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I a més, t'expliquem perquè la ciutat és referent en polítiques 
educatives i en foment de les empreses locals

Borriana
acull l'Arenal Sound

més multitudinari, segur i amb
la millor mobilitat de la història
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La direcció de l'Arenal Sound, l'Ajun-
tament de Borriana i l'Agència Va-
lenciana de Turisme han realitzat 

una valoració “tremendament positiva de 
l'evolució del festival” celebrada durant 
la primera setmana d'agost a la capital 
de la Plana Baixa. Ha sigut l'alcaldessa de 
Borriana, Maria Josep Safont, qui ha des-
tacat que “és una satisfacció comprovar 
com any rere any l'evolució del festival 
Arenal Sound i tota la gestió que d'ell 
se'n deriva millora de forma substanci-
al, i si a això li sumem que com en cada 
edició Borriana s'ha mostrat com una 
ciutat acollidora amb un esdeveniment 
d'aquestes grans característiques, la va-
loració és més que positiva”. Safont ha 
volgut afegir que “tant a nivell de mobi-
litat com de seguretat la millora ha sigut 
substancial, ja que, per exemple, la nova 
avinguda del Port ha servit per canalitzar 
i millorar l'accés a peu o amb bicicleta a la 
zona del festival, mentre que a nivell de 
seguretat s'han solucionat de forma ex-
cel·lent les situacions que es produeixen 
en un festival com a aquest”. Així, Safont 
ha conclòs que “per tot açò cal agrair als 
veïns i veïnes de Borriana per acollir i en-
tendre les molèsties que es deriven d'un 
festival que també han pogut gaudir; als 
i les sounders pel seu comportament, en 
general, educat i respectuós; a la Policia 
Adscrita de la Generalitat, a la Guàrdia 
Civil, al Consorci Provincial de Bombers i 
Protecció Civil, a l'Agència Valenciana de 
Seguretat i a la de Turisme, al personal 
Sanitari, als voluntaris de Protecció Civil i 
als treballadors de serveis com el de Via 
Pública i especialment a la Policia Local 

per la gestió realitzada durant tota la set-
mana de festival”. Per la seua banda, el 
representant de l'Agència Valenciana de 
Turisme, Daniel Arnal, ha volgut “agrair a 
tota la gent, cossos de seguretat i em-
presa organitzadora pel treball realitzat 
que ha fet que no tinguem pràcticament 
incidències destacables durant tot el fes-
tival, i que a nivell turístic estiguem acon-
seguint portar fins a Borriana un turisme 
potencial que en un futur es convertirà 
en els visitants assidus a la nostra terra”.

I finalment, el director del festival, David 
Sánchez, s'ha mostrat “molt satisfet, pri-
mer, per la gran coordinació que hi ha ha-
gut entre les forces de seguretat a l'hora 
de controlar i gestionar el festival, ja que 
en esdeveniments en els quals a voltes 
multipliquem la població de la ciutat en 
la qual se celebra el festival, fa falta una 
gestió com la qual s'ha dut a terme”. A 
més, també ha volgut agrair “als i les 
sounders que una vegada més han con-
fiat en nosaltres, arribant des de fins a 
30 països diferents i alcançant les xifres 
d'assistència que des de fa cinc anys 
repetim en l'Arenal Sound”. I finalment, 
Sánchez ha remarcat que “la mobilitat 
ha sigut un dels punts destacats ja que 
prop de 15.000 persones han arribat al 
festival gràcies als serveis d'autobús, la 
qual cosa ha millorat i facilitat l'accés a la 
zona del port”. I també a nivell tècnic ha 
destacat que “la distribució de les mesu-
res acústiques ha fet possible que sem-
pre hàgem estat per sota dels decibels 
marcats per llei”. 

BORRIANA ES MOSTRA COM 
UNA “CIUTAT ACOLLIDORA” 
I DESTACA PEL DISPOSITIU 
DE MOBILITAT I SEGURETAT 
DURANT L'ARENAL SOUND

L'alcaldessa, Maria Josep Safont, agraeix a “totes les parts 
implicades en el control i serveis durant la celebració del festival,

als veïns i veïnes de Borriana per la seua actitud i als sounders
pel seu comportament”

 



LES QUEIXES PER SOROLL PROCEDENT 
DE L'ARENAL SOUND DESAPAREIXEN PER 

COMPLET EN LA VUITENA EDICIÓ
DEL FESTIVAL

E ls responsables municipals de 
Seguretat i Policia Local, el re-
gidor Javier Gual, i l'Intendent 

en Cap de la Policia Local, Francisco J. 
Català, han fet públics les principals 
dades que es desprenen de l'Informe 
de Resultats després de la celebració 
de l'Arenal Sound. Tal com ha comen-
çat manifestat el màxim responsable 
municipal d'ambdues àrees, Javier 
Gual, “estem molt contents amb els 
resultats obtinguts després de l'anà-
lisi realitzada de forma molt ràpida i 
exhaustiva per part de la Policia Local 
en referència al període que va des 
de les 00:00 hores del dia 31 de ju-
liol fins a les 23:59 del dilluns 7 del 
mateix mes, ja que el salt qualitatiu 
en matèria de Seguretat, Prevenció, 
Mobilitat o Gestió del Tràfic queda 

patent en la gran majoria de les da-
des reflectides en l'informe”. Gual ha 
començat repassant les dades gene-
rals quant a atencions telefòniques 
realitzades en la Sala de Comunica-
cions, que “han augmentat fins a en 
un deu per cent però per a les quals 
s'han hagut de realitzar menys inter-
vencions que l'any anterior, la qual 
cosa parla molt bé de la major càr-
rega de treball en l'atenció telefònica 
i, alhora, posa de manifest que les 
labors de prevenció i control prèvi-
es al festival han funcionat de forma 
excel·lent ja que les actuacions poli-
cials han passat de 437 en l'edició de 
2016 a 421 enguany”.

En el detall dels principals indicadors 
sobre l'afecció del festival a la vida 

quotidiana dels i les borrianenques, 
hi ha una dada que “és el reflex de les 
millores en les mesures correctores 
contra el soroll que provoca el fes-
tival, ja que si el passat any van ser 
fins a deu les queixes formals per ex-
cés de soroll, enguany no hem tingut 
ni una sola trucada ni queixa sobre 
aquest tema”. Gual també ha volgut 
remarcar “l'excel·lent funcionament 
del dispositiu de tràfic dissenyat i 
dut a terme per la Policia Local junta-
ment amb la col·laboració de Policia 
Autonòmica, la qual cosa sumat a la 
creixent utilització d'autobusos com 
a mitjà per a arribar o anar-se'n del 
festival ha fet que els problemes de 
circulació i d'accessos a la zona del 
festival hagen sigut pràcticament in-
existents”.
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EL NOU CEIP CARDENAL TARANCÓN
JA ESTÀ LLEST PER A REBRE A L'ALUMNAT 
EL PRÒXIM MES DE SETEMBRE

Després de quasi deu anys d'espe-
ra, el nou CEIP Cardenal Taran-
cón ja està  llest per a rebre als 

i les alumnes quan s'inicie el nou curs. 
S'acaba així amb «una situació lamen-
table com ha sigut que fins a tres cicles 
complets d'alumnes hagen viscut tot el 
procés d'escolarització en barracons, 
per la qual cosa la visita d'avui suposa 
una alegria enorme en veure que per 
fi eixos barracons desapareixeran dels 
centres escolars de Borriana» com ha 
explicat l'alcaldessa i regidora d'Educa-
ció, Maria Josep Safont. I ha sigut pos-
sible gràcies a la inversió de quasi qua-
tre milions d'euros que la Conselleria 
d'Educació ha invertit en un projecte 
que «era tremendament necessari i 
demandat per alumnat, professorat, 
mares i pares i que avui podem veure 
que a més, suposa un salt de qualitat 
molt important quant a les modernes 
instal·lacions que s'han alçat fins i tot 
en menys temps del que estava esti-
pulat en un principi», com ha recordat la 
la cap de servei de la Direcció territorial 
d'Educació, María José Palmer, qui tam-
bé ha volgut estar present en la visita 
al centre. Fins al centre s'ha desplaçat 
una nodrida representació municipal, 
acompanyada pels equips directius dels 
diferents centres d'educació de la ciutat 
i part del professorat que d'aquí a una 

mica més d'un mes estrenarà les noves 
instal·lacions, sobre les quals la matei-
xa directora del centre, Eva Moros , ha 
comentat que “estem molt contentes 
pel que hem vist avui ací, ja que ara fa 
just deu anys que realitzem les prime-
res gestions per a tenir el nou col·legi, i 
després de tant temps, ja era hora de 
tenir-ho, ja que era més que una neces-
sitat per a la comunitat educativa». Re-
presentants municipals i docents han 
sigut acompanyats pels membres de 
l'empresa Edifesa, a la qual la mateixa 
Palmer ha volgut “agrair la rapidesa en 
la construcció que fins i tot s'ha avançat 
als terminis previstos inicialment”. Des-
prés de passar per la zona i aules d'in-
fantil on fins i tot ja s'ha instal·lat bona 

part del mobiliari, la corporació i els re-
presentants docents han pogut visitar 
la zona destinada a l'educació física, 
els grans i diferents espais destinats a 
l'esbarjo en forma de patis, i finalment, 
la zona de menjador a través de la qual 
han accedit a l'aulari que es destinarà a 
infantil i que ha sorprès pel seu colorit, 
distribució i diferents zones. La mateixa 
alcaldessa i regidora d'Educació, Maria 
Josep Safont ha manifestat al final de la 
visita que “eixe futur del que parlàvem 
ja està ací, i després d'aquesta visita al 
costat dels i les docents de Borriana ha 
servit per a comprovar tant els esfor-
ços de la Conselleria com de l'empresa 
adjudicatària perquè el col·legi estiga ja 
pràcticament acabat”, al que ha afegit 
que “la valoració és més que positiva, 
ja que hem pogut veure com els grans 
espais, la il·luminació natural de les ins-
tal·lacions o el gran colorit amb el qual 
s'han realitzat els acabats ens mostren 
un nou centre modern i que ha agradat 
molt a totes les parts implicades que 
avui hem estat ací”. Així, es podrà gau-
dir de més de 12.000 metres quadrats 
de centre, amb un total de tres edificis, 
el d'infantil i el de primària, connectats 
per un altre central que albergarà la 
gran cuina i el menjador. En total, sis 
unitats d'infantil amb fins a tres espais 
diferenciats entre aules, zones de joc i 
banys, i altres dotze aules de primària 
amb dues zones d'usos múltiples. 

 

EDUCACIÓ



EL PRESIDENT PUIG VISITA BORRIANA I DESTACA 
«LA IMPORTÀNCIA DE LA 

INTERNACIONALITZACIÓ DE LES EMPRESES 
AGROALIMENTÀRIES VALENCIANES»

Juntament amb una representació de l'equip de govern municipal,
coneix de primera mà el funcionament de la planta de Frescamar Alimentación

situada en la ciutat de Borriana

E l Molt Honorable President de 
la Generalitat Valenciana, Ximo 
Puig, ha visitat la ciutat de Bor-

riana per a conèixer de primera mà, 
juntament amb la representació mu-
nicipal, una de les empreses capda-
vanteres de la ciutat com és la situada 
en la zona nord-est del terme munici-
pal, Frescamar Alimentació. Allí, Puig 
ha destacat que «és realment impor-
tant el treball de internacionalització 
que realitzen les empreses valencianes 
del sector agroalimentari, i avui estem 
davant un bon exemple, ja que són la 
garantia de la fortalesa d'aquest sector 
a la Comunitat Valenciana».

Puig ha realitzat aquestes declaraci-
ons durant la seua visita a Borriana a 
les empreses d'aqüicultura del grup 
Andromeda Ibèrica Piscimar i Fresca-
mar, de les quals ha destacat la seua 
“capacitat innovadora i la seua contri-
bució a la creació de llocs de treball”.

El cap del Consell ha subratllat que 
“l'aplicació de la tecnologia, que per-
met augmentar la competitivitat, ha 
servit com a palanca de progrés per a 
superar les dificultats de la crisi”. Des-
prés de conèixer de primera mà tant 
el procés de creixement dels alevins 
de la planta, i més tard els treballs 
de processament, el President ha 
assenyalat “com n'és de positiu que 

una empresa destacada en el sector 
aqüícola tinga tots els seus centres 
de producció en el territori valencià, 
ja que la indústria de les piscifactories 
està reforçant amb la seua vitalitat la 
producció agroalimentària valenciana, 
que empra a un 14% de la població”.

Al costat del màxim representant del 
Consell, també han volgut estar pre-
sents en la visita varis dels regidors de 
l'Ajuntament de Borriana, i l'alcaldes-
sa Maria Josep Safont que s'ha mos-
trat “satisfeta de vore com a nivell 
d'empreses del sector agroalimenta-
ri, Borriana també és una referència, 
i per això és molt important que des 
de les institucions públiques seguim 
com hem fet fins ara, col·laborant i 
treballant de forma conjunta perquè 
eixe procés d'internacionalització dels 
mercats seguisca creixent i aporte be-
neficis tant a nivell laboral com a eco-
nòmic per a la nostra terra”.
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QUARANTA COMERÇOS LOCALS OFERIXEN
ELS SEUS PRODUCTES EN UNA EXITOSA

II MEDITERRÀNIA POP UP MARKET 

Tal com explica el concepte Pop 
Up Market, prop de quaranta co-
merços i tendes de Borriana han 

traslladat les principals novetats en 
moda, decoració, sabateria i tot tipus 
d'articles que durant tot un cap de set-
mana han fet passar i adquirir a cen-
tenars de persones que s'han acostat 
fins a la platja de l'Arenal. La regidora 
de Comerç de l'Ajuntament de Borria-
na, Maria Romero, encapçalava al cos-
tat de l'alcaldessa de Borriana, Maria 
Josep Safont, la representació ofici-
al que es va desplaçar fins a la zona 
de l'Arenal per a participar de l'acte 
d'inauguració del II Mediterrània Pop 
Up Market. Com ja es va explicar du-
rant la presentació de l'esdeveniment, 
tant la Federació de Comerç de Bor-
riana com la mateixa regidoria, «hem 
volgut programar una jornada més que 
el passat any, vist que va haver-hi tan-
ta presència de públic que vam creu-
re convenient obrir ja el divendres i 
mantenir els horaris d'obertura durant 

el dissabte i el diumenge i oferir més 
possibilitats a les persones que deci-
disquen visitar-nos». Per segon any 
consecutiu, el lloc privilegiat que s'ha 
escollit per a la celebració de la Me-
diterrània Pop Up Market ha sigut la 
zona ocupada per l'antic càmping de 
l'Arenal, ja que com han explicat des 
de l'organització «tant la possibilitat 
d'aprofitar les ombres dels arbres, 
com les facilitats oferides pel consis-
tori a l'hora d'habilitar i poder dispo-
sar de possibilitats com la de la llum 
o l'aigua han fet que no hi haja un lloc 
millor». Així, tot el pública assistent 
durant les tres jornades de celebració 
ha pogut gaudir de les peculiaritats i 

oferta especial del Mediterrània Pop 
Up Market. D'una banda, s'ha millorat i 
encara suposa un millor acolliment per 
al públic, la decoració i tematització de 
l'ambient de la fira, que enguany ha 
triat els motius tropicals i selvàtics,a 
més de la decoració floral per aconse-
guir un autèntic ambient mediterrani 
i refrescant. Com concloïa la regidora 
de l'àrea, Maria Romero, «ni tan sols 
l'amenaça de pluja que hem tingut ha 
fet que el públic es tire arrere, ja que 
durant tot el cap de setmana l'assis-
tència i les vendes ha estat realmento 
bones, així que queda clar que la Medi-
terrània Pop Up Market s'ha convertit 
en només dues edicions en un referent 
comercial a la nostra ciutatt». Tastos 
gastronòmics, tallers per a xiquets i xi-
quetes, actuacions musicals o les dife-
rents zones temàtiques de la fira, com 
la chill-out per al descans i l'escolta 
de música, o la de show-cooking han 
tornat a complir amb les expectatives 
dels i les assistents. 

