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UN ESTIU DIFERENT
MARCAT PER LA
COVID-19, AMB NOVES
PROPOSTES I MOLTES
ACTIVITATS ESTIVALS

L’Ajuntament planteja
una àmplia gamma
d’alternatives per a tots
els públics

E

nguany de segur que serà molt
recordat per la pandèmia de la
Covid-19 i les seues conseqüències. Amb un estiu diferent a
Borriana marcat per la crisi sanitària i
amb noves propostes segures i atractives plantejades per l’Ajuntament per
a passar-ho bé durant els mesos estivals, posant a l’abast de tothom un
mar de possibilitats per a redescobrir
Borriana i tots el seus encants.
Un estiu en què Borriana compta
amb l’excel·lència de les seus platges, les més segures de la província
adaptades a les exigències derivades
de la pandèmia i amb totes les mesures previstes pel consistori, que
garanteixen les condicions òptimes
sanitàries i la seguretat a la costa
borrianenca.
Un estiu ple d'activitats per a totes
les famílies, com les visites al Clot
de la Mare de Déu, visites guiades al
patrimoni cultural i històric de la ciutat, actuacions en directe en juliol a
la Torre de la Mar amb la nova edició d'A la fresqueta, i amb la novetat
de l’autocine d'estiu que s'incorpora
al conjunt d'activitats estivals 2020
organitzades per l'Ajuntament, entre
d’altres.

Encara que l'Ajuntament pretén fomentar i dur la nostra ciutat cap a
un turisme actiu al llarg de tot l'any,
aquest estiu i davant la difícil situació,
ha fet un esforç per tal d’ofertar un
ampli ventall de possibilitats, fomentant un model turístic de proximitat i
reforçant les activitats d’oci, culturals,
esportives.
En totes les activitats s’han garantit les
normes de seguretat establerta amb
l'ús obligatori de mascaretes, desinfecció dels espais, neteja de mans amb
gel alcoholitzat, i respectant la distància de seguretat per evitar contagis i
aglomeracions.
AUTOCINE SOTA UN MAR D’ESTRELES
L’autocine al juliol i a l’agost és una
nova aposta des de l’Ajuntament, or-

ACTIVITATS D'ESTIU
ganitzada per la regidoria de Turisme,
per a gaudir una activitat diferent i segura, que segueix les mesures de seguretat implantades per les autoritats
sanitàries. El plaer del cine a l'aire lliure
sota les estreles de juliol i agost, amb
la tota la família o els amics i amigues,
i amb grans pel·lícules que es projecten cada diumenge al costat de l'antic
càmping de l’Arenal.
Coincidint amb l'obertura del recinte els
diumenges a les 21h, s'inicien les projeccions de reportatges i documentals,
mentrestant, les persones assistents
poden sopar a l'aire lliure fins a l'inici
de la projecció de la pel·lícula setmanal
a les 22.30 hores. El recinte compta
amb una capacitat d'aproximadament
90 cotxes, que han de mantindre les
distàncies i respectar les normes de
seguretat establertes.
Per poder accedir al recinte s’ha de reservar la plaça a l'Oficina de Turisme
l’Arenal, situada a l'Av. Mediterrània,
35, al Port, o cridant al telèfon 964
587 078.
FRANK MOTOR SHOW
També en la zona marítima, es pot
optar els divendres, dissabtes i diumenges de juliol a les 21.30h per l’espectacle Frank Motor Show, compost
per especialistes de cinema i televisió.
Acrobàcies i escenes de cinema per a
tots els gustos, amb els cotxes de mida
real de les pel·lícules Cars, Rayo McQueen, Cruz Ramírez i, també, el gran Monster Truck Americà: el Toro Loco.

VISITES A CLOT DE LA MARE DE DÉU
Una activitat per a passar-s’ho bé amb
tota la família, cada dimecres de juliol
i agost a les 18h, que recorre els llocs
més bonics de la ciutat de Borriana i
permet gaudir de la cultura, la natura
i la família.
La reserva de places es realitza a través del 964 587 078 o acudint a la Tourist Info l’Arenal (a la Tinença d'Alcaldia
del Port), de dilluns a diumenge de 10h
a 14h i de 17h a 20h (Màxim 30 persones per visita).
ACTIVITATS ESTIU ESPORTIU
El Servei Municipal d'Esports de Borriana (SME) ha organitza un any més activitats d'estiu a la platja de l'Arenal i a
la zona de l’antic càmping de Borriana.
La programació està composta d'acti-

