vull agrair a la Fiscal Lucía 
Bachero que ens oferisca aquesta opor-
tunitat de reciclar coneixements i actua-
litzar aquestes perspectives de futur en 
aquest tipus de delictes”. 

actualitat

 



EL CENTRO ARAGONÉS CELEBRA LA FESTIVITAT DEL PILAR AMB UN FESTIVAL DE JOTES

El Teatre Payà de Borriana ha acollit la celebració del Festival de Jotas del Pilar organitzat pel Centro Aragonés de 
Borriana, en el qual desenes de persones s’han donat cita per gaudir de les expressions culturals més típiques 
dels veïns i veïnes d’Aragó. A partir de les sis de la vesprada i amb entrada gratuïta ha tingut lloc en el Teatre Payà 
l’actuació del conjunt de ball convidat, en aquest cas el Grup Folklòric Zierzo de Saragossa que amb les seves jotes, 
cantades i ballades, ha arribat a emocionar a molts dels assistents. 

cultura
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B O R R I A N A  A C U L L  L A 
XI TROBADA DE JOVES VOLUNTARIS  

DE LA CREU ROJA PROVINCIAL
L’onzena edició de la trobada 
provincial de voluntariat de 
Creu Roja Joventut, conegut 
com Tombatossals 2016, 
ha tingut lloc aquest cap 
de setmana a la ciutat de 
Borriana, concretament, 
en les instal·lacions de 
les Escoles de la Mar de 
la Generalitat situades en 
el Port. En els diferents 
actes, tallers, xerrades i 
activitats han participat 
la Presidenta provincial 
de Creu Roja Espanyola, 
Omayra Serrano, la Di-
rectora provincial de Creu 
Roja Joventut, Paula Ba-
llester, el President de 
Creu Roja Borriana, José 
Manuel Barberá, i l’alcal-

dessa de Borriana, Ma-
ria Josep Safont, qui ha 
volgut “mostrar el meu 
agraïment i admiració a 
totes aquelles persones 
que dediquen part del seu 
temps lliure al voluntariat 

de Creu Roja, i més enca-
ra als joves que segueixen 
tenint els valors de solida-
ritat, col·laboració i empa-
tia cap a aquelles perso-
nes de la nostra societat 
amb majors dificultats” 

Prop de 50 joves proce-
dents del conjunt de la 
província de Castelló han 
participat en unes jorna-
des centrades en la realit-
zació de tallers de treball 
en equip, tècniques de 
participació, voluntariat i 
activació juvenil. La direc-
ció de Creu Roja Joven-
tut ha triat Borriana per 
a la celebració d’aquesta 
trobada anual coincidint 
amb l’aniversari dels 100 
anys d’existència de l’As-
semblea Local a la ciutat, 
i també per posar en valor 
el treball que s’ha desen-
volupat amb la joventut 
durant aquests anys en la 
localitat.



EL SERVEI MUNICIPAL D’ATENCIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT INFANTIL PRESENTA 
UNA NODRIDA OFERTA PER AL NOU CURS

Les representants del servei municipal 
d’Atenció al Desenvolupament Infantil 
de 0 a 3 a Borriana, Lina Puig i Ana Vi-
cent, han presentat avui junt a la regidor 
d’Educació del consistori, Maria Josep 
Safont, la nova programació d’activitats, 
conferències, xarrades, tallers i propostes 
de cara al nou curs. I en aquesta ocasió, i 
tal i com ha assenyalat Safont en l’inici de 
la intervenció, “es podrà comprovar amb 
facilitat els esforços que s’han fet des de 
l’ADI per tal de continuar amb les progra-
macions que han funcionat bé durant els 
darrers anys,  i a més poder sumar-li no-
vetats en les propostes dirigides tant als 
xiquets i xiquetes d’entre 0 i 3 anys com 
a les seues mares i pares”. La mateixa 
Safont ha volgut destacar que “des de ja 
fa dotze anys les treballadores de l’ADI 
porten endavant un projecte que ha anat 
creixent any darrere d’any, pel que direc-
tament volem agrair la implicació que 
sabem que hi tenen, fins i tot en algunes 
ocasions, fora de la seua feina”. La prime-
ra de les representats de l’ADI en explicar 
bona part de la programació ha estat Lina 
Puig que ha començat informant sobre 
la sèrie de xarrades i conferències desti-
nades als futurs pares i mares : “les xar-
rades tindran lloc de forma bimensual al 
Centre de Salut I de Borriana, i després de 
la celebrada el 5 d’octubre, continuarem 
amb la del 30 de novembre que tractarà 
sobre els Beneficis del “apego” estable 
entre adult i nadó a partir de les nou i mitja 
del matí. També a la mateixa hora tindrà 
lloc el 25 de gener la xarrada al voltant de 
L’arribada del nadó, importància del bon 
principi en la seguretat emocional”. Puig 
ha continuat explicant que “aquesta sè-
rie d’encontres amb futurs pares i mares 
que coordinarem  de forma conjunta amb 
Ana Vicent, es tancarà el 5 d’abril amb El 

desenvolupament emocional en la prime-
ra infància, i que continuarà tenint com a 
objectiu col·laborar i aclarir alguns con-
ceptes per als pares i mares novençans”. 
El segon grup d’activitats estarà dirigit als 
pares i mares de recent nascuts, i tindrà 
lloc en les dates del 24 d’octubre, amb la 
xarrada sobre els “Entorns competents i la 
seua influencia en el desenvolupament”, i 
el 27 de març´, amb els “beneficis del joc 
no dirigit en el desenvolupament infantil” 
com a matèries de treball. Puig ha acabat 
la seua presentació explicant que “també 
tindrem activitats dirigides directament 
als xiquets i xiquetes amb l’activitat “Els 
contes y la infància...” que el contacontes 
Llorenç Jiménez impartirà el dia 5 de no-
vembre”. 

Tal i com s’aprope el Nadal, l’ADI també 
ha preparat dues activitats relacionades 
amb els joguets. D’una banda tindrà lloc 
la xarrada “El joc i el joguet” impartida per 
Cristina Ventura Agut, especialista en jo-
guets i que es desenvoluparà al Martí de 
Viciana el dia 19 de novembre, i d’altra 
banda, “Juguem en família” se celebrarà 
una setmana després al mateix centre i 

té com a objectiu oferir recursos als pares 
i mares per interactuar mitjançant el joc. 

A continuació ha estat l’altra funcionaria 
encarregada de l’ADI a Borriana, Ana Vi-
cent, qui ha informat sobre la cinquena 
edició de la Jornada d’Educació Infantil i 
Atenció Primerenca que des de fa onze 
anys té lloc a Borriana. “Se celebrarà els 
dies 17 i 18 de febrer i estan dirigides tant 
a pares i mares com a professionals de 
l’educació o estudiants de magisteri, pe-
dagogia, cicles formatius...”. Vicent ha afe-
git que “aquest any contarem amb Mari 
Carmen Díez, pedagoga, mestra d’infan-
til i membre del consell de redacció de la 
revista In-fan-ci-a, i que també compta 
amb el suport de la regidoria d’Educació 
i del CEFIRE”. Per últim, han recordat que 
“durant la celebració de la Fira de les Lle-
tres de Borriana, també tindrem una ac-
tivitat de contes a través dels sentits amb 
el Racó dels xiquets i xiquetes. I per al mes 
d’abril contarem amb l’activitat “Art en la 
infància” que pretén conscienciar sobre la 
importància de l’educació artística des de 
ben menuts”. Tota la programació es tan-
carà amb la Festa Final del curs del dia 6 
de juny, on la Troupe Malabo oferirà una 
fusió de teatre, música, guinyols, màgia 
i conte per als xiquets i xiquetes de fins a 
tres anys. 

Tal i com ha conclòs la regidora d’Educació, 
Maria Josep Safont, “un any més l’ADI ja té 
preparada tota una completa i interessant 
programació de la que anirem informant 
a mesura que s’aprope cada cita. Des de 
la regidoria volem reiterar el nostre agra-
ïment pel seu treball en un servei que 
sempre hem considerat clau i bàsic per al 
desenvolupament tant dels menors com 
dels pares i mares de Borriana ”. 

educació

 



LA QUARTA CAMPANYA D’EXCAVACIONS 
AL REFUGI ANTIAERI DEL CAMÍ D’ONDA 

REVELA NOUS DETALLS SOBRE  
LA SEUA CONSTRUCCIÓ

Diversos representants municipals i estudiosos de la història local el visiten i 
coneixen de la mà de l’arquitecte Ivan Cabrera les darrers troballes que mostren 

part de la magnitud de l’obra

El refugi antiaeri construït durant la Guer-
ra Civil a la zona del camí d’Onda segueix 
deparant noves i agradables sorpreses 
per l’equip de treballadors que els darrers 
mesos han aconseguit treure a la llum tro-
balles fins ara totalment desconegudes 
per Borriana. El regidor de Patrimoni de 
l’Ajuntament de Borriana, Vicent Granel, ha 
visitat junt a diversos membres de l’equip 
municipal el refugi antiaeri per comprovar 
de primera mà  les novetats descober-
tes després de la finalització de la quarta 
campanya d’excavacions. L’arquitecte Ivan 
Cabrera, encarregat dels treballs, ha guiat 
el grup de visitants al que també s’han in-
corporat els estudiosos de la història local 

Guillem Ríos, Mónica Claramonte i Juan 
Ferrandis. 

Segons va assenyalar, “la principal novetat 
de la quarta campanya d’excavacions ha 
estat la clara identificació dels tres pous 
de ventilació que hi havia a la zona central 
del refugi. El primer va estar cegat durant 
les obres de reconstrucció del pavelló de la 
música, el segon va estar farcit amb ter-
res, possiblement als anys 40 i el tercer 
va estar farcit amb enderrocs i terres molt 
possiblement als anys 80 o 90”. Elimina-
des aquestes terres i enderrocs, la quarta 
campanya ha permès “descobrir una mis-
teriosa paret construïda amb posterioritat 

al refugi i que barra el pas més enllà del ter-
cer pou de ventilació. Futures campanyes 
permetran enderrocar-la i descobrir si les 
galeries continuen cap al carrer dels Frares 
i cap al carrer Mare de Déu de la Saleta” tal 
i com apunten nombrosos testimonis de 
l’època.