 

COMERÇ



L'Ajuntament de Borriana compta-
rà amb sis noves persones joves 
que iniciaran els seus contractes 

de treball després de la baremació, 
confirmació i signatura que han rubri-
cat que els permetrà reforçar diferents 
departaments municipals durant els 
pròxims set mesos. Així ho ha fet sa-
ber la regidora d'Ocupació i Promoció 
Econòmica, Maria Romero, qui ha ex-
plicat que «és a través dels programes 
EMCUJU i EMPUJU englobats dins del 
projecte Avalem Joves de la Generalitat 
Valenciana que s'ha pogut contractar a 
aquestes sis persones a jornada com-
pleta i durant els pròxims set mesos». 
En el detall del pressupost que servirà 
per a pagar la contractació de set jo-
ves «el consistori destinarà un total de 
60.000 euros per a la contractació tant 
de personal qualificat com no qualificat, 

SIS JOVES TREBALLARAN ALS SERVEIS 
MUNICIPALS DE BORRIANA  A TRAVÉS DELS 

PROGRAMES EMCUJU I EMPUJU

depenent de les labors i departaments 
en els quals realitzen la seua activitat 
laboral, mentre que s'ha rebut una sub-
venció total per part de la Generalitat 
de més de 63.000 euros, la qual cosa 
suposa una gran notícia tant a nivell de 
creació d'ocupació a través de la insti-
tució municipal, i alhora, esperem que 
servisca per a millorar les prestacions 
dels diferents serveis públics per als 
quals treballaran». Així, s'incorpora 
una persona per a com a Tècnica Ad-
ministrativa que treballarà al costat 
de l'AEDL, una altra com a Educadora 
Social que desenvoluparà la seua labor 
en l'Equip de Valoració i Intervenció en 
Menors i una tercera com a Tècnica de 
Turisme que ho farà en la TouristInfo, 
totes elles dins del programa EMPUJU 
per a persones tant qualificades com 
no qualificades. Mentre que dins del 

La durada de la contractació serà de set mesos a jornada completa i es reforçaran
els departaments d'informàtica, comunicació, serveis socials o turisme

programa EMCUJU, exclusiu per a per-
sones amb qualificació, s'incorporarà 
una persona al departament d'Infor-
màtica, una altra per al de Comunicació 
i una tercera com a Tècnica d'Integració 
Social que treballarà en el SEAFI. Així, 
i tal com ha conclòs la regidora d'Ocu-
pació i Promoció Econòmica, Maria 
Romero, “és una gran notícia poder fer 
oficials les contractacions i que durant 
aquesta mateixa setmana cadascuna 
d'aquestes persones puga començar 
a desenvolupar el seu treball. A més, 
creiem que s'ha fet un gran treball des 
del departament municipal encarregat 
de tota la tramitació perquè el nombre 
de persones contractades fóra el mà-
xim, perquè els contractes tingueren 
les característiques dignes de treball i 
no haver de contractar amb baixos sous 
o amb mitges jornades”.
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E l Port de Borriana, i més en 
concret, la zona de Marina 
Burriananova ha sigut, nova-

ment, el lloc triat per la Junta Local 
Fallera per a la presentació oficial 
de les noves Reines Falleres, Judit 

Pesudo i Ana Giménez, i les seues 
respectives Corts d'Honor. Com ja 
és tradició en la ciutat, la regidora 
de Festes i Presidenta de la JLF, Llu-
ïsa Monferrer ha presidit un acte en 
el qual les protagonistes han posat 
individualment primer, i al costat de 
les seues Corts més tard, davant les 
càmeres dels reporters gràfics. Tal 

com ha explicat Monferrer, «es trac-
ta d'un dels actes més importants 
per a les Reines Falleres del pròxim 
any, ja que després de la confirmació 
de la seua elecció el passat tres de 
juny, l'acte públic per a la premsa su-
posa la presentació oficial al conjunt 
de la societat».

Després de les fotografies grupals 
junt a les Corts d'Honor inicialment, 
i també amb les Dames de la Ciutat, 
les màximes representants falle-
res del pròxim any a Borriana, Judit 
Pesudo i Ana Giménez han posat 
al costat de la responsable de la 
JLF, Lluïsa Monferrer, en el que s'ha 
convertit en el primer acte públic de 
presentació després de l'elecció ce-
lebrada a inicis de juny.

Segons s'ha explicat de la mateixa 
Junta Local Fallera, “seguim amb 

el desenvolupament dels diferents 
actes de presentació de les noves 
Corts d'Honor i Dames de la Ciutat, 
malgrat que en l'atapeïda agenda 
d'actes de l'estiu, seguisquen sent 
les actuals representants, Elena Co-

llado i Silvia Martínez les qui encara 
poden gaudir dels últims moments 
del seu regnat”. Serà en el mes d'oc-
tubre quan se celebre el Ple Extra-
ordinari en el CMC La Mercè quan 
de forma totalment oficial, Judit i 
Ana es convertisquen en màximes 
representants falleres del pròxim 
exercici.

LES REINES FALLERES I LES CORTS D'HONOR 
DE 2018 PRESENTADES DE FORMA OFICIAL

AL PORT DE BORRIANA
Judit Pesudo i Ana Giménez es desplacen fins a la zona marítima al costat

de les seues Corts per a immortalitzar el moment per la premsa

 

FALLES



Borriana continua com a ciu-
tat referent de les polítiques 
de Transparència en els seus 

comptes municipals i d'obertura 
total a la Participació Ciutadana, 
gràcies al qual el regidor de les dues 
àrees en l'Ajuntament, Cristofer Del 
Moral, ha anunciat una nova recep-
ció d'una subvenció de 10.000 euros 
per a finançar projectes dins de tots 
dos departaments. Així, Del Moral 
ha explicat que “la subvenció proce-
dent de la Consellería estava disse-
nyada per a tot tipus d'entitats com 
a Mancomunitats, Ajuntaments o 
altres formes associatives del País 
Valencià amb l'objectiu seguir aug-
mentant les quotes de Participació 
Ciutadana i una major Transparència 
i accés a la informació pública”. Se-

NOVA I MÀXIMA SUBVENCIÓ DE 10.000 €
PER A PROJECTES DE TRANSPARÈNCIA

I PARTICIPACIÓ
El regidor d'ambdues àrees, Cristofer Del Moral, anuncia que entre el 15 de setembre

i el 15 d'octubre es realitzarà una nova consulta ciutadana sobre
l'Estratègia EDUSI dels Fons FEDER

gons el mateix Del Moral, “es desti-
naven un total de 250.000 euros a 
l'ajuda, amb un màxim de subvenció 
per a cada entitat de 5.000 euros, 
tant en la modalitat de Transparèn-
cia com en la de Participació, així que 
estem molt satisfets de comprovar 
que som un dels pocs municipis que 
ha rebut la màxima quantitat possi-
ble en tots dos casos”.

Dins del detall dels principals pro-
jectes i iniciatives que es podran fi-
nançar al cinquanta per cent amb la 
subvenció ja aprovada, Del Moral ha 
destacat que “en l'apartat de Parti-
cipació i enfortiment del teixit asso-
ciatiu, les campanyes de consulta 
ciutadana centren la inversió, ja que 
tant la iniciativa de Pressupostos 
Participatius, com les votacions a 

través de web o urnes, les Comis-
sions de Treball o la recuperació del 
Consell Social són solament alguns 
dels projectes que han fet possible 
l'aprovació de la subvenció”. En la 
modalitat corresponent a Trans-
parència en l'activitat pública, “són 
dos els grans projectes que en els 
últims dos anys hem desenvolupat 
a nivell municipal, com és el visor 
pressupostari que ofereix al detall 
cadascuna de les gestions, factu-
ració, contractes o retribucions mu-
nicipals, i el Butlletí de Transparèn-
cia que el pròxim mes de setembre 
es publicarà perquè totes aquelles 
persones amb l'anomenada bretxa 
tecnològica puguen també accedir 
a aqueix tipus d'informació”, com ha 
explicat Del Moral.
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La Direcció General de l'Agència 
de Seguretat i Resposta a les 
Emergències ha lliurat els di-

ferents premis i reconeixements a 
la labor policial en la coneguda com 
Ciutat Administrativa 9 d'Octubre de 
València. I fins allà s'ha desplaçat una 
nombrosa representació del cos poli-
cial de la ciutat de Borriana per a re-
bre un dels reconeixements més im-
portants de la jornada, ja que se l'ha 
acreditat amb la Felicitació Pública a 
Títol Col·lectiu per la feina de preven-
ció, organització i control dels treballs 
realitzats durant les set edicions del 
festival Arenal Sound que cada estiu 
se celebra en la ciutat. Així, el mateix 
regidor, Javier Gual, ha volgut «felici-
tar personalment a l'Intendent Cap i 
fer que trasllade la nostra satisfacció 
a la resta del cos per comptar amb 

FELICITACIÓ PÚBLICA A TÍTOL COL·LECTIU A LA 
POLICIA LOCAL DE BORRIANA PEL TREBALL EN 

LES SET EDICIONS DE L'ARENAL SOUND

una Policia Local que s'ha convertit en 
exemple de la gestió de la feina en es-
deveniments de tan gran calibre com 
l'Arenal Sound».

Durant el lliurament d'esments, fe-
licitacions i Creus al Mèrit Policial, 
fins a 14 agents i oficials del cos de 
la Policia Local de Borriana han re-
but el seu premi. Així, la Creu al Mèrit 
Policial amb Distintiu Blanc ha recai-
gut en els agents Alfonso Albalate 
Ibáñez, José Antonio Andreu Amat, 
Benjamín Llorens Rubert, Ramón Ja-

vier Pérez García, José Miguel Selma 
Alcácer, així com en els oficials Lau-
rentino González Navarro i Paloma 
Pilar Goterris Bonet. D'altra banda, 
les Felicitacions a Títol Individual per 
les actuacions puntuals destacables 
realitzades per diferents agents han 
sigut lliurades a Carlos Juan Guardi-
no, Vicente Luís López García, Héctor 
Recatalà Mulet i Miguel Ángel Sánc-
hez Paz, així com als oficials Vanes-
sa Hernández Martínez i Javier López 
Martín.

Finalment, l'Intendent Principal de la 
Policia Local de Borriana, Francisco 
Javier Català ha pujat a l'estrada per 
a recollir la Felicitació Pública a Títol 
Col·lectiu pels treballs de gestió de la 
seguretat, control i prevenció que el 
cos local ha realitzat en cadascuna de 
les edicions del festival Arenal Sound.

El regidor de l'àrea, Javier Gual, i l'Intendent Principal, Francisco Javier Català 
assisteixen a un acte en el qual s'ha premiat també a nivell individual

a un total de 14 agents de la ciutat

 

POLICIA LOCAL



DESPRÉS DE MÉS DE DEU ANYS BORRIANA 
COMPTA AMB UN NOU PLA ESTRATÈGIC

DE TURISME 

Han hagut de passar més de 
deu anys per tal que Borria-
na compte amb un nou full de 

ruta per a la combinació d'un turisme 
desenvolupat i alhora sostenible que 
marcarà les pautes sobre les possibi-
litats de la ciutat. Així, la regidoria de 
Turisme ha presentat públicament el 
document elaborat durant els últims 
mesos en col·laboració amb l'empresa 
encarregada del disseny i redacció. Ha 
estat el representant de l'empresa, 
Alberto Galloso, qui ha parlat sobre 
«els cinc programes o subdivisions 
que ens serveixen com a eix de treball 
a l'hora de posar en valor el potencial 
turístic de Borriana, i que es concre-
ten amb un llistat de fins a 25 acci-
ons concretes a dur a terme durant 
els pròxims cinc anys, en els quals 
esperem que es puguen implemen-
tar tota eixa sèrie d'actuacions per a 
la millora i posada en valor del sector 
turístic de la ciutat». D'aquesta forma 
els cinc grans camps en què ha que-
dat dividit el Pla Estratègic de cara a la 
seua implantació en els pròxims cinc 
anys en la ciutat, comencen amb «On 
naix la Taronja», en el qual es destaca 
la importància d'utilitzar un producte 
tan representatiu i autòcton com la 
taronja per a oferir possibilitats com 
experiències turístiques en camps, 

la possible realització d'una Fira de 
la Taronja o reforçar iniciatives que 
ja es duen a terme com les jornades 
gastronòmiques o la possible pròxima 
reobertura del Museu de la Taronja. 
Com a segon ítem apareix «Borriana, 
Pur Mediterrani», en el qual desta-
quen les possibilitats de sol i platja 
que Galloso ha especificat que «po-
den aprofitar-se durant tot l'any i no 
solament en època estival, la qual 
cosa sumat a entorns naturals com el 
del Clot, les activitats nàutiques que ja 
estan en auge en la ciutat o el conei-
xement de llocs com la Llotja, com-
pletaria una bona oferta i posada en 
valor de la façana marítima». A con-
tinuació, «Borriana, Activa 365» posa 
l'accent principalment en la potencia-
litat d'ens com el Club Nàutic, les Es-
coles de la Mar, els festivals que es ja 
se celebren periòdicament en la ciu-
tat…. Li segueix l'apartat històric amb 
«Borriana, Acosta't a la seua història» 
sobre la qual Galloso ha destacat «els 
grans recursos a nivell de Modernis-
me, el creixement del Museu Arque-
ològic o els esdeveniments culturals 
amb una clara relació amb la història 
de la ciutat». I finalment, la gastro-
nomia també pren especial força en 
l'apartat «Sabors de Borriana» sobre 
els quals el Pla aporta un major apro-

fitament de «les nombroses jornades 
gastronòmiques que ja tenen lloc en 
la ciutat, la gran oferta de restau-
ració amb la qual compta Borriana, 
a les quals cal complementar amb 
major difusió i inversió en donar-les 
a conèixer al tipus de públic concret 
que creguem que és potencialment 
més participatiu».