vitats com ioga, pilates, zumba, GAP i
aquafitness, que es desenvoluparan al
llarg dels mesos de juliol i agost, de dilluns a divendres, amb diferents tallers
i horaris.
CAMPUS MULIESTPORTIU I D’HÀBITS SALUDABLES 2020
Més de 200 xiquets i xiquetes de Primària i de l'ESO de Borriana han participat en el VII Campus Multiesportiu
i d’hàbits saludables d’Estiu del 13
de juliol al 14 d'agost, organitzat pel
Servei Municipal d’Esports (SME). Enguany adaptat amb mesures de seguretat i de prevenció contra la Covid-19.
Així, la gran majoria de les activitats
esportives es realitzen a l'aire lliure i
totes en grups reduïts de no més de 10
participants, en horari de 9h a 13h, en

A LA FRESQUETA
La regidoria de Cultura durant el mes
de juliol ha proposat una nova edició de
les nits de teatre a la Torre de la Mar, ‘A
la fresqueta’, amb quatre espectacles
totalment gratuïts, i amb totes les mesures de seguretat.
El programa enguany ha comptat amb
la companyia madrilenya Al tran tran
impromusical, amb els monòlegs del
còmic valencià Eugeni Alemany, acompanyat en aquesta ocasió pel gadità
Miki Dkai, també amb la companyia
valenciana Juja Teatre que va estrenar
el nou espectacle A-güelos i, finalment,
amb la companyia de Saragossa Teatro
Indigesto amb una original proposta de
teatre d'improvisació.
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ACTIVITATS D'ESTIU
les 20h, a l'avinguda de la Mediterrània,
al Port, al costat de l'Escola de la Mar.
ACTIVITATS INFANTILS I JUVENILS
Paral·lelament, la Regidoria de Joventut ha organitzat per a l’estiu conjuntament amb les associacions Porta
Oberta, Agrupament Escolta Borriana
i l’empresa Monitors.es, una completa
programació d'oci educatiu, amb una
oferta de 170 places gratuïtes per a
xiquets i xiquetes de 6 a 14 anys, com
a alternativa a les activitats estivals
cancel·lades davant la impossibilitat
d'assegurar al cent per cent les condicions sanitàries necessàries per a evitar el risc de contagi per la Covid-19.
Programa:
• Del 20 al 25 de juliol. Porta Oberta.
Amb 60 places per a xiquets i xiquetes de 8 a 14 anys, del 20 al 25 de
juliol en horari de matí de 10h a 13h,
al col·legi Salesians.
dos torns, el primer des del 13 fins al
24 de juliol i el segon des del 27 de juliol
fins al 14 d'agost. Es practiquen al voltant d'una vintena d'activitats, acompanyades de recomanacions i consells
per a fer que el dia a dia dels xiquets,
xiquetes i joves siga més saludable.
VISITA NOCTURNA
Dins de l'àmplia oferta turística, cultural i d'oci que ofereix la ciutat al llarg de
l'estiu, l'Ajuntament de Borriana proposa una visita guiada nocturna pels
racons més emblemàtics de la ciutat,
per a descobrir la nostra història i el
patrimoni artístic i cultural.
Per a participar, és condició necessària realitzar la reserva 15 dies abans

de l'activitat a l'Oficina de Turisme de
l'Arenal, situada a l'Av. Mediterrània,
35, al Port de Borriana, de dilluns a
diumenge de 10h a 14h i de 17h a 20h,
o cridant al 964 587 078.
CONTACONTES INFANTILS
A més, aquest estiu s’han programat
contacontes de diferents temàtiques
que desenvolupen els valors d’igualtat, respecte i cura pel medi ambient.
Contes no sexistes, contes dinàmics,
contes a l'inrevés, contes tradicionals,
al llarg del juliol i l’agost. L’11 de juliol a
les 20h, al Polifuncional de la Serratella,
el 25 de juliol a les 20h, a l'antic càmping
de l’Arenal, el 8 d'agost a les 20h, a la
plaça Estany Colombrí, i el 29 d'agost a

• Del 27 al 31 de juliol. Monitors.es.
Amb 30 places, per a xiquets i xiquetes de 8 a 12 anys, del 27 al 31 de
juliol de 9h a 13h amb possibilitat
d'escola matinera, al Polifuncional
de la Serratella.
• Del 3 al 7 d'agost. Agrupament Escolta Borriana. Amb 50 places per
a xiquets i xiquetes de 8 a 14 anys,
que es realitza del 3 al 7 d'agost de
9.30h a 13.30h, en les instal·lacions
del Casal Jove.
• Del 3 al 31 d'agost. Monitors.es.
Amb 30 places per a xiquets i xiquetes de 8 a 14 anys, del 3 al 31 d'agost
de 9h a 13h amb possibilitat d’escola
matinera, al Polifuncional del Grau.