El departament municipal de Patrimo-
ni ja ha anunciat a través de Granel que 
“la intenció és que en un futur, i veient la 
magnitud i les possibilitats del refugi, es 
faça visitable per tots els veïns i veïnes de 
Borriana, i així puga seguir coneixent-se 
un passat no tant llunyà de la història de la 
nostra ciutat”.

patrimoni
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Borriana 
DISTINGEIX A 

LES QUATRE 
PROTECTORES 

D’ANIMALS 
DE LA CIUTAT 

COM A 
CIUTADÀ DE 

L’ANY

Dins els actes de celebració 
del dia de Sant Miquel, 
també s’han lliurat les 
distincions al Ciutadà 

Exemplar de l’any, que 
aquest any han decidit 

que recaiga de forma 
conjunta a les quatre 

protectores d’animals 
que treballen a la ciutat 
de Borriana. Les quatre 

associacions distingides 
amb el guardó de l’any 
2016 són Imanimalia, 

PAB Borriana, Tara 
Verde y  Hogar de la 

Vida. Junt als esments 
especials a quatre dels 
membres del cos i a un 
alt càrrec de la Guàrdia 
Civil, els representants 

de cadascuna de les 
protectores han rebut de 
mans dels representants 

tan municipals com 
dels cossos i forces de 

seguretat la distinció per 
la seua labor en favor 

dels animals i de les 
persones que lluiten pels 

seus drets.

actualitat

 



LA POLICIA LOCAL DE BORRIANA  
CELEBRA EL SEU DIA GRAN EN HONOR  
A SAN MIGUEL AMB L’ACTE INSTITUCIONAL  
I UN VI D’HONOR 

El Departament de Policia Local de 
Borriana ha celebrat com cada any 
el dia en honor al seu patró, Sant 
Miquel, amb un acte institucional 
en la Plaça Major de Borriana 
en el qual l’alcaldessa, Maria 
Josep Safont, i regidor de Policia, 
Javier Gual, han passat revista a 
la formació que els agents han 
realitzat enfront de l’Ajuntament. 
Prèviament, els representants 
municipals i dels diferents cossos 
i forces de seguretat presents a 
Borriana, han participat de la missa 
celebrada especialment en el dia 
de Sant Miquel. A continuació, la 
plaça Major de Borriana ha acollit 
l’acte protocol·lari en el qual el 
regidor Javier Gual ha parlat sobre 
“la importància del treball diari de 
la Policia Local de la nostra ciutat, 
però també les labors especials que, 
per exemple, van prestar durant la 
celebració de l’últim Arenal Sound, 
amb tot el treball extra i la dedicació 
que comporta”. Tal com ha explicat 
en referència a la primera setmana 

d’agost “els membres de la Policia 
Local han aconseguit que tant en 
esdeveniments especials com 
en la totalitat dels dos últims 
anys, s’hagin reduït els nivells 
dels principals indicadors de 
seguretat a la ciutat, amb el que 
solament podem agrair-los el 
seu treball i fer-ho extensiu a la 
resta de cossos i forces amb els 
quals treballa conjuntament”.  
Per la seva banda l’alcaldessa 

ha volgut també assenyalar “la 
labor que realitzen dia a dia a la 
nostra ciutat, i vull felicitar-los 
per aconseguir augmentar la 
seguretat i reduir les situacions de 
risc o incidències durant aquests 
últims mesos”. Tots dos han 
acompanyat a l’Intendent Cap de 
la Policia Local, Francisco Javier 
Català, en la revista de la formació 
que la totalitat dels membres han 
realitzat enfront de l’Ajuntament.  
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DESPRÉS DE L’ESCOLA...

cultura al CMA
A partir de les 5 de la vesprada quasi el 90% dels xiquets espanyols entre 6 i 16 anys 

ocupen el temps amb classes extraescolars, la gran majoria practica algun esport o fa 

classes d’idiomes, mentre que altres, pocs, dibuixen, ballen o pinten.

Els especialistes asseguren que, 
si els pares decideixen apun-
tar els xiquets a extraescolars, 

aquestes, sobretot, han d’agradar al 
menut. Per a l’etapa de primària, els 
pedagogs aconsellen activitats en 
espais amplis, ben il·luminats i dins 
l’àmbit creatiu, on intervinga el mo-
viment. Per a l’etapa de secundària, 
cal fomentar el plaer de crear i donar 
forma a projectes. Així, els joves de-
senvolupen les seues idees en grup, 
fan ús de les habilitats socials i poden 
compartir amb altres el seu talent 
dins un projecte comú. En aquesta 
època els joves estan construint la 
seua identitat i necessiten sentir què 
és el que cadascú pot aportar.

El vessant més artístic de la cultura 
sembla ser, doncs, l’aposta idònia per 
a invertir temps després de l’escola. 
Una alternativa al futbol, la natació o 
aprendre anglès. Passar una estone-
ta ballant, pintant, tocant un instru-
ment... en definitiva, creant i aprenent 

cultura, afavoreix el desenvolupa-
ment personal, físic i mental dels xi-
quets enfront d’altres activitats, les 
quals només són una continuïtat de 
l’escola.

El Centre Municipal de les Arts 
de Borriana (CMA) ofereix dansa, 
pintura i arts plàstiques per a xiquets 
i joves en horaris compatibles amb 

Fonts:  Instituto de Evaluación del 
Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte

 Happy Schools Institute
 Neuroeducación para padres

l’escola. Al Jardí Artístic (0-7 anys) 
els xiquets i xiquetes es familiaritzen 
amb l’art des d’edats primerenques. 
Jugant coneixen la música, la dansa 
i les arts plàstiques. Així, els menuts 
descobreixen els seus gustos i talents. 
El CMA també ofereix itineraris 
artístics per als joves. Des de dansa 
acadèmica o danses urbanes, hip 
hop, funky, ball tradicional valencià... 
a aprendre música i triar entre quasi 
una vintena d’instruments o apropar-
se a alguna de les tècniques de les 
arts plàstiques. 

Tot un ventall de propostes que pots 
consultar en el nostre web i que són 
(www.cmeviciana.es) accessibles a 
totes aquelles famílies interessades 
a invertir part del temps dels seus fills 
en cultura.

CULTURA

 



IMPUESTOS más justos
Los Socialistas hemos defendido siempre la progresividad de los 
impuestos y tasas municipales, para que todos contribuyamos más 
equitativamente al sostenimiento del erario público. En otras palabras: 
que quien tenga más, pague más, y quien menos, menos, por una 
cuestión de equidad y justicia social, instrumentalizando además dichos 
conceptos impositivos para intentar crear empleo, o lo que es lo mismo, 
incentivando a las empresas y agentes implicados.

No es una tarea fácil, porque el sostenimiento fundamental de Burriana 
lo pagamos todos los burrianenses a través del IBI, las tasas urbanas, 
y poco más; y es necesario recaudar para poder ofrecer servicios de 
calidad a la ciudadanía, porque creemos en lo público, que es lo que a 
todos nos hace iguales.

ORDENANZAS FISCALES

Todo esto nos ha servido para perfilar las ordenanzas fiscales recién 
aprobadas, en las que se ha seguido estrictamente el principio de 
capacidad económica para realizar exenciones, en la medida de 
nuestras posibilidades, por ejemplo en la tasa de basuras para aquellas 
personas beneficiarias de las ayudas para la pobreza energética.

También se han tomado medidas medioambientales (siguiendo la estela 
marcada en el ejercicio anterior en el caso de los vehículos eléctricos e 
híbridos), de manera tal que este año los propietarios de viviendas que 
instalen voluntariamente mecanismos eléctricos o térmicos de energía 
solar, verán reducido el importe del IBI en 20%. Recuérdese que fue el PP 
quien subió el IBI un 32 % en los CINCO PRIMEROS AÑOS DE LA CRISIS 
(la memoria es voluble, así que tendremos que educarla).

A los Socialistas nos preocupan los pequeños comerciantes, parte 
importante del tejido socio-económico de Borriana, y por eso alrededor 
de un 80 % de los mismos verán reducida su tasa de basuras, aplicando 
diferentes tramos distintos según la superficie del local y actividad 
desempeñada. 

Mientras que otros han cortado durante 20 años a todos por el mismo 
patrón, aunque no fueran iguales, sin importar capacidad económica o 
superficie o cantidad de residuos generados, los Socialistas nos hemos 
preocupado por tratar a todos con igualdad: que no es otra casa que dar 
a cada uno la respuesta que merece, atendiendo a sus circunstancias, 
que no son las mismas. Esto es equidad, y el mejor camino para impartir 
justicia tributaria.

Así, por ejemplo, un comercio textil de menos de 50 metros cuadrados, 
que con el sistema anterior pagaría 155 euros, ahora pagará 90 euros, 
siendo, por lo tanto, una reducción significativa.

Y también los vados permanentes temporales de la zona marítima 
modifican su importe en el caso de aquellos que por su ubicación no quitan 
plazas de aparcamiento en la vía pública, abonando a partir de ahora un 
importe sensiblemente inferior (de 71 m. pasarán a pagar 42 euros).

Aún con votos en contra de la oposición a todos estos cambios, las 
ordenanzas han salido adelante, porque es nuestra obligación trabajar 
para los demás, y suponen un beneficio para la ciudadanía y un paso 
más para alcanzar una justicia tributaria realmente efectiva.

XARXA DE LLIBRES

Mientras se escriben estas líneas se están realizando las transferencias 
para el pago de la segunda fase de la Xarxa de Llibres, en la cual los 

beneficiarios han sido 1.666 alumnos, más los dos centros, Roca i 
Alcaide y Hortolans, que reciben la subvención directamente.

El montante de la misma es de 133.933,87 euros, que han abonado 
Conselleria, Diputación y Ayuntamiento, a partes iguales, en un esfuerzo 
común que supone una ayuda significativa para las familias y centros 
solicitantes.

Los Socialistas creemos firmemente en la educación, que es la que al 
final dará igualdad de oportunidades a todos.

Tanto desde aquí, como en las Consellerias pertinentes, vamos de la 
manos apoyado tanto a la Xarxa, como al impulso al CEIP Cardenal 
Tarancón, cuyas obras siguen avanzando a muy buen ritmo.

