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PLA

BORRIANA ACONSEGUIX 5 MILIONS 
D’EUROS DELS FONS FEDER EUROPEUS

L’acondicionament de l’entorn de Sant Blai, el carril bici i peatonal 
fins al Grau o la regeneració del Casc Històric són alguns dels 
primers projectes que permetrà l’ajuda de l’estratègia EDUSI
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ANUNCIE’S EN EL BIM 
(Tarifa per inserció) 

1 mòdul 30 euros
2 mòduls 60 euros 
1/2 pàgina 120 euros 
1 pàgina 240 euros 
Contraportada 300 euros

més 21% d’IVA 

BORRIANA REP PER PRIMERA 
VEGADA CINC MILIONS 
D’EUROS DELS FONS 
EUROPEUS EDUSI

E ls membres de l’equip de govern 
de Borriana han celebrat l’anunci a 
través del Butlletí Oficial de l’Estat 

de la concessió de l’Estratègia de Des-
envolupament Urbà Sostenible Integrat 
(EDUSI) pertanyent als Fons FEDER eu-
ropeus. En poc més d’un mes i mig, els 
tècnics municipals i les diferents regido-
ries implicades en la sol·licitud, van re-
dactar tot un seguit de projectes per a la 
modernització del model de ciutat actual. 

L’alcaldessa de Borriana, Maria Josep 
Safont ha comparegut al costat dels 
tinents d’alcalde, Vicent Granel i Cristo-
fer Del Moral i el regidor Bruno Arnandis, 
per explicar que “estem molt satisfets 
de poder transmetre a Borriana la pu-
blicació del BOE que suposa una notícia 
clau per a la nostra ciutat i el seu desen-
volupament com a ciutat sostenible, i 
que ajudarà a millorar aspectes fona-
mentals del dia a dia de la ciutadania”. A 
continuació, ha estat el regidor d’Urba-
nisme i coordinador dels treballs previs 
per a la petició de l’ajuda europea, Bruno 
Arnandis, el que ha detallat que “se’ns 
ha concedit la totalitat dels cinc mili-
ons sol·licitats a través dels projectes 
que vam presentar en el mes de gener, 
la qual cosa demostra que el gran tre-
ball extra que es va haver de fer pel poc 
marge de temps entre la convocatòria 
i el lliurament dels projectes, va anar 
realment bé i ha donat els seus fruits”. 
Arnandis ha volgut agrair a “tècnics mu-
nicipals, diferents regidories implicades 
i a la consultora Axioma pel seu treball i 
confiança a l’hora de elaborar els infor-
mes i documentació necessària”. Per la 
seva banda, el tinent d’alcalde, Vicent 
Granel ha volgut manifestar que “des-
prés de les crítiques rebudes durant el 
procés de presentació de les propostes, 
ha quedat demostrat que si totes les re-

gidories i treballadors confiem i creiem 
en els projectes, els resultats acaben 
arribant. Crèiem en aquest projecte, i 
les crítiques infundades i el poc temps 
amb el qual comoptàvem no han estat 
impediment perquè seguim treballant, 
com fins ara, per millorar les condicions 
de vida a la nostra ciutat”. Finalment, ha 
estat el regidor de Transparència i Par-
ticipació, Cristofer Del Moral qui ha vol-
gut “celebrar que el treball conjunt de 
l’equip de l’Acord per Borriana ha donat 
resultats i suposa un aval i un reconei-
xement a l’esforç posat en la redacció 
dels projectes de l’Ajuntament. Aspec-
tes com la millora de la mobilitat, l’efici-
ència energètica o la inclusió social són 
algun dels grans objectius que sempre 
hem promogut des de l’Ajuntament i en 
els quals començarem a treballar des de 
ja per poder fer-los possibles en el perí-
ode de 2017 a 2022”. 

Les actuacions del Pla EDUSI es di-
videixen en quatre línies de finança-
ment:

La primera de prop d’1.000.000 € per a 
Tecnologies de la Informació en admi-
nistració electrònica i smart cities.

En la línia d’Economia Baixa en Carboni, 
es podran invertir 1.050.000 € en mobi-
litat urbana sostenible i 1.550.000 € en 
eficiència energètica i energies renova-
bles. En total, 2.600.000 €.

Un total de 3.170.000 € es destinaran a 
la línia de Medi Ambient i Patrimoni per 
al foment del patrimoni artístic i cultu-
ral, 1.320.000 €. Finalment, en la línia 
d’Inclusió Social i Lluita contra la Po-
bresa, es van sol·licitar 2.830.000 € que 
s’invertiran en Regeneració Física, Eco-
nòmica i Social en Àrees Degradades. 

 Junt a Benicarló-Vinaròs i Castelló de la Plana, és l’única ciutat 
que accedeix a les subvencions europees de cara al proper any 
després dels projectes presentats durant el primer mes de l’any

 



E l president de l’Acadèmica Va-
lenciana de la Llengua, Ramon 
Ferrer, ha visitat junt al vicepresi-

dent de l’entitat, Josep Palomero, l’Ajun-
tament de Borriana, on ha estat rebut 
per l’alcaldessa, Maria Josep Safont.  Els 
representants de l’AVL s’han desplaçat 
fins a Borriana per tal de signar un con-
veni de col·laboració amb el consistori 
amb l’objectiu de realitzar activitats i 
accions de promoció de l’ús del valencià. 
Abans de la signatura oficial del com-
promís entre Ajuntament i Acadèmia, el 
president Ramon Ferrer ha estat convi-
dat per l’alcaldessa a signar en el llibre 
d’honor de la ciutat. Durant eixe mateix 
primer acte, l’alcaldessa també ha en-
tregat a Ferrer un volum de la “Història 
de Borriana” de Francesc Roca i Alcaide, 
junt a la insígnia de la ciutat.

A l’acord corroborat per alcaldessa i 
president de totes dues entitats es 
detallen aspectes de promoció de l’ús 
del valencià als que es comprometen 
ambdues parts. Així, l’AVL adquirix el 
compromís d’assessorar en matè-
ria lingüística el personal de servei de 
l’Ajuntament, així com donar l’opor-

BORRIANA I L’AVL SIGNEN UN CONVENI 
D’ASSESSORAMENT PER SEGUIR PROMOCIONANT 
L’ÚS DEL VALENCIÀ A LA CIUTAT

tunitat de participar en les jornades 
formatives que organitza periòdica-
ment. A més també proveirà Borri-
ana de les publicacions pròpies que 
farà arribar a la Biblioteca Municipal, 
o fins i tot, assessorarà des del punt 
de vista lingüístic la Junta Local Falle-
ra. Finalment, i un dels punts també 
importants del conveni, l’AVL es com-
promet a participar en totes les línies 
de subvenció que en puga crear per als 
municipis amb els quals s’han signat 
convenis singulars de col·laboració.

A la roda de premsa posterior, l’alcal-
dessa Maria Josep Safont ha volgut 
destacar que “a més de a nivell institu-
cional, vull donar les gràcies a l’Acadè-
mia de forma personal, ja que després 
de la meua experiència com a profes-
sora de valencià, crec que aquest acord 
de col·laboració és tan emotiu com 
profitós per a la comunicació entre les 
entitats i per a la nostra llengua”.

Per la seua banda, el president de 
l’AVL, Ramon Ferrer ha explicat que 
“l’agraïment és nostre per a la ciutat 
de Borriana, ja que l’Acadèmia no és 

res sense el món exterior, i tota la fei-
na i estudis que realitza no servirien de 
res sense que els pobles i la gent que 
parla valencià en formaren part”.

Finalment, ha estat el vicepresident de 
l’entitat, el borrianenc Josep Palomero, 
qui ha volgut manifestar “l’orgull que 
com a borrianenc senc de vore com el 
meu poble també s’incorpora a la llis-
ta dels que han signat el conveni amb 
l’Acadèmia, el que crec que serà molt 
profitós per a totes dues parts, tant 
perquè aproparà les entitats com pels 
beneficis a nivell econòmic i cultural 
que suposa”.

Per la seua banda, el regidor de Nor-
malització Lingüística a Borriana, San-
tiago Zorío ha declarat que “estem 
molt satisfets de vore que som el setè 
poble de Castelló que ja hem firmat el 
conveni amb l’Acadèmia, el que signi-
fica que estem encara una mica més 
prop de tornar a situar el valencià com 
la llengua de referència a la nostra ciu-
tat i ben prompte la retornarem al lloc 
que li correspon pel que fa al seu ús en 
tots els àmbits”.
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Borriana suma un nou èxit orga-
nitzatiu amb la celebració del 
Campionat Europeu de clubs 

de Caiac Polo que s’ha disputat en les 
instal·lacions de la Marina Burriana-
nova. Un total de divuit equips entre 
les categories masculina i femenina 
i prop de dos-cents esportistes que 
s’han llançat a les aigües de Borria-
na per convertir-se en el millor equip 
continental de la disciplina.

Els tres terrenys de joc habilitats en 
la Marina han albergat un total de 
vuitanta partits que han acabat pro-
clamant al Rothe Muhle Essen com a 
campió d’Europa en categoria mas-
culina, i a les també alemanyes del 
Gottinger Paddle Club en la femenina.

Durant la segona jornada del torneig 
es van disputar les grans finals i els 
partits que van acabar ordenant la 
classificació final, que va deixar en 
una més que meritòria setena posició 
al RCN Castelló després de desfer-se 
en el partit final del Gent. El podi l’han 
completat els francesos del Montpe-
ller i els italians del KST 2001 Siracusa 
en homes, i les italianes del PC Cata-
nia i les franceses del mateix Montpe-
ller en dones.

BORRIANA RECULL UN NOU ÈXIT ESPORTIU 
I ORGANITZATIU AMB LA CELEBRACIÓ DEL 
Campionat Europeu de Caiac Polo

Durant el lliurament de trofeus han 
estat presents diversos represen-
tants públics municipals, com l’edil 
d’Esports, Vicent Granel, qui després 
de lliurar els guardons als principals 
guanyadors, manifestava que “estem 
molt contents i orgullosos de com 
ha anat tot durant el cap de setma-
na. Acollir un torneig d’aquest nivell 
amb el treball en comú que havíem 
de fer les administracions, federació, 
Marina i empreses col·laboradores no 
era gens fàcil, i el resultat demostra 
que Borriana està més que prepara-

da per a això”. A més, també han es-
tat presents el president la Federació 
Espanyola de Piragüisme, Juan José 
Román, el delegat tècnic de la ECA 
Joachim Schwarzrock, el director ge-
neral d’Esports de la Generalitat Va-
lenciana Josep Miquel Moya i el presi-
dent de la Federació de Piragüisme de 
la Comunitat Valenciana, Juan Antonio 
Cinto, que també han estat testimo-
nis del lliurament de la bandera als re-
presentants de Essen, on se celebrarà 
la propera edició d’aquest torneig.

El president de Federació de Piragüis-
me de la Comunitat Valenciana, Juan 
Antonio Cinto, ha fet un balanç “molt 
positiu, tant en l’organització com 
esportivament”. Cinto ha destacat la 
satisfacció general de la major part 
de participants, que han expressat a 
l’organització el bon acolliment rebut 
a Borriana. A més, el Campionat d’Eu-
ropa de Clubs de Caiac Polo ha acon-
seguit implicar també als escolars de 
la localitat a través de la realització de 
diferents activitats durant la mateixa 
setmana de celebració del torneig. 
Concurs de dibuix, jornades sobre 
la disciplina i tallers d’elaboració de 
banderes dels països participants han 
format de part del programa d’activi-
tats educatives.

 

Esports



L a regidoria de Participació Ciutada-
na de l’Ajuntament de Borriana ha 
donat per iniciada la tercera fase de 

la campanya de pressupostos participa-
tius que per segon any es duu a terme a 
la ciutat. L’edil de l’àrea, Cristofer Del Mo-
ral, ha fet un repàs de les dues primeres 
fases del procés i ha valorat “de forma 
molt positiva l’augment de participació 
respecte a l’edició de 2015, ja que se’ns 
van fer arribar prop de 5.000 propostes 
i el nombre de vots es va elevar fins als 
6.800, la qual cosa significa que cada ve-
gada els veïns i veïnes tenen més interès 
a prendre partit dins del pressupost mu-
nicipal del proper any”. 

Després del repàs a les dues primeres 
fases, Del Moral ha detallat les 15 pro-
postes que finalment podran votar-se 
durant el mes d’octubre en les 19 ur-
nes situades als diferents edificis mu-
nicipals i a través de la web participa.
burriana.es, “a més dels fulls de reco-
llida de suports que aquest any s’han 
incorporat com a novetat al procés de 
participació i amb les quals també es 
pot votar a les propostes més atracti-
ves o interessants per a cada veí i veïna 
de Borriana”. Així, els quinze projectes 
que durant l’octubre es poden recolzar 
a través de les tres vies de vot són els 
següents: la creació d’un Museu Faller 

en el CMC La Mercè, que tal com ha ex-
plicat Del Moral “compta amb un pres-
supost estimat de 60.000 euros, ja que 
igual que succeeix amb totes les altres 
propostes, els informes tècnics fan una 
aproximació el més exacta possible 
però no tancada del cost”. També apa-
reixen en la llista el local Social del Port, 
en el qual s’ha inclòs la petició de Biblio-
teca i sala d’estudi per un valor estimat 
de 32.000 euros. La millora del centre 
urbà i les zones comercials amb un pos-
sible pressupost futur de 25.000 euros: 
les millores a la biblioteca municipal, 
amb adquisició de nou material i reno-
vació informàtica valorades en 20.000 
euros. I també l’adequació i millora del 
càmping de l’Arenal, per 15.000 euros. A 
continuació, també es podran votar les 

millores en camins rurals com Les Mon-
ges o Virrangues que comptaria amb 
40.000 euros, l’accessibilitat general al 
conjunt de la ciutat, valorada en 30.000, 
o les obres a les antigues escoles de 
Santa Bàrbera per valor de 45.000. Les 
tres últimes propostes que es podran 
votar i que completen les onze en les 
quals han quedat resumides les quinze 
inicials, són l’ampliació i millora de zo-
nes verdes i parcs per 20.000 euros, la 
senyalització amb pictogrames en di-
ferents punts de la ciutat, a la qual s’ha 
sumat la utilització de tauletes amb 
programari de traducció per estar en 
contacte amb l’administració per valor 
de 5.000 euros, i finalment la protecció 
i conservació del Clot de la Mare de Déu 
en les quals s’invertirien 12.000 euros. 

PROP DE 5.000 PROPOSTES I 6.800 VOTS 
AVALEN LA TERCERA FASE DELS PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS QUE TÉ LLOC A BORRIANA

paRticipació ciutadana
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BORRIANA CONCEDEIX la 
Medalla d’Or de la Ciutat A 

l’agrupació local de Creu Roja
En el marc de la celebració del 9 d’octubre, el president Jose Manuel 

Barberà, rep de mans de l’alcaldessa el reconeixement pels seus més de 100 
anys de treball a la ciutat.  