FESTES DE LA MISERICÒRDIA

SE SUSPENEN LES Festes
de la Misericòrdia 2020
L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, lamenta la suspensió de les festes
patronals però ho considera necessari per a protegir la salut de les persones
Agraeix la comprensió de la ciutadania del municipi davant aquesta situació
“extraordinària"

L

'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, i la regidora de
Festes, Lluïsa Monferrer, van comunicar la decisió oficial de suspendre les festes patronals en honor a la
Mare de Déu de la Misericòrdia 2020,
adoptada després d'escoltar els grups
de l'oposició i els representants de
l'àmbit festiu, i considerar que “hem
de continuar optant per la prudència i
evitar aglomeracions, davant la situació actual de rebrots i la impossibilitat
de garantir el compliment de les mesures de prevenció en la majoria de les
nostres tradicions festives, com els
actes al carrer i les reunions i activitats en les penyes”.
Maria Josep Safont i Lluïsa Monferrer
així ho van manifestar després de la
reunió mantinguda amb representants
de la Comissió de Bou, de la Federació
Taurina i del col·lectiu de Penyes que
participen en les festes de la Misericòrdia, els quals, per unanimitat, han
ratificat la decisió del govern municipal.
“El primer de tot és garantir la seguretat dels nostres veïns i veïnes davant

l’evolució de la pandèmia”, ha manifestat l'alcaldessa, al mateix temps que
ha agraït "la responsabilitat i la prudència de tots els grups municipals, i
dels col·lectius festius de les festes de
la Misericòrdia, perquè “han entés les
circumstàncies i la resolució necessària i assenyada”.
A tots ells, va expressar, “els agraïsc la
sensatesa que han demostrat a l'hora
d'haver de renunciar a la celebració de
les festes en honor a la nostra patrona, ja que no hi havia una altra alternativa que la cancel·lació definitiva”, ha
manifestat.
L’anul·lació dels festejos, que enguany
havien de celebrar-se del 4 al 13 de
setembre, segons va assenyalar Maria
Josep Safont, s'emmarca en la línia de
cancel·lació de les festes de la majoria
de poblacions de la comarca i la província, per a "evitar un efecte crida que
provoque la concentració multitudinària de persones”, i després d'aclarir la
Conselleria de Sanitat, mitjançant una
resolució, la normativa sanitària en relació a la realització d'actes religiosos

a l'aire lliure, processons, espectacles
taurins, culturals, etc.
Així mateix, Maria Josep Safont va
agrair també la comprensió de la ciutadania de Borriana davant d’aquesta
situació “extraordinària", i es va mostrar convençuda que entendran que la
decisió s'ha pres "per responsabilitat,
seguint l'assessorament dels experts
en salut pública i pensant en l'interés
general de la població”.
Una decisió que, en aquests moments,
tracta de “minimitzar els elements de
risc, com ara les aglomeracions humanes o desplaçaments massius de persones provinents d'altres poblacions i l'exposició a rebrots", ha indicat l'alcaldessa.
Finalment, Maria Josep Safont va destacar la importància de les festes de la
Misericòrdia en la ciutat des del punt
de vista econòmic i social, i també de
“posar en valor les nostres tradicions i
la nostra cultura”. Per això, va afirmar,
“estem treballant i valorant alternatives, però atenent sempre a criteris
tècnics i sanitaris, perquè el primer és
la seguretat de les persones”.
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AGRICULTURA

EL Consell Agrari ACORDA PRESENTAR
UNA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER
A combatre la plaga del Cotonet DE
SUD-ÀFRICA
La reunió va servir per a conéixer l'abast de la malaltia en el sector agrari del municipi