MEDIOAMBIENTE

El medioambiente es fundamental. Necesitamos una Ciudad más verde 
y respetuosa con la naturaleza. 

Es por ello que próximamente se invertirán 20.000 euros en la 
plantación de nuevos árboles (143 en la zona del Arenal, y el resto en 
diferentes zonas: Grao, Clot de la Mare de Déu, y diversas plazas de 
Borriana).

Y además continuamos con actividades destinadas a la concienciación 
medioambiental ciudana, algunas de ellas en colaboración con la 
funfación LIMNE (fundación dedicada a la conservación de ecosistemas 
acuáticos): una de ellas sobre el tema de las tortugas invasoras y 
autóctonas, y otra sobre la calidad del agua. Todas ellas abiertas a todos 
quienes quieran participar.

Queremos seguir esta línea y continuar adecuando el Clot y replantando 
allí donde se precise para tener en el mejor estado posible nuestras 
zonas verdes y especialmente este paraje emblemático para todos los 
burrianenses.

En pocas palabras, los Socialistas apostamos por un medioambiente 
mejor, por una Borriana mejor y más justa, y tenemos muy claro que 
para alcanzarla, que es nuestro objetivo, es fundamental implantar 
-dentro de nuestras limitaciones- un sistema tributario lo más justo 
y equitativo, sin cortar a todos por el mismo patrón, sino teniendo en 
el punto de mira la capacidad económica y las circunstancias objetivas 
de cada uno.

Les prometimos trabajo y resultados, y aquí están, pero no duden de 
que los Socialistas continuaremos ahondando en dicha senda.

   

OPINIÓ
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Informa’t i contacta a:
borriana.compromis.net
compromisperborriana@hotmail.com

UN 25N DE TOTA BORRIANA
Aquest mes de novembre Compromís va a de-
dicar la seua pàgina d’opinió a la reivindicació i 
al treball fet pel nostre poble en un dia tant im-
portant com el 25 de Novembre, Dia Interna-
cional contra la Violència de Gènere. Un poble 
pot unir-se per donar idees, propostes, i també 
per reivindicacions. I això està passant a Bor-
riana en els últims tres mesos. El proper 25N 
s’ha convertit per a associacions culturals, de 
veïns i veïnes, centres escolars, de formació, i 
falles en un dia de reivindicació per a l’eradica-
ció de la violència contra dones i xiquetes. I per 
què dic unió? Perquè entre tots elles i ells, diri-
gits des de la Regidoria d’Igualtat i els compo-
nents de Miss Maloya, han aconseguit que el 
proper 25N Borriana done en un crit en contra 
de la violència contra dones, joves i xiquetes. 

El passat mes de setembre es va iniciar una 
campanya de sensibilització que ha estat pre-
sent en totes les capes socials de la nostra 
ciutat. Una campanya que ha anat de la mà 
de la informació i formació sobre igualtat i la 
problemàtica de la violència de gènere, acom-
panyada d’una iniciativa cultural que mostrarà 
la reivindicació de tota Borriana davant el 25N.

Així, amb el treball de la gent del nostre poble, 
el 25 de novembre es podrà veure una inter-
venció artística en el Centre Municipal de Cul-
tura La Mercé de Borriana, que consistirà en fer 
una gran onada de papallones de paper multi-
colors que simbolitzen cadascuna de les per-
sones que a Borriana diem “NO” a la violència 
contra dones i xiquetes. Una intervenció aèria 
on el sostre de la Casa de la Cultura semblarà 
una onada de papallones, que estarà acom-
panyada pels mandales fets amb papallones 
més menudes pels centres educatius. El mòdul 
d’Artesans Fallers aportaran dos arbres con-
feccionats per ells, per a penjar les papallones, 
i a la vegada, l’alumnat de fang del CMA Rafel 
Martí Viciana aportarà una escultura que que-
darà situada en les instal·lacions esportives de 
La Bosca. L’alumnat de teatre de l’IES Llombai 
realitzarà dos flashmob i el de dansa contem-
porània i ball clàssic del CMA Rafel Martí Vicia-
na realitzaran quatre actuacions de dansa.

La conjunció de l’elaboració de les més de 
13.000 papallones que es penjaran de la Casa 

de la Cultura i la informació i formació dels 
alumnes dels 10 col·legis de la localitat, els 
dos IES, el col·legi d’Educació Especial, ha fet 
que els tretze centre hagen treballat dins de 
la seua programació la implantació dels con-
ceptes d’igualtat, llenguatge no sexista en les 
aules i poder treballar per l’eradicació de la vi-
olència de gènere. D’aquesta manera, a la  ve-
gada que l’alumnat ha realitzat papallones i els 
seus mandales, s’ha treballat la sensibilitat de 
la violència cap a les dones en totes les edats.

Aquesta activitat ha arribat a totes les edats 
i llocs de Borriana de forma intercultural i en 
un període de tres mesos s’han treballat va-
lors d’igualtat, de respecte, i s’ha informat de 

la problemàtica existent. El que es pretén es 
donar consciència de la problemàtica social 
que té el seu màxim exponent en la violència, 
que provoca morts, però també en poder tre-
ballar amb la societat un canvi de conscièn-
cia en el que poder arribar a ser més tolerant 
,però sobretot, aconseguir una societat més 
igualitària. 

Durant aquest any, Compromís hem apostat 
per la realització de formació en igualtat en 
els IES i col·legis de la localitat, intensificant 
el treball en tres campanyes culturals i soci-
als; el Dia Internacional de la Dona el passat 
8 de març; la participació amb l’exposició del 
col·lectiu LAMBDA per commemorar el Dia in-
ternacional LGTB, i per acabar l’any, hem vol-
gut treballar des de la sensibilització social en 
l’eradicació de la violència masclista amb l’acti-
vitat del 25N. I en eixa línia, Compromís treba-
lla per aconseguir una Borriana més igualitària 
i inclusiva.

Compromís segueix treballant per recuperar 
Borriana, per fer una ciutat més habitable, i 
contant amb la gent. Per tot això, si vols fer-
nos arribar la teua proposta o reivindicació, 
contacta amb nosaltres.
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#ABorrianaPodem

podemosburriana@gmail.com

http://podemosburriana.wixsite.com/
sepuedeburriana

Canar d’Informació en Telegram: https://
telegram.me/podemborriana

Facebook: https://www.facebook.com/
podemos.burriana

Twitter: https://twitter.com/podemos-
burriana

Instagram: podemosborriana 

Pressupostos participatius. Vivendes 
socials, ho hem aconseguit però, i 
per què parar?

Ara, decidim nosaltres. Pressupos-
tos participatius: segona fase

Des de la Regidoria de Participació 
Ciutadana valorem molt positivament 
la participació en els pressupostos 
participatius. Durant el mes de maig, la 
ciutadania va tindre l’oportunitat de fer 
les seues propostes per a indicar quines 
eren les seues prioritats en inversions. 
Es van recollir més de 5.000 propostes,  
una xifra molt similar a la dels primers 
pressupostos participatius. Durant el mes 
de juny, el personal tècnic de l’Ajuntament 
ha elaborat la llista de les rebran el suport 
de la ciutadania.

L’1 de juliol va començar la fase de 
recollida de suports. En total han passat 
a esta fase 40 propostes, i el període per 
a donar suport a les propostes comprèn 
tot el mes de juliol. Es pot fer per tres 
vies: telemàticament, en el Portal de 
Participació; dipositant una papereta 
de votació en les urnes habilitades, i 
també es pot fer campanya de recollida 
de suports amb fulls de firmes. En el 
Portal de Participació -participa.burriana.
es- hi ha informació d’uns pressupostos 
participatius que compten amb una 
partida de 200.000 euros.

L’administració municipal, més a prop
D’altra banda, des de la Regidoria, 
juntament amb els tècnics, s’ha dotat 
de contingut la seu electrònica de 
l’Ajuntament per a facilitar la formalització 
de gestions administratives. El que es 
busca és que els veïns i veïnes no hagen 
de desplaçar-se per a determinats 
tràmits burocràtics, sinó que es puguen 
fer des de casa via Internet. I en este 
sentit s’han implementat ja set tràmits, 
que inclouen la sol·licitud d’un certificat 

CONTINUEM TREBALLANT  
PER A LA CIUTADANIA

d’empadronament, l’alta de vehicles, i la 
participació en els Plens.

La seu electrònica continuarà ampliant el 
seu contingut per a acostar l’administració 
a la ciutadania.

Vivendes socials, ho hem aconseguit 
però, i per què parar?
Fa quasi un any, a l’entrada en l’equip de 
govern, Se Puede Burriana va marcar com 
a objectiu principal recuperar el màxim 
nombre de vivendes que posseeix EIGE en 
la nostra ciutat. Després de llargs mesos 
de telefonades, viatges i reunions amb 
Conselleria, etc., es va aconseguir el que 
pareixia molt llunyà amb les polítiques 
antisocials desplegades pels governs 
populars des dels seus respectius àmbits.

Sabem que la burocràcia és tediosa, però 
veiem que algunes coses van canviant, 
com quan a finals de novembre una 
família amb tres menors que anava a ser 
desnonada, li va ser atorgada una vivenda 
social, una nova oportunitat, una nova vida.

D’altra banda, s’ha dut a terme la 
rehabilitació de les instal·lacions del CICU, 
base de Centre d’Informació i Coordinació 
d’Urgències ubicada en la nostra localitat, 
que des de fa anys estava oblidada per 
part de l’anterior govern local. S’han 
solucionat les deficiències i necessitats 
perquè estos grans professionals que 
brinden els seus serveis a la nostra ciutat 

i contornada, tinguen una qualitat en les 
seues instal·lacions.

Vivenda i sanitat, dues paraules que per a 
Se Puede Burriana signifiquen molt.

El treball del Cercle de Podem Borriana
A banda de donar suport a la gestió de les 
regidories de Participació Ciutadana i de 
Serveis Socials, els membres del Cercle 
han assistit a diverses reunions i sessions 
formatives, entre altres: sessió de treball 
sobre la igualtat, reunions de formació de 
responsable de cercle i consell ciutadà i 
reunió consell comarcal de la Plana Baixa.