 

ACTUALITAT

E l Saló de Plens de l’Ajunta-
ment de Borriana s’ha que-
dat menut en la seva sessió 

especial del 9 d’octubre gràcies, 
en part, a la presència de desenes i 
desenes de socis, sòcies, voluntaris 
i voluntàries de l’agrupació local de 
Creu Roja que no han volgut perdre’s 
el lliurament oficial de la Medalla 
d’Or de la Ciutat. Per iniciar l’acte 
d’entrega, l’alcaldessa de Borriana, 
Maria Josep Safont  va voler “donar 
l’enhorabona de forma ben especial 
com a reconeixement públic de tot el 
treball que ha fet durant cent anys 
per a la gent que més el necessitava. 
I vull fer-ho especialment als socis 
i sòcies de l’entitat, als seus volun-
taris i voluntàries que són el patri-
moni més important de Creu Roja a 
la nostra ciutat i sense els quals no 
s’hagués pogut arribar fins a aquí”.  
Ha estat el regidor de Serveis Socials 

de l’Ajuntament, Manel Navarro, 
qui ha repassat de forma detallada 
la història de l’entitat humanitària 
a Borriana, i tal com ha destacat 
“sempre han estat al costat dels 

quals més ho necessitaven, ja fora 
a Borriana, en les poblacions veïnes, 
a València, o a nivell estatal. Du-
rant més de cent anys sempre han 
acudit quan se’ls ha requerit, en la 
“pantanà” de Tous o en les inunda-
cions viscudes pels nostres veïns de 
Nules, i sempre prestant el seu es-
forçat treball per als veïns i veïnes 
de Borriana als quals més els urgia”.  
Navarro ha lliurat el reconeixement 
al president de l’agrupació local de 
Creu Roja que en el seu discurs da-
vant el públic congregat en el Saló 
de Plens ha insistit que “la solidaritat 
dels socis i sòcies i el treball constant 
dels voluntaris i voluntàries ens han 
fet arribar als cent anys a Borriana, 
per la qual cosa estem molt orgullo-
sos i satisfets de rebre aquesta Me-
dalla d’Or de la Ciutat que reconeix el 
treball constant de tots els que han 
format part durant els últims cent 
anys”.



Borriana INICIA LES ANHELADES 
OBRES DE RESTAURACIÓ DE CONDUCTES I 
VORERES EN L’AVINGUDA MEDITERRÀNIA

E ls veïns del Port de Borriana fa 
anys que reclamen l’adequa-
ció i millora de les voreres de 

l’avinguda Mediterrània, i després de 
molts anys sense que s’escoltaren 
les seves peticions, la regidoria de 
Via Pública i de Poblats Marítims han 
aconseguit acordar amb l’empresa 
concessionària Facsa, l’adequació 
d’un gran tram pel qual circulen els 
vianants. El mateix edil, Vicent Apa-
risi, ha visitat les obres per com-
provar l’evolució dels treballs i així 
“constatar que després de molts 
anys d’oblit, hem aconseguit que 
l’empresa Facsa inicie unes obres i 
remodelacions que eren necessàries 
en els conductes d’aigua i les vo-
reres de l’avinguda Mediterrània”.  
Els treballs s’emmarquen dins 

L’ajuntament torna a col·laborar amb 3.000 euros que destina a 
l’associació “Proyecto Solidario” amb l’objectiu de portar endavant el 
projecte de menjador social per als més necessitats de la ciutat

del programa d’Obres de Reno-
vació i Millora de les Infraestruc-
tures del Servei de Proveïment 
d’Aigua Potable i Clavegueram de 
Borriana en 2016, acordat al seu 
moment entre Facsa i Ajuntament. 
La primera de les actuacions inclou 
la renovació d’una conducció d’ai-
gua potable, entre el carrer L’Alguer 
i el carrer Juan Sebastián Elcano. La 
canonada existent, de fibrociment 
de 150 mm de diàmetre, presenta-
va deficiències a causa del pas del 
temps, per la qual cosa s’ha consi-
derat necessari escometre la seva 
renovació. L’obra es basa en la ins-
tal·lació d’una canonada nova de 
polietilè de 200 mm de diàmetre, 
que millorarà notablement les pres-
tacions del servei. Però a més, els 

mateixos treballs de substitució de 
conductes d’aigua serviran també 
per a la renovació total del mateix 
tram de vorera, la qual cosa tal com 
ha explicat Aparisi “es va aprofitar 
aquesta actuació per repavimentar 
tota la vorera, que es troba bastant 
degradada, amb paviment de te-
rratzo, la qual cosa suposa complir 
d’una vegada per sempre amb les 
demandes dels veïns i veïnes de la 
zona i amb el que es pretén donar un 
millor servei a la ciutadania”. A més, 
la mateixa empresa s’encarregarà 
en les properes setmanes d’iniciar 
també els treballs de renovació en 
la mateixa Avinguda, entre el ca-
rrer Eslida i el carrer Aín, amb el que 
quedaran totalment renovades les 
voreres i conductes de tota la zona.  
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BORRIANA ACONSEGUEIX DESPRÉS DE 8 
ANYS D’ABANDÓ L’ADJUDICACIÓ PER A LA 
demolició de l’antic IES llombai

 

ACTUALITAT

L a Conselleria d’Educació ha informat al 
departament municipal encapçalat per 
Maria Josep Safont, sobre la imminent 

demolició de l’antic Institut d’Ensenyament 
Secundari Llombai, després de les diferents 
sol·licituds realitzades pel consistori que en 
poc més d’un any i mig ha aconseguit des-
bloquejar una situació que portava arrosse-
gant durant les dues legislatures anteriors.  
Tal com explica la regidora d’Educació a 
Borriana, Maria Josep Safont, “estem molt 
satisfets d’haver estat informats de l’en-
derrocament, ja que des que en 2009 l’im-
moble deixés d’utilitzar-se com a centre 
educatiu, la situació s’havia anat enquis-
tant i semblava tindre una difícil solució”.  
Segons els detalls de l’adjudicació, serà 
l’empresa BECSA qui s’encarregue de l’en-
derrocament complet de l’edifici el que 
suposa “acabar amb tot tipus d’especu-
lacions i promeses no complertes, ja que 
des de l’any 2009 a l’any 2013 ningú es 
va preocupar ni de la cessió ni del possible 
enderrocament i després, mai es va com-
plir amb les expectatives de demolir-ho”.  
Fa ara un any, el Consell ja va atendre la pe-
tició de barrar per complet l’antic recinte de 
Formació Professional, a causa de l’estat 
d’abandó i els actes de vandalisme que es 
produïen en el seu interior. Així, les peticions 
de l’actual equip de govern municipal han 
tornat a fer efecte i després de pràcticament 
vuit anys d’abandó absolut de la infraestruc-
tura, es realitzarà l’anhelat enderrocament. 
Tal com assenyalaven la bases de l’adjudi-
cació dels treballs de demolició, el període 
màxim per a la realització és d’un mes i mal-
grat que encara no s’ha pogut concretar la 
data d’inici, la mateixa Safont ha confirmat 
que “serà en els propers mesos, ja que gai-
rebé una dècada després s’ha convertit en 
una demanda molt estesa entre la ciutada-
nia i farem tot el possible perquè es realitze 
el més aviat possible”. A partir de l’enderro-
cament, el consistori seguirà treballant en 
les diferents opcions que ja havia estudiat 
per al futur.



BORRIANA ABONA ELS INTERESSOS DE 
LA SENTÈNCIA EN FAVOR DE LA CADENA 
SER PER DISCRIMINACIÓ DEL PP DURANT 
L’ANTERIOR ETAPA DE GOVERN

E l departament d’Hisenda de l’Ajuntament de Bo-
rriana ha confirmat que aquesta mateixa setmana 
s’acabarà de forma definitiva amb “un dels casos 

més flagrants de la discriminació viscudes a la nostra ins-
titució, com és la sentència en favor de la Cadena Ser per la 
qual ara l’Ajuntament també haurà d’afrontar el pagament 
dels interessos” tal com ha explicat la regidora Cristina Rius.  
La xifra total de l’últim pagament pel litigi que l’Ajunta-
ment de Borriana ha ingressat durant aquest darrer mes 
ascendeix fins als 12.500 només en concepte d’interes-
sos, la qual cosa sumat al pagament de la sentència que 
ja es va liquidar i que suposava una despesa de 49.625 
euros, fa que el desemborsament total per la vulnera-
ció en la qual es va incórrer siga de més de 62.000 eu-
ros. Tal com ha detallat la màxima responsable de l’àrea 
econòmica municipal, Cristina Rius, “el veto que es va 
exercir sobre Radio Castellón Cadena Ser sota les or-
dres de l’expresident de la Diputació, Carlos Fabra, es 
va allargar durant pràcticament deu anys, des de 2004 
fins a 2009 en una primera etapa que després s’allar-
garia fins a 2014, suposant un dels exemples més 
clars de la forma de governar sectària i discriminatòria”.  
La denúncia del mitjà de comunicació tant per la vulne-
ració del dret d’igualtat quant a la inserció de publicitat, 
com per la llibertat d’informació, va derivar en una petició 
d’indemnització per part dels advocats que representa-
ven a la ràdio de 282.595 euros. Radio Castelló Cadena 
Ser sol·licitava una indemnització de 152.595 euros pel 
primer dels períodes entre 2004 i 2009, mentre que la 
xifra exigida pels següents cinc anys era de 130.000. 
Després que el consistori presentés els recursos perti-
nents per no haver d’afrontar un pagament de xifres tan 
elevades, s’ha aconseguit que el pagament quedi situat 
en els 49.625 euros que ja va abonar en concepte d’in-
demnització. Ara, l’últim dels abonaments correspon 
als interessos de demora i ascendeix a 12.500 euros.  
Amb aquest últim ingrés es tanca un dels litigis “més ver-
gonyosos per a una institució pública com l’Ajuntament 
de Borriana, que durant deu anys va vetar i va discriminar 
a un mitjà de comunicació sota les indicacions, en molts 
casos públiques, del seu president provincial”, tal com ex-

plicava Rius, que també va voler afegir que “sent líder en 
audiència, la Cadena Ser no va rebre un sol euro, mentre 
que altres cinc empreses van facturar més de 300.000 
euros, la qual cosa deixa ben clar quin era el funcionament 
i el tracte amb els mitjans d’informació”.
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EL COENT DE BORRIANA JA COMPTA AMB LA 
DISTINCIÓ DE MARCA DE QUALITAT CV 

E ls famosos “coents” de Borria-
na seran encara més coneguts i 
representatius de la ciutat  des-

prés que la Conselleria d’Agricultura, 
Medi ambient, Canvi Climàtic i Desen-
volupament Rural els haja inclòs dins 
de la distinció especial CV, que a partir 
d’ara servirà com a marca de qualitat 
en la seua distribució i venda. Així ho ha 
comunicat la regidora de l’àrea de Pro-
moció Econòmica i Comerç de l’Ajunta-
ment de Borriana, Inma Carda, qui ha 
assenyalat que “estem molt satisfets 
de veure com el treball realitzat durant 
els últims mesos perquè es reconeguin 
els coents com a producte d’especial 
qualitat i amb una elaboració artesa-
na ha tingut els seus fruits. Avui els 
nostres comerciants i artesans estan 
d’enhorabona pel salt promocional i 
qualitatiu d’un producte tan nostre”. 
Des de fa diversos mesos, tant la regi-
doria dirigida per Carda com la de Tu-
risme, han treballat perquè la distin-
ció especial fóra una realitat. Tal com 
destaca el mateix edil del departament 
turístic, Santi Zorío, “entre ambdues 
regidories vam decidir començar a 
realitzar tots els tràmits necessaris 
per arribar on estem avui, ja que fa 
falta que una empresa especialitzada 
en aquest tipus d’estudis o auditories 
certifique tots els aspectes que s’han 

de tenir en compte a l’hora de lliurar la 
distinció, com són la seva elaboració 
totalment artesanal o la utilització de 
determinats productes”. La mateixa im-
pulsora de l’estudi i posterior aprova-
ció per part del Consell, Inma Carda, ha 
volgut puntualitzar que “hem destinat 
prop de 4.000 euros als estudis i infor-
mes necessaris per obtenir aquesta 
distinció, ja que estem convençuts i les 
estadístiques sobre altres productes 
així ho corroboren, que a partir d’ara 
la promoció i distribució del produc-

te serà molt més àmplia i beneficiosa 
per a aquells que els comercialitzen”.  
Per arribar a aquesta denominació, la 
documentació oficial de la Generalitat 
especifica que s’han tingut en compte 
aspectes com les matèries primeres 
utilitzades, el procés d’elaboració del 
producte, la forma i les dimensions 
estandarditzades, l’envasament i el 
posterior etiquetatge del producte 
que a partir d’ara es marcarà amb el 
distintiu de qualitat CV. A partir d’ara, 
els “coents” de Borriana compten amb 
un nou impuls en forma de distinció 
qualitativa que el consistori ha acon-
seguit reconèixer per part del Consell 
i que se suma a les campanyes o es-
deveniments de promoció com la Fira 
del Coent, que cada any té lloc durant 
les festes patronals de la Misericòrdia 
i que en les dues últimes edicions ha 
registrat un augment de públic i parti-
cipació gràcies a la decisió d’artesans 
i regidoria de Comerç de traslladar-la 
fins a la plaça de la Mercè, on cente-
nars de persones van poder seguir 
degustant o coneixent per primera 
vegada un dels productes més típics i 
representatius de Borriana.

 

tradicions



La totalitat dels càrrecs 
electes de l’Ajunta-
ment de Borriana ja 

coneix l’esborrany del nou 
Codi de bon govern i ètic 
redactat per la regido-
ria de Transparència, que 
ara recollirà les possibles 
aportacions dels grups 
polítics de l’oposició mu-
nicipal per aprovar-ho i 
continuar augmentant 
els mecanismes de re-
generació democràtica 

Les comissions de 
Treball coordinades 
des de la regidoria 
de Participació Ciu-
tadana de Borriana 
a través del Consell 
Social ja estan apor-
tant solucions con-
cretes a les peticions, 
queixes i demandes 
veïnals recollides en 
les reunions celebra-
des durant aquest 
mateix estiu. Així, 
la regidoria de Tu-
risme ja ha adqui-
rit un total de cinc dutxes dobles de cos i adaptades 
per a persones amb diversitat funcional que s’espe-
ra que acaben amb alguna de les queixes veïnals so-
bre aquest tema. A més, també s’ha sol·licitat la in-
formació pressupostària necessària per a diverses 
passarel·les enrotllables que facilitaran, d’una banda, 
la neteja que les grues realitzen periòdicament a la 
platja, i d’una altra, faran que qualsevol persona puga 
arribar fins a la mateixa línia de mar a través d’elles.  

de la institució pública.  
El nou text pretén ampliar 
les directrius generals de 
bon govern i administració 
que marquen la conducta 
dels responsables públics 
electes en la corporació. 
La base del document re-
dactat a Borriana és el Codi 
aprovat pel Consell el pas-
sat mes de maig, encara 
que la gran aportació són 
les referències continuades 
al treball de les regidories a 

nivell municipal. Així, des de 
l’equip de govern s’ha con-
siderat necessari ampliar 
l’apartat que fa referència a, 
per exemple, la inclusió de 
clàusules de responsabilitat 
socials en les contractacions 
i subvencions públiques que 
depenen directament del 
consistori. Tal com ha ex-
plicat el màxim responsable 
de la redacció del text i edil 
de Transparència, Cristofer 
Del Moral, “a més d’aques-

ta inclusió de clàusules de 
contractes públics que era 
més que urgent, ampliem 
el codi a aspectes com 
les retribucions, els des-
plaçaments per raó del 
càrrec o les despeses per 
raó de servei en l’exercici 
del càrrec, punts que fins 
ara no estaven inclosos 
en cap document oficial i 
que, a partir d’ara, tindran 
la seva plasmació en una 
normativa específica”.  