Per la seua banda, el regidor de l'àrea, 
Santi Zorío, ha volgut concloure que 
«era necessari tornar a redactar un 
Pla Estratègic de Turisme que ja fa 
més de deu anys que es va realitzar 
per última vegada i sobre el qual pràc-
ticament no hem vist cap aplicació en 
els últims anys, així que esperem que, 
a poc a poc, les 25 actuacions direc-
tes que concreten els cinc apartats 
avui exposats puguen aplicar-se en la 
ciutat i comencen a millorar l'oferta i 
posada en valor del turisme a Borria-
na». Zorío també ha afegit que «com 
bé deia el representant dels encarre-
gats de redactar el Pla Estratègic, la 
evolució no en depèn exclusivament 
del consistori, per això en tot moment 
s'han realitzat reunions i sessions 
informatives amb col·lectius i asso-
ciacions de caire social de Borriana, i 
també amb l'empresariat de la ciutat 
que n'és una part fonamental per al 
benefici futur de tota una ciutat». 
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ALBERTO VICENTE I CHANTAL MOROS 
S'IMPOSEN EN UNA NOVA MULTITUDINÀRIA 
EDICIÓ DE LA VOLTA AL CLOT

Un any més, i ja van un total 
de setze, La Volta al Clot ha 
tornat a convertir la seua 

cita anual en una festa al voltant de 
l'esport i d'un dels paratges natu-
rals més emblemàtics de la ciutat de 
Borriana com és el Clot de la Mare de 
Déu o Estany de la Vila. I ho ha acon-
seguit una vegada més amb una alta 
participació en les diferents proves 
que el club d'atletisme Amics del 
Clot, amb la col·laboració de la regi-
doria d'Esports, havia programat per 
a la jornada. En la prova competitiva 
que consta de completar dues vol-
tes sobre el paratge del Clot, s'han 
imposat Alberto Vicente Marquès 
de l'Atletisme Altura amb un temps 
de 20:50 en la categoria masculi-

na, i Chantal Moros Pitarch del club 
Trivila amb un temps de 25:48 en la 

femenina, seguits en el primer dels 
casos per David Palomera Svensson 
i Samuel Palomera Svensson del CA 

Saltamontes que han estat segon i 
tercer, i per Alba Cebrián Chiva del 
Playas de Castelló i Laura Espino-
sa Arasa del Gaes Running Team 
que van completar el podi en la ca-
tegoria femenina. Però una vegada 
més, l'ambient que es respira cada 
any en La Volta del Clot ha sigut el 
més destacat, ja que a la carrera ofi-
cial competitiva l'acompanyen tot 
un conjunt de proves per a totes les 
edats que converteixen la vesprada 
en el Clot en una jornada de festa i 
oci saludable per a tot tipus de par-
ticipants. Així, des dels més xicotets 
i xicotetes d'entre 4 i 7 anys que 
podien completar una distància de 

500 metres fins a aquells i aquelles 
que han participat en la carrera no 
competitiva al voltant del paratge 
del Clot de la Mare de Déu, més de 
cinc-centes persones han participat 
en una jornada que en paraules del 
regidor d'Esports, Vicent Granel, que 
ha sigut l'encarregat, junt al regidor 
Vicent Aparisi, de lliurar els trofeus 
als guanyadors, “ha tornat a demos-
trar que la prova més clàssica del 
calendari atlètic de Borriana seguix 
sent una cita ineludible per a tots i 
totes les que apreciem el privilegi de 
poder practicar esport a l'aire lliure 
en la nostra ciutat en llocs tan privi-
legiats com el Clot”.

 

VOLTA AL CLOT



La regidoria de Sanitat de l'Ajun-
tament de Borriana ha volgut 
fer públiques les anàlisis i in-

formes realitzats, en aquest cas, pel 
Servei Provincial de Plagues depe-
nent de la Diputació de Castelló, que 
en l'informe remès el passat mes 
sobre la presència o proliferació del 
mosquit tigre en l'àrea urbana de la 
ciutat, que “dins dels carrers pros-
pectats en la visita, s'han obtingut 

ELS INFORMES DEL SERVEI PROVINCIAL DE 
PLAGUES AVALEN ELS TREBALLS DE PREVENCIÓ 
CONTRA EL MOSQUIT TIGRE A BORRIANA

resultats positius en el carrer Rosa 
dels Vents”, però sempre en refe-
rència a “estats immadurs (larves 
L3)” de Culex Pipiens, i no del mos-
quit tigre contra el qual s'ha actuat 
amb la prevenció i el control establit 
per la mateixa regidoria. Així ho ha 
explicat el màxim responsables de 
l'àrea sanitària municipal, Manel 
Navarro, qui fins i tot ha comparat la 
situació amb la de fa un any, ja que 

“en 2016 la gran majoria de veïns i 
veïnes de Borriana van coincidir a 
assenyalar que l'afecció del mosquit 
tigre havia sigut menor que en anys 
anteriors, i si comparem les dades 
de la seua presència en la ciutat 
d'enguany, encara són menors i tan 
sols en un carrer de Borriana s'han 
trobat larves, i en aquest cas són de 
la varietat de mosquit Culex Pipiens 
o mosquit comú”.
Ha sigut el mateix catedràtic en 
control de plagues, Ricardo Jiménez 
qui signa l'informe pel qual, com ha 
explicat Navarro, “queda bastant 
clara que la presència del mosquit 
tigre en l'àrea urbana és pràctica-
ment inexistent, encara que des de 
la regidoria no baixarem la guàrdia i 
continuarem amb les anàlisis i mos-
trejos continuats a l'espera d'actuar 
en el cas de detectar algun rebrot 
de la presència del mosquit tigre”. 
Navarro ha volgut assenyalar que 
“si el passat any creiem que va fun-
cionar bé l'opció d'avançar al màxim 
els tractaments de prevenció, tam-
bé enguany els vam iniciar quasi a 
començaments de l'any, amb el que 
la capacitat de control ha sigut molt 
major”. 
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La regidora d'Hisenda de l'Ajunta-
ment de Borriana, Cristina Rius, 
ja ha traslladat a la Sindicatura 

de Comptes la totalitat de la docu-
mentació relativa al Compte General 
de l'exercici 2016, després de l'apro-
vació en el Ple Municipal. Tal com ha 
volgut destacar Rius «ens pareix, com 
a mínim estrany que l'oposició votara 
en contra quan es tracta d'un procedi-
ment marcat per la llei en el qual s'es-
pecifiquen els terminis per a remetre 
el Compte General a la Sindicatura, 
però queda clar que és una maniobra 
més d'oposar-se sense sentit fins i tot 
als processos marcats per la llei, que 
a més, són necessaris per a més tard 
rebre determinades subvencions i aju-
des al municipi de Borriana”. Dins de les 
diferents xifres i anàlisis traslladades 
que seran analitzats i sobre els quals la 
Sindicatura emetrà un posterior infor-
me, Rius ha volgut destacar diversos 
punts “que demostren la rigorositat 
en el control financer i els avanços que 

BORRIANA REDUEIX EN 5,3 MILIONS EL DEUTE 
MUNICIPAL EN NOMÉS ELS DOS ÚLTIMS ANYS

en matèria de pagament a proveïdors, 
de reducció de deute municipal o de 
baixada de reconeixements extraju-
dicials hem aconseguit en 2016”. Així, 
els principals indicadors sobre el con-
trol financer de la institució municipal, 
“mostren avanços i el dur i tenaç tre-
ball realitzat pels diferents departa-
ments relacionats directament amb la 
gestió econòmica durant els dos anys 
que portem al capdavant del consis-
tori, i que es poden resumir en alguns 
punts claus per al correcte, legal i bon 
desenvolupament de la gestió”.

Pel que a la reducció del deute mu-
nicipal respecta, “l'evolució ha sigut 
enorme respecte a la gestió anterior 
que feia que cada any cresqueren l'en-
deutament, i dels 15,9 milions que ens 
trobem a la nostra arribada al consis-
tori, la xifra s'ha reduït en més d'un 33 
per cent, amb la reducció de 5,3 mili-
ons de deute”. A més, Rius també ha 
indicat que “el deute financer per ha-

bitant ha passat de 358 en 2015 euros 
a 315 en finalitzar 2016, una xifra més 
que indica la tendència a la baixa que 
pretenem portar endavant pel que fa 
a deute municipal”.

A més, la resolució en contra dels In-
formes d'Intervenció també s'ha re-
duït en un 53 per cent, passant d'una 
xifra total de 75 processos a tan sol 
35. A això cal sumar que els reconei-
xements extrajudicials “sobre els quals 
la Sindicatura ja va advertir a l'anterior 
equip de govern, han passat de 24 en 
els anys 2013 i 2014 a tan sol 1 en 
2016”. I finalment Rius ha volgut des-
tacar que “en els set últims trimestres 
hem complit amb la Llei que estableix 
un termini màxim de trenta dies per 
al pagament a proveïdors, amb una 
mitjana de tan sol 7,1 dies en l'últim 
trimestre de 2016, una altra conse-
qüència del volum de treball i la millo-
ra en la gestió de les contractacions 
municipals”.

 

HISENDA



LA BIBLIOTECA DE BORRIANA RECIBE UNA DONACIÓN 
DE LIBROS Y PUBLICACIONES DE LA ASOCIACIÓN 
PROFESIONAL DE ILUSTRADORES VALENCIANOS

L'EXPOSICIÓ ART DE PAS ES COMPLETA AMB 
LA SETENA INTERVENCIÓ ARTÍSTICA EN LES 
MARQUESINES DE BORRIANA

Las obras que han hecho 

llegar al Servicio Municipal 

son una compilación sobre 

la historia y actualidad del 

mundo de la Ilustración al 

País Valenciano

La iniciativa artística Art de Pas que en 
els dos últims mesos ha pres les mar-
quesines d'autobús de la capital de la 
Plana Baixa s'ha completat  amb l'últi-
ma intervenció prevista i duta a terme 
per l'artista Pepe Clandestino, que ha 
sigut convidat pels membres d'Elixir 
Creativo per a completar les set obres 
que durant les pròximes setmanes po-
dran seguir gaudint-se amb tan sols fer 
una passejada pels carrers de Borria-
na. En aquesta ocasió, la personalitat 
històrica escollida per Clandestino per 
a tancar les intervencions artístiques 
ha sigut la de Jacques Cousteau, que 
completa així la presència d'altres figu-
res rellevants dins de diferents camps 
de la història com Pablo Picasso, Al-

bert Einstein, Anna Atkins, Plató, Dalí o 
l'artista local Abel Mus, creades durant 
els últims mesos amb les marquesines 

com a suport artístic pels membres 
d'Elixir Creativo Col·lectiu Artístic, Juan 
Poré, Ángel Igual i José Ferrer. 

La Biblioteca Municipal de Borria-
na ha recibido esta semana una 
donación de libros y publicaciones 

por parte de la Associació Professional 
d'I·lustradors Valencians, que servirá 
para “la creciente oferta de volúmenes y 
publicaciones que en los últimos meses 
ha vivido la Biblioteca Municipal, puesto 
que después de la adquisición y renova-
ción realizada dentro de la campaña de 
Presupuestos Participativos, ahora se 
consigue que asociaciones y colectivos 
de profesionales hagan llegar coleccio-
nes y obras especializadas que amplían 

la variedad temática a la Biblioteca”, tal 
como ha explicado el edil de Cultura, 
Vicent Granel. Se trata de un total de 
24 libros y publicaciones editados por 
APIV, que este año celebra su vigésimo 
aniversario, y que reflejan el panorama 
de la ilustración valenciana actual y su 
evolución a lo largo de los últimos años.

El regidor de Cultura, Vicent Granel, ha 
agradecido «la aportación de esta aso-
ciación que pretende fortalecer el tejido 
cultural valenciano». En las diferentes 
publicaciones se pueden encontrar tra-
bajos de los principales ilustradores y 

artistas gráficos, como por ejemplo Pa-
blo Auladell, Cristina Durán, Miguel Ángel 
Giner, Aitana Carrasco, Paco Roca, Elías 
Taño, Luís Demano, Paula Pérez, Paco 
Giménez y un largo etcétera.

La Biblioteca Municipal pondrá a disposi-
ción de los vecinos y vecinas de la ciudad 
las publicaciones para poder disfrutar de 
ellas desde esta misma semana, incre-
mentando así los magníficos datos refe-
rentes tanto al préstamo de libros como 
al número y variedad de volúmenes que 
cualquier borrianense puede encontrar 
en la Biblioteca Municipal. 
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150.000 EUROS PER A LA REPARACIÓ
DE CAMINS I SENDERS RURALS DEL TERME 
MUNICIPAL

EL DIPÒSIT MUNICIPAL DE VEHICLES
ES TRASLLADA PER A OFERIR UN MILLOR 

SERVEI A LA CIUTADANIA

L'Ajuntament de Borriana, i des-
prés de la publicació oficial en el 
Butlletí Oficial de la Província de 

Castelló, durà a terme nous treballs 
de pavimentació i millora de diferents 

camins i sendes rurals corresponents 
al seu terme municipal. Així ho han fet 
saber després que la passada setma-
na es fera públic a través de la publi-
cació del BOP que el pressupost inicial 

sobre el qual les empreses realitzaran 
les seues ofertes econòmiques queda 
situat en un màxim de 148.000 euros 
amb l'IVA inclòs, la qual cosa suposa 
una nova inversió municipal en les 
diferents campanyes que en els dos 
últims anys s'han dut a terme en dife-
rents zones del terme municipal bor-
rianenc. Tal com ha manifestat l'edil 
de Via Pública, Vicent Aparisi, “dins 
de les prioritats que el nostre depar-
tament té en el dia a dia de la ciutat, 
sempre hem volgut estar pendents 
de les infraestructures viàries del 
conjunt del nostre terme municipal, i 
a més de les diferents campanyes de 
millores puntuals, de nou realitzarem 
unes importants obres de pavimen-
tació que se centraran en camins com 
el de la Pedrera, un dels punts en els 
quals s'actuarà de forma contundent”.

La regidora d'Hisenda de l'Ajunta-
ment de Borriana, Cristina Rius, 
ha volgut informar públicament 

sobre l'aprovació del contracte de 
lloguer que permetrà disposar d'un 
nou Dipòsit Municipal de Vehicles a 
partir del pròxim mes d'agost. 

Segons ha volgut remarcar inicial-
ment Rius, «cal agrair l'enorme es-
forç extra realitzat per part de ser-
veis municipals com la Policia Local, 
Via Pública i Serveis Tècnics que en 
els últims tres mesos ha treballat 
a un alt ritme per a solucionar les 
qüestions pendents del que a partir 
del pròxim mes ja serà l'antic dipòsit, 

situat en la carretera de Vila-real». I 
és que els més de cent vehicles re-
tinguts per via judicial ja han sigut 
traslladats per tal que “d'una banda, 
es tanque el contracte amb els pro-
pietaris de l'espai on se situava el di-
pòsit i que finalitza el 31 de juliol, i 
per un altre, mantenir a la disposició 
del servei el major espai possible en 
el nou dipòsit». 

En l'informe elaborat per la mateixa 
Policia Local de Borriana, es detallen 
les raons i millores que suposarà el 
canvi d'ubicació del Dipòsit Munici-
pal de Vehicles a l'Avinguda de les 
Corts Valencianes, ja que com ha de-

tallat Rius «fins ara hi havia algunes 
reclamacions per l'excés de distància 
entre el casc urbà de Borriana i el lloc 
on se situava el dipòsit, així que el 
canvi fa que tant els temps destinats a 
recuperar els vehicles com la segure-
tat i vigilància del nou Dipòsit Municipal 
milloraran el servei de forma notable».

A més, el mateix informe policial de-
talla que «en l'actual dipòsit, l'escas-
sa distància entre porta i carril de cir-
culació dificultava tant l'accés com el 
pas de vehicles», la qual cosa es veu-
rà solucionat amb la nova ubicació.