També és important destacar la nostra 
assistència a la presentació de la Guia per a 
elaborar una ordenança d’accessibilitat, 
elaborada pels companys i companyes 
de Castelló, amb la intenció d’adaptar-
la a la nostra ciutat.
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Adiós 
al rescate
1 de mayo de 2015: “Las políticas sociales y 
de izquierdas pasan por los socialistas”. “No 
venimos aquí a vender humo”. La socialista, 
Mª Josep Safont, aun en calidad de candidata 
y en plena campaña electoral, garantizaba el 
rescate a las personas en un acto político en 
el que presentaba “un programa de gobier-
no, no un programa electoral lleno de pro-
mesas y vacío de realidades”. 

13 de junio de 2015: “Impuestos justos y 
proporcionales a la capacidad socieconómi-
ca”. Extracto del “Acord per Borriana”, aparta-
do “Rescat Ciutadà”. Documento suscrito por 
los portavoces de los tres grupos políticos 
PSPV, Compromís y Podemos.

29 de octubre de 2015: “En ningún momen-
to las familias han dicho que quieren que les 
rebajemos 8 euros el IBI, en ningún momen-
to”. Declaraciones de la regidora socialista de 
Hacienda, Cristina Rius, en pleno ordinario a 
preguntas del PP sobre las causas para no 
rebajar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

1 de enero de 2016: El PSPV impone la su-
bida de un 4,23% de la basura tras rechazar 
la congelación que propusimos. Rechazada 
también la rebaja de un 1,93% del impuesto 
de la contribución que planteamos para el 
ejercicio 2016, así como de un 5% para aliviar 
las cargas de la tasa de vados.

3 de noviembre de 2016: El PSPV aprueba, 
con las palmadas en la espalda de sus socios 
de Compromís y Podemos, la subida de un 
3,44% de la tasa de basuras tras rechazar la 
congelación propuesta por el PP. Rechazada 
también la rebaja de un 2% del impuesto de 
la contribución propuesta para su aplicación 
en el ejercicio 2017.

La política fiscal para el próximo ejercicio 2017 
continuará el pretendido “rescate social”. Qui-
zás deberíamos comenzar a llamarle la farsa 
social, puesto que en año y medio de gobierno, 
la teoría se ha traducido en práctica, y los he-
chos nada tienen que ver con los dichos. 

La presión fiscal sobre los vecinos de Burria-
na no ha parado de crecer desde que el PSPV 
dirige la alcaldía. Rechazo y oposición a reba-
jar impuestos y tasas en 2015 y 2016 nos 
hacen prever una política recaudatoria para 
los próximos ejercicios. 

Paradigma del modelo el programa Xarxa 
Llibres. El supuesto plan autonómico que 
debía subvencionar la compra de los libros 
de texto ha servido para que el PSPV hicie-
ra caja con los fondos que las familias con 
pocos recursos no han cobrado. El preten-
dido programa des subvenciones ha servido 
para engrosar las arcas municipales. Y lo ha 
hecho a costa de las familias que por pura 
necesidad no podían cumplir con sus obliga-
ciones fiscales con la administración pública.

Esta es la realidad del pretendido rescate 
social. Con muchos más fondos, el PSPV 
se ha demostrado incapaz de gestionar los 
ahorros de todos y no solo hacen menos, 
sino que lo poco que hacen no responde a 
las necesidades reales de las familias, de 
nuestros vecinos.

Triste y lamentable, porque el mensaje que 
intentan vender es el de “no hi ha diners”, 
cuando en realidad se han dedicado a mal-

gastar y despilfarrar los fondos que con 
tanto esfuerzo ahorraron nuestras familias. 
Más de 2,5 millones de euros de los que 
solo se han invertido 50.000 euros más que 
en 2015 a poner en práctica su cacareado 
“Rescat Ciutadà”. 

Y mientras se abandona la gestión municipal 
por incapacidad y desidia, miles de familias 
esperan una oportunidad laboral que no lle-
ga. Tras año y medio de gobierno, el PSPV ha 
llevado a la inanición la promoción laboral. Ni 
una sola plaza ha partido de la oferta muni-
cipal que adolece no solo convocatorias, sino 
lo que resulta más grave, de interés, com-
promiso y esfuerzo para promoverlas. 

Este es el verdadero problema de quien nos 
gobierna. La falta de capacidad para dirigir 
un municipio que lejos capaz, ambicioso y 
reivindicativo que ha caído en las manos es-
tériles de quien venía con muchos propósi-
tos (titulares) pero pocos proyectos (hechos). 
Y así nos va. Lamentablemente, todavía no 
se ha encontrado la fórmula para convertir el 
mensaje en alimento, para traducir un titular 
en un contrato o, simplemente, para lograr 
que el PSPV escuche y responda a lo que le 
piden sus vecinos, no lo que le exigen sus 
socios de gobierno. El yugo continúa.
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LAS TRES BOINAS  
RENCOROSAS
Cuando una persona intenta gobernar desde 
el rencor y con el objetivo único de la ven-
ganza, jamás podrá ver más allá del propio 
interés. Y ese es el grave problema que tene-
mos en el Ayuntamiento de Burriana en este 
momento. PSOE, COMPROMIS Y PODEMOS, 
son víctimas de su propio rencor hacia los an-
teriores, de su continuo intento de venganza 
hacia los “enemigos” para ellos que somos la 
oposición y así jamás podremos entablar nin-
gún tipo de diálogo con ellos.

La definición de VENGANZA: “Acción con la 
que una persona se venga de otra”, impera en 
cada paso que el gobierno de Burriana dá. La 
última acción de venganza, sacar los Presu-
puestos del 2017 un jueves, para que lo apro-
bemos un lunes por la mañana. Es decir, como 
los anteriores nos “maltrataban” y nos daban 
poco tiempo, yo lo hago peor, y sin dialogar 
nada. Luego dirán que son transparentes. 

Pero lo más lamentable de todo, es sentir 
el rencor en sus palabras, en sus acciones 
y en su forma de actuar. La definición de 
RENCOR: “Sentimiento de hostilidad o gran 
resentimiento hacia una persona a causa de 
una ofensa o un daño recibidos”, por desgra-
cia es el día a día en este tripartito que solo 
busca en la oposición un muñeco a quien 
darle golpes hasta que se canse. Pero claro, 
no saben estos que por encima de ellos está 
sobre todo la gente de Burriana y el amor 
que tenemos por nuestra ciudad.

Una vez puesto ya sobre papel la única forma 
conocida de gobernar de PSOE, COMPRO-
MIS  Y PODEMOS, en esta edición queremos 
destacar el “miedo” a gobernar y gestionar 
que tienen en todo. Aún no han aprobado el 
presupuesto del 2017, pero mirando el pre-
supuesto anterior, hay partidas que ni se han 
gastado, porque no han trabajado.

No son capaces de tomar ninguna decisión 
importante porque tienen miedo a todo. Se 
quitaron de encima la responsabilidad del 
festival, diciendo que NO eran competentes. 

Estan haciendo una “media obra” en la ca-
rretera del Puerto, que como parche que es, 
va a causar más problemas que menos.

En dos años, ni un solo proyecto real para 
San Gregori, ni para el solar de la antigua Pa-
pelera, ni para desarrollar nuestra perla que 
es la playa del Arenal. 

¿Qué podemos esperar, de quien no sabe, de 
quien no contesta, de quien no propone, y de 
quien solo gobierna desde el rencor, y el mie-
do? Pues solo que les salga alguna venganza 
contra la oposición, pero no una buena ges-
tión que es lo que Burriana necesita.

Y ejemplos, demasiados en dos años de 
gobierno de PSOE, COMPROMIS Y PODE-
MOS: Museo Naranja, cerrado y sin previsión 
de abrirlo, Guardería Municipal privatizada 
y encima con coste para el Ayuntamiento 
de màs de 45.000e al año, seguimos sin 
unificar los Servicios Sociales, con el coste 
que nos supone, seguimos con el centro de 
nuestra ciudad lleno de baches y sin desa-
rrollar, seguimos con carencias graves en 
parques, entradas a Burriana, y apoyando 
intereses de los partidos amigos en vez de 
pensar en el interés general, seguimos sin 
apoyar a las empresas locales, contratando 
todo lo que pueden fuera de Burriana, se-

guimos sin proyecto de futuro real ni en tu-
rismo, ni en industria ni en agricultura, y se-
guimos sin proyecto real de futuro, porque si 
alguien pensaba que estos del tripartito iban 
a cambiar algo, lamento decirles que nada. 
Han cambiado a peor, todo, porque todo lo 
esconden, nada proponen y están llenos de 
rabia, rencor y miedo.

Este mes tenemos una sola perla que re-
sume todo lo que PSOE, COMPROMIS Y 
PODEMOS demuestran día a día y que por 
desgracia está produciendo que mucha gen-
te que aún confiaba en Burriana, se esté ale-
jando más y más, cada vez que habla con el 
equipo de gobierno:

“El miedo se produce por un sentimiento de in-
quietud causado por un peligro real o imagina-
rio, y acaba consolidándose como una sensa-
ción de inseguridad que, desde lo individual, se 
vuelve colectiva. Así el miedo de una sociedad 
es el estado de inseguridad. “ “¿y quien protege 
a la sociedad? Los gobernantes.

El resumen final: si los gobernantes en Bu-
rriana son los primeros que actúan siempre 
con miedo, olvídense, en Burriana no esta-
mos seguros ni protegidos con PSOE-COM-
PROMIS-PODEMOS. Ellos solo se protegen 
entre ellos, en contra del interés general.



El Equipo de Gobierno municipal de Burriana 
lleva un año dedicándose a crear “Consejo de” 
a diestro y siniestro. El Consejo de la Marjal, el 
Consejo del Comercio, el Consejo de Depor-
tes, el Consejo de la Juventud... Una iniciativa 
muy loable e importante para poder trasladar 
mejor la voz de los ciudadanos hasta el Con-
sistorio y viceversa.