LES COMISSIONS DE TREBALL
DE BORRIANA DONEN ELS SEUS

PRIMERS FRUITS AMB LA CONCRECIÓ 
DE LES PROPOSTES VEÏNALS 

En la segona de les co-
missions, la regidoria 
d’Educació també ha 
pogut explicar a tra-
vés de la seva regido-
ra, Maria Josep Safont, 
algunes de les actua-
cions que ja s’han dut 
a terme. D’una banda, 
el col·legi de Novenes 
de Calatrava ja dis-
posa d’instal·lacions 
que amplien les zo-
nes d’ombra als patis 
com es va demanar 
en la passada reunió. 

A més, la iniciativa s’ampliarà en breu a altres centres 
que no disposen de les zones suficients d’ombra en les 
seves instal·lacions. I una altra de les peticions escolta-
des i respostes ha estat la referent a la utilització dels 
patis escolars com a equipaments de barri en horaris 
no lectius. Així, a partir del mes de novembre i en els 
caps de setmana, diverses de les instal·lacions educa-
tives es podran utilitzar també com a dotacions per al 
barri on es troben situades.

BORRIANA REDACTA EL PRIMER CODI ÈTIC I DE 
BON GOVERN MUNICIPAL DE LA SEVA HISTÒRIA

10 |  11

ètica



 

ACTUALITAT

La regidoria d’Esports de l’Ajun-
tament de Borriana ha tornat a 
celebrar amb èxit la que ja és la 

quarta edició de la Setmana de l’Es-
port, que durant set dies ha posat 
a la disposició dels veïns i veïnes de 
Borriana la possibilitat de conèixer i 
provar totes i cadascuna de les activi-
tats esportives programades pel SME 
de cara al proper curs 2016-2017. 
El màxim representant de l’àrea es-
portiva municipal, Vicent Granel, ha 
explicat que “una vegada més, i ja van 
quatre edicions, hem volgut mostrar 
a la ciutadania la gran oferta esporti-
va que des del Servei Municipal d’Es-
ports hem dissenyat per al proper 
curs, i per això estem molt contents 
de vore com un any més, més de mil 
cinc centes persones n’han format 
part”. Granel ha volgut destacar “la 
gran labor que s’està duent a terme 
especialment entre els escolars de 
la nostra ciutat, ja que la implantació 
i l’èxit del Pla PATI ha servit, fins i tot, 
perquè altres municipis ho prenguen 
com a referència per a les seves pro-
gramacions esportives destinades 
als xiquets i xiquetes en edat escolar”.  
Durant tota una setmana el SME de 
Borriana ha mostrat tota l’oferta de 
disciplines que es podran practicar a 
la ciutat durant els propers mesos. En 

La Setmana de l’Esport DE BORRIANA 
TORNA A SER UN ÈXIT DE PARTICIPACIÓ 
ENTRE ESCOLARS I JOVES DE LA CIUTAT

la primera jornada foren els més me-
nuts de cada centre educatiu els que 
van poder provar quin 
seria l’esport escollit per 
al proper curs, mentre 
que el dimarts eren els 
alumnes de cinquè de 
primària, el dimecres els 
de sisè i el dijous i diven-
dres els de primer i se-
gon d’ESO els que han 
pogut conèixer de pri-
mera mà cada disciplina 
per després escollir. El 
segon dels programes 
duts a terme durant la 

setmana ha estat la jornada de portes 
obertes que es va celebrar el divendres 
dia 30, en el qual l’activitat es va centrar 
en la piscina on es van poder practicar 
o provar fins a sis activitats diferents 
com el Pilates, l’aquayoga, zumba o 
aquagym entre d’altres. El dissabte 
van ser les instal·lacions de la Bosca i 
Sant Fernando les que acolliren el pro-
grama Esport en Família, amb l’objec-
tiu de seguir fent veure a pares i mares 
que la seva pràctica esportiva incideix 
directament en les ganes de xiquets 
i xiquetes de sumar-se a participar.  
Finalment, l’Esport Festa va tindre lloc 
el diumenge dia 2 en la piscina muni-
cipal i els carrers més propers. Des de 
les deu del matí es van practicar tot 

tipus de disciplines com a 
mostra del proper pro-
grama d’Esport Escolar, 
activitat que es va tancar 
amb una festa final en la 
qual, a més dels monitors 
del SME, també estigue-
ren presents entrenadors 
i representants dels dife-
rents clubs, gimnasos o 
associacions esportives 
que van explicar la seva 
pròpia programació de 
cara al proper curs.
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EL MUSEU 
ARQUEOLÒGIC 
DE BORRIANA HA 
ACOLLIT EL III CURS 
DE RESTAURACIÓ 
DE PINTURA MURAL 
ROMANA

 
Els representants de la Confraria de la Mercè han 
presentat junt als representants municipals de 
Cultura i Turisme, la restauració dels “cabuts” dies 
abans de la celebració del dia de la Mercè i rea-
litzar la tradicional i multitudinària desfilada pels 
carrers en la qual participen centenars de perso-
nes, especialment xiquets i xiquetes que, simbò-
licament, batallen contra els “cabuts” al seu pas.  
El regidor de Cultura de l’Ajuntament de Borri-
ana, Vicent Granel, ha iniciat la presentació do-
nant “les gràcies a aquelles persones que com 
la Confraria de la Mercè treballen desinteressa-
dament per mantenir i donar a conèixer les tra-
dicions més típiques de la nostra ciutat”. Granel 
ha parlat també de la restauració que durant els 
últims mesos ha tingut lloc del total de les peces 
de “cabuts”: “cal felicitar a Quique Llobet pel seu 
treball de restauració de les peces. Era més que 
necessari i avui podem vore que el resultat no pot 
ser millor i servirà per seguir reviscolant tant les 
figures dels “cabuts” com de la festa en general”.  
I també la presidenta de la Confraria de la Mercè 
que s’encarrega de l’organització de les celebraci-
ons, Rosa Borja, ha volgut “agrair al departament 
de Cultura municipal la seva implicació a l’hora de 
restaurar els “cabuts” ja que fa molts anys que ho 
veníem demanant i, fins al moment, no s’havia fet”.  

BORRIANA RESTAURA 
EL CONJUNT DE 
“CABUTS” PER 
ENGRANDIR LA FESTA 
DE LA MERCÈ 

Amb l’arribada del mes de setembre, l’activitat do-
cent reprèn tota la seva força en la totalitat de les 
etapes de formació acadèmica i personal. I a Bor-
riana, a més de la volta a les classes d’escolars, 
també ha tingut lloc la tercera edició del Curs de 
Restauració de Pintura romana organitzat i di-
rigit pels membres del Museu Arqueològic Mu-
nicipal de Borriana, i en especial pel seu direc-
tor, Jose M. Melchor i la restauradora Mara Peiró.  
Durant sis dies consecutius, la desena d’alumnes pro-
cedents de disciplines i àrees com la restauració, el 
patrimoni, l’arqueologia o la conservació de materials 
arqueològics han pogut rebre una completa formació 
teòrica i pràctica sobre els principals tractaments de 
restauració i conservació de pintura mural romana. 
Un dels grans al·licients per al conjunt de l’alumnat 
ha estat la realització de les pràctiques en la mateixa 
excavació arqueològica des d’on arriben algunes de 
les peces amb les qual s’ha treballat. A més, també 
han pogut sumar el laboratori del que disposa el Mu-
seu per realitzar els treballs pels quals estava disse-
nyat el curs. D’entre els diferents treballs i tècniques 
utilitzades durant les sessions, destaquen la conso-
lidació “in situ”, l’extracció realitzada en el jaciment, 
la neteja o les labors de restauració i conservació 
del material. En aquesta ocasió, tots els materials i 
peces utilitzades durant el curs procedeixen del ja-
ciment de la vila romana de Sant Gregori, situat en 
l’extrem nord-est del terme municipal de Borriana.  



 

solidaritat

L ’Ajuntament de Borriana ha ser-
vit com a escenari del lliurament 
d’un xec valorat en 436,18 que el 

club d’atletisme local Amics del Clot ha 
lliurat a la vicepresidenta de l’entitat 
benèfica a la ciutat, Sonia Gascón. Han 
estat el president de l’entitat esportiva, 
Vicent Doménech i un dels seus direc-
tius, Ximo Planelles els qui han lliurat el 
gran i simbòlic xec a la representant de 
Creu Roja amb l’import recollit durant 
la celebració de la Maraclot de Borria-
na que va tenir lloc el passat mes de 
maig. Tal com explicava Doménech “es-
tem molt contents de poder combinar 
l’organització d’actes esportius com 
el Maraclot i d’altres que programem 
durant tot l’any, amb una part soli-

dària en forma de lliurament d’aquesta 
quantitat a l’agrupació local de la Creu 
Roja”. Per la seva banda, Planelles ha 
recordat que “sempre que puguem 
estarem al costat de les institucions 
benèfiques de Borriana. Encara que en 
ocasions ens agradaria poder col·labo-
rar més encara, algunes de les proves 
que organitzem donen més treball que 
beneficis, per això no hem pogut apor-
tar més amb cites com la Volta al Clot, 
que en aquesta última edició ha estat 
deficitària”. La vicepresidenta de Creu 
Roja Borriana, Sonia Gascón ha volgut 
“agrair la donació per part d’Amics del 
Clot, que una vegada més mostren el 
seu costat més solidari amb el lliura-
ment d’aquest xec, a més del treball 

que realitzen a l’hora d’organitzar pro-
ves esportives”. Gascón ha explicat que 
“en aquesta ocasió, i tractant-se de 
l’època de l’any en la qual estem, els 
diners aniran destinats a l’adquisició 
de material escolar o de recursos di-
dàctics per a aquells xiquets i xiquetes 
de Borriana que més ho necessiten”.  

CREU ROJA DE BORRIANA REP LA DONACIÓ D’AMICS 
DEL CLOT DESPRÉS DE LA CELEBRACIÓ DE LA CARRERA 

SOLIDÀRIA DEL MARACLOT

BORRIANA COBREIX TOTES LES SOL·LICITUDS 
DE TRANSPORT ESCOLAR A QUE S’HAN FET 
ARRIBAR A L’AJUNTAMENT

T ots els escolars de Borriana 
que han sol·licitat el servei de 
transport escolar des de la 

zona marítima fins als centres d’edu-
cació tindran plaça en l’autobús que 
realitza de forma diària el trajecte 
entre tots dos punts de Borriana. Així 
ho ha confirmat la regidora d’Educa-
ció, Maria Josep Safont, després de 
realitzar durant la primera setmana 
del curs tots els tràmits necessaris 
perquè la reestructuració del servei 
no deixe fora a cap dels escolars re-
sidents en els poblats marítims. Tal 
com ha explicat Safont “hi havia un 
grup d’alumnes que no complien amb 
els tres quilòmetres que la Conselle-
ria d’Educació marca en la normativa 

per tenir accés al servei, encara que 
veient la perillositat que podia com-
portar el seu desplaçament a peu pel 
vial del Port, remetem els informes 
pertinents i la Direcció Territorial a 
Castelló ens ha confirmat que la si-
tuació està resolta i tots els xiquets 
i xiquetes disposaran del servei”.  
Safont s’ha reunit amb diverses de les 
mares i pares que havien sol·licitat el 
servei i ha mantingut un contacte di-
recte amb la Direcció Territorial “per 
solucionar el més ràpidament pos-
sible la situació. Sabent que aquest 
any la Conselleria havia decidit in-
cloure a l’alumnat de segon cicle de 
primària en el servei de transport, 
calia realitzar una reestructuració i 

creiem que ho hem solucionat amb 
la màxima celeritat possible dins del 
conjunt de tràmits que calia seguir”.  
D’aquesta forma, la regidoria d’Educa-
ció ha resolt la demanda dels familiars 
d’una quinzena d’escolars que tot i no 
complir amb la distància mínima entre 
els seus domicilis i els centres escolars, 
podran gaudir a partir del proper dilluns 
del servei, amb el que s’evitarà la pe-
rillositat d’haver de transitar a través 
de la carretera del Port. Precisament 
les obres que en breu s’iniciaran per a 
l’adequació de la via, permetran que el 
proper any s’haja habilitat un carril ex-
clusiu per a vianants que acabarà amb 
els perills dels escolars a l’hora de des-
plaçar-se a peu fins als seus col·legis.

La ràpida actuació de la regidoria d’Educació juntament amb la Direcció 
Territorial d’Educació a Castelló ha servit perquè es tinga en compte la 
perillositat del vial del Port i cap escolar es quede sense plaça
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L ’Ajuntament de Bo-
rriana ha fet públi-
ques les bases per 

les quals es regulen i con-
voquen les prestacions 
econòmiques per a esta-
des temporals a la ciutat 
de menors estrangers 
durant l’any 2016 amb 
finalitats de tractament 
mèdic o gaudi de vacan-
ces estivals. Així ho ha 
explicat el regidor de Ser-
veis Socials, Manel Na-
varro, qui s’ha mostrat “molt satisfet 
d’haver pogut complir amb el que vam 
proposar a les famílies abans de l’inici 
de l’estiu. Aquelles persones o famí-
lies que mostren un gran caràcter so-
lidari i humanitari a l’hora d’acollir als 

més necessitats, mereixen que se’ls 
recolze des de les institucions pú-
bliques amb aquest tipus d’ajudes, i 
així hem decidit fer-ho accelerant tot 
el procés burocràtic i que es puguen 
incloure dins de l’anualitat de 2016”. 

Tal com es detalla en el Butlletí 
Oficial de la Província de Cas-
telló en el qual es publiquen les 
bases reguladores, la quantia 
individualitzada de la subven-
ció serà d’un màxim de vuit 
euros per cada menor i cada 
dia d’acolliment. Igualment, en 
el punt número dotze s’espe-
cifica que la quantitat màxima 
a percebre per a despeses de 
manutenció o material adquirit 
per a la cura del menor, serà de 
500 euros, per la qual cosa les 

famílies que han acollit durant el pas-
sat estiu a un menor a les seves cases, 
opten a rebre l’ajuda per un màxim de 
62 dies, pràcticament els dos mesos 
que en molts casos ha estat el període 
que han passat a la ciutat de Borriana.  

BORRIANA APROVA LES BASES REGULADORES DE LES 
AJUDES ECONÒMIQUES PER A LES FAMÍLIES D’ACOLLIMENT 



ACTUALITAT

L es regidories de Turisme i Cultura 
han repartit fins a 500 parells de 
bastons inflables en una iniciati-

va que ha agradat tant a pares i mares 
com als xiquets i xiquetes assistents 
 
La Confraria de la Mercè ha viscut du-
rant el cap de setmana del 24 i 25 de 
setembre els seus dies grans amb les 
celebracions en honor de la Mare de 
Déu de la Mercè, que durant la jornada 
del dissabte han tingut als actes reli-
giosos com a protagonistes. Però com 
mana la tradició a Borriana, la vesprada 
prèvia al dia gran de la Mercè el pro-
tagonisme és pels “cabuts” que ixen 
una vegada més al carrer com a anunci 
dels actes en honor a la Mare de Déu. 
I al costat d’ells, els xiquets i xiquetes 
de la ciutat que una vegada més s’han 
bolcat en una dels celebracions més 
atractives i participatives de l’any en-
tre els més menuts. Es tracta dels co-
neguts com “bastons” amb els quals 
persegueixen i copegen als “cabuts” i, 
alhora, intenten esquivar la resposta 
de les figures protagonistes de l’acte.  