 

SERVEIS



CONSUM CONTINUA AMB LES CAMPANYES 
INFORMATIVES SOBRE ELS DRETS DE 

CONSUMIDORS I TURISTES

MILLORA DELS RECURSOS EN PROMOCIÓ 
ECONÒMICA DEL TEIXIT EMPRESARIAL LOCAL 
AMB EL PROGRAMA «COMENÇA A EXPORTAR»

La màxima responsable de l'àrea de 
Consum de l'Ajuntament de Borri-
ana, Maria Romero, ha estat pre-

sent en la segona de les jornades de les 
quals consta la campanya informativa 
per a turistes i consumidors de produc-
tes com a viatges o de bars i restaurants 
que la responsable de l'Oficina Munici-
pal d'Informació al Consumidor ha dut 
a terme en la mateixa platja de l'Arenal 
de Borriana. Tal com ha explicat la ma-
teixa Maria Romero, “es tracta de seguir 
aportant el màxim d'informació a la ciu-
tadania, i en concret a les persones con-
sumidores de determinats productes 
turístics, sobre els drets que es tenen 
a l'hora de viatjar o de ser clients d'un 
bar o restaurant, i així que coneguen els 
supòsits i condicions establits per llei”.

En aquesta cas, ha sigut la responsable 
de l'Oficina Municipal d'Informació al 

Consumidor, OMIC, la que durant dues 
jornades ha estat informant en la ma-
teixa platja de l'Arenal sobre diferents 
aspectes relacionats amb els drets del 
consumidor. Així, tres eren les grans 
àrees sobre les quals es podia consul-

tar: una primera per a aquelles perso-
nes que utilitzen l'avió com a mitjà de 
transport, ja que es podien conèixer 
tots els detalls sobre les reclamacions 
i drets en cas de overbooking o cancel-
lació de vols.

distribución”. Tras las cinco sesiones 
en las que se han tratado diferentes 
aspectos sobre la internacionaliza-
ción de las empresas locales, Rome-
ro ha manifestado que “el programa 
ha supuesto una gran oportunidad de 
tener toda una formación e informa-
ción completa sobre todos los pasos 
a seguir en la internacionalización 
de las empresas de Borriana, y así 
seguir dotando como hemos hecho 
hasta ahora de los instrumentos y 
herramientas necesarias para conti-
nuar dinamizando la economía local 
a través del fortalecimiento de sus 
capacidades de exportación”. 

LLa regidoria de Promoció Eco-
nòmica i Comerç de l'Ajunta-
ment de Borriana continua amb 

la programació de reiterades activi-
tats, tallers i programes destinats a 
la millora de les capacitats i recursos 
de les empreses locals, i per això ha 
celebrat en el Cercle Fruiter,  el pro-
grama “Comença a Exportar”, un ci-
cle de diferents mòduls a través dels 
quals es poden incorporar recursos 
i instruments per a una millor inter-
nacionalització en la distribució de 
productes. Així ho ha explicat la regi-
dora de l'àrea, Maria Romero, qui ha 
detallat que “gràcies a la col·laboració 

amb el IVACE Internacional i les Cam-
bres de comerç valencianes, hem tin-
gut a Borriana aquest programa per a 
seguir oferint als empresaris locals el 
major nombre de recursos possibles 
per a la millora de la seua capacitat 
de distribució”. Así lo ha explicado 
la regidora del área, Maria Romero, 
quien ha detallado que “gracias a la 
colaboración con el IVACE Internaci-
onal y las Cámaras de Comercio va-
lencianas, hemos podido traer hasta 
Borriana este programa para seguir 
ofreciendo al empresariado local el 
mayor número de recursos posibles 
para la mejora de su capacidad de 
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E l regidor de Poblats Marítims 
de Borriana, Vicent Aparisi, ha 
visitat la nova instal·lació sol·li-

citada en el seu moment per l'Asso-
ciació de Veïns del Port per a poder 

LA INSTAL·LACIÓ D'UNA CASETA
PER A LA BIBLIOTECA AMBULANT RESPON
A LA SOL·LICITUD DE L'AAVV DEL PORT 

LA COMISIÓN DE TRABAJO DE ORDENANZAS 
FISCALES CELEBRA «LOS TRES AÑOS DE 

CONGELACIÓN DE IMPUESTOS»

albergar i gestionar de manera més 
òptima el servei de Biblioteca Ambu-
lant que des de fa anys funciona en 
aquest districte. Tal com ha explicat 
el regidor, “es tracta d'una petició que 

se'ns va fer arribar des de l'associa-
ció de veïns del Port, que ofereixen 
un servei tan interessant i positiu per 
al conjunt de la població de la zona 
marítima com és la biblioteca am-
bulant, que no podíem deixar més 
temps sense habilitar un punt com 
aquest per a centralitzar el treball i la 
gestió”. A més, la mateixa instal·lació 
pot servir per a altres labors pròpies 
de l'associació veïnal com a xicotetes 
reunions o punt de trobada, així que 
com ha assenyalat Aparisi, “esperem 
que la dotació siga d'utilitat per a 
l'associació i que complisca amb les 
expectatives que tenien respecte a 
aquest servei de “BiblioPort”. La nova 
instal·lació ha quedat situada al cos-
tat de l'avinguda Mediterrània, en la 
zona de la platja de l'Arenal i a pocs 
metres de la gran majoria d'instal·la-
cions i dotacions municipals del dis-
tricte del Port.

La implementación de propues-
tas ciudadanas y la participación 
de los vecinos y vecinas de Bor-

riana en el desarrollo de la política 
social siguen siendo dos de la priori-
dades del equipo de gobierno, lo que 
esta semana se ha visto reflejado en 
la celebración de hasta cuatro Co-
misiones de Trabajo a través de las 
cuáles se canalizan las aportaciones, 
sugerencias y críticas del conjunto de 
la sociedad borrianense. En la segun-
da ronda de encuentros que ha teni-
do lugar durante los últimos cuatro 
días, el protagonismo ha sido para 
la comisión encargada de mejorar y 
optimizar la Ordenanza Fiscal Muni-
cipal. Así, la concejala Cristina Rius, 

presidió junto al edil de Participación, 
Cristofer Del Moral, la primera de las 
dos reuniones. Según ha explicado la 
máxima responsable del área econó-
mica municipal, «en este estreno de 
la comisión de Ordenanzas Fiscales 
hemos hecho un pequeño repaso 

sobre su funcionamiento durante los 
dos últimos años y medio, de los que 
sacamos conclusiones bastante po-
sitivas, ya que todos hemos estado 
de acuerdo en que la congelación de 
impuestos es una gran noticia para 
los vecinos y vecinas de la ciudad».

 

ACTUALITAT



La concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Borriana y el 
Servei Municipal d'Esports han 

hecho una valoración “más que posi-
tiva” de la cuarta edición del Campus 
Multiesportiu i d'Hàbits Saludables 
que un verano más se ha celebrado 
en varios puntos de la ciudad. Tal y 
como han explicado desde el SME, 
“una vez más los principales ob-
jetivos con los que se programa el 
Campus han quedado más que con-
solidados, ya que cada año son más 
padres y madres los que confían en 
la programación ofrecida como mé-
todo perfecto para la promoción de 
la práctica de diferentes deportes o 
la transmisión de valores de toleran-
cia, respeto o trabajo en equipo que 
sus hijos e hijas pueden asumir con 
esta oferta de ocio activo durante las 
vacaciones”. 

Entre el primer turno del Campus 
que tuvo lugar entre finales de ju-
nio y mediados de julio, y en el que 
se inscribieron 85 niños y niñas, y el 
segundo que se alargó hasta prácti-
camente el final de mes de julio, con 
otros 94 niños y niñas matriculados, 

BORRIANA CIERRA CON ÉXITO SU IV CAMPUS 
MULTIESPORTIU CON LA PARTICIPACIÓN

DE CERCA DE 200 NIÑOS Y NIÑAS 

“el Campus Multiesportiu i d'Hàbits 
saludables queda totalmente con-
solidado en esta cuarta edición como 
una de las grandes opciones para que 
las vacaciones estivales en los cen-
tros educativos no suponga un aban-
dono total de la práctica deportiva 
y un momento perfecto para seguir 
adquiriendo hábitos alimenticios o de 
higiene que pueden venir muy bien en 
el futuro”, tal y como señalaba el edil 
Vicent Granel. Durante todo el mes de 
programación, los y las participantes 
han podido disfrutar de la práctica de 
deportes y disciplinas tan diferentes 
como el baloncesto, el balonmano, 
el futbol sala, badminton, voleibol, 
patinaje o deportes alternativos 
como el kinball, tchoukball,ultimate, 
balonkorf…, lo que ha hecho posible 
“que todos y todas las participantes 
hayan podido practicar todo tipo de 
disciplinas deportivas y, además, co-
nocer los diferentes complejos y edi-
ficios municipales destinados al de-
porte, como el pabellón de La Bosca, 
la Piscina Municipal, el Club Náutico y 
la playa de Borriana o el complejo de-
portivo de Llombai por donde han ido 

pasando dependiendo de la actividad 
a desarrollar”. 

Además, desde la concejalía de De-
portes se ha recordado que “durante 
el desarrollo del Campus todos los 
niños y niñas han tenido la posibili-
dad de recibir varias revisiones a nivel 
médico como son la bucodental, la de 
espalda o la podológica, lo que tam-
bién hay que agradecer a las Clínicas 
Odontoespai y Clínica Granell además 
de la colaboración de Gustavo Agustí 
para que hayan podido realizarse”.Si 
por último se suma que cada día se 
ofrecía un almuerzo saludable a base 
de bocadillo de jamón york, fruta y un 
lácteo “el doble objetivo de acercar 
tanto la alimentación sana como la 
promoción de la práctica deportiva, 
ha quedado más que cumplido”, como 
se señala desde el SME.

Desde el SME se señala que los objetivos de “promoción de la práctica deportiva,
el ocio activo durante las vacaciones o inculcar valores y hábitos saludables”

han quedado más que cumplidos
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EL CLUB NÀUTIC DE BORRIANA TANCA AMB 
EL LLIURAMENT DE TROFEUS UNA SETMANA 
NÀUTICA MULTITUDINÀRIA

BRYAN LE TOQUIN I SARA BONILLA TRIOMFEN
EN UN TRIATLÓ CIUTAT DE BORRIANA MULTITUDINARI

E ls esports nàutics han tornat a 
ser protagonistes en la ciutat 
de Borriana durant tota una 

setmana en la qual el Club Nàutic de 
Borriana ha programat un any més 
la coneguda com a Setmana Nàutica 
on les regates de vela i el Concurs de 
Pesca es van tornar a donar la mà per 
a reunir a centenars de persones al 
voltant de la pràctica esportiva amb 
el mar com a aparador i escenogra-
fia única en la qual es van desenvo-
lupar les proves esportives. Tot això 
coronat amb l'acte de clausura i el 
lliurament de trofeus que van tenir 
lloc en la seu del mateix club i en la 
qual van estar presents diversos re-
presentants municipals, com l'alcal-
dessa de Borriana, Maria Josep Sa-
font o el regidor de Poblats Marítims 
i Pesca, Vicent Aparisi, que no van 
voler perdre's la cita final en la qual 
es reconeixia als guanyadors de les 
diferents proves esportives realitza-
des durant tota la setmana. Així, en 

la trenta-cinquena edició del Torneig 
de Pesca Ciutat de Borriana, els cinc 
primers classificats van rebre el seu 
guardó, encapçalats pel vencedor de 
la prova, l'embarcació “Las Papas” 
dirigida per Juan Sánchez i Ángel 
Martínez, seguits de Jorge Agusti-
na i Héctor Oliver que amb la seua 
embarcació “Carmenchu” van ser 
segons i d'Oscar Quemades, Carlos 
Chamorro i David Sorribes que van 
ser tercers a bord de l'embarcació 
“Sirpus”. En l'apartat de regates que 

es van disputar durant la setmana 
del 4 al 12 d'agost, el guanyador en 
la categoria principal, la correspo-
nent a la Classe A de el Grup RI, va 
ser Jose Alberto Aleixandre a bord 
de “Intrépido I”, seguit de Miguel 
J. Fortea amb la seua embarcació 
“Remolí”, i tancava el podi Merce-
des Ferrer amb la seua embarcació 
“Migjorn Dos”.  Totes i cadascuna de 
les classificacions completes poden 
consultar-se al web del Club Nàutic: 
www.cnburriana.com 

La dotzena edició del Triatló Ciu-
tat de Borriana ha tornat ser 
un èxit tant de participació com 

d'organització, ja que vora 400 tri-
atletes, entre categoria femenina i 
masculina, han pres part d'una pro-
va que de nou ha tingut a la costa 

de Borriana com el lloc triat per al 
desenvolupament tant de la carrera 
nadant, com en la disciplines ciclista 
i atlètica. A la finalització de la pro-
va, he estat el triatleta independent 
Bryan Le Toquin qui s'emportava 
la victòria en la categoria absoluta 

masculina amb un temps de 58 mi-
nuts i 6 segons, seguit de Víctor Be-
nages del CT Huracán Cultbikes amb 
una marca final de 56:37, mentre que 
Kenta Asakai completaria el podi amb 
els seus 56:49. En la categoria feme-
nina ha acabat sent la triatleta Sara 
Bonilla del club Triatló Clavería Mós-
toles qui pujaria al més alt del podi 
amb un temps final d'1 hora, 1 minut 
i 29 segons. La segona i tercera plaça 
han estat molt més disputades fins a 
l'últim moment, i ha sigut Irati Men-
dia del Saltoki Trikideak qui amb una 
marca de 01:05:18 s'ha proclamat 
subcampiona, mentre que el tercer 
lloc ha sigut para Ilse Martha Geld-
hof, que ha creuat la meta a tan sols 
15 segons de la segona classificada.

 

ESPORTS NÀUTICS



EL TORNEIG D'HANDBOL PLATJA DE BORRIANA 
AUGMENTA EN MÉS DE 100 PARTICIPANTS EN 
LA SEUA SEGONA EDICIÓ 

Que Borriana s'està convertint 
en un referent per a la pràc-
tica de tot tipus d'esports 

nàutics és un concepte que ja no se li 
escapa a quasi cap aficionat o aficio-
nada a l'esport en general. Però que 
des de fa dos anys s'ha posicionat 
com una de les millors opcions per a 
acollir tot tipus de disciplines en les 
quals la platja és protagonista, s'ha 
acabat per confirmar aquest cap de 
setmana amb la disputa del II Torneig 
d'Handbol Platja que ha tingut lloc 

en la platja de l'Arenal. Un total de 
35 equips i més de 320 participants 
van convertir l'arena de la platja en la 
millor superfície sobre la qual exhibir 
un autèntic espectacle esportiu i or-
ganitzatiu gràcies als prop de 80 par-
tits que s'han disputat. Així, l'èxit de 
convocatòria del Torneig es va veure 
reflectit en la multitud de punts de 
procedència dels equips participants, 
que han anat des de València, Sa-
gunt, Betxí, Altura, passant per Nules 
o Alcalà de Xivert i la mateixa Borri-

ana, en una jornada que va arribar 
a reunir a grans noms de l'handbol 
professional actual com Rubén Ruiz 
o Toni Alegre del Fertiberia Port de 
Sagunt, jugadors d'equips de Prime-
ra Divisió Nacional com l'Algemessí, 
Llevant Marni o BM Castelló, així com 
el membre de la selecció espanyola 
de promeses, Marcos Aguilera.