Sin embargo, la labor importantísima de 
estos “Consejos de” se está viendo última-
mente empeñada por la gestión precaria de 
los mismos que se está realizando por parte 
del Equipo de Gobierno. Y es que un “con-
sejo” (en su máximo expresión) es algo más 
que unos estatutos y cuatro rúbricas. Os doy 
ejemplos. Con el Consejo del Comercio tar-
daron cuatro meses y medio en convocar la 
primera reunión para poner de manifiesto el 
descontento del Comercio de Burriana con la 
concejala responsable del mismo, que, a pe-
sar de sus buenos propósitos (y nadie duda 
de ello), para la señora Carda, sus soluciones 
se basaron en una letanía de buenas palabras 
y bonitos argumentos pero, lamentablemen-
te, no aportó ninguna solución real, pragmá-
tica, tangible, para los problemas que quieren 
solucionar los comerciantes como son los 
metros de parada en el mercado o la finan-
ciación de la campaña de Navidad por parte 
del Ayuntamiento.

Y aquí otro más. El Consejo de la Margal, para 
empezar, ni tan siquiera se ha convocado. 
Simplemente se realizó una reunión informal 
el mismo día y con media hora de diferencia 
aprovechando el Consejo del Comercio. Esto 
obligó a que esta concejala abandonara la 
misma para poder asistir a la de Comercio, 
ya que era una convocatoria oficial y la de la 
Marjal solo era (en opinión del titular de urba-
nismo) una primera toma de contacto.

A mi entender, una reunión importante para 
escuchar a todas las partes, pero en especial 
a los propietarios afectados por la declara-
ción de zona húmeda en la marjal. Otro de 

los problemas que este Ejecutivo local debe 
hacer frente por más que quiera retrasar las 
reuniones.

Ser propietario de tierras allí significa no po-
der construir. Incluso en algunos casos son 
obligados a derribar las construcciones que 
ya existen. Pero, al concejal de urbanismo 
¿QUÉ?

Simplemente se le ha ocurrido contratar a un 
despacho de ingenieros para que negocien 
y expliquen a los propietarios la situación de 
sus terrenos. ¿Y para eso les PAGAN 5.000 
EUROS? No lo entiendo muy bien, porque 
después de asistir un rato a la reunión, llegué 
a una conclusión muy clara: los PROPIETA-
RIOS SABEN MEJOR QUE NADIE cuál es la 
situación que SUFREN. Así que casi mejor si 
se hubieran ahorrado el pago al despacho y 
hubieran utilizado el mismo para volver a ac-
tivar el Plan de Minimización. De ese modo, 
haber dado soluciones reales a muchos de 
los propietarios que a día de hoy no pueden 
cultivar porque no pueden utilizar productos 

químicos, no pueden construir porque es una 
zona protegida, y si intentan conservar lo que 
tienen directamente les denuncian. La vida 
de muchos de ellos se ha convertido en una 
pesadilla y qué ha hecho el Equipo de Gobier-
no, NADA.

¿Y del resto de Consejos? De momento pa-
rece que ni están ni se les espera. Al menos 
tenemos uno que funciona con regularidad 
y ya ha quedado patente más de una vez su 
utilidad, el Consejo Económico y Social.

Es en este punto donde una se plantea si es 
que, como este Gobierno Municipal, en lo que 
respecta a la gestión y mejora de la situación 
económica de Burriana (inversiones, puestos 
de trabajo, ...) están manifiestamente inca-
pacitado para conseguir tal efecto, tratan 
de crear “Consejos de” para “ver por dónde 
vienen”.  Si es así, por favor, que no tarden en 
crear el Consejo del Arenal Sound, el Consejo 
de Soluciones para la playa del Arenal, el Con-
sejo de Sant Gregori, o el Consejo del agujero 
de la Papelera del Mijares... entre otros.
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El Pleno propone y aprueba  el día 3 de febrero, 
Festividad de San Blas, y el día 8 de septiembre, 
Festividad de la Virgen de la Misericordia como 
días de fiesta locales.

Con relación al fondo del asunto, no se produ-
cen intervenciones.

Sometido el asunto a la consideración de la 
Corporación, los diecinueve miembros presen-
tes le prestan unánime aprobación, y así lo hace 
constar la Alcaldía Presidencia.

El Pleno aprueba  autorizar a la empleada pú-
blica Dª Mercedes Martí Sánchez la compatibi-
lidad del puesto desempeñado en este Ayun-
tamiento con el de profesora asociada en la 
Universitat Jaume I de Castelló, de acuerdo con 
lo siguientes criterios, limitaciones y prohibicio-
nes especificadas. 

Con relación al fondo del asunto, no se produ-
cen intervenciones.

Sometido el asunto a la consideración de la 
Corporación, los diecinueve miembros presen-
tes le prestan unánime aprobación, y así lo hace 
constar la Alcaldía Presidencia.

El Pleno proclama a la Sra. Elena Collado Torral-
ba, reina fallera de les Festes de Sant Josep de 
Borriana per a l’exercici faller de l’any 2017 i a 
Silvia Martínez Bodí, reina fallera infantil de les 
Festes de Sant Josep de Borriana per a l’exercici 
faller de l’any 2017.

Con relación al fondo del asunto, no se produ-
cen intervenciones.

Sometido el asunto a la consideración de la 
Corporación, los diecinueve miembros presen-
tes le prestan unánime aprobación, y así lo hace 
constar la Alcaldía Presidencia

El Pleno desestima la solicitud efectuada por la 
mercantil EDIFESA OBRAS Y PROYECTOS SA 
por la que pretende “....se proceda a declarar las 
obras de construcción de UN CENTRO PÚBLI-
CO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA de-
nominada CARDENAL TARANCÓN (n.º 6), como 
obra de especial interés o utilidad municipal y a 
conceder la procedencia de la aplicación de una 
bonificación del 95% de la cuota del IMPUES-
TO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y 
OBRAS correspondiente al mismo”,  por consi-
derar que no procede tal declaración en base a 
lo expuesto en la parte expositiva. Con relación 

al fondo del asunto, se producen las siguientes 
intervenciones: Sra. Aguilera (una).

Sometido el asunto a la correspondiente vo-
tación, da el siguiente resultado: Votos a fa-
vor,  DIECISIETE (6 de PSOE, 2 de Compromís, 
2 de Se Puede Burriana, 6 de Partido Popular, 
y 1 de Ciudadanos) Votos en contra, NINGUNO. 
Abstenciones, DOS (2 de CIBUR). Consecuente-
mente se declara el asunto aprobado por ma-
yoría.

El Pleno aprueba el texto del “Pacto Valenciano 
por la Movilidad Segura y Sostenible” y traslada 
el presente acuerdo a la Conselleria de Vivien-
da, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, 
a las Diputaciones Provinciales de Castellón, 
Valencia y Alicante, y a la Federación Valenciana 
de Municipios y Provincias.”

Sometida la urgencia a la correspondiente vo-
tación, los diecinueve miembros presentes del 
Ayuntamiento Pleno le prestan unánime apro-
bación, y así lo declara la Presidencia.

Con relación al fondo del asunto, se producen 
las siguientes intervenciones: Sr. Aparisi (una).

Sometido el asunto a la consideración de la 
Corporación, los diecinueve miembros presen-
tes le prestan unánime aprobación, y así lo de-
clara la presidencia.

MOCIÓN CONJUNTA PSOE- COMPROMÍS- SE 
PUEDE BURRIANA, RELATIVA AL TRANSPOR-
TE COLECTIVO DE VIAJEROS A LA UNIVERSI-
TAT JAUME I

Sometida la urgencia a la correspondiente vo-
tación, los diecinueve miembros presentes del 
Ayuntamiento Pleno le prestan unánime apro-
bación, y así lo declara la Presidencia.

Con relación al fondo del asunto, se producen 
las siguientes intervenciones: Sr. Granel (dos), 
Sr. Fuster (una), Sra. Aguilera (una), y Sra. San-
chis (una)

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, RELATIVA A 
LA NECESIDAD DE LLEVAR A CABO UNA MO-
DIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 876/2014 
DE COSTAS QUE GARANTICE LA SEGURIDAD 
JURÍDICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DES-
MONTABLES

El Pleno acuerda solicitar al Ministerio de Medio 
Ambiente aclaración sobre la superficie máxima 
de las instalaciones desmontables destinadas 

a establecimientos expendedores de comidas y 
bebida, puesto que el artículo 69 del Real De-
creto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Costas, no 
especifica cuál es esta superficie, como lo hace 
con las instalaciones fijas citadas en el mismo 
artículo, o como lo hace en al artículo 68 para 
los tramos naturales de playas.

Sometido el asunto enmendado a la conside-
ración de la Corporación, los diecinueve miem-
bros presentes le prestan unánime aprobación, 
y así lo declara la presidencia.

MOCIÓN CONJUNTA PSOE- COMPROMÍS – SE 
PUEDE BURRIANA, RELATIVA A LA ADHESIÓN 
DEL AYUNTAMIENTO DE BORRIANA AL MANI-
FIESTO PROMOVIDO POR LA ASOCIACIÓN DE 
JURISTAS VALENCIANOS (AJV), QUE DEFIENDE 
LA COMPETENCIA ESTATUTARIA DE LA GENE-
RALITAT VALENCIANA EN MATERIA DE DERE-
CHO CIVIL

Con relación al fondo del asunto, se producen 
las siguientes intervenciones: Sr. Gual (dos), Sr. 
Fuster (una),  Sr. Sánchez (dos), Sra. Sanchis 
(dos).

Sometido el asunto a la correspondiente vo-
tación, da el siguiente resultado: Votos a favor,  
DIECISÉIS (6 de PSOE, 2 de Compromís, 2 de Se 
Puede Burriana, y 6 de Partido Popular). Votos 
en contra, TRES (2 de CIBUR, y 1 de Ciudada-
nos). Consecuentemente se declara el asunto 
aprobado por mayoría.  

JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL 06-10-16
La JGL adjudica a la mercantil BECSA, SA, el con-
trato menor de obras de ejecución del proyecto 
“Reparación del pavimento del Camí de la Coixa 
(tramo de acceso al núcleo de la población de 
los poblados marítimos-Serratella)”, por un im-
porte de 12.577’00 €  (IVA no incluido) y con un 
plazo de ejecución de 2 semanas a contar des-
de la firma del acta de replanteo de las obras.