A més, aquest any com a gran novetat 
les regidories de Turisme i Cultura han 
volgut renovar part de la tradició, o al-
menys, “aplicar una mica de coherència 
amb el treball de restauració que s’ha 
dut a terme aquest estiu amb els cabuts. 
Crèiem necessari substituir els tradicio-
nals “bastons”, més pesats i perillosos, 
pel miler d’inflables que repartim”, tal 
com ha explicat Santi Zorío, regidor de 
l’àrea turística. L’objectiu és doble, ja que 
com detalla el mateix Zorío “d’una ban-
da es protegeix les figures dels “cabuts” 
que després de dècades mai havien 
estat restaurats fins a aquest any, i a 
més, també evitem possibles cops més 
forts o lesions entre xiquets i xiquetes”.  
Per la seva banda, l’alcaldessa de Bo-
rriana, Maria Josep Safont, que tam-
bé ha volgut estar present en l’acte, 
ha manifestat que “és una veritable 
alegria vore com les tradicions com la 
dels “bastons” i els “gegants i cabuts” 
segueixen ben vives a la nostra ciutat, 
i com els veïns i veïnes més joves de 
Borriana comencen a incorporar-les i a 
gaudir d’elles des de ben menuts”. 

CENTENARS DE XIQUETS I XIQUETES 
COMPLEIXEN AMB LA TRADICIÓ DEL DIA DELS 
“GEGANTS I CABUTS” DE LA MERCÈ
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E l Casal Jove ha acollit la presen-
tació de la programació especial 
que l’Agrupament Escolta de 

Borriana ha preparat en commemora-
ció del 45è aniversari que celebraran 
durant aquest proper any. La regidora 
de l’àrea de Joventut municipal, Lluïsa 
Monferrer ha volgut destacar en la pre-
sentació que posteriorment han realit-
zat els membres de l’AEB, “la gran labor 
que durant més de quatre dècades han 
realitzat en favor dels més joves de la 
població, realitzant activitats lúdiques i 
d’oci durant tot l’any, a més dels campa-
ments d’estiu que cada any reuneixen a 
desenes de xiquetes i xiquets al voltant 
dels valors de la convivència i el respec-
te mutu que sempre han professat”. 
Seguidament, han estat dos dels ac-
tuals membres i coordinadors de les 
activitats de l’Agrupament Escolta de 
Borriana, els qui han repassat part de 
la història i la programació que durant 
els propers mesos creixerà per ce-
lebrar els seus 45 anys d’existència. 
Pablo Ojeda, un dels joves que actual-
ment col·labora com scouter amb l’ 
AEB, ha viatjat en el temps per inten-
tar fer entendre la importància d’un 
Agrupament que “sempre ha tingut 
com a gran objectiu realitzar una for-
mació dels xiquets i xiquetes a l’aire 
lliure, contribuint al desenvolupament 
dels participants, fent-los ciutadans i 
ciutadanes més responsables, lliures, 
independents i compromesos amb la 
societat i amb el seu entorn natural”. 
Des que en 1972 es fundés l’AEB, cen-
tenars de xiquets, xiquetes i joves han 
passat per les seues diferents branques 
i tal com recordaven alguns dels quals ja 
han arribat als últims esglaons, “sem-
pre es té en compte que cal fer-los gau-

L’ AEB I LA REGIDORIA DE JOVENTUT PRESENTEN 
LA PROGRAMACIÓ ESPECIAL QUE COMMEMORA EL 

45 Aniversari DE L’ENTITAT

La regidora de l’àrea, Lluïsa Monferrer, destaca “la labor de 
dinamització social i respecte per l’entorn” d’un Agrupament 

Escolta que aquest any augmentarà la seva oferta d’activitats per als 
xiquets, xiquetes i joves de la ciutat 

dir, ja que és alguna cosa que ens om-
ple i que creiem que és clau perquè en 
un futur també vulguin seguir formant 
part i organitzant el treball de l’AEB”. 
Ha estat Nerea Bella qui ha detallat les 
activitats especials que en commemo-
ració del 45 aniversari es duran a terme 
a la ciutat durant els propers mesos. Per 
començar, “el 16 d’octubre va tindre lloc 
la pujada familiar al Penyagolosa, a la 
qual seguirà el dia 29 del mateix mes el 
ja conegut passatge del terror que serà 
totalment gratuït i apte per a tot tipus 
de públic, i pel qual caldrà inscriure’s 
prèviament a la seu de l’AEB durant els 
dies 25 i 26 d’octubre”. Amb l’arribada 
del mes de novembre, l’AEB “programa 
el cap de setmana del 12 i el 13 l’acam-
pada conjunta de mares, pares, fills i fi-
lles, on de manera excepcional es crearà 

una nova branca per a pares i mares”. 
Pel 14 de gener del proper any, es con-
jugaran “un dia d’activitats i jocs al ca-
rrer amb la inauguració de l’exposició 
commemorativa de l’aniversari”. El 4 de 
febrer arribarà l’activitat de reforestació 
“que com a grup defensor del medi am-
bient ens fa especial il·lusió”, i a la qual 
seguiran en el mes d’abril el campa-
ment que s’instal·larà en la mateixa Bo-
rriana. Com a conclusió i tancament del 
curs, el 27 d’abril tindrà lloc el “paiporta” 
amb el qual començaran a tancar-se les 
celebracions, que viuran la seva traca 
final amb el tradicional campament als 
Pirineus, en el qual durant un mes cen-
tenars de nens i nenes de Borriana han 
pogut i seguiran coneixent, respectant i 
estimant una mica més el medi ambient 
que ens envolta.



 

cultura

L a regidoria de Cultura de l’Ajun-
tament de Borriana ha presen-
tat una extensa programació 

cultural de cara a l’últim dels trimes-
tres de l’any, on el protagonisme no 
serà exclusiu per als esdeveniments 
musicals, ja que la dansa, la pintu-
ra o el teatre veuen augmentada la 
seva presència dins de l’oferta que 
es durà a terme fins a final d’any. El 
teatre Payà ha estat el lloc triat per 
presentar públicament una progra-
mació que els veïns i veïnes de Bo-
rriana ja poden recollir en forma de 

BORRIANA PRESENTA UNA 
COMPLETA OFERTA CULTURAL DE 
MÚSICA, DANSA, TEATRE I ART PER 
A L’ÚLTIM TRIMESTRE DE L’ANY

llibret en el mateix teatre, el CMC de 
la Mercè o l’Ajuntament. Tal com ha 
explicat el màxim responsable mu-
nicipal del departament cultural, Vi-
cent Granel, “convertir la programació 
cultural en una agenda regular i que 
arribe al major nombre de gent pos-
sible és un dels objectius d’aquesta 
presentació pública. Granel ha volgut 
assenyalar com a clau per a l’elabo-
ració de la completa agenda cultural, 
“la col·laboració directa amb la Gene-
ralitat a través del programa Cultu-
rArts, que ens permet portar fins a 

Borriana companyies, grups o artis-
tes professionals valencians que se-
rien difícil d’aconseguir sense aquest 
suport mutu entre les institucions”.   
Per la seva banda el tècnic del depar-
tament de Cultura municipal, Rafa 
Marañón ha destacat que “la intenció 
és doble, ja que d’una banda prete-
nem convertir a regular aquest tipus 
de programacions culturals a la ciutat, 
i per una altra ens agradaria començar 
a acostumar al públic a la pre-venda 
d’entrades amb els baixos preus de 
cada acte o proposta”.

VENDA
D’ENTRADES
La venda anticipada d’en-
trades per a tots els es-
pectacles al Teatre Payà es 
realitzarà en Buraudio (C/ 
Escorredor ,58) a partir del 
dia 3 d’octubre. Horari: de 
dilluns a divendres de 9 a 13 
h i de 18 a 20 h.

Hi hauran descomptes del 
25% de l’import per a jubilats 
i pensionistes, titulars del 
carnet jove i membres de 
família nombrosa (Orde-
nança Fiscal Ajuntament 
de Borriana BOP 151, 16 
desembre de 2014) en la 
modalitat d’entrada A.

Es prega presentar el do-
cument acreditatiu a l’hora 
d’obtenir el descompte.



BORRIANA VISITA L’ECOFIRA DE LA 
FIRA DE MOSTRES DE VALÈNCIA

L ’alcaldessa de Borriana, 
Maria Josep Safont, i els re-
gidors d’Urbanisme, Bruno 

Arnandis, i de Via Pública, Vicent 
Aparisi, han realitzat una visita a 
l’ECOFIRA que durant estes jorna-
des se celebra a les instal·lacions 
de la Fira de Mostres de Valèn-
cia. Allà, han mantingut diversos 
encontres amb les fins a quatre 
empreses que treballen de forma 
directa a Borriana, com són Facsa, 
Fobesa, Ferrovial i Reciplasa, per 
tal de conèixer les possibles no-
vetats dels serveis durant els pro-
pers anys i fer un balanç de l’acti-
vitat i els treballs realitzats fins ara 
a la ciutat.
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E ls voluntaris de la Creu Roja de Borria-
na s’han reunit  per marxar durant 
set quilòmetres i completar el 

recorregut que cada any realitzen 
fins a la població veïna de Les Al-
queries en la coneguda com la 
Marxa de les Torxes. Al costat 
d’ells, no han volgut perdre’s 
l’acte l’alcaldessa de Borriana 
Maria Josep Safont, i diver-
sos regidors de la corporació 
entre els quals es trobaven 
Manel Navarro i Cristina Rius.  
Una vegada reunits a la Llar Falle-
ra, han pres foc a les seves torxes i a 
mesura que s’anava enfosquint el cel 
han iniciat el recorregut, primer pels ca-
rrers de Borriana, i després a través del Camí 
d’Onda per arribar set quilòmetres després a Les Alque-
ries. Com en la primera de les edicions celebrada el passat 
any, la resposta a la crida de l’agrupació local de Creu Roja 

LA MARXA DE LES TORXES DE CREU 
ROJA REUNEIX A CENTENARS DE 
VEÏNS I VEÏNES DE BORRIANA 

ha tingut un èxit rotund. Per segona vegada, 
els membres de l’entitat social han vol-

gut organitzar un acte que com expli-
cava el seu president, José Manuel 

Barberà, “és un símbol de la força 
i la unitat de totes les persones 
que contribueixen solidàriament 
amb la seva acció diària a millo-
rar el món”. La Marxa de les Tor-
xes té el seu referent en la cele-
bració que cada any té lloc en la 
localitat italiana de Solferino, on 

l’any 1859 va plantar la primera 
llavor del que avui és la major orga-

nització humanitària del món. Des-
prés de la tristament coneguda batalla 

que es va lliurar a la zona, Henry Dunant 
va començar a mobilitzar a la ciutadania dels 

pobles veïns a Solferino per atendre als ferits i convertir 
la seva acció en el germen que va fer créixer el moviment 
internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja. 



TORNEN ELS 
“DIUMENGES 
AL MUSEU” PER 
MOSTRAR LES 
NOVETATS DE 
LES MOSTRES 
ARQUEOLÒGIQUES 
DE BORRIANA

BORRIANA ACULL 
L’EXPOSICIÓ 
“BOLÍVIA: DONES 
SÀVIES” AL CMC LA 
MERCÈ 

L ’èxit de la iniciativa dels “Diumenges al Museu” 
que el passat any va portar a desenes de veïns 
i veïnes de Borriana a conèixer més de prop la 

història de la ciutat, ha tornat a partir del diumen-
ge 25 de setembre amb noves visites guiades que 
s’iniciaren a partir de les cinc i mitja de la vesprada. 
Ha estat la decisió de la regidoria de Cultura després 
de veure com “el passat any la iniciativa va tindre 
molt bona acollida entre aquells que mostren la seva 
curiositat per conèixer part de la nostra història de 
forma gratuïta i amb visites guiades que permeten 
gaudir més de les peces que s’exposen en el Museu 
Arqueològic Municipal”, tal com explicava l’edil, Vicent 
Granel.

De nou, la sèrie de fins a quatre visites que es realit-
zaran en cada jornada de celebració dels “Diumen-
ges al Museu”, es repetiran de forma mensual durant 
l’últim trimestre de l’any. Així, després de la primera 
de les visites guiades que ha tingut lloc el diumenge 
25 de setembre, es repetiran els últims diumenges 
de cada mes, el 30 d’octubre i el 27 de novembre. Els 
assistents a la jornada de visites guiades dels “Diu-
menges al Museu” podran realitzar un recorregut  per 
les diferents sales dedicades al procés arqueològic 
que té lloc en els jaciments o els treballs de restau-
ració i conservació que permeten recuperar les peces 
i material trobat en cadascun d’ells.

L a regidora d’Igualtat de l’Ajuntament de Borriana, 
Inma Carda ha presentat l’exposició “Bolívia: Dones 
Sàvies” que s’ha pogut visitar  durant el mes de se-

tembre en el Centre Municipal de Cultura de la Mercè. La 
mostra fotogràfica arriba fins a Borriana gràcies al con-
veni de col·laboració signat per la regidoria i la Fundació 
Isonomia de la Universitat Jaume I, i té com a objectiu 
traslladar a l’espectador fins a la realitat de les dones in-
dígenes bolivianes i el seu, en moltes ocasions, dur i cruel 
dia a dia. Tal com explicava Carda durant la presentació 
de les fotografies que componen l’exposició, “hem tractat 
d’intentar arribar al visitant de l’exposició a través d’unes 
imatges que reflecteixen a la perfecció quin és paper clau 
d’aquestes dones en la societat en la qual viuen, i com 
gràcies al seu silenciat i dur treball, són capaços de supe-
rar qualsevol obstacle per sobreviure i cuidar dels seus”.  
La mostra s’emmarca dins dels diferents actes i progra-
macions que la regidoria d’Igualtat durà a terme en els 
propers mesos amb l’objectiu de seguir conscienciant a 
la societat borrianenca sobre les desigualtats que a nivell 
de gènere segueixen marcant la societat actual. Tot això 
es veurà reflectit perfectament en la celebració del Dia 
Internacional de l’Eliminació de la Violència de Gènere del 
proper 25 de novembre pel qual s’ha dissenyat una pro-
gramació especial molt atractiva amb l’objectiu de seguir 
conscienciant sobre la necessitat d’acabar amb aquest i 
tots els tipus de violència.
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E ls membres de l’Oceanogrà-
fic de València, membres de 
Creu Roja i voluntaris van 

treballar durant diverses hores en 
les cures i estabilització del Cal-
deró que no va poder  salvar la vida 
Un banyista que es trobava a la platja 
del Grau de Borriana va alertar sobre 
la presència d’un exemplar de Calde-
ró a poc més de trenta metres de la 
mateixa vora de la mar. A partir d’eixe 
moment, els membres de Salvament 
Marítim i de Creu Roja s’han des-
plaçat fins al lloc per intentar man-
tenir-lo a l’interior de l’aigua i que no 
arribés fins a la vora de l’aigua on no 

APAREIX UN NOU EXEMPLAR DE CALDERÓ 
A LA PLATJA DEL GRAU DE BORRIANA

U na setmana després de que 
la Batalla de les Flors dona-
ra per tancades les festes de 

la Misericòrdia 2016, els aficionats 
taurins es van reunir per a l'entrega 
els guardons que acrediten als mi-
llors exemplars patrocinats per les 
diferents penyes de la ciutat. L'en-
carregada d'entregar cadascuna de 
les distincions, la Federació Taurina 
de Borriana, va premiar com a millor 