Amb aquest panorama, els equips 
vencedors en cada categoria van ha-
ver d'esforçar-se al màxim per a por-
tar-se el torneig, que en el cas de la 
categoria Sènior Femenina va ser per 
a Llevant Marni. En categoria mascu-
lina, també el Llevant Marni va plan-
tar en tot moment cara al que acaba-
ria sent guanyador en una ajustada 
final, el Maristas Algemessí que amb 
la seua victòria revalidava el títol 
aconseguit el passat any. Tal com 
han conclòs des del SME i la regido-
ria d'Esports, «una vegada més s'ha 
demostrat que amb la col·laboració i 
treball conjunt de patrocinadors com 
a Melons Llopis, Sucreria Sant Xoxim, 
la Terrassa QP i l'ajuda de l'Ajunta-
ment de Nules, les platges de Borria-
na es converteixen en l'escenari per-
fecte per a la disputa d'aquest tipus 
de competicions», com va tancar el 
regidor Vicent Granel.
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L 'Auditori Municipal Juan Varea 
de Borriana es va tornar a omplir 
durant els diferents actes pro-

gramats per, precisament, l'Associ-
ació Cultural Flamenca que porta el 
mateix nom del cantaor, en la qual ja 

ha sigut la dotzena edició de la troba-
da al voltant de l'art flamenc. Dins de 
les diferents iniciatives i activitats de 
la Setmana Flamenca, l'alcaldessa de 
Borriana, Maria Josep Safont va voler 
estar present al costat de la filla del 

cantaor, Encarna Varea i la presiden-
ta de l'Associació, Dolores Navarro en 
l'acte presentat per Juan M. Arambul, 
per, com va explicar “seguir recolzant 
la diversitat cultural i d'expressions 
artístiques de la qual disposem a 
Borriana, i que un any més ha quedat 
demostrada per l'Associació Cultural 
Flamenca Juan Varea amb els dife-
rents concerts i representacions que 
han tingut lloc en l'Auditori”.

Amb l'actuació del Niño de Aurora 
al cante i de José de Torres al toc, la 
balladora Esther Garcés va fer les 
delícies dels assistents, en un nou 
homenatge a la figura de Juan Varea 
com a màxim exponent i referent de 
l'art flamenc en la ciutat. 

GRAN ÈXIT DE PROGRAMACIÓ
I PARTICIPACIÓ EN LA XII SETMANA
CULTURAL FLAMENCA DE BORRIANA

 

SETMANA CULTURAL



ACORD PER BORRIANA, DOS ANYS
DE TREBALL I PROJECTES COMPLITS

Des de l'equip de govern format per PSOE, Compromís i Se Puede Borriana, volem 
explicar-vos en detall aquells projectes, iniciatives, activitat i treball municipal 

desenvolupat durant els darrers dos anys, i a la vegada, informar-vos sobre la feina
que continuem fent i el futur que volem per a la ciutat de Borriana

OPINIÓ
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RESCAT CIUTADÀ.

1. FETS.

Qualsevol ciutadà o ciutadana de 
Borriana pot comprovar com: 

A. Els impostos són més justos i 
proporcionals i s'han adaptat a la 
capacitat socioeconòmica, mante-
nint congelats durant els darrers dos 
anys tant els impostos com les ta-
xes. S'han reduït algunes taxes i fins 
i tot eliminat alguns pagaments per 
tramitació de documentació oficial. 
S'ha reduït la pressió per a determi-
nats vehicles menys contaminants i 
s'han adoptat bonificacions, com per 
exemple, per la taxa de residus als 
jubilats.

B. Pla de xoc contra la pobresa, tant 
alimentària com energètica. S'han 
establert acords amb les empreses 
de subministrament d'energia per 
evitar talls de llum en cas de demora 
de pagaments. 

C. Coordinació entre els Serveis So-
cials i la resta d’entitats socials im-
plicades amb les persones amb risc 
d’exclusió social.

D. S'han ampliat les dotacions de re-
cursos tant materials com humans 
en el departament de Serveis Socials, 
amb contractació de més personal i 
renovació de les eines de treball a ni-
vell informàtic. 

E. Eliminació de la taxa pel Certificat 
d’Empadronament. S'eliminen paga-
ments per tramitació o expedició de 
documentació pública.

F. Creació de l’Oficina de les persones 
amb discapacitat

G. Resolució dels problemes d’acces-
sibilitat urbana. S'ha dut a terme un 
pla global de millora de l'accessibilitat 
per a persones amb diversitat funci-
onal tant en els carrers més cèntrics 
de Borriana com en el conjunt de la 
ciutat. 

PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I 
REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA

1. FETS

A. Per primera vegada, creació i rea-
lització de dues campanyes de Pres-
supostos Participatius. Durant cinc 
mesos s'han realitzat tres fases en 
les quals han acabat participant més 
de 5.000 veïns i veïnes de Borriana, 
que han pogut decidir en quins pro-
jectes s'invertien 120.000 euros en 
la primera campanya i 200.000 en la 
segona. 

B. S'ha creat el Portal de Transpa-
rència on la ciutadania pot consultar 
i informar-se sobre qualsevol dels 
contractes, remuneracions o factures 
emeses per la institució municipal. 
Dels 20 indicadors de transparència i 
el suspens total que l’equip de govern 
es va trobar, en dos anys s'han assolit 
més de 70 dels 80 punts dels Índexs 
de Transparència. Això ha fet que en 
les dos anualitats s'hagen rebut el 
màxim de les subvencions possible 
en totes dues àrees. 

C. S'ha incorporat la figura de l'Escó 
de la Ciutadania. Els veïns i veïnes de 
Borriana poden plantejar qüestions i 
dubtes als regidors i regidores en els 
Plens Participatius. 

D. S'ha recuperat i per primera vega-
da reunit de forma periòdica el Con-
sell Social, amb la creació de comis-
sions en totes les àrees municipals i 
l'obertura a la participació pública de 
qualsevol persona que ho desitge. I a 
través d'ell s'ha acabat confeccionant 
un Codi Ètic. 

E. S'ha creat i implementat l'app 
municipal BorrianaConnecta i s'han 
renovat els webs de tots els depar-
taments municipals. La ciutadania té 
un major accés i contacte directe amb 
l'administració. 

F. Augment i millora del catàleg de 
tràmits de la seu electrònica. Des dels 
0 tràmits que es podien fer de forma 

electrònica fa dos anys, ara mateix hi 
ha més d'una vintena de tràmits im-
plementats al web municipal. 

G. Renovació d’equips i millores en 
infraestructures informàtiques  (ac-
tualització d’infraestructura virtual, 
ampliació del CPD de l’Ajuntament,  
millora de les infraestructures rela-
cionades amb els serveis informàtics 
de la policia, ampliació de l’equipa-
ment de la biblioteca, etc.).

H. S’ha publicat el primer número, en 
paper i també està disponible a tra-
vés del web, el Butlletí de Transpa-
rència Municipal, publicació que recull 
informació sobre els pressupostos 
municipals i el seu nivell de desenvo-
lupament.

MODEL DE CIUTAT.

1. FETS.

A. Reducció del sòl urbanitzable en el 
PGOU. Després d'analitzar la situa-
ció del PGOU a la ciutat de Borriana, 
s'han pres decisions i s'ha reduït la 
quantitat de sòl urbanitzable per tal 
d'adaptar-la a les necessitats i situ-
ació actual de la ciutat. 

B. Ampliació d’espais verds. En dife-
rents punts de la ciutat s'han millorat 
i ampliat les dotacions tant d'espais 
verds de la ciutat com d'oci i entrete-
niment com la renovació de mobiliari 
infantil o la creació de parcs canins. 

C. Conversió en zona de vianants 
part del nucli antic. S'ha aplicat la 
coneguda com a Zona 30 bona part 
del centre històric de la ciutat, fent 
prevaldre el drets dels vianants i ci-
clistes davant els vehicles de motor, 
augmentant així la seguretat i reduint 
la possibilitat d'accidents. 

D. Construcció de voreres en San-
ta Bàrbara. Dins les diferents obres 
de millora i adequació dels poblats i 
pedanies de Borriana, s'ha dotat de 
voreres i major seguretat els voltants 
de Santa Bàrbara, a més de les cam-
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panyes de millora de la pavimentació 
o obres dels camins i senders rurals 
del conjunt del terme municipal. 

E. Millora de la infraestructura de 
la carretera del Port i urbanització. 
El projecte de construcció d'un nou 
vial d'unió entre el Port i la ciutat és 
una realitat gràcies al treball conjunt 
d'Ajuntament i Generalitat. Se l'ha 
dotat de carrils bici i de vianants i s'ha 
revisat i estudiat l’optimització i se-
guretat del trànsit rodat. 

F. Arenal Sound: revisió del conveni i 
compliment de la normativa. Tant el 
cànon d'arrendament com les condi-
cions establertes entre Ajuntament 
i organització s'han revisat tots dos 
anys, s'ha aconseguit millorar-les i 
s'ha exigit a l'empresa complir amb 
cadascun dels acords establerts, 
augmentant tant les dotacions per a 
neteja com de seguretat. 

G. Promoció dels esports nàutics. Se 
celebren jornades temàtiques com la 
Festa Nàutica i Borriana ha acollit en 
dos anys campionats de diferents es-
ports nàutics d’àmbit internacional. 

H. Creació d’itineraris per a corre-
dors i carril bici. S'ha dotat a diferents 
punts de la ciutat com la connexió del 
Port i la ciutat amb carrils tant per a 
bici com per a vianants. I ja es treballa 
en completar l'anell per a  ciclistes i 
vianants que envolte el nucli urbà i els 
poblats marítims.

I. Potenciació la cultura de la ciutat 
amb una programació estable i de 
qualitat amb una major oferta d’ac-
tivitats en valencià.

J. Creació de la Regidoria de Norma-
lització Lingüística, amb dotació de 
personal i canalització i difusió de les 
campanyes realitzades per les dife-
rents institucions públiques en favor 
de l'ús i la normalització del valencià. 

K. Programació cultural publicita-
da en centres públics. Es publica de 
forma periòdica l'agenda cultural de 

la ciutat i es difon a través dels dife-
rents centres i edificis municipals, a 
més de crear un avís a través de xar-
xes socials de totes les novetats. 

L. Promoció i suport als artistes lo-
cals. Campanyes i exposicions com 
Art de Pas o les exposicions de les 
Festes de la Misericòrdia compten 
amb artistes locals com a protago-
nistes. 

M. Comunicació directa entre la Regi-
doria d’Educació, Centres i AMPA. De 
forma continuada i periòdica es re-
visen les necessitats i peticions dels 
centres públics d'ensenyament, se'n 
fa un seguiment i es milloren i porten 
a terme projectes com la construcció 
del CEIP Cardenal Tarancon. 

N. Resolució dels problemes de 
transport escolar i beques de men-
jador. S'han establert una sèrie d'aju-
des per a menjador escolar i s'ha mi-
llorat el transport amb projectes de 
reducció de cost del servei o de mi-
llora de les dotacions. 

O. Foment de l’associacionisme juve-
nil. Es guia, col·labora i realitzen tra-
mitacions des del consistori per tal de 
facilitar la vertebració dels col·lectius 
de joves que treballen en la dinamit-
zació social. 

P. Promoció d´activitats alternatives 
en les festivitats locals

Q. Recuperació de la Gala de l’Esport. 
Després de més d'una dècada, es re-
cupera una Gala que torna a posar 
en valor i premia els esportistes més 
destacats de cada any a la ciutat de 
Borriana. 

R. Millora de les instal·lacions espor-
tives. Ja s'han dut a terme millores 
en instal·lacions com les de Llombai 
o La Bosca, i en l'actualitat es conti-
nua amb els treballs per a la creació 
de despatxos i millora de les pistes al 
mateix poliesportiu de La Bosca. 

S. Elaboració del Pla Estratègic Turís-

tic. S'ha consensuat i redactat un nou 
Pla Estratègic de Turisme on han par-
ticipat els diferents agents del sector, 
i que des del mateix estiu ha comen-
çat a aplicar-se a la ciutat.

T. Obertura i promoció dels museus. 
Cicles de cinema en valencià. S'ha re-
novat i ampliat amb una nova sala el 
Museu Arqueològic, i s'han realitzat 
campanyes culturals en valencià com 
el Teatre a la Fresqueta a la Torre del 
Mar.  

U. Recuperació dels esport desapa-
reguts. S'han recuperat esports com 
l'handbol, amb la creació d'un nou 
club, i s'ha promogut entre els xi-
quets i xiquetes de la ciutat la pràc-
tica de pilota valenciana amb activi-
tats gairebé mensuals al Trinquet de 
Borriana. 

DESENVOLUPAMENT LOCAL.

FETS

A. Dinamitzar l’Agència de Desenvo-
lupament Local i creació del Consell 
Econòmic i Social. S'ha dotat amb 
majors recursos materials i humans 
a l'Agència i dins la recuperació i po-
sada en funcionament social s'han 
creat comissions en els diferents de-
partaments municipals per tal de ca-
nalitzar la implicació i participació de 
qualsevol borrianenc o borrianenca. 

B. Incentivar la formació no reglada 
i la formació qualificada. S'han rea-
litzat de forma periòdica cursos de 
formació a través del Casal Jove i de 
les regidories d'Ocupació i Promoció 
Econòmica. 