La JGL adopta el compromiso de asumir con 
recursos propios los gastos no financiados por 
la subvención del SERVEF para el desarrollo 
del Taller de Empleo “Borriana”, condicionando 
este compromiso a la recepción de la resolución 
aprobatoria de dicha subvención.

La Junta adopta la medida de policía consis-
tente en clausurar el local sito en avda. Cons-
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titución, 13, en el cual se ejerce la actividad de  
“bar-restaurante”, dado que no dispone de la 
preceptiva licencia que autoriza la apertura de 
la actividad ni tampoco dispone de título habi-
litante para la apertura.

La JGL adoptar la medida de policía consisten-
te en clausurar el local sito en c/ Alicante, 1-bj 
(acceso por c/ La Bosca, 17 bj 3), en el cual se 
ejerce la actividad de  “heladería-cafetería”, 
dado que no dispone de la preceptiva licen-
cia que autoriza la apertura de la actividad ni 
tampoco dispone de título habilitante para la 
apertura.

La JGL incoa a DIEGO TORAN PERSONAT, ex-
pediente para la restauración de la legalidad 
urbanística, por la realización, sin previa licen-
cia ni orden de ejecución, de los actos de edi-
ficación o uso del suelo consistentes en ins-
talación de puerta de garaje  en la edificación 
existente sita en C/ San Isidro nº 34, incluida 
en el Casco Histórico Protegido CHP-2 de esta 
localidad.

La Junta incoa a  D.DOMINGO LLEO NICOLAS, 
expediente para la restauración de la legali-
dad urbanística, por la realización, sin previa 
licencia ni orden de ejecución, de los actos de 
edificación o uso del suelo consistentes en la 
construcción de un habitáculo de unos 12m2, 
a base de fábrica de ladrillo cerámico y cubierta 
de forjado unidireccional, como ampliación de 
alquería; también se ha sustituido la carpinte-
ría exterior de dicha construcción preexistente 
sita en parcela 159 del polígono 22 en Suelo 
No Urbanizable RC.1 de esta localidad.

La JGL ordena a ARZALLU HONRUBIA, MARIA 
JOAQUINA,como propietaria del inmueble sito 
en C/ VIRGEN DE LAS NIEVES, 27, para que 
proceda en el plazo de UN MES a realizar los 
trabajos consistentes en REALIZAR PEQUE-
ÑA LIMPIEZA DE LA PARCELA y posterior reti-
rada de restos a vertedero. ( 291M2). 

La Junta ordena a la mercantil URBANIZADO-
RA CONSTITUCION SL,  como propietaria del 
inmueble sito en C/ VINAROS nº 18, para que 
proceda en el plazo de UN MES a realizar los 
trabajos consistentes en la limpieza y valla-
do de la parcela con bloque de hormigón a 2 
metros de altura y enlucido de mortero de ce-
mento y posterior traslado de restos a verte-
dero (216 m2 de limpieza y 22 m2 de vallado.)

La JGL declara cometida la infracción urbanís-
tica calificada como infracción grave en el 246 
de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Genera-
litat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 

Paisaje, de la Comunidad Valenciana (LOTUP), 
por ejecutar obras no amparadas por previa 
licencia municipal, consistentes en la confor-
mación de un porche en la terraza delantera 
del inmueble sito en Avda. Cañada Blanch nº 
132 de esta Ciudad, de unos 10 m2 aproxima-
damente, con pequeña estructura metálica y 
techo de placas de policarbonato traslúcido.

La JGL concede  a JOVITA MARIA MONSO-
NIS BALAGUER,  la licencia de obras solici-
tada para reparación de paredes , grietas y 
desconchados en parcela con ref.catastral 
0068124YK41960001EH de este municipio, 
afectada por la zona de servidumbre de pro-
tección de costas, en base a las consideracio-
nes efectuadas en la parte expositiva de este 
acuerdo.

La JGL  DA CUENTA DE LAS DECLARA-
CIONES RESPONSABLES DE EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS: 2773/2016, 4217/2016, 
11206/2016, 11280/2016, 11831/2016, 
11832/2016, 11917/2016, 11920/2016, 
11982/2016, 11990/2016, 11991/2016, 
11992/2016, 11993/2016 Y 11994/2016.

DESPACHO 
EXTRAORDINARIO:

La JGL adjudica a la mercantil BECSA, SA, con 
CIF A-46041711 y domicilio en Castellón C/ 
Grecia, 31, como licitador a cuyo favor ha re-
caído la propuesta de adjudicación, el contrato 
de obras de “Renovación del pavimento e im-
plantación de carril bici y paseo de peatones 
en Carretera de Burriana al Puerto” (Expte PM 
9/2016- G8311/2016), por un importe de 
354.238’59 € (sin IVA) y un plazo de ejecución 
de 3 meses, con sujeción a las condiciones del 
Pliego y demás circunstancias fijadas en la 
oferta.

JGL 13-10-16:

La JGL adjudica a la mercantil INGENIA CAS-
TELLÓN OMEGA, SL, el contrato menor de 
obras de “Reparación del puente de la C/ Ma-
yor sobre el río Seco. Burriana”, por un importe 
de 44.820’36 €  (IVA no incluido) y un plazo 
de ejecución de 6 semanas, a contar desde la 
firma del acta de comprobación del replanteo 
de las obras. Las obras se ajustarán al proyec-
to-memoria valorada aprobado por acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local de 4 de agosto 
de 2016, con cumplimiento de las condiciones 
particulares y generales que enumera la Con-

federación Hidrográfica del Júcar en su reso-
lución de autorización de 8 de julio de 2016.

La Junta incoa a  D. FELIPE VARGAS BORJA y 
TAMARA JIMÉNEZ HEREDIA,  con expediente 
para la restauración de la legalidad urbanística, 
por la realización, sin previa licencia ni orden de 
ejecución, de los actos de edificación o uso del 
suelo consistentes en la conformación de so-
lera de unos 260m2, mediante la ejecución del 
murete de contención de la misma, rellenado 
para posterior hormigonado, excavación de un 
hueco de grandes dimensiones, tipo balsa o 
piscina, en parcela 173 del polígono 1 en Suelo 
No Urbanizable RC.1 de esta localidad.

La JGL concede a D. Manuel Vicent Bellmunt y 
a Dª Filomena Sancho Gimeno, una  amplia-
ción de plazo durante QUINCE DÍAS hábiles, 
computados a partir del siguiente día hábil al 
recibo de la presente, para la ejecución de los 
trabajos de elevación del punto de evacuación 
de la salida de humos construida en inmueble 
sito en C/ Pablo Iglesias núm. 34 de esta Ciu-
dad.

La Junta concede a la mercantil GAS NATURAL 
CEGAS SA, licencia de obras para la realización 
de una zanja en vía pública para  suministro de 
gas natural a inmueble sito en C/ BENICAS-
SIM, 41 de esta ciudad; otorgada salvo el de-
recho de propiedad y sin perjuicio de tercero, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 219 de 
la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat.

La JGL concede a la mercantil GAS NATURAL 
CEGAS SA, licencia de obras para la realización 
de una zanja en vía pública para instalación de 
red de distribución de gas natural para aco-
metida al inmueble sito en CTRA NULES, 4 
de esta ciudad; otorgada salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio de tercero, al ampa-
ro de lo dispuesto en el artículo 219 de la Ley 
5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat.

La Junta concede a la mercantil GAS NATURAL 
CEGAS SA, licencia de obras para la realización 
de una zanja en vía pública para ejecución de 
4,00 metros de canalización, para acometida 
directa de suministro de gas natural a inmue-
ble sito en CAMI ONDA, 36 ( por C/ VICENTE 
MARCO MIRANDA ) de esta ciudad; otorgada 
salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
tercero, al amparo de lo dispuesto en el artí-
culo 219 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de 
la Generalitat

La JGL concede a MOR CASTILLO, MANUEL, 
licencia de obras para el VALLADO en POLI-
GONO 9, PARCELAS 2 Y 235 de esta localidad, 
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que se entiende otorgada salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio del de tercero; al am-
paro de lo dispuesto en el art. 219 de la Ley 
5/2014 de 25 de julio, de la Generalitat

DESPACHO 
EXTRAORDINARIO 
PRIMERO:

La Junta acepta el justiprecio propuesto por D. 
Gabriel Castilla Torres y por Dª María-Esther 
Fernández Fernández, para el inmueble  descri-
to a continuación, sito en la Ronda Pere IV, 52, 
esquina C/ Burgà, clasificada como suelo urba-
no y calificada como suelo dotacional de la red 
secundaria destinado a red viaria.

DESPACHO 
EXTRAORDINARIO 
SEGUNDO:

La JGL Requerir a Francisca Traver Felis, al ser 
la única licitadora y cumplir los requisitos pre-
vistos, para que dentro del plazo de diez días 
hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en 
que hubiera recibido el requerimiento, presente 
la siguiente documentación necesaria para la 
concesión de la explotación del Bar del Trinquet 
Municipal. 

JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL 20-10-16

La JGL prorroga el contrato suscrito en fecha 
29 de febrero de 2012 con la empresa La Llar 
Catering SL como concesionaria de la explota-
ción de la zona del bar sito en el Lar Fallero, en 
las mismas condiciones, hasta el 30 de junio de 
2017, salvo que con anterioridad se formalizará 
el nuevo contrato.

La Junta  adjudica a la mercantil PAVASAL EM-
PRESA CONSTRUCTORA, el contrato menor de 
obras de “Prolongación de un tramo de acera 
desde las antiguas escuelas Santa Bárbara 
(mejora de acceso peatonal al núcleo de po-
blación de Santa Bárbara)”, por un importe de 
20.712 €  (IVA no incluido) y un plazo de eje-
cución de 4 semanas  a contar desde la firma 
del acta de replanteo de las obras. Las obras se 
ajustarán a la Convocatoria del Plan Provincial 
de Cooperación a las Obras y Servicios de Com-
petencia Municipal para el año 2016.