PREMIS TAURINS DE LES FESTES DE LA 
MISERICÒRDIA 201

s’hagués pogut fer gens per millorar 
el seu estat. Diversos banyistes que 
es trobaven a la zona i el regidor de 
Poblats Marítims, Vicent Aparisi, han 
col·laborat en aquestes primeres la-
bors de manteniment de l’exemplar 
a l’interior de l’aigua. Amb l’arribada 
dels biòlegs i treballadors de l’Ocea-
nogràfic de València ha tingut lloc 
una llarga sessió de pràcticament 
dues hores en la qual s’ha inten-
tat reanimar i estabilitzar al calderó 
sense que, definitivament s’haja po-
gut fer gens per salvar la seva vida. 
Es tractava d’un petit exemplar d’en-
tre quaranta i cinquanta quilograms de 

pes que se suma als dos exemplars que 
ja en el mes de juny també van aparèixer 
a la mateixa zona de la platja del Grau. 
L’exemplar ha estat traslladat direc-
tament a les instal·lacions de l’Ocea-
nogràfic on s’intentaran esclarir de 
forma definitiva les causes de la mort. 
Malgrat el fatal desenllaç, diversos 
veïns agraïen i felicitaven als partici-
pants en l’intent de rescat del Calderón, 
ja que com alguns assenyalaven, “han 
estat pràcticament dues hores i mitja 
intentant recuperar a l’exemplar, enca-
ra que ja se sap que quan apareixen tan 
prop de la platja, sol ser un mal auguri 
sobre el seu estat de salut”.

eixida la realitzada pel bou de la rama-
deria Núñez del Cuvillo patrocinat per 
la penya el Bou i que es va poder vore 
sobre la plaça el primer diumenge de 
les festes. El premi per a l'exemplar 
amb millor presència va ser per al de 
la ramaderia d'Alcurrucén que havien 
portat fins a Borriana els membres de 
la Penya Jóvens del Bou Satine. I per 
últim el trofeu conegut com “Mos-
quit” al que més joc va donar durant 

les festes va ser per l'exemplar de La 
Palmosilla patrocinat per la penya El 
Bou. 
A més, la Federació va rendir un sentit 
homenatge a la figura de Vicente So-
ler Lázaro, pràcticament trenta anys 
després de que prenguera l'alternati-
va, i en va repassar a través d'un vídeo 
especialment preparat per a l'ocasió, 
els grans moments de la seua carrera 
taurina.
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E l regidor de Cultura de l’Ajuntament de Borriana, Vi-
cent Granel, ha presentat al costat del director del 
CMA Martí de Viciana, Pepe Azpitarte, la nova imat-

ge que el centre ha volgut encarregar de cara al nou curs i 
que pretén ser “un impuls més dins del creixement conti-
nuat que el Martí de Viciana ha viscut des de la seva creació, 
i que pretenem que seguixca atraient cada vegada a més 
usuaris no només de Borriana, sinó de les poblacions veï-
nes que cada vegada ho conceben més com un gran refe-
rent en l’ensenyament artístic”. Així ho ha resumit el màxim 
responsable cultural a nivell municipal, que a més ha volgut 
afegir que “l’objectiu de la nova imatge amb la qual hem do-
tat al centre és doble, ja que d’una banda pretenem seguir 
informant als veïns i veïnes de Borriana sobre la creixent 
oferta en diverses disciplines, i d’una altra volem que els 
vuit municipis que ja aporten alumnat segueixin apostant 
pel Martí de Viciana i cada vegada siguin més els que con-
fien en el seu trajectòria i en la seva contínua renovació”.  
Per la seva banda, el director del Centre Municipal dels 
Arts, Pepe Azpitarte, ha volgut explicar que “el Martí de 
Viciana és un centre únic en molts quilòmetres a la ro-
dona, ja que sempre intentem innovar en matèria de les 
disciplines que impartim, i a més, el caràcter familiar i 
interdisciplinari que oferim a l’alumnat fa que comptem 

EL CMA MARTÍ DE VICIANA DE BORRIANA 
ES RENOVA PER SEGUIR SENT EL REFERENT 

ARTÍSTIC COMARCAL
La regidoria de Cultura i la direcció del centre presenten la nova imatge elaborada per 

al nou curs amb la intenció de seguir creixent fora de la ciutat de Borriana

amb usuaris des d’un any fins a més de vuitanta d’edat”.  
A més de seguir acollint a famílies completes de la ciu-
tat de Borriana dins de les seves aules, el CMA Martí de 
Viciana pretén amb el canvi d’imatge “arribar a més po-
blacions veïnes perquè coneguin els valors especials del 
nostre centre i com intentem difondre aprenentatge, 
diversió, accessibilitat o, fins i tot, capacitat de socia-
lització entre l’alumnat procedent de diferents punts”. 
A continuació, ha estat el representant  d’IgnotaDesign, 
Diego Suárez, qui ha detallat la campanya de renova-
ció de la imatge del centre. “D’una banda s’ha volgut do-
tar al centre d’una identitat visual clara i concisa, amb 
la renovació del logo que manté les tres lletres originals 
i a la qual hem afegit tres colors bàsics”. A més, “utilit-
zant aquests colors bàsics hem definit les quatre parts 
o grans disciplines que s’imparteixen al centre, com són 
la música, la dansa, les arts plàstiques i el jardí artístic”. 
Gràcies a la senzillesa importada dels dissenys i la fi-
losofia de l’escola de LaBauhaus, “la imatge del centre 
queda molt més definida i esperem que serveixi per do-
nar-ho a conèixer més enllà de Borriana, tal com hem fet 
amb la web, que també s’ha renovat per complet per ofe-
rir major senzillesa, dinamisme i accessibilitat per a tots 
aquells tràmits que s’hagin de realitzar amb el centre”.  
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Para poder cumplir objetivos, antes que nada, debe tenerse claro cuá-
les son, es decir, qué queremos, a dónde queremos llegar; y los Socia-
listas esto lo hemos tenido claro siempre: queremos una Burriana me-
jor, con servicios e infraestructuras de calidad que propicien la igualdad 
de oportunidades y todo ese largo etcétera que, en definitiva, haga que 
todos disfrutemos más de nuestra Ciudad y nos sintamos orgullosos 
de ella. 

Pero esas metas no pueden quedarse sólo en palabras grandilocuen-
tes, concretarlas es absolutamente necesario para poder dirigir los es-
fuerzos y el trabajo a alcanzarlas. Hoy podemos decir que algunos de 
esos objetivos que nos habíamos marcado y que harán de Burriana un 
lugar mejor son prácticamente una realidad.

CINCO MILLONES DE EUROS PARA MEJORAR BURRIANA

En su día formulamos nuestra estrategia EDUSI (Estrategia de Desa-
rrollo Urbano Sostenible e Integrado) a los efectos de conseguir fondos 
europeos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) para mejorar 
nuestra Ciudad. Estrategia y solicitud que fueron objeto de crítica por 
parte de la oposición (en fin…). En la misma proponemos actuaciones a 
muy diferentes niveles, entre otras muchas cosas, mejorar la carrete-
ra del grao con un carril bici, implantar nuevas tecnologías, renovación 
progresiva de los vehículos a eléctricos, optimización del alumbrado, 
rehabilitación del mercado municipal y un largo etc. sobre tecnologías 
de la información, economía del casco urbano, medio ambiente y pa-
trimonio e inclusión social y lucha contra la pobreza.

Pues bien, nos es muy grato anunciar que el trabajo, iniciado y coor-
dinado por la concejalía de Urbanismo, ha dado su fruto, puesto que 
se nos han concedido cinco millones de euros de los fondos FEDER 
entre 2016 y 2022 para poder llevar a cabo dicha estrategia que será 
cofinanciada al 50 % con el Ayuntamiento. 

Los Socialistas vamos a seguir trabajando para conseguir más ayudas 
y llevar a cabo las mejoras que Burriana necesita.

INICIO DE LAS OBRAS DE LA AVENIDA DEL PUERTO

Cuando se escriben estas líneas, hace pocas horas que se han ini-
ciado las obras de la Avenida del Puerto. Mientras otros han he-
cho promesas de obras “cuasi-faraónicas” durante veinte años, 
nosotros lo anunciamos hace unos meses y ahora lo cumplimos: 
ahí está. No nos cansaremos de repetir que es absolutamente ne-
cesario que este vial vertebrador de Burriana y el Puerto sea seguro 
y apto para todos: vehículos, ciclistas y peatones, porque va hacer-
les la vida más a fácil (y segura) a todos, puesto que por la misma 
transitan numerosos viandantes que se dirigen, bien al centro de 
salud, bien al centro escolar o simplemente pasean o se desplazan 
en bicicleta entre el Puerto y la ciudad.

La palabra dada hay que cumplirla, y ese, desde luego es un gran 
ejemplo.

OBRAS DEL CEIP CARDENAL TARANCÓN

Y con el CEIP Cardenal Tarancón sucede exactamente lo mismo. Lo que 
desde el 2007 se venía presentando en cada campaña electoral como 
una actuación inminente, con tan sólo un año de Gobierno y gracias 

CUMPLIENDO  Objetivos

a la gestión de la Consellería de Infraestructuras, con la socialista M. 
José Salvador al frente, se está convirtiendo en una realidad palpable, 
lo volvemos a repetir, lejos de las promesas vanas de otros.

Una promoción entera ha tenido que estudiar en aulas prefabricadas 
(llámeseles igualmente “barracones”) y eso no es igualdad, ni de trato 
ni de oportunidades.

La Educación debe ser la garante de la igualdad en TODO, porque 
precisamente de la educación deriva todo lo demás. Por eso es tan 
importante que, por fin, el CEIP tenga unas instalaciones adecuadas, 
dotando a las familias burrianenses y sus hijos e hijas de más igualdad.

ARENAL SOUND: TRABAJANDO PARA EL 2017

Como todos ustedes saben, los Socialistas hemos apostado por el fes-
tival pero siempre desde el rigor legal más absoluto y desde lo que en-
tendíamos más beneficioso para Burriana: el coste cero, es decir, que 
no repercutiera negativamente en las arcas públicas. 

Finalmente, y después de diversos avatares con la autorización y de-
más menesteres, se negoció el canon más alto jamás satisfecho por 
la empresa, de 75.000 €, y que nos complace anunciar que ya ha sido 
abonado (mucho antes que en otras ediciones, por cierto), a lo cual 
debe sumarse que la ubicación del festival hizo que no sólo repercu-
tiera económicamente en la zona de los poblados marítimos, sino que 
también lo hiciera y notablemente en la misma Burriana, además de 
que este año la empresa se hizo cargo de la limpieza exterior del recin-
to (que en la edición anterior supuso 25.000 € a las arcas). 

¿Se llegó al coste cero? Pues no, pero la diferencia entre lo percibido y lo 
gastado fue muchísimo menor, y además repercutió económicamente 
en los negocios de Burriana (puerto y Ciudad) más que nunca; por lo 
que podemos concluir que fue una buena gestión, que vino a aproxi-
marse a nuestro objetivo inicial.

Hoy podemos decir también que ya estamos trabajando en la edición 
de 2017, reuniéndonos con la empresa y la Generalitat, para procurar 
que el festival continúe celebrándose en Burriana en condiciones ven-
tajosas.

Los Socialistas tenemos claro que no siempre se puede conseguir 
aquello que se propone, pero nuestra labor consiste en no dejar de 
intentarlo jamás, marcándonos objetivos realistas y que se materiali-
cen para hacer mejor la vida de nuestros vecinos. En otras palabras: la 
ciudadanía marca la senda, y nosotros tenemos que cumplir objetivos.
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Informa’t i contacta a:
borriana.compromis.net
compromisperborriana@hotmail.com

PER UNA Borriana amb futur
El mes d’octubre ha arribat amb la recom-
pensa més gran per a Borriana, resultat 
del treball ben fet. La nostra ciutat Bor-
riana comptarà per primera vegada en la 
seua història amb els Fons FEDER euro-
peus. Una aposta en ferm per la que Com-
promís va treballar per a que puguera ser 
una realitat, i el més important, un benefici 
per al present i el futur del nostre poble. 
Borriana rebrà en els propers set anys una 
inversió de 5 milions d’euros provinents 
d’Europa, que englobarà des del 2016 fins 
al 2022, el que suposa que la nostra po-
blació comptarà amb inversions per poder 
fer una ciutat més sostenible i més mo-
derna. El resultat d’aquesta ajuda bé de 
l’aposta que Compromís vàrem treballar 
en el nostre primer any de govern, i que 
va servir de prova de foc per treballar en el 
futur de Borriana.

Els veïns i veïnes del nostre poble veuran 
com any darrere any Borriana comptarà en 
inversions que faran una ciutat més habi-
table, més moderna, però sobretot, més 
justa. El resultat arriba després del treball 
realitzar a finals de l’any passat. Vam in-
vertir hores i hores per la il·lusió d’un pro-
jecte en el que creem, i en el que moltes 
poblacions de les comarques de Castelló 
havien apostat, i no totes ho han acon-
seguit. I per això cal destacar, que no vam 
tindre al nostre costat a tot el món per llui-
tar pel futur de Borriana, sinó que vàrem 
rebre crítiques molt dures a un treball que 
estàvem fent amb moltes ganes, i sobre-
tot, amb molta serietat. Crítiques que ara 
no s’han convertit en felicitacions, tot el 
contrari, sino en escrits en els que desta-
quen la inversió sense destacar el treball 
fet. Tant mateix, el resultat ha sigut exitós, 
i ara és el moment de treballar i invertir per 
fer realitat els projectes en els que Europa 
ha confiat.

En els propers set anys, la nostra ciutat 
tindrà l’oportunitat d’avançar cap a un 
ciutat més sostenible, amb inversions en 
tecnologies de la informació, en línies per 
contribuir a l’economia baixa en carboni 
amb la creació de carrils bici, implantació 
de vehicles elèctrics, millora d’accessos 
a l’estació de tren, eficiència energètica 
en edificis municipals, inversions en medi 
ambient i patrimoni, com la rehabilitació 

de l’entorn de Sant Blai, el refugi anti-aeri, 
regeneració del casc històric, regeneració 
ambiental del Clot de la Mare de Déu, i 
sobretot, una línia d’Inclusió Social i Llui-
ta contra la pobresa, en la que hi ha pre-
vist destinar 2,8 milions d’euros. Una de 
les apostes més fortes de Compromís, i 
pel que treballarem per fer-ho realitat. És 
molta la gent que ens anima a seguir tre-
ballant en aquesta línia, la del progrés sos-
tenible i que compta amb la gent del poble.

Europa confia en el projecte sostenible per 
a  que Borriana siga una millor ciutat, on 
els seus veïns i veïnes puguen viure millor, 
un objectiu que Compromís persegueix i 
perseguirà des del govern en l’Ajuntament 
de Borriana. 

I si alguna cosa ha canviat aquest mes 
d’octubre, ha sigut la celebració de la diada 
dels valencians. Compromís ha treballat 
per recuperar el 9 d’octubre i la seua im-
portància a la nostra ciutat, Borriana. Des 
de fa molts anys, el dia més assenyalat 
per als valencians i valencianes havia es-
tat oblidat amb actes protocol·laris, sense 
participació dels veïns i veïnes del nostre 
poble. El primer pas que s’ha donat aquest 
any ha sigut en la participació de part de 
les nostres associacions culturals, i la ce-
lebració d’un concert de la nostra música 
tradicional valenciana.