E

l Consell Agrari Municipal de
Borriana va acordar presentar
una declaració institucional en
què s’aborde la problemàtica del Cotonet de Sud-àfrica per a combatre la
plaga i amb la qual se sol·licitarà, tant
al Govern central com al Govern de
la Generalitat, entre altres qüestions,
l'impuls de tractaments alternatius i
biològics, ajudes econòmiques per
als productors de cítrics i un major
control en origen de les importacions, per evitar l'arribada de noves
plagues.
Així ho va avançar l'edil d'Agricultura,
Vicent Granel, després de la sessió
extraordinària del Consell Agrari Municipal que es va celebrar en la sala de
plens de l'Ajuntament de Borriana, per
a conéixer la realitat i l'abast de la plaga
del Cotonet de Sud-àfrica en el sector
agrari de Borriana i debatre sobre la
situació.
L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep
Safont, va presidir la reunió acompanyada del regidor d'Agricultura, Vicent
Granel, i de la resta de representants
polítics i membres del mateix consell,
al qual es va sumar l'IVIA, l'enginyer
agrònom de la Cooperativa Sant Josep,
Abel Regal, i el secretari general de la
Unió de Llauradors, Carles Peris.
Borriana ha sigut una de les poques
poblacions que ha celebrat un Consell
Agrari per a abordar la situació del cotonet, i la jornada d'ahir va servir per
a conéixer-ne l'estat actual i, sobretot,
per a anar de la mà, conjuntament,
per a lluitar per les exigències contra
aquesta plaga.
En eixe sentit, Vicent Granel, va explicar que l'equip municipal de govern
“ha preparat una declaració en què se

sol·licita impulsar el desenvolupament
de tractaments alternatius i biològics,
ajudes econòmiques per als productors de cítrics, un major control en origen de les importacions i el tractament
en fred, per a evitar l'arribada de noves plagues, ajudes per al tractament
necessari per a lluitar contra la plaga,
entre altres qüestions”. A aquestes reivindicacions, ha precisat, s'uniran les
peticions dels altres partits i els agents
implicats en el Consell Agrari.
Sobre aquest tema, l'alcaldessa va
destacar que “la unió fa la força, però
és moment també de defensar els interessos de Borriana i de la seua agricultura allà on siga possible, davant la
Conselleria o davant el Ministeri, perquè els tractaments i les ajudes arriben
als nostres llauradors”.
Davant la importància de la plaga i la
seua afecció en el sector citrícola de
la Plana Baixa, i més concretament a
Borriana, el tècnic de l'IVIA, Vicente
Tejedo, va explicar en la reunió les característiques de la plaga del Cotonet
de Sud-àfrica, mentre que el tècnic
agrònom de la Cooperativa Sant Josep
va donar a conèixer un estudi realitzat

en quasi 2.000 fanecades del terme
municipal sobre l'afecció del Cotonet.
De totes elles, en 760 només està
afectat un 10% per la plaga, en 842
del 10 al 20%, en 227 del 20 al 30%,
en 41 fanecades del 30 al 60% i en 32
més del 60%.
“És la situació actual que empitjorarà l'any que ve si els tractaments que
es realitzen no són més efectius”, va
remarcar Abel Regal, per la qual cosa
l'edil d'Agricultura va concloure que les
pèrdues que es produiran a Borriana
“seran molt importants, sinó aquest
any a l'altre, mentre es treballa en la
millora de la lluita biològica per a poder
acabar amb la plaga”.
Per part seua, Carles Peris, de la Unió
de Llauradors, va exigir que és el moment que els polítics a nivell europeu
“defensen els interessos dels agricultors valencians, i no ens deixen
una vegada més en l'estacada”. També va reclamar que es controlen els
protocols d'entrada de fruita d'altres
països i que, a més, “comptem amb
ajudes per als tractaments del cotonet, que uposarà un sobrecost per als
productors”.

NOU CALENDARI DEL CONTRIBUIENT

NOU període de pagament
DE L'IBI I DE L’IAE
Amb l'objectiu de reduir la pressió fiscal a les famílies mentre s'afronta la crisi sanitària
ocasionada pel coronavirus, el consistori ha aprovat, juntament amb el padró de l'IBI i
de l'IAE, el nou període de cobrament en voluntària del 15 setembre al 7 de desembre

L

'Ajuntament a través d'un Decret
d'alcaldia ha aprovat un nou període de pagament de l'IBI i de l'IAE
de forma extraordinària per la pandèmia, seguint l'acord del govern municipal del passat 17 de març, a l'inici de
l'estat d'alarma, quan va decidir modificar el calendari del contribuent per a
aquest exercici amb la finalitat de retardar el període voluntari de pagament
dels principals impostos municipals,
amb l'objectiu de reduir la pressió fiscal
a les famílies mentre s'afronta la crisi
sanitària ocasionada pel coronavirus.
Segons ha explicat l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, aquesta decisió de retardar i flexibilitzar els terminis de pagament forma part del paquet
de mesures fiscals i econòmiques que
l'equip de govern està desenvolupant,
amb l'objectiu “d’alleujar la càrrega
econòmica que poden tindre les famílies del municipi després de la parada