C. Creació de borses de treball comu-
nitari i programes específics per a la 
població. De fet, en els darrers mesos 
s'han incorporat treballadors i treba-
lladores als diferents departaments 
municipals a través de programes 
conjunts de la Generalitat Valenciana 
i l'Ajuntament com T'Avalem. 
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Estas fiestas patronales de la Mi-
sericòrdia han permitido a Burria-
na exhibir su potencial y capacidad 

de desarrollo. Somos una ciudad capaz 
de conseguir los más altos objetivos y 
de lograr lo imposible porque nos crece-
mos con los retos. Y los festejos, como 
escenario cultural e identitario, han 
permitido mostrar músculo frente a las 
adversidades. La Misericòrdia es  esca-
parate promocional para nuestros pro-
ductos, plataforma turística de nuestra 
cultura y tradiciones, motor inversor en 
nuestra ciudad y engranaje de nuestra 
red comercial y de restauración.
Todo eso y mucho más es Burriana. Lo 
es aunque al frente del ayuntamiento 
reine el desgobierno y la descoordina-
ción más absoluta, la que siembra incer-
tidumbre entre quienes ven en Burriana 
un crisol de oportunidades y aun con la 
duda en el cuerpo deciden apostar por 
nuestro municipio.
En Burriana reina el desorden triste-
mente cómico del camarote de los Her-
manos Marx. Muchos protagonistas 
para salir en la foto pero muy pocos vo-
luntarios para asumir responsabilidades 
y gestionar en favor de nuestra ciudad. 
Creímos, creemos, que quienes se 
postulaban para traer el cambio a nues-
tro ayuntamiento iban a  comprometer-
se más con sus obligaciones. Pero qué 
quieren que les digamos. Nos equivo-
camos. Los cantos de sirena que tanto 
oímos en campaña electoral y que du-
rante tantos meses sonaron en el ayun-
tamiento han agotado su melodía. 
Ahora solo escuchamos críticas de unos 
contra otros. Y no las nuestras. Sino las 
que se fraguan en el seno de estos tres 
partidos en el que cada uno echa la cul-
pa al otro de la nefasta gestión y desor-
den palmario que reina en el municipio. 
Lo hemos visto en plenas fiestas. Las 
vacas se escaparon y no fue responsa-
bilidad suya. Su descoordinación y falta 
de criterio llevó a emitir un comunicado 
en el que se informaba de la captura de 
una de las reses que luego se demos-
tró falso con un nuevo comunicado 
que desmentía el anterior. Y el encierro 
suspendido. Los toros embolados que 

QUE NO NOS PILLE LA VACA

según la alcaldesa no podían tomar las 
calles de Burriana porque el marco legal 
no lo permite, estaba previsto el mié-
rcoles noche en Vila-real. La diferencia 
es sencilla. Mientras Vila-real respeta 
las tradiciones, en nuestra ciudad, sin 
gobierno ni alcaldía, han de venir de 
fuera a decidir por nosotros, como hizo 
Ximo Puig el año pasado en el Arenal 
Sound. Y así nos va.
Desde la responsabilidad que nos han 
otorgado los ciudadanos, y con la exi-
gencia de cumplir con nuestra obliga-
ción de fiscalizar la acción de gobierno, 
hemos reivindicado a PSPV, Compromís 
y Podemos que no abandonen a la deri-
va a Burriana. Sus fricciones y tensiones 
internas no ha de pagarlas nuestra ciu-
dad. Y decisiones tan claves como la de 
decidir el futuro de nuestro urbanismo 
no pueden quedar al amparo de quienes 
anunciaron que garantizarían la partici-
pación ciudadana. 
El anteproyecto de modificación de la 
LOTUP (Ley de Ordenación del Territo-
rio, Urbanismo y Paisaje) de la Comuni-
dad Valenciana ha pasado de largo por 
Burriana por obra y gracia de un con-
cejal que ha considerado irrelevante el 
periodo de exposición pública. Hemos 

dejado pasar una oportunidad única 
para hacernos oír ante el Consell, deci-
dir nuestro futuro y planificar nuestras 
infraestructuras. 
Y lo hemos hecho con el beneplácito de 
una alcaldía que avala con su abandono 
la dejación de funciones. Las que nos 
hacen perder fuelle y nos sitúan contra 
las cuerdas. 
Desde el Partido Popular no quere-
mos que nos pille la vaca. Que Burriana 
sucumba por la inacción de unos pocos 
que vendieron fórmulas mágicas para 
garantizar empleo, progreso, bienestar 
social, transparencia, participación... 
Y tantas otras bondades que pasados 
más de dos años de gestión se han con-
vertido en fracaso, desgobierno, desco-
ordinación y desesperanza. 
Nosotros creemos en Burriana. Sabe-
mos de lo que somos capaces y cree-
mos que nuestras fortalezas son pilares 
de éxito y nuestras debilidades, opor-
tunidades de futuro. Septiembre arran-
ca con dobladas ilusiones, esfuerzo y 
compromiso de trabajo. Porque sabe-
mos que aunque no haya ganadero, por 
muchas vacas que se escapen no nos va 
a pillar ninguna.

OPINIÓ

 



En ese montón de promesas incum-
plidas, cuando no simples mentiras 
a sabiendas, que son los programas 

electorales del Tripartito que ocupa los 
sillones del Ayuntamiento (la palabra 
gobernar les queda muy grande), que 
posteriormente se fusionaron en las 
famosas 105 medidas (ese compendio 
de falsedades harían dimitir a cualquier 
político de bien, pero este no es el caso) 
había tonterías para todos los gustos:
• Culturales: Apertura del Museo de la Na-
ranja y del Museo Cardenal Tarancón
• Urbanísticos: En la Papelera se insta-
lará una sede de la Universitat Jaume I, 
una urbanización con hoteles y centros 
comerciales o un auditorio al aire libre.
• Infraestructuras: Desdoblamiento de la 
carretera del Puerto. Creación del Casal 
de Fiestas en el antiguo IES Llombai.
Esto es solo una mínima muestra de lo 
sufrido que es el papel en manos de al-
gunos desaprensivos.
Pero la desfachatez alcanza cotas ina-
sumibles cuando se juega con el pan 
y la ilusión de las personas. Cuando se 
prometen actuaciones "para salvar a las 
personas" que no solo se olvidan al co-
brar el primer, y opíparo, sueldo sino que 
se transforman en auténticas zancadillas 
para el sufrido, y hastiado, ciudadano de 
Burriana. 
Nos referimos a las famosas "cláusulas" 
que se iban a incluir en los contratos mu-
nicipales para favorecer la contratación 
de ciudadanos de Burriana, o la famosa 
"Bolsa de trabajadores y trabajadoras de 
Burriana", o la constitución de Empresas 
Municipales para la gestión de activida-
des, o las Bolsas de Trabajo Municipal o 
la Creación de Empleo Público Municipal.
En lugar de todo esto ¿que nos encontramos?
a) El BIM, este que tienen ahora en sus 
manos, fue adjudicado a una empresa 
foránea (concretamente de León) en lu-
gar de una local, por una diferencia irri-
soria de precio. Todos conocen las defi-
ciencias de este servicio, y se ha privado 
a la empresa local de una adjudicación 
importante.
b) Adquisición de una furgoneta para el 
programa "T´avalem". Se adquiere un ve-
hículo de segunda mano a un particular 
foráneo, sin invitar a la gente de Burri-
ana que pudiera estar interesada (tanto 
particulares como concesionarios). Para 
más inri el vehículo cuenta con más de 
200.000 kilómetros y fue aprobado tras 
una prueba de 1 kilómetro efectuada por 
alguien sin cualificación alguna en lo que 
a mecánica se refiere.

c) Adjudicación de las casetas del Mesón 
del Vino. Al contrario que la práctica to-
talidad de los Ayuntamientos limítrofes, 
que defienden a su tejido comercial, en 
Burriana el único requisito es el impor-
te en la subasta, lo que da pie a que la 
mayoría de las casetas de estas fiestas 
sean regentadas por ciudadanos de fue-
ra de nuestra ciudad. Existen rumores de 
realquileres, que no hacen más que ten-
sar los ánimos. Unamos a esto, que no es 
poco, las contrataciones e informes ex-
ternos, de la defensa jurídica municipal, 
del servicio de salvamento y socorrismo, 
etc. y veremos que ser de Burriana es, 
prácticamente, un handicap a la hora de 
conseguir alguna concesión.
¿Tanto costaría incluir unas cláusulas que 
premiaran "la experiencia en el montaje 
en Burriana" (en lo que a las casetas del 
Mesón del Vino se refiere), o por "el tiem-
po instalado/empadronado en Burriana" 
en el caso de contrataciones?. Sabemos 
que son incapaces de pensar por si mis-
mos, pero al menos sean capaces de 
copiar el condicionado de ciudades cer-
canas que sí protegen a sus ciudadanos.
Cuatro coletillas del descontrol y des-
gobierno:
Recientemente ha pasado por nuestra ciu-
dad la Vuelta a España. ESO SI ES UNA AC-
TUACION SUPRAMUNICIPAL, no el Festival 
Arenal Sound. Y no se cuelguen medallas, 
porque ahí no han tenido nada que ver.
Hace pocas fechas  ha comenzado el llama-
do Paro Agrícola. Finalizará bien entrado el 

CIBUR

mes de Octubre, cuando habrá empezado 
la campaña de recolección. ¿Tanto costaría 
iniciarla antes, de forma que no se solapara 
con el inicio de "la temporà"? ¿No se podría 
incluir alguna cláusula que favorezca a los 
agricultores locales de cara a su inclusión 
en el citado programa?
El concejal Santiago Zorio se va a Bruselas 
a defender los derechos de los citricultores. 
Este es el edil que cobró kilometraje por 
desplazarse al Puerto. Pero al menos, es-
peremos, no irá en taxi como su compañero 
Del Moral.
El concejal de Vía Pública, que cobra 14 pa-
gas de mas de 1.500e al mes, no tiene ni 
para gasolina. Indigna ver un gasto de 35e 
de este señor, por kilometraje a una reunión 
que tuvo en Peñíscola. ¿Habra que tener 
poca clase?
Tenemos PERLAS PREOTOÑALES
"Estamos rebajando el endeudamiento 
municipal" Cristina "rebaja y relaja" Rius. 
El problema es que esa rebaja de endeuda-
miento se consigue no por buena gestión, 
sino por una fortísima rebaja de la calidad 
de vida de los ciudadanos de Burriana, que 
sufren suciedad, cortes de luz, etc.
"Una vez más aumentan las dotaciones 
de seguridad para las fiestas" Javier "me 
encanta mi instagram, tipo Village Peo-
ple" Gual. Pues los primeros días ya se han 
escuchado quejas ciudadanas y la Policía 
Local reconoce "estar desbordada". Usted 
señor Gual, a lo suyo, haciéndose reporta-
jes fotográficos que ofenden a muchos de 
sus votantes.

FORASTERS VINDRAN...
     QUE DE CASA MOS TRAURAN
      PER CULPA D'UN AJUNTAMENT
       QUE NO DEFENSA A LA SEUA GENT.
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E l domingo 27 asistí a la reu-
nión del vecinos de la Serrate-
lla y, otra vez, como cada año, 

siguen con los mismos problemas. 
Y me pregunto, ¿el Equipo de Gobi-
erno qué ha hecho durante todo un 
año? Pues es bien clara la respues-
ta: nada de nada, sigue el problema 
de la Ralla, el del barranco de Betxí, 
las Cuces de la calle, los espejos de 
salida de las calles, el Rajolí, y así 
un largo etcétera de complicaciones 
apartadas que durante todo un año 
el tripartito no ha hecho nada para 
solucionar.

Pero lo más grave es que tampoco 
saben qué hacer en la Marjal. Y lo 
único que se les ocurre decir es que 
igual se aprueba una ley que regula-
riza las viviendas construidas antes 
de 2014, al cabo, promesas, que no 
saben muy bien si se cumplirán.

El Grupo Municipal de Ciudadanos, 
cansado ya de que el tripartito no 
haga nada al respecto, mantuvo un 
encuentro con un arquitecto local, 
que de forma totalmente altruista, 
dio su opinión al respecto y propuso 
a los propietarios una solución: un 
concurso de ideas para desarrollar 
la Marjal y las zonas limítrofes.

La propuesta se plantea claramente: 
a través del colegio de arquitectos 

LA SOLUCIÓN DE LA SERRATELLA 
PASA POR EUROPA

se puede proponer un concurso de 
ideas para que presenten proyectos 
que planteen el desarrollo del entor-
no. La realidad es que la Marjal es un 
territorio cuyo valor hay que poten-
ciar y, que estar en una zona húme-
da, no implica que no se pueda hacer 
nada, sino que las cosas se deben 
hacer de diferente manera y, por su-
puesto, ajustándose a la legalidad.

Hasta ahora, los diferentes Gobi-
ernos Municipales lo único que han 
hecho ha sido pedir informes, dejar 
caducar expedientes y amenazar 
con denuncias, pero proyectos de 
desarrollo ninguno.

Y, ¿qué podemos hacer en la Mar-
jar?, pues parece que muchas más 
cosas de las que creen los propieta-
rios. Las posibilidades son diversas 

y lindan con ámbitos como el cultivo 
ecológico, el turismo no agresivo, 
etcétera. Se encuadra aquí un hori-
zonte que puede orientar el futuro 
y la prosperidad del entorno de la 
Marjal de Burriana.

Y ¿cómo financiarlo?, pues en princi-
pio con ayudas de la Unión Europea, 
lo que ocurre es que hasta ahora, na-
die se ha molestado en mirar siqui-
era si existían y, parece ser, que no 
son pocas las ayudas que se otorgan 
para mejorar las zonas húmedas, ya 
que la calificación de la Marjal, como 
tal, ha sido una decisión europea, y 
no municipal.

Desde aquí le digo al Equipo de Go-
bierno, ¿nos ponemos a trabajar 
conjuntamente administraciones, 
vecinos y grupos políticos?
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Pleno Ordinario 04-07-17
El Pleno prepara e interpone recurso 
de Casación contra la  Sentencia núm. 
253/17 de la Sección Quinta de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, de 28 de febrero de 2017, 
por la que se estima parcialmente el re-
curso contencioso-administrativo inter-
puesto por DRAGADOS, SA contra la de-
sestimación presunta de la reclamación 
formulada el 19-12-13 por importe de 
657.580,45 € en concepto de indemniza-
ción económica por los daños derivados 
de la ejecución de las obras “Rehabilita-
ción, adecuación y ampliación del Teatro 
Payá PM 2/10”, que se anula y deja sin 
efecto, reconociendo como situación ju-
rídica individualizada el derecho de la de-
mandante a la cantidad de 217.070,04 € 
a cuyo pago se condena al Ayuntamiento 
de Burriana, absolviendo a la Generalitat 
Valenciana.
Con relación al fondo del asunto, se pro-
ducen las siguientes intervenciones: Sr. 
Fuster (una).
Sometido el asunto a la consideración de 
la corporación, los diecinueve miembros 
presentes del Ayuntamiento Pleno les 
prestan unánime aprobación, y así lo de-
clara la presidencia.
El Pleno aprueba el Expediente 6-2017 
de Modificación de Créditos mediante 
Suplementos de Crédito y Créditos Extra-
ordinarios en el Presupuesto Municipal 
del Ejercicio 2017. Con relación al fondo 
del asunto, se producen las siguientes 
intervenciones: Sra. Rius (tres), Sr. Fuster 
(dos), Sra. Aguilera (dos), y Sra. Sanchis 
(dos)
Sometido el asunto a la correspondiente 
votación, da el siguiente resultado: Votos 
a favor,  DIEZ (6 del PSOE, 3 de Compro-
mís, 1 de Se Puede Burriana). Votos en 
contra, DOS (2 de CIBUR). Abstencio-
nes, SIETE (6 del PP, y 1 de Ciudadanos)  
Consecuentemente se declara el asunto 
aprobado por mayoría.
El Pleno aprueba el Expediente 7-2017 
de Modificación de Créditos mediante 
Suplementos de Crédito y Créditos Extra-
ordinarios en el Presupuesto Municipal 
del Ejercicio 2017. Con relación al fondo 
del asunto, se producen las siguientes in-
tervenciones: Sra. Rius (tres), Sra. Monta-
gut (dos), Sra. Aguilera (dos), Sra. Sanchis 
(dos).
Sometido el asunto a la correspondiente 
votación, da el siguiente resultado: Votos 