El Teatre Payà es va omplir de goig amb 
els acords de la música recuperada dels 
nostres avis de Pep Gimeno Botifarra 
junt a la banda del nostre poble. Una con-
junció que va fer disfrutar a molts veïns 
i veïnes amb ganes d’escoltar la música 
que ells coneixen de més joves, i que va-
ren poder tornar a escoltar. Encara que el 
més important va ser el mateix 9 d’oc-
tubre amb l’acte de lliurament de la Me-
dalla d’Or al treball incansable de la Creu 
Roja de Borriana, i la participació de la 
gent del carrer per veure la cultura i tra-
dició valenciana al carrer. La música del 
tabal i la dolçaina, la música de la banda, 
els balls tradicionals valencians, i els ge-
gants i cabuts. Una desfilada de part de 
les associacions culturals que tenim al 
nostre poble, i que van fer del 9 d’octubre 
un dia més gran al nostre poble. Un dia 
necessari per reivindicar, i que va ser ben 
rebut a Borriana.

Compromís segueix treballant per recu-
perar Borriana, per fer una ciutat més 
habitable, i contant amb la gent. Per tot 
això, si vols fer-nos arribar la teua pro-
posta o reivindicació, contacta amb no-
saltres.
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#ABorrianaPodem

podemosburriana@gmail.com
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burriana

Instagram: podemosborriana 

Ja quasi estem a punt d’acabar l’any i l’activi-
tat de la Regidoria de Participació Ciutadana i 
Transparència s’ha centrat en anar enllestint 
els projectes que s’han desenvolupat durant 
tot el curs.

D’una banda, ha començat la tercera fase 
dels pressupostos participatius. En esta 
fase, de votació, la ciutadania ha de votar 
les propostes que els agradaria que es feren 
d’entre les quinze que van rebre més suports 
en la fase anterior. Destaquen la creació del 
museu faller i l’adequació d’un local social al 
Port. Però la ciutadania no s’ha oblidat de 
temes mediambientals,com ara la millora de 
l’antic càmping de l’Arenal, o culturals, com 
l’adquisició de material bibliogràfic i equips 
informàtics per a la Biblioteca. Com en la 
fase anterior hi ha urnes i paperetes per a 
la votació en els llocs municipals habilitats i 
també hi ha a disposició dels col·lectius i per-
sones interessades fulls per a recollir firmes. 
En el Portal de Transparència hi ha informa-
ció detallada sobre les propostes i el sistema 
de votació.

L’important èxit de participació aconseguit 
en la primera i segona fase ens fa pensar 
que la ciutadania de Borriana ja ha integrat 
este procediment de participació en la ges-
tió de les polítiques municipals i el considera 
com a propi. És una magnífica notícia que 
ens confirma que anem pel bon camí i es-
tem donant resposta a unes demandes de 
la població.

I en este mateix sentit, anunciem que les ac-
cions que es van aprovar en els pressupos-
tos participatius de l’any passat ja estan a 
punt de començar. Així, s’invertiran 100.000 
euros en la millora de parcs i jardins, que serà 
la inversió més important en termes econò-
mics. Ja han començat les obres d’adequació 
de la carretera del Port, que tot i ser una pro-
posta també dels pressupostos participa-
tius, s’atendrà amb fons d’altres partides. I 
la resta d’actuacions tindran com a finalitat 
la millora del parc caní, que ja s’ha realitzat, 
i 20.000 euros que es destinaran a planta-
ció d’arbres en diferents zones verdes de la 
ciutat.

Des de la Regidoria volem agrair una vegada 
més a la ciutadania la confiança que han di-
positat en nosaltres per a crear i desenvolu-
par les ferramentes que ens van a permetre 
que la ciutadania siga una part fonamental 

La Ciutadania diu sí 
a la participació

de la presa de decisions en diferents àmbits 
de la gestió municipal. Nosaltres creiem en la 
participació ciutadana com la manera d’apo-
derar els ciutadans i ciutadanes i fer realitat 
tot allò que sempre han volgut per a la seua 
ciutat. Sense participació, sense donar pas i 
escoltar les preocupacions i les opinions de 
la gent, no es pot portar a terme una política 
que beneficie la majoria i que tinga com a eix 
vertebrador un govern per a les persones.

I això implica també posar en valor l’organis-
me municipal que aglutina tota la societat 
borrianenca, el Consell Social de la ciutat. 
Després d’estar uns anys sense reunir-se, 
hem aconseguit des de la Regidoria i amb 
la col·laboració i bona disposició de totes les 
associacions i col·lectius que en formen part, 
establir un calendari de reunions i uns pro-
grames de treball per a escoltar, de manera 
ordenada i dins d’un òrgan oficial, el que la 
ciutadania vol dir a l’Ajuntament sobre te-
mes tan importants com poden ser els pres-
supostos. I per això, passat l’estiu, les sis 
comissions de treball van a reunir-se de nou 
durant el mes d’octubre per acabar d’elabo-
rar les seues propostes per als pressupos-
tos de 2017 adreçades a tots els àmbits: 
comerç, indústria, cultura, educació, ocupa-
ció... D’esta manera, l’Equip de Govern que 
dirigeix l’Ajuntament tindrà una visió clara 
del que demana la ciutadania a través dels 
seus representants socials, en definitiva, el 

Consell Social oferirà una visió sobre la Bor-
riana del futur.

El treball del Cercle de Podem Borriana

Durant el mes de setembre hem continuat 
realitzant assemblees, tant a la seu com al 
carrer, en concret a la plaça Nou d’Octubre. 
També s’han posat en marxa nous canals 
de comunicació en les xarxes socials perquè 
tant les persones inscrites com les simpatit-
zants puguen estar al dia de les coses que 
fem i dels actes que portarem a terme. En 
concret, s’ha obert un canal en Telegram i 
s’ha actualitzat el web de Podem Borriana. 
I seguim actius en Facebook, Twitter i Insta-
gram

OPINIÓ

24 |  25



Menos 
pico y 

más pala
Hace ya dieciséis meses que tres partidos 
políticos decidieron firmar un pacto para 
rescatar a los vecinos de Burriana y repartir-
se la alcaldía. Un gobierno supuestamente 
comprometido con los ciudadanos que de-
bía poner fin al drama social del hambre, los 
desahucios y el paro.

Para lograrlo, recibían los ahorros que Bur-
riana había generado durante los años de 
austeridad impuestos por la crisis. Fondos y 
liquidez que en 2016 sumaron más de 2,2 
millones de euros que con esfuerzo lograron 
generar los ciudadanos.

Sin embargo, poco tardaron los tres parti-
dos en dar muestras reales de su cuál era su 
verdadero compromiso social. Viajes en taxi 
innecesarios, compras de futbolines marca-
dos por la polémica e inversiones dirigidas a 
atender caprichos, alejados de las obligacio-
nes y necesidades ciudadanas.

El paro sigue siendo una lacra en nuestra 
ciudad, con 2.998 familias pendientes de 
una oportunidad. Una opción laboral que 
no llega del consistorio que este 2016 ha 
reducido a cero su oferta laboral. Las únicas 
alternativas las llegadas del paro agrícola, fi-
nanciado por el INEM a través del Ministerio 
de Trabajo, así como las opciones de ocupa-
ción reforzadas por la oferta de cursos llega-
dos desde el Gobierno Provincial.

La emergencia social ha recibido este 2016 
una inversión que solo supera en 50.000 
euros a la de 2015. Y decimos solo, no por-
que en 2015 fuera escasa, sino porque es-
perábamos que quienes hicieron bandera del 
rescate social plasmaran su compromiso en 
esta cartera. Erramos. Las inversiones para 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 
se reducen a la ejecución de una carretera 
al Puerto que va a costar cerca de un millón 
de euros y cuya planificación dudamos que 
se haya hecho teniendo en cuenta las ne-
cesidades de nuestra ciudad. Hubiera sido 
necesario actuar en el subsuelo, renovando 
servicios y suministros, redes, alcantarilla-
do... Infraestructuras que quedarán enterra-
das obviando el problema de su caducidad. 
¿Hasta cuándo? Confiamos que tengan larga 
vida pero esconder los problemas bajo la al-
fombra no hace que estos desaparezcan.

En dieciséis meses se ha comprobado que 
esta coalición de intereses está más entre-
gada a darle al pico que a la pala. Hace más 

de un año, el Mercaplaya dejó de funcionar 
en nuestra ciudad con la promesa de regu-
larizar un servicio que pasados más de 12 
meses sigue sin fecha en el calendario.

Y mientras el comercio alza la voz contra la 
gestión del tripartito por su nulo apoyo a la 
promoción de los pequeños negocios, las fa-
milias también esperan que se haga realidad 
el pago de la subvención de Xarxa Llibres que 
despedido el curso lectivo 2014-15 hace ya 
más de 4 meses, siguen sin abonarse. En al-
gunos casos, porque esta pretendida medi-
da social ha servido al consistorio para hacer 
caja de quienes menos tenían, aquellos veci-
nos que ni siquiera podían hacer frente a sus 
obligaciones fiscales. Ha sido a ellos a los 
que el consistorio ha recurrido para inyectar 
una inesperada liquidez, en un nuevo ejem-
plo de rescate a las personas. Negar ayudas 
a quienes no pueden pagar sus obligaciones.

Y mientras los tributos suben. Ya lo hicie-
ron este 2016 con un incremento de la tasa 
de basuras que en 2017 amenaza con ser 
mayor. Una política fiscal que se aleja de las 
personas para garantizarse liquidez en las 
arcas. Y lo hace pese a que Burriana ha sido 
beneficiada con los fondos Feder adjudica-
dos a través de la Estrategia de Desarrollo 
Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI). Una 
subvención que libera 5 millones de euros 
de fondos municipales y que, en nuestra 
opinión, deberían priorizar el apartado social 
y de promoción económica, aquel que con 
tanto tesón y vehemencia reivindicaron en 

campaña los tres partidos políticos que go-
biernan la ciudad. Ahora tienen la oportuni-
dad de ejercer el rescate a las personas, de 
dejar de darles la espalda e ignorar sus ver-
daderas necesidades.

Deben convertirlo en su prioridad absoluta. 
Es una oportunidad única para hacerlo. Para 
traducir los mensajes a hechos. Para que la 
ciudadanía deje de pensar que está vivien-
do un engaño por parte de tres formaciones 
políticas que están abandonando a su suer-
te a Burriana. Porque el mañana se trabaja 
hoy, y porque no se puede dejar a su suerte 
el desarrollo de una ciudad que ha sido refe-
rente y modelo en inversión.

Por este motivo, aunque haya quienes 
consideren que no nos han de tratar como 
personas, rogamos que nos escuchen, por-
que cuando proponemos iniciativas o plan-
teamos proyectos lo hacemos pensando 
en nuestra ciudad. Por este motivo, no es 
justificable que hayan esperado más de 15 
meses a tomar en consideración la revisión 
del PGOU. No es de recibo que después de 
que el Consell les haya denegado una prór-
roga y concedido un mes para posicionarse, 
esperen a última hora y con urgencia a estu-
diar opciones para un proyecto tan básico y 
prioritario como es este.

Burriana no merece este castigo continuado 
a la que le están sometiendo. Trabajen. Há-
ganlo por su ciudad. Háganlo por sus veci-
nos.
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Cuando, tras la últimas elecciones mu-
nicipales, se engendró el llamado “Acord 
per Burriana”, hubo quien lo comparo con 
la llegada de un soplo de aire fresco que 
iba a salvar a las personas y a gestionar 
con transparencia.

Nuestro gozo en el más profundo de los 
pozos.

Ni las personas se han salvado, ni existe 
la transparencia.

En su lugar solo hay rencor, revanchismo, 
medias verdades...y mala educación.

Algunos órganos municipales se han con-
vertido en poco menos que en un cuadrilate-
ro, donde los miembros de la oposición son 
insultados repetidamente. La última, por el 
momento, motivó el abandono de la comi-
sión por parte de los miembros de la oposi-
ción ante los insultos del concejal Sr. Arnan-
dis, que dudo de la condición de “personas” 
de los mismos. Y eso que venían a salvarnos.

Se esta “gobernando”, si es que se puede 
llamar así, desde el rencor, desde la rabia, 
desde el revanchismo. Se está gobernando 
no para Burriana, que lo necesita, sino contra 
la oposición.

Ejemplos, muchos y dolorosos:

-  Las pasarelas de la playa, destrozadas por-
que no se retiraron cuando correspondía.

-  Xarxa Llibres, proyecto electoralista donde 
los haya, sin pagar el segundo plazo cuatro 
meses despues.

-  Mercado del Mar, retrasado una vez más 
pese a la eterna “inminencia de su apertu-
ra”

-  Carretera del Puerto, un pegote caro (Casi 
un millón de euros) y que no cuenta con la 
garantía de la aportación por parte de la 
Generalitat Valenciana de su 50%.

No hay mayor mentira que una media ver-
dad. Y es la explicación que se ha dado de los 
famosos cinco millones de euros de fondos 

europeos . De sus declaraciones se despren-
de que Europa ha dado graciosamente dicha 
cantidad a Burriana para que los gaste a su 
libre albedrío. Nada más lejos de la realidad. 
Nuestra ciudad tendrá que aportar la misma 
cantidad, y justificar lo invertido.

Pero vayamos un poco más allá. Ya está 
decidido el destino de esos DIEZ MILLONES 
DE EUROS (5 europeos y 5 municipales). 
¿A quien han consultado? ¿Donde está la 
participación ciudadana?. Montan un gran 
despliegue propagandístico para que la ciu-
dadanía decida el destino de 200.000 euros 
(el 0,8% del Presupuesto Municipal), pero 
deciden ellos solos el destino de 10.000.000 
de euros.

Vivir en Burriana es caro. Lo iban a rebajar. 
Iban a adecuar la presión fiscal a la capacidad 
económica de cada uno. A otorgar una renta 
básica ciudadana. A garantizar los servicios 
básicos. Protegerían al ciudadano frente a 
los desahucios.

En cambio el Ayuntamiento ha embargado 
más de quinientas cuentas, y permite que 
los usuarios de la zona ORA no puedan anu-
lar las sanciones en el momento (a pesar 
de la sentencia del Tribunal Supremo que 
impide dichas sanciones). ¿Es esto salvar al 
ciudadano?

Para cubrir el expediente crean comisiones 
participativas, pero no vinculantes y sin po-
der de decisión) y redactan un Código Ético 
y de Buen Gobierno que incumplen repeti-

damente y que contiene perlas 
como la prohibición a los ediles de 
acudir a las procesiones en repre-
sentación municipal o la de recibir 
regalos (las tarjetas Vip Institu-
cional que lucieron junto a sus 
parejas en el último festival se las 
debieron encontrar en la calle), a 
la vez que intentan justificar ac-
tuaciones memorables como el 
viajecito a Elche con taxi (más de 
400 euros de gasto).

Hablan de transparencia. ¿Cuanto ha costa-
do a las arcas municipales el último Arenal 
Sound? El Sr. Gual se llenó la boca con su 
“coste 0”. Apostamos a que ha sido bastante 
más de 0.

En una muestra más de revanchismo defi-
enden, cosa muy loable, a las victimas de la 
lucha por la democracia, a la vez que olvidan 
a las victimas de los paseos y parkas. Pero 
¿que se puede esperar de partidos que cali-
fican a Otegi como un hombre de paz, u otro 
cuyas juventudes ven al mismo Otegi como 
un ejemplo a seguir.?