de l'activitat econòmica derivada de
l'estat d'alarma”.
Cal recordar que una dels primeres
mesures adoptades per l'equip de
govern municipal va ser deixar sense
efecte els períodes de pagament de
tributs en voluntària, així com els càrrecs domiciliats, i paralitzar el repartiment immediat de rebuts del primer
padró que començava justament el
mateix dia que va començar el confinament, el 16 de març, fins al 5 juny, i
que els notificadors ja tenien preparats
per a repartir.
Amb aquest propòsit s'ha retardat el
termini dels dos períodes de cobrament
de padrons en voluntària. D'aquesta
manera, els càrrecs domiciliats es passen cada 2 mesos, des del passat 27 de
maig i fins a l'últim mes de l'any.
El primer padró està obert del 25 de
maig al 5 d'agost, amb càrrecs el 27 de

maig i el 27 de juliol corresponents a
l'Impost de Vehicles, Taxa de Gestió de
Residus i la Taxa de Gual.
Ara, el nou període de pagament serà
des del 15 de setembre fins al 7 de desembre, amb la qual cosa els càrrecs
dels rebuts domiciliats seran el 27 de
setembre i el 27 de novembre. La iniciativa de retardar aquest període de
cobrament de l'IBI i de l'IAE, en dos
mesos, del seu període habitual, ja es
va traslladar en la comissió d'Hisenda celebrada el passat 11 de juny als
grups polítics de l'oposició perquè en
tingueren coneixement.
Amb aquest canvi, ha manifestat l'alcaldessa, s'afavoreix les persones treballadores, les pimes i els autònoms en
aquests moments difícils, encara que
haja sigut perjudicial per a l'Ajuntament perquè ha provocat un problema
de tresoreria”.
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CONSORCI PROVINCIAL DE BOMBERS

L

SIMULACRE DE rescats marítims
AL PORT

'alcaldessa de Borriana, Maria
Josep Safont, el president de la
Diputació, José Martí, i el diputat
provincial de Bombers, Abel Ibáñez,
van assistir el 8 de juliol al port de
Borriana als simulacres de rescat en
aigües marítimes que va organitzar
el Consorci Provincial de Bombers
(CPBC) amb motiu de la presentació de
la campanya d'estiu de la seua Unitat
de Rescat Aquàtica i Subaquàtica.

en el menor lapse de temps possible,
neutralitzar el perill, realitzar primers

auxilis i concloure amb el rescat i
l'evacuació

ÀREA ECONÒMICA – INTERVENCIÓ
ANUNCI
La Senyora Alcaldessa-Presidenta de l'Ajuntament de Borriana FA SABER

Les operacions de rescat han consistit en el salvament d'un accidentat en
l'aigua i en l'evacuació d'una persona
inconscient. En el simulacre l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, ha
destacat que disposar d'un servei de
salvament de les característiques que
ofereix el Consorci Provincial de Bombers “proporciona molta tranquil·litat”,
i ha posat en valor “l'alt nivell d'eficàcia
aconseguit pels operaris del Consorci
en el medi aquàtic”.
No obstant això, ha sol·licitat “prudència i responsabilitat” aquest estiu per a
eludir accidents en la mar i en les platges” perquè, ha precisat, “encara que
comptem amb els mitjans necessaris
i amb la professionalitat dels operaris
del Consorci, la millor formula per a
evitar haver d’utilitzar aquests recursos és ser prudents i assenyats”.
El CPBC compta amb tres unitats de
rescat equipades amb els mitjans
humans i materials necessaris per a
donar una ràpida resposta a serveis
especials de rescat en muntanya,
medi aquàtic i edificis col·lapsats,
que permeten arribar a les víctimes