La JGL autoriza el Proyecto de Ejecución a  D. 
SERGIO GARCIA GARCIA,  levantando la or-
den de paralización de las obras dimanante de 

anterior acuerdo adoptado por esta Junta de 
Gobierno Local en fecha 21 de julio de 2016 y, 
en consecuencia, autorizar  la ejecución de las 
obras de CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNI-
FAMILIAR ADOSADA, en CR NICOSIA NUM. 6 B, 
de esta localidad, conforme a Proyecto de Eje-
cución visado CTAC núm. 2015/828-4, de fe-
cha 29/08/16 ( Expte. 2984/15), y con las con-
diciones particulares establecidas en el acuerdo 
de otorgamiento de la licencia.

La JGL ordena a D. ANDRES AGUILERA MORA-
LES,  que proceda en el plazo de 1 mes, a contar 
desde el siguiente a la recepción de la notifica-
ción del presente acuerdo, al desmontaje de un 
porche metálico, de unos 15 m2, instalado en 
inmueble sito en Camí Ecce Homo, 24 de esta 
Ciudad, incluido dentro de una unidad de ejecu-
ción.

La Junta  concede a D. JUAN JOSE SILVESTRE 
NAVARRO, una prórroga de 12 meses para la 
finalización de las obras de construcción de 
vivienda unifamiliar en C/ Fanzara núm. 10 de 
esta localidad, en relación a la licencia de obras 
concedida por la Junta de Gobierno Local en fe-
cha 9 de septiembre de 2013.

La JGL concede a la mercantil BOMBORA S.L., 
licencia municipal para legalización de las obras 
de reforma interior de local destinado a Bar-Ca-
fetería sito en Pza. Estany Colombrí nº 1 de esta 
Ciudad.

La Junta concede a CARITAS INTERPARRO-
QUIAL BURRIANA la licencia de obras solicitada 
para REFORMA PARCIAL DE RESIDENCIA DE 
ANCIANOS (3ª FASE) en CR SAN BLAS NUM. 
62, de esta localidad, según proyecto básico y 
de ejecución presentados.

La JGL  concede licencia ambiental municipal 
a Hijos de Agustín Bou, S.L.,, para la INSTALA-
CIÓN de una actividad  dedicada a fabricación 
de cajas de madera y palets a ubicar en Ctra. 
Almassora, 10

JUNTA LOCAL DE 
GOBIERNO 27-10-16

La Junta adjudica la contratación la migración 
del aplicativo de gestión del padrón municipal 
de habitantes GT/Win-POB a ePob del Ayunta-
miento de Burriana a la mercantil T-SYSTEMS 
ITC IBÈRIA SAU, por el precio total de 28.071,20 
euros mas IVA al 21% 5.894,95 euros

La JGL no admite la proposición presentada por 
DIAGNÓSTICOS Y REPARACIONES PLAY SL, por 
no haber aportado la documentación técnica 

requerida por el pliego regulador.

La JGL DA CUENTA DE LA SENTENCIA NÚM. 
2252/2016 DICTADA POR EL TRIBUNAL SU-
PREMO EN RECURSO DE CASACIÓN NÚM. 
445/2015 INTERPUESTO POR ESTE AYUNTA-
MIENTO (EXPTE. 539/2016). La Junta se da por 
enterada. 

La JGL incoa a D. SERGIO EDO PALLARES, ex-
pediente para la restauración de la legalidad ur-
banística, por la realización, sin previa licencia ni 
orden de ejecución, de los actos de edificación 
o uso del suelo consistentes en  construcción 
de una piscina de unos 20 m² aproximada-
mente, en inmueble sito en C/ Serratella núm. 
131-C-dcha de esta Ciudad.

La JGL concede a la mercantil GAS NATURAL 
CEGAS SA, licencia de obras para la realización 
de una zanja en vía pública para suministro de 
gas natural  en C/ MALVARROSA, 100 de esta 
ciudad. 

La Junta concede a la mercantil GAS NATURAL 
CEGAS SA, licencia de obras para la realización 
de una zanja en vía pública para instalación de 
red de distribución de gas natural para acome-
tida al inmueble sito en C/SAN VICENTE,16 de 
esta ciudad.

La JGL concede a la mercantil INSTITUTO MÉ-
DICO AUDITIVO, S.L., licencia municipal para 
legalización de las obras de reforma sin susti-
tución o reposición de elementos estructurales 
y ampliación de tabiquería de local sito en C/ La 
Tanda núm. 4 de esta Ciudad, 

La JGL declara restaurada la legalidad urbanís-
tica infringida con la ejecución de las obras con-
sistentes en   la reforma integral del inmueble 
sito en C/ La Tanda núm. 4, de esta Ciudad, al 
haberse concedido licencia de legalización por 
esta Junta de Gobierno Local, de conformidad 
con el informe emitido por el Arquitecto muni-
cipal en fecha 10 de octubre de 2016.

La Junta acepta la renuncia presentada por 
D.Vicente Ramón Palomero Sánchez, en repre-
sentación de la mercantil GRAUCONS S.C., me-
diante escrito presentado en este Ayuntamien-
to en fecha 12 de septiembre de 2016, y dejar 
sin efecto la licencia de obras concedida por la 
Junta de Gobierno Local de fecha 6 de agosto 
de 2007 para construcción de  edificio de 4 vi-
viendas en C/ Benicarló núm. 6 de esta Ciuda. 

La JGL  DA CUENTA DE LAS DECLARACIO-
NES RESPONSABLES DE EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS: 12813/2016, 12815/2016, 
13254/2016 Y 13470/2016.
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LA CINQUENA EDICIÓ DEL 
QUASIMOTO SURF’S UP 
INVITATIONAL TORNA A SER UN 
ÈXIT DE PÚBLIC I PROGRAMACIÓ

La cultura surf clássica ha tornat a ser 
protagonista durant el mes d’octubre 
a Borriana amb la celebració de la 
cinquena edició del Quasimoto Surf’s 
Up Invitational, que ha tornat a reunir 
a la platja de l’Arenal de Borriana a 
centenars de personea fidels a la 
cita anual organitzada pel Club Surf 
Borriana  amb la col·laboració de la 
regidoria de Cultura de l’Ajuntament.  
Tal i com confirmava el vicepresident 
del Club Surf Burriana, Juanma 
García, hores abans de l’inici del 
festival, “es van esgotar les tres-
centes inscripcions que aquest any 
vam decidir oferir, i per tant, estem 
molt satisfets de vore com la fidelitat 
és cada vegada major entre gent 
vinguda desde llocs separats de 
Borriana per milers de quilómetres”.

Durant el cap de setmana de celebració 
del Quasimoto Surf’s Up Invitational, 
han passat per l’escenari situat a la 
zona de l’antic càmping de l’Arenal, 
grups com els valencians A-phonics, 
un dels actuals referents en l’estil 
musical del festival, o The Longboards, 
que durant la seua actuació van tornar 
a conquerir i fer ballar sense parar a 
les vora cinc-centes persones que 
van passar pel festival. A més, durant 

els tres dies de festival, l’activitat es 
va diversificar per oferir des d’una 
gran exposició de pintura, fotografia 
i il·lustració que sota el nom de 
Classic Stoke ha reunit a un total de 
14 aritistes provinents de llocs tan 
diferents com Portugal, França, Japó i 
la mateix Borriana. L’exhibició Longers 
Invitational també ha acabat reunint a 
desenes i desenes de persones, tal i 
com ha succeït amb les demostracions 
i tallers dedicats directament a la 
pràctica del surf clàssic. Tal i com 
han conclòs tan organitzadors com 
la mateixa regidoria de Cultura, “el 
Quasimoto Surf’s Up Invitationals s’ha 
convertit en només cinc edicions en un 
referent d’aquest tipus de festivals, i 
estem molt contents de comprovar 
com un any més, Borriana i l’Arenal 
tornen a ser cita ineludible per als 
amants de la cultura surf clàssica”.

REVISTA HANGTEN

INFORMACIÓ municipal

 

CASAL JOVE
C/ Albert Einstein, s/n
Telèfon de contacte:

629814744
Correu electrònic:

proteccioncivil@burriana.es
Facebook:

Protección Civil Burriana

Emergències
112

Ajuntament Borriana
964 51 00 62

Policia Local
964 51 33 11

Guàrdia Civil
964 59 20 20

Bombers
085

Centre de Salut
964 39 07 50

Hospital de la Plana
964 35 76 00

Serveis Socials
964 51 50 14

Urgències
964 39 07 60

Creu Roja
964 51 76 07



EL SUPREM DÓNA LA RAÓ A BORRIANA  
QUE NO HAURÀ D’ABONAR 1,4 MILIONS D’EUROS 
PER LES EXPROPIACIONS DEL CEMENTIRI 

La Sala del Contenciós Administratiu de la Secció Cinquena 
del Tribunal Suprem ha fallat en favor de l’Ajuntament de 
Borriana després del recurs presentat per la institució 
municipal davant el pagament d’1,4 milions que el TSJCV 
havia marcat com a xifra a abonar per les expropiacions 
dels terrenys contigus al cementiri municipal. En la 
documentació remesa al consistori, el Suprem detalla 
que “anul·lem la sentència recorreguda, que declarem 
sense valor ni efecte algun en relació exclusivament a la 
finca 2744 al fet que es refereix l’acord originàriament 
impugnat”. Així, es desestima el recurs interposat per 
al mercantil Atitlan S.A. i l’expropiació queda establerta 
en els 148.552 euros que ja es van abonar per aquesta 
expropiació i en els quals havia fixat la quantia total el 
Jurat Provincial d’Expropiacions. Segons ha explicat el 
departament d’Hisenda municipal i els tècnics municipals, 
es tractava de la diferència de qualificació del sòl, que el 
mateix Suprem s’ha encarregat d’aclarir reafirmant que es 
tracta de sòl rural.