a favor,  DIEZ (6 del PSOE, 3 de Compro-
mís, 1 de Se Puede Burriana). Votos en 
contra, DOS (2 de CIBUR). Abstencio-
nes, SIETE (6 del PP, y 1 de Ciudadanos)  
Consecuentemente se declara el asunto 
aprobado por mayoría.
DACIÓN DE CUENTA AL PLENO DE LOS 
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA 
DE GOBIERNO LOCAL ENTRE LOS DÍAS 
25/05/2017 y 15/06/2017,  AMBOS IN-
CLUIDOS (Secretaría)
Sometido por la Presidencia el asunto a la 
consideración de la Corporación, los vein-
tiún miembros presentes del Ayuntami-
ento Pleno se dan por enterados de los 
acuerdos adoptados por la Junta de Gobi-
erno Local en las sesiones celebradas en-
tre los días 25/05/2017 y 15/06/2017, 
ambos inclusive.
DACIÓN DE CUENTA AL PLENO DE LAS 
RESOLUCIONES DICTADAS POR LA AL-
CALDÍA PRESIDENCIA OBRANTES EN LA 
SECRETARÍA MUNICIPAL CORRESPON-
DIENTE AL PERÍODO DE 22/05/2017 al 
25/06/2017, AMBOS INCLUIDOS
Sometido por la Presidencia el asunto 
a consideración de la Corporación, los 
veintiún miembros presentes del Ayun-
tamiento Pleno se dan por enterados de 
las resoluciones adoptadas por la Alcal-
día-Presidencia obrantes en la Secretaría 
Municipal, correspondientes al período 
de 22/05/2017 al 25/06/2017,  ambos 
inclusive.
En ambos casos la Corporación queda 
enterada. 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 06-07-17
La JGL adjudica la contratación del servi-
cio de mantenimiento de las máquinas 
de entrenamiento de la sala de fitness 
situada en la piscina municipal cubierta 
de Borriana, a Exercycle SL, por el impor-
te anual de total de 6.630,80 € (5.480 € 
más 1.150,80 € de IVA al 21%), de confor-
midad con los pliegos reguladores de la 
contratación y la oferta presentada.
La Junta autoriza la devolución del impor-
te de 3.000 euros, depositado por Grúas 
La Plana SL, como garantía del servicio 
de inmovilización, retirada y traslado de  
vehículos de,la vía pública al depósito 
municipal de Borriana.
La JGL prorroga el contrato de servicios 
auxiliares en el área de cultura del Ayun-
tamiento de Borriana, adjudicado a Bu-
raudio SL,  hasta el 18 de septiembre de 
2018, en las mismas condiciones previs-

tas en el contrato de 18 de septiembre 
de 2014.
La Junta impone a D. D. Francisco Gómez 
Nuñez, a Dª. Vicenta Claramonte Rodrí-
guez,  la quinta multa coercitiva por im-
porte de 605 euros, por incumplimiento 
de la orden de restablecimiento de la 
legalidad urbanística infringida acordada 
por la Junta de Gobierno Local de fec-
ha 24 de marzo de 2014, por la que se 
les ordenaba que en el plazo de un mes 
procedieran a la demolición de las obras 
consistentes en  la construcción de una 
vivienda de unos 70 m² de planta, de 
dos alturas, a base de fábrica de ladrillo, 
forjado unidireccional y cuarto barbacoa 
de unos 5 m², en parcela 421, polígono 
nº 23, en Suelo No Urbanizable Especi-
almente Protegido, al encontrarse en la 
Zona Húmeda “Marjal Nules Burriana”.
La JGL impone a Dª Florencia Picazo Ji-
meno, a los herederos de José Pascual 
Sorribes Picazo, a D. Carlos Sorribes Pi-
cazo, a Dª María Ángeles Sorribes Picazo, 
y a D. Alberto Sorribes Picazo, la tercera 
multa coercitiva por importe de 100 eu-
ros, por incumplimiento de la orden de 
restablecimiento de la legalidad urba-
nística infringida acordada por la Junta de 
Gobierno Local  de fecha 9 de diciembre 
de 2014, por la que se les ordenaba que 
en el plazo de un mes procedieran a la 
demolición de las obras consistentes en 
la construcción de un pequeño almacén 
habitáculo de unos 20 m², con fábrica de 
bloque de hormigón y cubierta de chapa 
galvanizada en polígono 27, parcela 248 
Pedra Blava, en Suelo No Urbanizable Es-
pecialmente Protegido, al encontrarse en 
la Zona Húmeda “Marjal Nules Burriana”.
La Junta concede a MONFORT PITARCH, 
CESAR, la licencia de obras solicitada para 
CONSTRUCCION DE PISCINA DESCUBI-
ERTA en CR ILLES COLUMBRETES NÚM. 
8, de esta localidad, según proyecto vi-
sado CTAC 2017/568-1, de fecha 30 de 
mayo de 2017.
La JGL concede a FRANCISCO JAVIER GA-
VARA RIPOLL, licencia de obra para AM-
PLIACIÓN DE VALLADO hasta un máximo 
de 2,00 metros de altura, en C/ GREGAL, 
8 de esta localidad,
La JGL concede a ESCOBEDO PERELLO, 
JORGE, la licencia de obras solicitada para 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFA-
MILIAR ENTRE MEDIANERAS en CR GE-
RARDO DIEGO NÚM. 14 (PARCELA 10 UE 
C4-1), Ref.  de esta localidad,
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La Junta  concede a JOSÉ MIGUEL EGEA 
POLO,  licencia de obra para VALLADO Y 
LIMPIEZA DE PARCELA sita en C/ MANU-
EL GRANELL FERRER  de esta localidad.
La JGL concede a la mercantil JOMAVIS-
CO SL,  licencia de obras para la apertura 
de una cata de 4 m² para facilitar el co-
nexionado y la energización de una línea 
de alta tensión subtérranea en C/ JAIME 
CHICHARRO, 39 de la localidad.
La Junta da cuenta DE LAS DECLARACI-
ONES RESPONSABLES PARA LA EJE-
CUCIÓN DE LAS OBRAS: 8116/2017, 
8117/2017, 8118/2017, 8120/2017 Y 
8290/2017.
JGL 13-06-17
La Junta prorroga el contrato del servi-
cio de prevención, tratamiento, control  
y erradicación de legionelosis en de-
pendencias  e instalaciones de Borriana, 
adjudicado a SERVIECOLOGIA Y TRA-
TAMIENTO DE AGUAS S.L,  hasta el 10 
de septiembre de 2018, en las mismas 
condiciones previstas en el contrato de 
10 de septiembre de 2015.
La JGL aprueba el proyecto de obras “Re-
paración del pavimento caminos rurales 
y accesos (Pedrera y otros)”, redactado 
por el ingeniero de caminos municipal, 
con un presupuesto de ejecución por 
contrata de 122.699'58 € (148.466'49 
€ IVA incluido) y que incorpora los cor-
respondientes estudios de Gestión de 
Residuos, Geotécnico y Básico de Se-
guridad y Salud. Así como aprueba  el 
proyecto de obras “Reparación del pavi-
mento de viales urbanos (Avda. 16 de ju-
lio y otros)”, redactado por el ingeniero de 
caminos municipal, con un presupuesto 
de ejecución por contrata de 41.030'78 
€ (49.647'24 € IVA incluido) y que in-
corpora los correspondientes estudios 
de Gestión de Residuos, Geotécnico y 
Básico de Seguridad y Salud.
La Junta aprueba la memoria valorada 
para las “Obras de intervención y mejora 
en las antiguas escuelas de Santa Bár-
bara”, redactada por el arquitecto técnico 
municipal, en fecha 28 de junio de 2017 
y con un presupuesto de 20.000 € (IVA 
incluido).
La JGL propone como medida de res-
tauración de la legalidad urbanística 
vulnerada, la  la demolición del vallado 
ejecutado en la parcela 55 del polígono 
54, de este término municipal,
La Junta incoa expediente sancionador 
a  D. Jorge Antonio Aymerich Cerezo y a 
Dª Inmaculada Monsonis Mingarro, en  
calidad de promotores, por presunta in-
fracción urbanística cometida al ejecutar 
obras, sin previa licencia municipal, con-

sistentes  en  ampliación de planta baja 
y otras que cabe conceptuar como obras 
de reforma , según descripción que figu-
ra en informe emitido por el arquitecto 
municpal en fecha 22 de septiembre de 
2015; todas ellas,ejecutadas en vivien-
da sita en C/ Mariners nº 11.
La JGL concede a la mercantil Grupin S.A., 
una prórroga de 6, 24 y 6 meses, para el 
inicio, finalización e interrupción máxi-
ma, respectivamente, de las obras de 
construcción de edificio de 58 viviendas, 
planta baja y dos sótanos garaje en C/ 
Roberto Roselló Gasch, Avda del Trans-
porte de esta localidad.
La Junta concede a FREDERIC TAVERNE 
y RAQUEL ROSELL LLIDÓ, una prórroga 
de 6 meses, para la finalización de las 
obras de REFORMA DE UNA VIVIENDA 
UNIFAMILIAR en C/ Purísima nº 20 de 
esta localidad, en relación a la licencia 
de obras concedida por la Junta de Go-
bierno Local en fecha 19 de diciembre 
de 2011.
La JGL concede a JUAN ARROYO 
MARCH, licencia de obras para el vallado 
en parcela situada en CM VIRRANGÜES 
de esta localidad.
La Junta deniega a la mercantil GAS NA-
TURAL CEGAS SA, licencia de obras para 
la realización de una zanja en vía pública 
para ampliación red suministro de gas 
natural en inmueble situado en C/SAN 
GUILLEMO, 3, en base a las considera-
ciones efectuadas en el informe emitido 
por los técnicos municipales.
La JGL da cuenta DE LAS DECLARACI-
ONES RESPONSABLES PARA LA EJE-
CUCIÓN DE LAS OBRAS: 8423/2017, 
8432/17, 8508/2017, 8514/2017 Y 
8516/2017.
URGENCIAS: 
DESPACHO EXTRAORDINARIO PRI-
MERO. La Junta inicia los trámites para 
la adjudicación del contrato de obras de 
“Mejora de la eficiencia energética de las 
instalaciones de alumbrado exterior del 
recinto polideportivo de Llombai”, por 
procedimiento abierto y tramitación or-
dinaria, previéndose un único criterio de 
adjudicación.
DESPACHO EXTRAORDINARIO SE-
GUNDO. La Junta aprueba el documen-
to “NOVACIÓN MODIFICATIVA DEL 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CE-
LEBRADO ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE BURRIANA Y LOS PROPIETARIOS 
DEL INMUEBLE  DESTINADO A LLAR 
FALLERO”.
DESPACHO EXTRAORDINARIO TERCE-
RO. La JGL aprueba el expediente para la 
contratación del SUMINISTRO DE MO-

BILIARIO URBANO (MÓDULO DE ASEO/
VESTUARIO Y PASARELA ARTICULADA 
REFORZADA) PARA LA PLAYA DE L’ARE-
NA y los pliegos de prescripciones téc-
nicas y el de clausulas administrativas.
JUNTA GOBIERNO LOCAL 20-07-17
La JGL informa favorablemente la prór-
roga solicitada por la mercantil AL-
QUERÍA MASCARÓS S.L, de la Declara-
ción de Interés Comunitario  autorizada  
por el Conseller de Obras Públicas, Ur-
banismo y Transporte en fecha 12 de 
noviembre de 2002 , para  la atribución 
del uso y aprovechamiento en Alquería 
Macarós, Camí Carnissers s/n, en suelo 
no urbanizable de este término munici-
pal, y ello en base a las consideraciones 
efectuadas en la parte expositiva de 
este acuerdo; por un plazo de 15 años 
de prórroga.
La JGL LEVANTAR  la orden de PROHI-
BICIÓN DE USO de la vivienda sita en C/ 
Santa Elvira nº 28 de esta localidad,  que 
fue ordenada por decreto de la alcaldía 
de fecha 9 de mayo de 2017, a los pro-
pietarios  de la  misma,  a fin de que se 
ejecutasen  previamente los trabajos 
necesarios para mantener las condici-
ones de seguridad , salubridad y ornato 
público del inmueble.
La Junta concede a PAVIMENTOS ROCO, 
S.L., licencia de obras para la realización 
de una acometida de saneamiento en 
C/ LA PAU, 4 de la localidad. A su vez, 
concede  a la mercantil GAS NATURAL 
CEGAS SA, licencia de obras para la rea-
lización de una zanja en vía pública para 
el suministro de gas natural en inmue-
ble situado en CAMI ARTANA 62 de esta 
ciudad. Así como le concede licencia de 
obras para la realización de una zanja 
en vía pública para el suministro de gas 
natural al inmueble situado en C/JARDI, 
42 de esta ciudad, Igualmente concede 
licencia de obras para la realización de 
una zanja en vía pública para el suminis-
tro de gas natural en inmueble situado 
en CAMI ARTANA, 60 de esta ciudad.
La Junta concede a MALLEN ESTEVE, 
JOSEFINA, licencia de obras para la re-
alización de una zanja para acometida 
de saneamiento del inmueble sito en C/ 
BERNAT GUILLEM D´ENTENÇA, 24 de la 
localidad.
DESPACHO EXTRAORDINARIO PRIMERO.

La JGL aprueba el documento “Contrato 
de arrendamiento entre el Ayuntamien-
to de Burriana y GIMENO PIQUER,SL del 
inmueble sito en la Avda. Cortes Valen-
cianas 1, para su destino a depósito de 
vehículos municipal”.
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DESPACHO EXTRAORDINARIO SEGUNDO
La Junta deniega la ampliación de plazo 
solicitada por Isabel Villanueva Benítez 
en fecha 4 de julio de 2017 y adopta la 
medida de policía consistente en clau-
surar el local sito en camí del Grao, 2-bj 
(BAR LA PUNTA).  El levantamiento de la 
medida de policía de clausura quedará 
condicionado a la adopción satisfactoria 
de las medidas correctoras que se basan 
en dar solución al anormal funcionami-
ento del equipo de aire acondicionado 
situado sobre el falso techo de los aseos 
del local. Deberá situarlo de forma que 
pueda ventilar adecuadamente sin que 
produzca otras molestias al vecindario. 
Las aperturas de ventilación no deberán 
ser origen de nuevas molestias por ruido
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 27-07-17
La JGL clasifica las empresas presentadas 
y admitidas, por orden decreciente:
1.- Kone Elevadores SA
2.- Eulen SA
3.- Thyssenkrupp Elevadores SLU
4.- Ascensores Domingo SA,
5.- José Alapont Bonet SL
6.- Orona S.Coop.,
Y requiere  a Kone Elevadores SA para la 
entrega de la documentación pertinente.
La Junta contrata con Trastel SA,, la ad-
quisición de una plataforma elevadora 
telescópica sobre camión para el servi-
cio de vía pública, vehículo marca NIS-
SAN CABSTAR F24.25.35 2,5 TDI 110CV 
Mmax 3.500 Kgds, por el importe de 
21.778,79 euros IVA incluido, según ofer-
ta presentada (Cabina pintada, cambio 
del protector de corona) 
La JGL prorroga el contrato del servicio 
de mantenimiento de los ascensores 
instalados en colegios públicos y otras 
dependencias municipales de Burriana, 
suscrito con José Alapont Bonet SL -in-
cluida la modificación acordada por la 
Junta de Gobierno Local de 23 de febrero 
2015-  hasta la formalización del nuevo 
contrato, cuya previsión es de un mes, es 
decir, hasta el 31 de agosto de 2017.
La Junta inicia los trámites para la adju-
dicación del contrato de obras de “Repa-
ración del pavimento caminos rurales y 
accesos (Pedrera y otros), por procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria, 
previéndose un único criterio de adjudi-
cación.
La JGL desestima, en base a las conside-
raciones efectuadas en la parte expositi-
va del presente acuerdo, el escrito de ale-
gaciones presentado por Dª. CARMEN DE 
LOS SANTOS DE LAS FLORES, en fecha 