Que per resolució número 2100, de 23 de juliol de 2020, s'ha resolt aprovar els Padrons Fiscals referits als
tributs que a continuació es detallen:
• Impost sobre Béns Immobles 2020 (Urbana i Rústica)
• Impost sobre Activitats Econòmiques 2020
Que la duració del període de cobrament dels rebuts corresponents als padrons referenciats, així com la seua
forma de cobrament, ha quedat establida de la manera següent:
a) EN PERÍODE VOLUNTARI. Del 15 de setembre de 2020 al 7 de desembre de 2020, ambdós inclusivament, tots els dies hàbils en qualsevol de les oficines de les entitats col·laboradores Caixa Rural Sant Josep de
Borriana, Caixabank, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria "BBVA" i Banc Sabadell amb la presentació prèvia del
document de pagament expedit per l'Ajuntament de Borriana, el qual serà remés als simples efectes de facilitar
el pagament al domicili de la persona contribuent que no tinga domiciliat el pagament (sense que l’enviament
supose notificació de la liquidació) o podrà ser arreplegat en el Servici Municipal de Recaptació, ubicat en la
planta baixa de l'Ajuntament.
Per als rebuts domiciliats es fixa un càrrec en compte de la mitat de la quota líquida plasmada en el padró el dia
25 de setembre de 2020 i un segon càrrec per la quota diferencial (quota líquida del padró bonificada en un 1%
i fins a un màxim de 10€ menys l’import satisfet en el primer càrrec) en data 25 de novembre de 2020. Si per
causes imputables a la persona interessada 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,
costos i gastos que s’hi originen.
La qual cosa es fa pública perquè se’n prenga coneixement i per a notificació als interessats, amb indicació
que els esmentats padrons es troben exposats al públic en l’Àrea Econòmica per un període de quinze dies a
comptar des del dia de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província, tal com disposa per
art.102.3 de la Llei 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 l’Alcaldia-Presidència d'aquest Ajuntament, en el termini d’un mes
a comptar des de la finalització del període d'exposició pública indicat en el punt anterior, sense perjuí de poder
interposar-ne qualsevol altre que resultara procedent.
Borriana, 24 de juliol de 2020

LA REGIDORA DELEGADA D'HISENDA
Cristina Rius Cervera

COMERÇ

L'APP Borrianaesmou JA ESTÀ EN MARXA
PER A ESTIMULAR EL COMERÇ LOCAL
L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, i la presidenta de la Cambra de Comerç de
Castelló, Lola Guillamón, van presentar la iniciativa
L'app mostra un catàleg geolocalizat de les botigues i mercats, així com tota la informació de
cada negoci, ofertes, esdeveniments o informació turística

L

'Ajuntament de Borriana i la Cambra de Comerç de Castelló han
desenvolupat una aplicació mòbil,
sota el nom de Borrianaesmou, que integrarà el teixit comercial de la ciutat,
amb la finalitat d'ajudar a tots els comerços locals. Mitjançant aquesta plataforma es pretén augmentar la seua
visibilitat, i adaptar-se i integrar-se a
les noves tecnologies per a aprofitar
les oportunitats que els ofereix.
Així ho van explicar l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, i la presidenta de la Cambra de Comerç de Castelló,
Lola Guillamón, en la presentació de la
iniciativa, a la qual també va assistit la
regidora de Comerç, Sara Molina.
Segons va explicar Maria Josep Safont,
l'app forma part del Pla Integral de
Suport a la Competitivitat del Comerç
Minorista de Borriana, emmarcat en el
conveni de l'Ajuntament i la Cambra de
Comerç de Castelló i dins dels projectes i iniciatives conjunts que desenvolupa l'Antena cameral de Borriana, tant
a nivell d'ocupació i formació com per
a la promoció i el creixement del teixit
empresarial de la localitat.
Amb la nova aplicació digital, ja operativa i amb més de 60 comerços implicats, va indicar l'alcaldessa, “oferim als
comerços i empreses una plataforma
per a donar-se a conèixer i visibilitzar els seus negocis” amb la finalitat
d’“enfortir la imatge del comerç i els
serveis com el cor de l'activitat econòmica d'excel·lència”.
La plataforma és una aposta per les
noves tecnologies que consisteix en
“un espai de compres i oci per a viure el
comerç local”, amb l'objectiu de “donar
veu al comerç local i posar en valor els

recursos comercials, culturals, gastronòmics i d'oci de la ciutat”, va precisar.
Així, va indicar, l'app és una ferramenta
de comunicació directa amb els clients
que l'Ajuntament posa a la disposició
dels comerciants, de forma gratuïta,

perquè puguen “aprofitar tot el potencial que ofereix aquesta tecnologia i
impulsar, fins i tot, si ho desitgen, el comerç en línia” amb les possibilitats que
ofereix per “ser xicotets, de confiança
i de proximitat però al mateix temps
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COMERÇ
moderns, innovadors i amb productes
únics”.
Per a Lola Guillamon, amb l'app Borrianaesmou s'aconseguirà “millorar la
competitivitat del comerç i dels serveis” i, al mateix temps, “modernitzar
el sector, guanyar quotes de mercat i
generar ocupació”.
Amb l’aplicació, va assenyalar, es pot
en un ‘click’ conéixer promocions i ofertes de negocis locals, dades d'interés
de l'empresa i, fins i tot en un futur, facilitar les compres online. També ajuda
a través d'un geolocalitzador a arribar fins a la porta de la tenda física, i
estar en contacte directe a través de
les noves tecnologies amb el comerç
de proximitat, “un dels més castigats
no solament ara amb la crisi sanitària,
sinó abans, amb la competència de les
grans superfícies comercials”.
Aquesta app impulsada per l'Ajuntament i que s'encarrega d'actualitzar la
Cambra de Comerç, facilita la compra a
la clientela habitual i mostra un catàleg
geolocalitzat de les tendes i mercats i
dels seus productes, així com tota la
informació de cada negoci, ofertes,
esdeveniments o informació turística,
entre altres funcionalitats.
L'aplicació Borrianaesmou, totalment
gratuïta, tant per a les botigues com per