Completemos el título ...NI ELLOS A MAS.

Pasemos a las PERLAS VENIDAS A MENOS

“Los vecinos podrán disfrutar de un vial 
(Carretera del Puerto) sin atascos” Vicent 
“desatascador” Granel. Si cree que reducir la 
anchura a 3,15 metros sin arcén va a evitar 
atascos, mal vamos.

“Acord per Burriana se reune para saber lo 
que no se ha cumplido” Cristopher “que la 
reunión sea en Burriana o iré en taxi” Del 
Moral. Si quieren que la reunión sea corta 
empiecen por lo que sí han cumplido y aca-
barán enseguida.

“Para realizar el parking solo hay que aplanar 
y refinar el firme y colocar luz y videovigilan-
cia” Bruno “salvador de personas, si yo digo 
que lo son” Arnandis. Si tan poco falta ¿a que 
espera?

Ni Burriana podía 
llegar a menos...



Nos presenta el señor concejal de 
transparencia, participación ciuda-
dana, regeneración democrática un 
“código del buen gobierno”, que como 
es costumbre en este grupo munici-
pal, no es más que otro copia-pega 
de otro, en este caso y más concre-
tamente del código del buen gobierno 
de la Generalitat, pero con un matiz y 
es que el sr. del Moral decide modificar 
por su cuenta el articulo referente a la 
representación pública de los conce-
jales, y con todo su atrevimiento dice 
textualmente.

“los concejales y concejalas de Burria-
na, asumen en el ejercicio de su cargo 
y en las acciones que se derivan del 
mismo la confesionalidad de la Admi-
nistración, no están obligados a parti-
cipar en actos religiosos y únicamente 
podrán participar a título individual en 
atención al derecho de la libertad reli-
giosa. Asimismo, en el ejercicio de su 
cargo, no podrán participar en la presi-
dencia de actos religiosos, excepto los 
casos en que por razones históricas 
consolidadas, dichos actos tengan un 
valor cultural que transcienden su ori-
gen religioso”.

Se le pregunta al sr. del Moral qué ac-
tos se considera que tienen un valor 
cultural, y contesta que cada cual debe 
decidirlo según el protocolo. Lo que es 
una auténtica contradicción, ya que 
precisamente el protocolo es eso, indi-
car cuando debes ir, en que lugar debes 
estar, y como debes ir, en fin, que este 
señor no sabe lo que es el protocolo y 
además no se atreve a decir que actos 
son o no son tradicionales.

Habría que explicarle al sr. del Moral, 
que todos los actos religiosos tienen 
un valor cultural y una tradición, y que 
NUNCA se ha obligado a nadie a acudir 
a ellos, que sencillamente se hace una 

invitación a toda la Corporación Muni-
cipal, no a titulo personal, sino como 
cargos públicos, y cada uno decide 
libremente si va o no va. Y repito LI-
BREMENTE, porque aquí no se coarta 
la libertad que es precisamente lo que 
quiere hacer él que como no le gusta 
no quiere que vaya nadie.

Por tanto, creo que una invitación a 
una procesión, es comparable a cu-
alquier invitación a otro acto cultural, 
¿porqué prohíbe usted solo los ac-
tos religiosos y no las inauguraciones 
a exposiciones o los actos falleros o 
cualquier otro que tiene carácter cul-
tural que se realice en nuestra ciudad?

Pero en este código, que quiere pro-
hibir que los concejales acudan como 
tal a actos que a usted no le gustan, 
se ha olvidado de lo más importante, 
y es un artículo en el que se prohíba la 
falta de respeto continua en el Salón 

de Plenos: - mire sr. del Moral, yo si-
ento verdadero respeto por ese salón, 
porque representa a los ciudadanos de 
Burriana, y me parece lamentable, las 
formas y los insultos que se producen 
en el mismo.

Creo de verdad que su código ético, 
debería incluir el respeto y la educa-
ción con el que los concejales deberían 
dirigirse entre ellos en el Pleno.

También debería incluir usted, en su 
código que la transparencia se extien-
de a los concejales de la oposición que 
usted considera que no son merece-
dores de ella y que con las comisiones 
y los plenos tienen suficiente.

Sr, de Moral, podría de verdad incluir 
muchas cosas para que el Gobierno 
Local funcionara de forma correcta y 
sin incultos, pero empezar con prohi-
biciones, solo deja su código de buen 
gobierno en el código de la vergüenza.

El código del buen (des)gobierno 
del “tripartito”

OPINIÓ
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El Pleno aprueba  inicialmente la modi-
ficación del artículo 4 del Reglamento 
de organización y funcionamiento de 
la Escuela Infantil Municipal y somete 
a información pública y audiencia a los 
interesados el expediente de modifica-
ción por el plazo de treinta días, a con-
tar desde el siguiente al de la publica-
ción de este acuerdo en el BOP.

Con relación al fondo del asunto, se 
producen las siguientes intervenciones: 
Sr. Gual (tres), Sra. Montagut (una), Sra. 
Aguilera (dos), y Sra. Sanchis (dos).

Sometido el asunto a la correspondien-
te votación, da el siguiente resultado: 
Votos a favor,  ONCE (6 de PSOE, 3 de 
Compromís, y 2 de Se Puede Burriana) 
Votos en contra, NINGUNO. Abstenci-
ones, NUEVE (5 de PP, 2 de CIBUR, y 
1 de Ciudadanos). Consecuentemen-
te se declara el asunto aprobado por 
mayoría.

El pleno desestima la solicitud formu-
lada en fecha 19 de abril de 2016 (RE 
5380) por D. Vicente-Manuel Esteller 
Robres, en representación de EXCLU-
SIVAS ESTELLER, SL, de resolución del 
Programa de Actuación Integrada para 
el desarrollo de la Unidad de Ejecución 
C-2.3 de forma pactada y por mutuo 
acuerdo, con devolución de las garan-
tías de promoción prestadas; toda vez 
que queda acreditado en el expediente 
la concurrencia de otra causa de reso-
lución que es imputable al contratista. 
Y  incoa el procedimiento de resolución 
contractual de la condición de agente 
urbanizador del Programa de Actuación 
Integrada para el desarrollo de la Uni-
dad de Ejecución C-2.3 a la mercantil 
EXCLUSIVAS ESTELLER, SL, motivado 
por la inactividad y consiguiente demo-
ra en el cumplimiento de sus obligacio-
nes contractuales, causa de resolución 
prevista en la estipulación octava del 
contrato para el despliegue y ejecución 
del Programa.

Con relación al fondo del asunto, no se 
producen intervenciones.

Sometido el asunto a la consideración 

de la Corporación, los veinte miembros 
presentes le prestan unánime aproba-
ción, y así lo hace constar la Alcaldía 
Presidencia.

El Pleno aprueba las bases que han de 
regir el procedimiento de selección para 
la constitución de una bolsa de trabajo 
de profesor/a de música, especialida-
des Oboe. 

Con relación al fondo del asunto, no se 
producen intervenciones.

Sometido el asunto a la consideración 
de la Corporación, los veinte miembros 
presentes le prestan unánime aproba-
ción, y así lo hace constar la Alcaldía 
Presidencia.

El Pleno da cuenta de los acuerdos 
adoptados por la JGL entr los días 
21/07/16 y el 18/08/16 ambos in-
cluidos. Sometido por la Presidencia el 
asunto a la consideración de la Corpo-
ración, los veintiún miembros presen-
tes del Ayuntamiento Pleno se dan por 
enterados de los acuerdos adoptados 
por la Junta de Gobierno Local. La cor-
poración queda enterada.

Se da cuenta de las resoluciones dicta-
das por la alcaldía presidencia obrantes 
en la secretaría municipal correspondi-
entes al mismo periodo. Sometido por 
la Presidencia el asunto a consideración 
de la Corporación, los veintiún miem-
bros presentes del Ayuntamiento Pleno 
se dan por enterados de las resolucio-
nes adoptadas por la Alcaldía-Presi-
dencia obrantes en la Secretaría Mu-
nicipal, correspondientes al período de 
18/07/2016 a  21/08/2016, ambos in-
clusive. La corporación queda enterada.

Per motius d’espai no es pot reproduir 
íntegrament el punt ‘Precs i preguntes’ 
dels Plens.

No obstant això, en burriana.es es po-
den consultar els ordres del dia, les ac-
tes íntegres i les gravacions de les ses-
sions plenàries:

burriana.es> Ajuntament > El Ple > Ac-
tes, ordres del dia i gravacions 

JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL 01-09-16
La Junta acuerda incoar a Dª Carolina 
Gomez Rubio, expediente para la res-
tauración de la legalidad urbanística, 
por la realización, sin previa licencia ni 
orden de ejecución, de los actos de edi-
ficación o uso del suelo consistentes en 
la reparación de fachada de edificio sito 
en c/ Gravina nº 13 de esta Ciudad.

La Junta acuerda ordenar a la comuni-
dad de propietarios de la plaza Rafael 
Martí de Viciana 1, para que proceda 
a realizar los siguientes trabajos: re-
visión y realización de los trabajos de 
mantenimiento de la fachada del in-
mueble, eliminando los elementos que 
presenten deficientes condiciones de 
seguridad, adherencia o fijación y co-
locación de vallas o marquesina de se-
guridad por parte de la comunidad de 
propietarios.

La Junta autoriza el Proyecto de Ejecu-
ción a MOURAD AMEZAL, así como la 
ejecución e inicio de las obras de ele-
vación de planta y redistribución inte-
rior  de vivienda sita en c/ Dels Arbrets 
num. 2 de esta localidad, conforme a 
Proyecto de Ejecución visado por el 
CTAC en fecha 28/07/16.

La JGL acuerda conceder a TO-
MAS MARZA, OSCAR con DNI nº 
52799012M, la licencia de obras so-
licitada para CONSTRUCCION DE VI-
VIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA en 
CR DUBLIN NUM. 3-F, Ref. Catastral 
0088818YK5108N0001TE, de esta 
localidad, según proyecto básico y de 
ejecución visado CTAC nº 2016/508-1, 
en fecha 22/06/16 y documentación 
complementaria presentada el 10 de 
agosto de 2016.

Conceder a la mercantil IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SAU, con 
CIF nº A-95075578, licencia para le-
galización de obras consistentes en 
la construcción de  vallado de parcela 
sita en Camí d’Onda núm. 90 de esta 
localidad.

Ple Ordinari  01-09-16
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DESPATX EXTRAOR-
DINARI PRIMER:
Sol·licitar una ajuda econòmica de 
60.655,35€ per a l’Escola Municipal de 
Dansa, dependent d’aquesta Corpora-
ció Local, segons convocatòria de RE-
SOLUCIÓ de 17 d’agost de 2016, de la 
Direcció General de Formació Professi-
onal i Ensenyaments de Règim Espe-
cial, de convocatòria de subvencions a 
escoles de dansa dependents de cor-
poracions locals o d’entitats privades 
sense ànim de lucre de la Comunitat 
Valenciana per a l’exercici 2016 pu-
blicada al Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana núm. 7855 de 22 d’agost de 
2016.

DESPATX EXTRAOR-
DINARI SEGON:
Sol·licitar una ajuda econòmica de 
227.032,59€ per a l’Escola Municipal 
de Música Pasqual Rubert, depen-
dent d’aquesta Corporació Local, se-
gons convocatòria de la RESOLUCIÓ 
de 17 d’agost de 2016, de la Direcció 
General de Formació Professional i 
Ensenyaments de Règim Especial, de 
convocatòria de subvencions a escoles 
de música i escoles de música i dansa 
dependents de corporacions locals o 
d’entitats privades sense ànim de lucre 
de la Comunitat Valenciana per a l’exer-
cici 2016 publicada al Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana núm. 7855 de 
22 d’agost de 2016.

JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL 07-09-16
La JGL acuerda aprobar el expediente 
para la contratación del SUMINISTRO 
Y MONTAJE DEL MOBILIARIO URBA-
NO PARA EL PARQUE PÚBLICO SI-
TUADO EN PLAZA SANTA BERTA DE 
BURRIANA, los pliegos de prescripci-
ones técnicas y el de clausulas admi-
nistrativas.

La Junta acuerda declarar desierto el 
procedimiento para adjudicar la con-
cesión administrativa de la explotación 
de las instalaciones del bar del Trinque-
te Municipal de Borriana, anunciado en 
el BOP de 13 de agosto de 2016, y en 

segunda instancia aprueba un nuevo 
expediente para la concesión adminis-
trativa y el pliego de clausulas adminis-
trativas particulares y técnicas.

La JGL incoa a D. BAUTISTA MOLINER 
GAYA, en calidad de titular catastral y 
a D. JOSE M. CALIZ RUIZ, en calidad de 
promotor, expediente para la restaura-
ción 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 el va-
llado de la parcela 69, polígono 20, en 
Senda Torre d’Onda del término muni-
cipal de esta Ciudad.

La Junta incoa a los interesados que 
seguidamente se relacionan, en calidad 
de titulares catastrales, expediente 
para la restauración de la legalidad ur-
banística vulnerada, por la realización, 
sin previa licencia ni orden de ejecu-
ción, de los actos de edificación o uso 
del suelo consistentes en la construc-
ción de solera de hormigón en unas 
dimensiones aproximadas de unos 150 
m2, conformación de cobertizo de unos 
20 m2 a base de estructura metálica y 
cubierta ligera, instalación de un mó-
dulo prefabricado de unos 10 m2 con 
otro cobertizo de plancha galvaniza-
da de unos 10 m2 y la conformación 
de una delimitación interior de unos 
25m2 mediante valla de piquetas y tela 
metálica, en parcelas 137-138 del polí-
gono 48 en Ctra. Melero de este térmi-
no municipal.

1.BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO S.A.
2.  CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PI-

EDAD DE MADRID
3. BANCO DE SANTANTER S.A.
4.  BANCO BILBAO VICAYA ARGENTA-

RIA S.A.
5. BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA S.A.
6. BANCO ATLANTICO S.A.
7.  FA TENEDORES DE ACCCIONES S.A.
8. BANCO DE SABADELL S.A.
Y además, conceder a los interesados 
un PLAZO DE AUDIENCIA DE UN MES, 
a contar desde el día siguiente hábil 
al de recepción del presente acuerdo, 
para que puedan formular cuantas ale-
gaciones estimen pertinentes en de-
fensa de sus derechos.ñ

La JGL incoa expediente sancionador a 
la mercantil SATINE INVERSIONES S.L., 

en calidad de promotor, por presunta 
infracción urbanística cometida al eje-
cutar obras sin previa licencia munici-
pal, consistentes en la construcción de 
una solera de hormigón en unos 50 m2 
y un habitáculo de unos 20 m², con cer-
ramientos ligeros de paneles metálicos 
en cubierta y laterales, y cerramiento 
acristalado en uno de los laterales, así 
como la conformación de umbráculo 
o porche ligero en la parte frontal del 
mismo, en parcela 24 del Polígono 8, 
Camí Santa Pau, en Suelo No Urbani-
zable RC-1 de este término municipal.

La Junta concede a Dª Mª AURELIA 
GRANELL VICENT, licencia de parcela-
ción para segregar de la parcela catas-
tral 328 del polígono 2, cuya superficie 
según título es de 58.412 m² y según 
medición es de 58.097 m², una super-
ficie de 25.796 m², quedando como 
resto una superficie de 32.301 metros 
cuadrados y aprueba la liquidación fis-
cal provisional por importe total de 60 
euros.