D’aquesta forma, l’Ajuntament de Borriana tanca el capítol 
de pagaments per les fins a 5 expropiacions realitzades, ja 
que durant l’últim any i mig es van abonar les quantitats 
estipulades per les actuacions sobre els terrenys privats, en 
la qual també s’incloïa el pagament de 477.000 euros per 

un altre dels terrenys propers al cementiri, i per la qual el 
consistori no va poder interposar recurs davant el Suprem 
per no aconseguir la quantia mínima que ho permet.  
Tal com ha celebrat l’alcaldessa de Borriana, Maria Josep 
Safont, “estem molt contents que l’estament judicial haja 
entès les raons que s’al·legaven des del consistori i que 
demostraven la qualificació de sòl rural a la zona contigua al 
cementiri municipal”. 

tsjcv
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NAIXEMENTS DEFUNCIONS TELÈFONS

*INHUMACIONS AL CEMENTERI 
MUNICIPAL

MATRIMONIS

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

COL•LEGIS
CP Vilallonga  ............................................ 964 55 84 90
CP Roca i Alcaide  .................................... 964 73 83 60
CP Penyagolosa  ...................................... 964 73 83 55
CP Iturbi  ..................................................... 964 73 83 65
CP Novenes de Calatrava  .................... 964 73 88 70
CP Cardenal Tarancón  ........................... 964 73 88 75
Col·legi Salesià  ......................................... 964 51 02 50
Col·legi Illes Columbretes  .................... 964 51 63 62
Col·legi Vila Fàtima  ................................. 964 51 25 18
Col·legi Consolació  ................................. 964 51 02 93
IES Jaume I  ................................................ 964 73 89 35
IES Llombai  ............................................... 964 73 92 65
Centre Educació Especial  ..................... 964 73 87 95
Escola Permanent d’Adults  ................ 964 59 10 01
Guarderia Infantil  ......................................964 5102 41
Escola de la Mar  ...................................... 964 58 61 60 
Escola Taller  .............................................. 964 51 03 61 
CME Rafel Martí Viciana  ...................... 964 03 32 30

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 
Centre de Salut  ........................................ 964 39 07 50
Urgències  .................................................. 964 39 07 60
Cita prèvia  ................................................. 964 39 07 50
Centre de Salut Port  .............................. 964 39 92 80
Consultori del Grau (sols estiu) .......... 964 58 53 85
CSI Novenes (cita prèvia)  ..................... 964 55 87 00
CSI Novenes (urgències)  ...................... 964 55 87 01
Hospital General Castelló  .................... 964 72 65 00
Hospital de la Plana  ............................... 964 39 97 75
Ciutat Sanitària La Fe  ............................ 964 86 27 00
Centre de P. Familiar .............................. 964 39 07 56
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
Mercat Municipal  .................................... 964 51 07 37
Síndicat de Regs  ..................................... 964 51 45 51
Cambra Agrària (Consell Agrari)  ........ 964 57 06 08
FACSA  ......................................................... 964 51 28 00

•  José Luís Barreda Rubio i Purificación 
Padierna Alonso

•  Miguel Flores Moreno i Rosa Llopis Moros
•  José Manuel Molina Tauste i Esperanza 

Benages Cobo
•  Joaquín Barrachina Monfort i Vanesa Poré 

Cano
•  Juan Bautista Sorolla Pérez i África Martí 

Roca
•  José Javier Fornes Vivas i María Lorena 

Segarra Juan
•  Vicente Gargallo Burdeus i Lorena 

Palomero Piquer
•  Juan Manuel Catarro García i Patricia 

Enrique Forcada
•  Jacob Roig Broch i Laura Bertomeu Compañ
•  Carlos López Martínez i Laura Mingarro 

Gurtubay
•  Francisco Juan Fenollar Simarro i Estela 

Isach Cárdenas

•  Mateo Montoro Pérez, 
Fill de Rafael i de Ángela Inés

•  Elena Garrido Salvador 
Filla de Alejandro y Diana

•  Gael Chaves González 
Fill de Iago i de Rosario

•  María Sanahuja Pons 
Filla de Joaquín i de Ángela

•  Daniel García Musoles 
Fill de Daniel i de María Carmen

•  Guillem Simó Doñate 
Fill d’Enrique i de Raquel

•  Yanira Villena Rubina 
Filla de Rubén i de Patricia

•  Clara Terrádez Fuster 
Filla de José Emiliano i de Inmaculada

•  Marta Salvador Agut 
Filla de Bruno i de Silvia

•  Mateo Conejos Gil 
Fill de Rubén i de María Clara

•  Maher Bekkari 
Fill de Ahmed Alae i de Chaimae

•  Aitana Gómez Palau 
Filla de Israel i de Jennifer

•  Abel Menero Chaparra 
Fill de Rafael i de Raquel

•  Nicol Ghita 
Filla de Gheorghe i de Carmen Bianca

•  Alexia García Ruiz 
Filla de Hugo i de Lorena

•  Alberto Fuentes Señoret 
Fill de Alberto i de Ana María

•  Noel Esteban Serrano 
Fill de Carlos i de Noelia

•  Ada Granell Aguilar 
Filla de Carlos i de Estefanía

•  Nour El Quarid 
Fill de Cherki i de Fatiha

•  Isco Botella González 
Fill de Juan i d’Alba

•  Marc Redón Castellano 
Fill de Joaquín V. i de Yolanda

•  Nahúm Mata Alfonseca 
Fill de Franciso y de María de los Ángeles

•  Diego Aguilera Guerrero 
Fill Juan Manuel i de María Dolores

•  Lucía Orozco Martínez 
Filla de Felipe Andrés i de Heidy Adriana

•  Soraya Almela Fenolla 
Filla d’Eric i de Soraya

•  Natalia Elena Tudorache 
Filla de Petre i de Corina Elena

•  Milania Carolina Gorban  
Filla d’Olga

VICENTE LLUECA GARI .........................82
BALDOMERO GONZALEZPEREZ ..........73
ROSARIO MOLINA BALLESTER ............76
FRANCISCO MARTI BLASCO .................81
BAUTISTA PITARCH RUBERT ...............87
ISABEL MARTINEZ MORENO ...............92
FRANCISCO BUENACHE HUETE ...........92
EMILIO MARTINEZ ARNANDIS ............60
ASUNCION GARCIA PIQUER .................91
JUAN RAMON VELEZ GOMEZ ...............80
SALVADORA MARTINEZ PEREZ ...........77
CARMEN BADENES CAPELLA ..............91
JUAN VELASCO DE LA VEGA .................96
RICARDO PALOMAR SOLER .................78
VICENTE FELIP RUIZ ............................85
DOLORES NICOLAS BORT .....................87
MERCEDES RODERO MARMOL ...........85
MªJOSEFA LOPEZ CASQUET .................81
CECILIA TORNER GARCIA .....................81
JOSE JUAN RODRIGUEZ HERVAS .........70

AGENDA

 



 HORARI AUTOBÚS BORRIANA · PORT · GRAU / BORRIANA · CASTELLÓ

BORRIANA- Rda. Pere IV / CASTELLÓ – Pl. Jutge Borrull (parades inicial i final)

EIXIDA DE BORRIANA PORT GRAU .....

8.20  .........................PORT·RATLLA·GRAU
9.20  ..........................................GRAU·PORT
10.20  .......................................PORT·GRAU
11.20  ......................GRAU·PORT·RATLLA
12.20  .......................................PORT·GRAU
13.20  .......................................GRAU·PORT
15.20  .......................................GRAU·PORT
16.20  .......................................PORT·GRAU
18.20  ......................PORT·RATLLA·GRAU
19.20  ...............................................................  
20.20  ......................PORT·RATLLA·GRAU

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

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

LÍNIA BORRIANA · CASTELLÓ

Eixides 
BORRIANA cap 
a Castelló

6.30 ........... 14.15
7.15 ........... 15.15
8.15 ........... 16.15
9.15 ........... 17.15
10.15 ......... 18.15
11.15 ......... 19.15
12.15 ......... 20.15
13.15

Eixides 
CASTELLÓ 
a Borriana

7.15 ........... 15.15
8.15 ........... 16.15
9.15 ........... 17.15
10.15 ......... 18.15
11.15 ......... 19.15
12.15 ......... 20.15
13.15 ......... 21.15
14.15

DISSABTES

DIUMENGES I FESTIUS

6.30 ...........13.15
7.15 ...........14.15
8.15 ...........15.15
9.15 ...........16.15
10.15 .........18.15
11.15 .........20.15
12.15

8.00 ........... 14.00
9.30 ........... 16.00
11.00 ......... 18.00
12.30 ......... 20.00

7.00 ........... 14.15
8.15 ........... 15.15
9.15 ........... 16.15
10.15 ......... 17.15
11.15 ......... 19.15
12.15 ......... 21.15
13.15

8.45 ........... 15.00
10.15 ......... 17.00
11.45 ......... 19.00
13.15 ......... 21.00

TOTS ELS AUTOBUSOS TENEN PARADA A L’HOSPITAL DE LA PLANA
*NO CIRCULA DIUMENGES I FESTIUS

WEBS MUNICIPALS

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

www.burriana.es 
www.bibliotecaspublicas.es/burriana
casaljove.burriana.es 
adi.burriana.es
turisme.burriana.es 
arxiu.burriana.es
sme.burriana.es 
mam.burriana.es (Museu Arqueològic)
www.cmeviciana.es 

cardenaltarancon.burriana.es
www.burrianacultura.es 
www.juanvarea.es
www.cvdonaburriana.org 
www.facebook.com/ajuntament.burriana
policialocalburriana.es 
www.promocioeconomica.burriana.es
participa.burriana.es

FARMÀCIES 
DE GUÀRDIA

• Medina Badenes, Begoña 
Carrer del Finello, 15  ................  1, 12, 23
• Muñoz Melchor, Fco. Javier 
Camí d’Onda, 41  ........................  2, 13, 24
• Peirats Santa Agueda, Jose A 
Carrer de La Tanda, 22 ..............3, 14, 25
• Terradez-Fuster 
Sant Vicent, 8  ...............................4, 15, 26
• Terrádez Navarro, Jose E. 
Federico Garcia Lorca, 19  ........5, 16, 27
• Vernia Sabater 
Progreso, 17  .................................6, 17, 28
• Doménech Font
Maestrats, 28 ...........  28 (nov), 9, 20, 31
• Gascó Mussoles
Pl. de les Monges 12 ..  29 (nov), 10, 21, 
• Lloris Carsi
Barranquet 22 ...............  30 (nov), 11, 22
• Beltrán Martínavarro
Av,. Llombai, 1 ..............27(nov), 8, 19, 30
• Almela Castillo 
Calle del Raval, 6  ....  26 (nov), 7, 18, 29.

AGENDA
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