a la ciutadania, ja està en marxa i permet, entre altres qüestions, gestionar
comandes i pagaments que, si es vol,
es podran fer ja a través de la plataforma, fins i tot les promocions. A més, per
cada compra en comerços locals, l'app
permetra acumular punts que després
es podran canviar en negocis de Borriana, afegint-li així un nou atractiu amb
què es pretén la fidelització del client.
D'altra banda, Sara Molina va destacar
que des de l'àrea municipal de Comerç
també s'ha posat en marxa dos campanyes de promoció i sensibilització

entre la ciutadania sobre la importància de confiar en el comerç local, de les
quals s’està desenvolupant És el teu
torn encara amb un “gran èxit”.
L'objectiu de les dos accions és “conscienciar de la importància de realitzar
les compres en el comerç de proximitat”, perquè “som conscients de les
dificultats que passa el nostre comerç
local” i, per això, va precisar, “la nostra
obstinació de dur endavant accions i
campanyes que els puguen ser útils i
els ajuden a afrontar aquesta crisi i a
resituar-se en el sector”.

VIA PÚBLICA

MILLORA EN ELS subministraments
públics DE LA ZONA MARÍTIMA
L’Ajuntament continua els treballs de renovació de la xarxa de d’aigua potable
i de clavegueram de la ciutat

L

'Ajuntament de Borriana i Facsa,
l'empresa concessionària del
servei de proveïment d'aigua
potable i de la gestió del clavegueram en la ciutat, estan optimitzant
els subministraments públics de diferents punts de la zona marítima per
a millorar la qualitat i la garantia del
subministrament d'aigua, actuacions
que segons ha indicat el regidor de
Serveis Públics i zona Marítima, Vicent Aparisi, “continuen sent un objectiu fonamental per al consistori”.
Vicent Aparisi, juntament amb diversos representants de l'empresa
Facsa, van visitar les últimes actuacions que s'estan realitzant en aquesta
zona, contemplades en el Pla de Renovació i Millora de les Infraestructures d'aigua potable i clavegueram
de Borriana d'enguany 2020, que
avança “a bon ritme i segons el que
es preveu”, ha puntualitzat el regidor.
En concret, ha explicat el responsable
municipal de l‘àrea, al carrer Pescadors s'ha dut a terme la renovació de
tota la xarxa de proveïment d’aigua
i de clavegueram, així com la pavimentació de tota l'amplària del carrer. Uns treballs que se sumen als ja
realitzats enguany als carrers Rosa
dels Vents i Formentera, així com als
treballs d'instal·lació d'una nova xarxa de clavegueram per a donar servei
als xiringuitos de la platja de l’Arenal.
Aquests treballs conclouran amb la
renovació de la xarxa d'aigua potable
del carrer Illes Balears, el carrer de la
Farola i l'avinguda de la Mediterrània, que dona continuïtat al projecte
de millora de la zona marítima que es
va iniciar fa uns anys amb les instal·
lacions dels carrers: camí del Grau,
carrer de la Malva-rosa, avinguda de
la Mediterrània i carrer de l’Amistat,
on també es van aprofitar els treballs per a renovar les voreres, la qual

treballs desenvolupats en la xarxa de
clavegueram d'alguns dels principals
carrers de la ciutat: Rosa dels Vents,
Formentera, plaça de la Mercè, Bisbe
Lluís Pérez, Cardenal Cisneros, Oviedo, Pare Vilallonga, Mestre Falla,
avinguda de Nules i Hortolans.

cosa, segons el parer del regidor de
l'àrea, “confirma l'interès de l'Ajuntament per la millora dels subministraments públics de la zona”.
En total ja s'han renovat 2,5km de la
xarxa de proveïment d’aigua, amb canonades de polietilè d'alta densitat,
de diàmetres compresos entre 75 i
200mm, i més de 500m de la xarxa
del clavegueram.
Al mateix temps, els representants
de Facsa i el regidor van revisar les
obres de renovació de la xarxa de
proveïment d’aigua a la carretera de
Vila-real, on també s'ha aprofitat per
a adequar les voreres, així com en els