26 de junio de 2017, RE nº 8538, puesto 
que las mismas no desvirtúan los hec-
hos por los que se incoa el expediente de 
restauración de la legalidad urbanística 
infringida.
La JGL impone a Dª Victoria de Agustín 
Serrano, y a los herederos de D. Florencia 
Mezcua González, la quinta multa coerci-
tiva por importe único de 120 euros, por 
incumplimiento de la orden de ejecución 
dictada por la Alcaldía Presidencia en 
fecha 3 de noviembre de 2014, por la que 
se ordenaba la ejecución, en el plazo de 
un mes, de los trabajos necesarios para 
restablecer las debidas condiciones de 
limpieza, salubridad y ornato público del 
patio de luces del edificio sito en C/ San 
Roberto nº 3 de esta Ciudad.
La Junta concede a VICENTE R. CABEDO 
GARCÍA, licencia de obras para el VALLA-
DO del inmueble sito en POLÍGONO 23 
PARCELA 88 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.
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 31-07-17
La Junta aprueba el expediente para la 
contratación del SUMINISTRO Y MON-
TAJE DE MOBILIARIO URBANO PARA 
LA ZONA DEL ANTIGUO CAMPING EL 
ARENAL DE LA PLAYA DE BORRIANA, 
COFINANCIADO POR EL FONDO EURO-
PEO DE DESARROLLO REGIONAL EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE 
CRECIMIENTO SOSTENIBLE, 2014-2020 
y los pliegos de prescripciones técnicas y 
el de clausulas administrativas.
La JGL declara en la situación administra-
tiva de jubilación al funcionario de carrera 
D. José Luis Rueda Herranz, que ocupa 
una plaza de Inspector de la policía local –
en situación administrativa de expectati-
va de destino desde el pasado 2 de mayo 
de conformidad con la Resolución de la 
Alcaldía Presidencia n.º 1163, de fecha 
27/04/2017—, con efectos del día 6 de 
agosto de 2017, que será el último día de 
prestación de servicios como funcionario 
de carrera en esta Administración.
La Junta estima, en base a los motivos 
expuestos en los considerandos de la 
parte expositiva del presente acuerdo,  la 
solicitud presentada por D. Tomás Buedo 
Toledo, en fecha 28 de marzo de 2017, 
RE nº 4176 y declara la caducidad del 
plazo de acción de la administración para 
restablecer la legalidad urbanística infrin-
gida con la construcción del vallado de la 
parcela 15 del polígono 44, de este tér-
mino municipal, conforme a lo dispuesto 
en el art. 236 de la LOTUP; y, en conse-
cuencia, proceder al archivo del presente 
expediente.

La JGL desestima el recurso de reposición 
interpuesto por  D. José Miguel Castelló 
Barres, que en fecha 9 de mayo de 2017, 
presenta recurso de reposición contra el 
citado acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno Local el 30 de marzo de 2017, 
por el que, entre otros, se impone a los 
interesados, la primera  multa coercitiva 
por importe de 200 euros, por incumpli-
miento de la orden de restablecimiento 
de la legalidad urbanística infringida acor-
dada por la Junta de Gobierno Local  de 
fecha 16 de marzo de 2015, por la que 
se le ordenaba que en el plazo de un mes 
procedieran a la demolición de las obras 
consistentes en en la conformación de un 
porche o terraza cubierta, de unos 30m2 
-adosado a la vivienda ya existente con 
anterioridad -, así como en la ejecución 
de un pequeño cuarto auxiliar de unos 
10m2, en parcela 96 del polígono 25, 
en Suelo No Urbanizable Especialmente 
Protegido, al encontrarse en la Zona Hú-
meda “Marjal Nules Burriana”
La Junta concede a MONSONIS MUSO-
LES, MARIA PILAR, la licencia de obras 
solicitada para  REFORMA DE LOCAL 
EXISTENTE Y ELEVACIÓN PARCIAL DE 
DOS PISOS PARA GUARDA DE ENSE-
RES DOMÉSTICOS, en  C/VIRGEN DE 
LOS DOLORES núm. 3 de esta localidad, 
conforme a proyecto visado por la De-
marcación de Castellón del COACV, nú-
mero 2017/751-1, de fecha 12/07/17. 
Y también concede a EXTERION MEDIA 
SPAIN SA,  licencia para INSTALACION de 
VALLA PUBLICITARIA en inmueble sito 
en C/JUAN CANOS SAFONT Nº 17, de 
esta localidad, en base a la documenta-
ción técnica presentada, con visado COI-
TI-Madrid nº 179044113/01, de fecha 
19 de junio de 2017.
La JGL DA CUENTA DE LAS DECLARACI-
ONES RESPONSABLES DE EJECUCIÓN 
DE OBRAS: 9377/2017, 9397/2017 Y 
9482/2017
DESPACHO EXTRAORDINARIO PRIMERO.
La Junta aprueba arrendar los terrenos 
municipales sitos en la Playa de L’Arenal 
(clasificados como suelo urbano, someti-
do a la formulación de un Plan Especial de 
Ordenación que lo desarrolle como com-
plemento del formulado para el Puerto), 
según los planos que obran en el proyec-
to de realización del espectáculo Arenal 
Sound 2017, entre los días 3 de julio y 16 
de agosto de 2017, ambos incluidos, de 
conformidad con la autorización emitida 
por resolución de fecha 24 de los corri-
entes, del Director Territorial de la Conse-
lleria de Justicia, Administración Pública, 
Reformas Democráticas y Libertades 
Públicas, con un canon por importe de 
60.000 €
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ÀREA ECONÒMICA-INTERVENCIÓ

ANUNCI
Per la    Sra.   Alcaldessa-Presidenta  de l'Ajuntament   de Borriana, es  FA SABER:

Que per resolució amb número 1918 de 28 de juny de 2017 s'ha  resolt l'aprovació
dels Padrons Fiscals referits als tributs que a continuació es detallen:

• Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana 2.017

• Impost sobre Béns Immobles de Característiques Especials 2.017

• Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica 2.017

• Impost sobre Activitats Econòmiques 2.017

 
Que la duració del període de cobrament dels rebuts corresponents  als padrons referenciats,

així com  la seua forma de cobrament, ha quedat establida com seguix:

a) EN  PERÍODE VOLUNTARI: Del 17 de juliol de 2.017  al 5 d'octubre de 2.017, ambdós inclosos, tots els dies hàbils en 
qualsevol de  les oficines de les entitats col·laboradores  CAIXA RURAL SAN JOSE DE BORRIANA,  CAIXABANC-LA CAIXA, 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria  “BBVA”  i  BANC DE SABADELL  prèvia presentació en les mateixes del document de 
pagament expedit per l'Ajuntament de Borriana, el qual serà remés als simples efectes de facilitar el pagament al domicili 
de l'obligat que no tinga domiciliat el pagament (sense que tal enviament supose notificació de la liquidació) o podrà ser 

arreplegat  en el  SERVICI MUNICIPAL DE RECAPTACIÓ ubicat en la planta baixa  de l'Ajuntament d'esta localitat. 

Per als rebuts domiciliats es fixa un càrrec en compte de la mitat de la quota líquida plasmada en padró el dia 20 de juliol 
de 2.017 i  un segon càrrec per la quota diferencial (quota líquida de padró bonificada en un 1% i fins a un màxim de 10 € 

menys l'import satisfet en el primer càrrec) en data 20 de setembre de 2.017. Si per causes imputables a l'interessat no es 
fera efectiu l'import del primer càrrec domiciliat, es perdrà el dret a la bonificació, procedint a requerir l'import íntegre del 

deute en el segon càrrec.

Els esmentats documents   només tindran el caràcter de justificant de  pagament  quan  estiguen  segellats
per alguna  de  les  esmentades Entitats Bancàries col·laboradores.

b) EN   PERÍODE  EXECUTIU: transcorregut  el termini en període voluntari sense haver fet efectiu  el pagament,
s'iniciarà el procediment de  constrenyiment, incrementant-se  el  deute  amb el recàrrec, 

interessos  de demora, costes i gastos que  s'originen.

El que  es fa públic perquè  sen  prenga coneixement i per a notificació  als interessats,
amb indicació que els esmentats padrons es troben exposats el públic en l'Àrea Econòmica per període de quinze dies

a comptar del dia de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província,  tal com disposa per  art.102.3 de 
la 58/2003, de 17 de desembre,  General Tributària , art. 12 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s'aprova el Text Refós de la  Llei d'Hisendes Locals, i art. 70 de l'Ordenança Fiscal General de Gestió,

Inspecció i  Recaptació  dels Ingressos de Dret Públic de l'Ajuntament de Borriana.

De  conformitat amb el que disposa l'art. 14 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s'aprova el Text Refós de la  Llei d'Hisendes Locals,  contra   les   liquidacions incorporades 

en  els esmentats padrons,  podrà  interposar-se recurs  de reposició davant de la Alcaldia-Presidència  d'este
Ajuntament,  en el termini d'un mes a comptar de la finalització del període d'exposició pública

indicat en el punt anterior,  sense perjuí   de  poder  interposar  qualsevol altre que resultara procedent.

Borriana, a 29 de juny de 2017

LA REGIDORA  DELEGADA DE HISENDA

 Cristina Rius Cervera

 



 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 
AGOST-SETEMBRE

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

TELÈFON TAXI 
ADAPTAT:

622 12 29 66
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DEFUNCIONS
REMEDIOS ALBERT MARTINEZ ...........95

VICENTE ARCHELOS CANDAU .............80

JOSE GABRIEL CAMPOS ALCON ...........65

TERESA CONESA ORTIZ .......................89

MªENCARNACION BOSCA DEVES ........93

ENRIQUE SEBASTIA GASCO .................76

VICENTA FERRER ABAD .......................58

Mª CLEMENTINA BARREDO FDEZ. ......69

JUAN MEDINA OLMEDO .......................84

GREGORIA GIMENEZ PASTOR .............90

JOSE LUIS AVELLANA ZARAGOZA ........54

MANUEL PERIS BARRES ......................90

VICTOR SERRA MUÑOZ......................100

Mª ANTONIA PEREZ  TRIGO .................88

DOLORES CAPELLA NEBOT ..................86

VICENTE M. PALLARES MARTINEZ .....56

ROSA PASCUAL RUBIO .........................82

ANTONIO AMADOR GAYA ....................82

ROSA MUSOLES SANCHO ....................89

EVARISTO TORNADOR AGUT ...............76

NAIXEMENTS

*INHUMACIONS AL CEMENTERI 
MUNICIPAL

MATRIMONIS
Manuela Llopis Moros i Pablo Torán Personat

Sara Ríos Castelló i Carlos Martínez Salla

Adoración Iniesta Pacheco i Javier Manuel 
Sebastia Barreda

Ana Soriano López i Rubén Alegre Galdón

Alba Quirós Tovar i Isaías Sinuhé Castro 
Hernández

Keltouma Hammach El Khadir i Carlos 
Romero Cid

Sheila Lobato Menacho i Sandy Bárzaga Vargas

Susana Aliena Marín i Roberto Huguet 
Zaragoza

Marta Tenés Ferrer i Jose Luis Tornador Marín

María Alexandra Tecu i Ismael Mohamed 
Ismael

Rocio Menero Suárez i Carlos González 
Mendoza

Mónica Petit Blasco i Jorge Isach Cortés

Tania Fonte Monsonís i Carlos Greus 
González

Celia Beatriz Morales Vilar i Carlos Sola Peris

Ana Belén Martínez Cruz i David Renau 
Chinchilla

Sonia Rodríguez Molina i David González Cortes

Martina Díaz Blasco
María Jaliss
Martín Cifuentes Olucha
Ariadna Belda Nácher
Elena Sofía Alexandru
Aythami Pérez Suárez
Aray Pérez Suárez
Martín Nadal Ponce
Marcel Muñoz Ballester
Yeray Vicent Conejos Punzano
Mateo Monzonis Sorribes
Edgar Solaz Aragón
Pedro Peñafiel Muñoz
Adam Nasseredine
Cayetana Nájera Borja
Lara Lucia Cuc
Mara Morales Fortea
Alberto Fernández Llombart
Lucas Andrei Sticea
Bernat Granel Muñoz
Omar El Asri El Mamouni
Álvaro Mingarro Roger

TELÈFONS

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 55 87 08
Salut Mental  ............................................. 964 39 07 56
Creu Roja  ................................................... 964 51 76 07
Hospital La Magdalena  ........................ 964 24 44 00
Hospital Provincial  ................................. 964 35 97 00

DIVERSOS
Cementiri  ................................................... 964 51 01 49
Centre Alq. Sta. Bàrbara  ....................... 964 51 00 93
Junta Local Fallera  .................................. 964 51 62 17
Ràdio Taxi  .................................................. 964 51 01 01
Centre Cultural La Mercé  ..................... 964 51 00 10
Parc Comarcal Bombers  ..........................................085
Estació RENFE ......................................... 902 43 23 43
Magatzem Municipal  ............................ 964 51 87 12
Síndicat de Regs  ..................................... 964 51 45 51
Cambra Agrària (Consell Agrari)  ........ 964 57 06 08
FACSA  ......................................................... 964 51 28 00
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EL PAS DE LA VUELTA 2017
PER BORRIANATREU A CENTENARS DE 
PERSONES ALS CARRERS DE LA CIUTAT 

Borriana i els seus principals 
carrers vam voire un matí ben 
especial i diferent gràcies a 

una Vuelta a Espanya que després 
de molts anys ha tornat a tenir a la 
capital de la Plana Baixa com una 
de les ciutats protagonistes dins del 
desenvolupament de la sisena etapa 
d'aquesta edició de 2017. I ho ha fet 
“gràcies al treball de molta gent que 
des de fa dies ha estat pendent tant 
dels treballs previs com de la pre-
venció i control durant el pas de pi-
lot per la ciutat”, tal com ha destacat 
inicialment el regidor de Via Pública, 
Vicent Aparisi, qui a més ha volgut 
assenyalar que tant “els treballadors 
de Via Pública, com l'organització de 
la Vuellta, o les desenes de voluntaris 

dels clubs esportius de la ciutat han 
fet un gran treball perquè el gran grup 
haja tornat a omplir de color la nostra 
ciutat”.

Ja des de meitat matí, el Carrer Major 
rebia a la coneguda caravana que en 
cada etapa de la Vuelta precedeix al 
pas dels corredors, on el mateix regi-
dor d'Esports, Vicent Granel, destaca-
va que “solament cal veure la resposta 
de la gent de Borriana, que ha omplert 
tots i cadascun dels carrers per on 
anava a passar el grup de ciclistes i 
han acabat per completar una imatge 
de colorit i l'aposta per la presència de 
grans esdeveniments esportius en la 
nostra ciutat que quedarà per al re-
cord”. Tal com en el seu moment ja va 

anunciar el representant de la Volta, 
Kiko García, “l'espectacle està asse-
gurat després d'acabar amb l'eixida 
neutralitzada de l'etapa, que precisa-
ment ha coincidit amb els quilòmetres 
previs a l'arribada a Borriana, per la 
qual cosa la velocitat de pas i els pri-
mers atacs de l'etapa podien donar-se 
ja en la mateixa Borriana”. I així ha si-
gut, ja que el mateix líder de la cursa, 
Chris Froome, ha volat pel Carrer Ma-
jor de la ciutat per a evitar qualsevol 
tipus d'incidència en la part posterior 
del gran grup. Després del seu pas pel 
Pla i el Raval, han enfilat l'eixida de la 
ciutat en direcció a Nules, en una sise-
na etapa que acabaria hores més tard 
en el Port de Sagunt.
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