DESPACHO EXTRAOR-
DINARIO PRIMERO:
La JGL acuerda incoar a D. JUAN BTA. 
LLOPIS VENTURA, en calidad de titular 
catastral y a D. JOSE M. CALIZ RUIZ, en 
calidad de promotor, expediente para la 
restauración de la legalidad urbanísti-
ca, por la realización, sin previa licencia 
ni orden de ejecución, de los actos de 
edificación o uso del suelo consistentes 
en el vallado de la parcela 68, polígono 
20, en Senda Torre d’Onda del término 
municipal de esta Ciudad.

JGL 15-09-16:
La JGL ratifica el Decreto de Alcaldía de 
fecha 19/06/2015 por el  que se orde-
naba a la mercantil GONZÁLO PLÁSTI-
COS Y PAPELES SL, como propietaria 
del solar sito en AV DE L´ARGENT, 3, 
de Burriana, la ejecución de los traba-
jos de limpieza inmediata y vallado fijo 
y estable en fachadas lindantes con vía 
pública, concediendo para ello un nue-
vo plazo de un mes.

La Junta aprueba ordenar a la mercan-
til SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS 
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PROCEDENTES DE LA REESTRUCTU-
RACIÓN BANCARIA SA, propietaria del 
inmueble sito en  C/ BRUSELAS, 9 de 
Burriana, para que proceda en el pla-
zo de un mes a realizar los trabajos 
de limpieza inmediata del inmueble y 
posterior traslado de restos a vertedero 
(3640 m²).

La JGL acuerda proponer como medida 
de restauración de la legalidad urba-
nística vulnerada, la demolición de las 
obras de edificación realizadas sin licen-
cia en  Camí dels Xurros, parcela 172, 
polígono 33 del término municipal de 
esta ciudad.

La Junta desestima las alegaciones pre-
sentadas en fecha 24 de mayo de 2016 
por Dª SOLEDAD CARREGUI NOGUEI-
RA y D. ANTONIO ESCUDERO LOZANO, 
puesto que las mismas no desvirtúan 
los hechos que motivaron la incoación 
del  expediente de restauración de la 
legalidad urbanística ref. 5808/16, todo 
ello de conformidad con el informe emi-
tido por el Arquitecto municipal en fecha 
02/06/16 transcrito en la parte exposi-
tiva del presente acuerdo.

La Junta acuerda autorizar a Dª. Dolores 
Gil Traver , la división del local  de planta 
baja, sito en la calle Colón, número 21 en 
dos locales de 41,42 m2 y de 55,43 m², 
respectivamente.

La JGL concede a  JAVIER BRUN BALA-
GUER, licencia de obras para vallado 
y colocación puerta en POLIGONO 2 
PARCELA 245 de esta localidad, que se 
entiende otorgada salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio del de tercero, 
al amparo de lo dispuesto en el art. 219 
de la Ley 5/2014 de 25 de julio, de la 
Generalitat.

DESPACHO EXTRAOR-
DINARIO PRIMERO:
La JGL acuerda adherirse al acuerdo 
marco de Servicios Postales a licitar por 
la central de compras de la Diputación 
Provincial.

JGL 22-09-16:
La Junta autoriza la devolución del im-
porte de 956,76 euros, a favor de la em-

presa Can-Kabul, SL, depositado como 
garantía de la prestación del  servicio de 
recogida de animales de compañía en el 
término municipal de Borriana.

La JGL aprueba adjudicar la contratación 
del SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRI-
CA Y GAS NATURAL A LOS INMUEBLES 
E INSTALACIONES MUNICIPALES DE 
BORRIANA a la mercantil AUDAX ENER-
GÍA SA. Y autorizar y disponer el gasto 
de 91.666,66 € con cargo a la aplica-
ción presupuestaria 920.22100000 
“Electricidad servicios generales”, y de 
20.000 €, con cargo a las aplicaciones 
326.22102000 “Suministro combusti-
ble colegios públicos”  y 341.22103000 
“Suministro combustible edificios de-
portivos” del presupuesto de 2016.

La JGL acuerda aprobar el proyecto-me-
moria de “Mejoras medioambientales 
en gestión de residuos para el munici-
pio de Burriana” redactado en fecha 1 
de septiembre de 2016 por el ingeniero 
de caminos municipal, en el contexto del 
concurso convocado por RECIPLASA, 
con un presupuesto de 20.000 € (IVA 
incluido).

La JGL incoa a D. Manuel Capdevila Do-
mingo, expediente para la restauración 
de la legalidad urbanística vulnerada, 
por la realización, sin previa licencia ni 
orden de ejecución, de los actos de edi-
ficación o uso del suelo consistentes en 
la construcción de vivienda con porche 
y acondicionamiento de pista deportiva 
en  parcela 158 del polígono 43.

La Junta declara restablecida la legalidad 
urbanística infringida con la ejecución de 
los actos de edificación o uso del suelo 
ejecutados sin licencia, consistentes en 
la construcción de un vallado -que exce-
de de las dimensiones de fábrica ciega 
autorizables-, así como en la construc-
ción de una piscina en inmueble sito en 
polígono 8, parcela 262 Camí La Cosa nº 
34 de este término municipal y  procede 
archivar el presente expediente.

La JGL procede al archivo de los expedi-
entes incoados a: EDIFICIO PROVENZA 
SL, a ALMELA VICENT, a JOAQUIN y a 
FUSTER MOLINER, MERCEDES, como 
propietario del inmueble situado en C/ 
FEDERICO GARCIA MOLINER, 27 de 
BURRIANA, el expdiente incoado a SO-

CIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PRO-
CEDENTES DE LA REESTRUCTURACION 
BANCARIA SA, como propietario del in-
mueble situado en C/ BRUSELAS,7 de 
BURRIANA y el expdiente incoado a SA-
BADELL REAL ESTATEDEVELOPMENT 
SL, como propietario del inmueble situ-
ado en C/ ROBERTO ROSELLO GASCH, 
14 de BURRIANA al encontrarse los 
mismos en debidas condiciones de se-
guridad, salubridad y ornato público, de 
conformidad con el informe emitido por 
el Arquitecto Técnico Municipal obrante 
en el expediente.

La Junta acuerda conceder licencia am-
biental municipal a Gufresco, S.L., para 
la INSTALACIÓN de una actividad  dedi-
cada a “ampliación de industria de pro-
cesado de fruta IV gama y fabricación de 
zumo fresco” a ubicar en C/ Zinc nº. 18, 
20 y 22 y C/ Hidrógeno nº. 1 y 3 (cinco 
naves colindantes).

La JGL concede a la mercantil BOI PE-
DROS INVERSIONES S.L, la licencia soli-
citada para obras consistentes en DER-
RIBO DEL CONJUNTO DE ANTIGUAS 
EDIFICACIONES SITAS EN CAMÍ FONDO 
Nº 45 (Antiguas instalaciones Alundum), 
de esta localidad.

La Junta da cuenta de  LAS DECLARACIO-
NES RESPONSABLES DE EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS: 9637/2016, 9757/2016, 
10778/2016, 10785/2016, 
10786/2016, 10787/2016, 
10788/2016, 10790/2016, 
10792/2016, 10793/2016, 
10794/2016, 10795/2016, 
10796/2016, 10797/2016, 
10974/2016, 10976/2016, 
10977/2016 Y 10978/2016.

DESPACHO EXTRAOR-
DINARIO PRIMERO:

La JGL  clasifica, por orden decrecien-
te, las proposiciones presentadas, de 
acuerdo con la propuesta de la Mesa de 
Contratación y el informe emitido por el 
ingeniero de caminos municipal de 15 
de septiembre de 2016 y requiere la do-
cumentación pertinente a la mercantil 
BECSA, SA,  como licitador que ha pre-
sentado la plica mejor valorada.



ELS MEMBRES DE PROTECCIÓ 
CIVIL DE BORRIANA JA 
COMPTEN AMB UN RENOVAT 
VEHICLE OFICIAL PER 
MILLORAR ELS SEUS SERVEIS 

L a plaça Major de Borriana ha estat el lloc triat per donar a conèixer el pri-
mer vehicle oficial personalitzat amb el qual a partir d’ara comptaran els 
membres de la unitat de Protecció Civil de la ciutat en la seva labor diària. 

En la presentació del nou vehicle han estat presents el regidor de Seguretat de 
l’Ajuntament, Javier Gual, a més de l’Intendent Cap de la Policia Local, Francisco 
Javier Catalán, i fins a quatre dels membres de l’organigrama local de Protecció 
Civil, que s’han mostrat “molt satisfets amb el treball realitzat en un vehicle 
que ara sentim com a molt més nostre, ja que ens identifica gràcies als treballs 
de pintura i xapa realitzats, i que ens permetrà disposar les vint-i-quatre hores 
d’un recurs que fins ara era més limitat”. 
 
Per la seva banda, el màxim responsable de l’àrea de seguretat municipal, 
Javier Gual, ha volgut explicar que “el treball que realitzen en matèria de 
prevenció, seguretat o atenció directa els membres de Protecció Civil de 
Borriana, disposa a partir d’avui d’una eina més per realitzar la seva més 
que impagable labor”. Gual ha explicat a més, que “el que s’ha fet és destinar 
de forma definitiva un dels vehicles del departament de Via Pública que 
ocasionalment era cedit a Protecció Civil, i en el qual s’han realitzat treballs 
sobretot de recanvi de peces, pintura exterior i millora de les prestacions 
amb les quals comptava fins ara”. 

 
Fins al moment, la furgoneta pertanyia a l’Escola Taller, i encara que en 
ocasions s’utilitzava per part dels membres de Protecció Civil, no existia un 
vehicle oficial amb del qual pogueren disposar les vint-i-quatre hores del dia. 
Així, el treball entre l’àrea de Via Pública i de Seguretat de l’Ajuntament, han 
fet possible que els voluntàries i voluntaris de Protecció Civil puguen treballar 
a partir d’ara amb el seu propi vehicle en el qual es pot vore a la perfecció 
tant el logo com el nom de l’organisme de protecció i seguretat a Borriana.

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



ADI Servei municipal d’atenció al 
Desenvolupament Infantil de 0 a 3 anys

QUÈ ÉS L’ADI?
És un servei psicopedagògic municipal d’atenció a la infància de l’Ajuntament de Borriana.

La nostra intervenció es dirigeix a tots els xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys, a les seues famílies i al seu 
entorn. Es tracta d’un Servei d’Atenció Primaria de caràcter comunitari.

PRESTACIONS

Atenció professional a xiquets menuts i les seues famílies:  

Atenem consultes relacionades amb l’aprenentatge, l’adquisició d’hàbits, el comportament, el llenguatge... 
i tots aquells temes de caràcter psicopedagògic i educatiu que solen ser d’interés per a famílies amb 

xiquets menuts. Una intervenció professional a temps pot ser suficient per a prevenir possibles dificultats 
posteriors.

AVALUACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT INFANTIL:

Realitzem estudis del desenvolupament a fi d’efectuar valoracions diagnòstiques que permeten atendre 
xiquets que presenten alguna classe d’alteració, desajust o que presenten factors de risc biològic o social. 

La intervenció primerenca afavoreix una millor evolució del xiquet .

ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA: 

Atenem individualment les famílies que ho sol·liciten i proporcionem un acompanyament i intervenció 
professional durant tot el període comprés entre el naixement i els tres anys.

ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS EDUCATIVES DE CARÀCTER PREVENTIU: 

Organitzem activitats adreçades a famílies i professionals de l’entorn dels xiquets menuts: xarrades, 
conferències, tertúlies educatives, tallers... Jornades, cursos, trobades...

En definitiva, treballem per oferir, a familiars i professionals de l’entorn dels xiquets menuts, recursos 
psicopedagògics que els ajuden a millorar l’àmbit dels infants. 

L’ADI està format per Ana Vicent, psicòloga, i Lina Puig, pedagoga. Totes dues, especialistes en atenció primerenca.

Cita prèvia: 964 033 208 / 630 717 097 (de 9 a 14 hores)
adi.burriana.es
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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

•  Santiago Rubio Esteban i Rosa Pilar 
Hernández Bonet

•  Antonio Osca Sorrolla i Anabel Ruiz 
Melguizo

•  Eliseo Silvestre Collado i Natalia Cortés 
Tarazón

•  Ángel Del Olmo sales i Vanesa Escribano 
cabezuelo

•  Jesús Trabado Rodríguez i Isabela Jorge 
Sales

•  Javeier Torres Serrano i Verónica Caudet 
Pinedo

•  Diego Marín Baquero i Laura Fortanet 
Navarro

•  Roberto Rodríguez Rodríguez i Sandra 
Sanchís Torres

•  Miguel Ángel Ros Palanca i María José 
Ferrandis López

•  David Ferré Miralles i Gema Fontanet Grau
•  Israel Manrique Fernández i María Luna 

Sánchez Cabezas
•  Javier Sabariz Cancio i Inmaculada Sorlí 

Meseguer
•  José Vicente Gil Agut i Bibiana Balaguer 

Ballester
•  Abel Rubert Moner i Beatriz Juan Guardino
•  José Luís Barreda Rodríguez i Verónica 

Catalán Ibáñez
•  José Juan Pitarc Balaguer i Rut Rosell Baeza
•  José Barres Benagues i Minerva Seglar 

Cano
•  Cristian Guillamón Alcaide i Noelia Molina 

Vidal
•  Juan Manuel Pitarch Carbonell i Silvia 

Chordà Palomero
•  Nicolás Jiménez Díaz i Tania Reyes Sainz 

Isach
•  Rafael Torres Suazo i Juliana Campo 

Sánchez
•  Abel Torà Romeu i Ainoha Carrasco Parra
•  Héctor Torralba Zaragozá i Mónica Gómez 

Tichell

  Daniel Collado García

•  Juan Frías García

•  Laura Juan García

•  Rofan El Harhari Annour

•  Cristian Murga Martínez

•  Blanca Laborne Monraval

•  Yasser El Yabrahmi

•  Enric Enoma Asiriuwa Romero

•  Júlia Fonés García

•  Sara Casas Ortiz

•  Luca Sanchis Beldiman

•  Aleix Bodí Martínez

•  Quim Bodí Martínez

•  Pablo Conde Gascó

•  David Collado Ferrer

•  Juan Maria Ureña Mingarro

•  Miguel Sánchez Leonardo

•  Amira Fakhri

•  Cedric Toledo Caparrós

•  Claudia Martínez Calzón

•  Sofía Alicia Mihali-Pavel

•  Maria gómez Poles

•  Carlos Soler Arroyo

•  Adreu Huguet Ninot

•  Sofía Bayo Penalba

•  JOSE VERGARA ORTEGA .......................70
•  JOSE CARLOS PIQUER PALOMARES   61
•  PETRA HERRANZ SANZ ....................   93
•  PEDRO GALERA LOPEZ ......................  57
•  MIGUEL HIDALGO SOTOMAYOR ........85
•  CARMEN BELTRAN GARCIA ...............83
•  PEDRO GALAN BERMEJO ..................93
•  SANTIAGO VENTURA MONFORT .....   54
•  FRANCISCO TORMO LLOPIS ..............81
•  PEDRO VILLANUEVA VILLANUEVA ...  67
•  JUAN LUIS ISACH GARI ......................47
•  VICENTE DOMINGUEZ PIÑERO .........52
•  BAUTISTA ESTEVE CLAUS .................  91
•  ANTONIO ROMERO CAÑADAS ..........87

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

AGENDA
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