A més, al llarg d'aquestes últimes
setmanes el projecte de millora
avança en la zona centre, en concret,
al carrer Divina Pastora i a la plaça
Major en què, a més de renovar la
xarxa, en alguns carrers es contempla la renovació del paviment, amb
pedra natural en el cas del carrer Divina Pastora.
Tots aquests treballs, ha destacat Aparisi, suposen una inversió
d'1.083.353,74 euros i s'emmarquen en el pla d'intervenció posat en
marxa per l'Ajuntament i Facsa amb
l'objectiu de “millorar la qualitat i la
garantia de subministrament d'aigua”, així com per a afavorir la mobilitat a peu i la seguretat viària pública,
ja que, “encara que la prioritat és la
renovació de la xarxa, el consistori ha
considerat oportú aprofitar aquests
treballs per a adequar alguns vials i
les voreres”.
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BULEVARD LA BOSCA

LES OBRES DEL nou bulevard del barri
la Bosca ENCAREN LA RECTA FINAL
La iniciativa compta amb una inversió de fins a 700.000 euros, cofinançada en un
50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) en el marc del Programa
Operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020

L

es obres de regeneració dels carrers del barri la Bosca de Borriana
estan arribant al final. Ja s'ha posat la segona capa d'asfalt, coneguda
com a capa de rodament, per a poder
fer ús de la zona per part del veïnat
com més prompte millor, a falta del
mobiliari urbà i dels senyals de trànsit.
La previsió, segons va avançar l'alcaldessa de Borriana, María Josep
Safont, en la visita que va realitzar
acompanyada pel regidor de Serveis
Públics, Vicent Aparisi, i per la regidora d'Hisenda, Cristina Rius, per a
comprovar la situació de les obres, és
que els treballs “estiguen finalitzats al
mes d’agost”.
Amb aquesta actuació, que té com a
objectiu afavorir la inclusió social i la
regeneració urbana amb una inversió
de prop de 700.000 euros, cofinançada en un 50% pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (Feder)
en el marc del Programa Operatiu de
Creixement Sostenible 2014-2020,
l'Ajuntament ha creat un bulevard amb
àmplies voreres, i ha renovat les xarxes
d'aigua potable, clavegueram i telefonia, i ha substituït els fanals i el mobiliari urbà de la zona.
El regidor d'Obres Públiques, Vicent
Aparisi, va explicar que des de l'equip
de govern «hem estat molt de temps
buscant la solució per donar vida a
aquest barri de la ciutat. Ara, creiem
que és el moment de donar al veïnat
el que es mereix. Un barri amb voreres més amples, més espai, zones per
a bicicletes..., tindre, en definitiva, un
barri més modern que deixe enrere les
carències antigues i dinamitze la zona,
que durant tant de temps ha estat
oblidada".
Per la seua part, l'alcaldessa de Borriana va demanar disculpes per les mo-

lèsties que les obres han pogut causar
als veïns i a les veïnes, “sabem que les
obres han pogut crear malestar entre
el veïnat i vull demanar disculpes per
això, ja que a causa de la situació que
hem viscut amb la Covid-19, no hem
pogut treballar a la velocitat que esperàvem”.
No obstant això, va afegir, a partir d'ara,
“podran gaudir d'una zona que feia
més de 50 anys que estava igual, sense canvis. Uns canvis que ara comencen en la carretera de Nules i travessen

tot el barri”. A més, segons ha explicat,
per a donar solució a la problemàtica
zona d'aparcament per la creació de les
obres del bulevard, “s'habilitarà al costat del col·legi públic Roca i Alcaide, una
zona àmplia per a estacionar els cotxes
del veïnat”.
Amb això, ha indicat Maria Josep Safont, la ciutat s'acosta “al propòsit que
perseguim des de 2015 de crear una
ciutat sostenible, verda i solidària, on
els vianants i les bicicletes tinguen prioritat sobre l'ús dels cotxes”.

COVID WATER

L'AJUNTAMENT I FACSA ESTUDIEN LA
PRESÈNCIA DEL SARS-CoV-2 en les
aigües RESIDUALS DEL MUNICIPI
El projecte Covid Water de Facsa analitza setmanalment mostres procedents de les
canalitzacions sanitàries del municipi
L'estudi actua com un sistema d'alerta primerenca de la possible presència de persones
infectades pel virus independentment que manifesten o no símptomes

L

'alcaldessa de Borriana, Maria
Josep Safont, i el director general de la companyia Facsa, José
Claramonte, han subscrit un conveni
de col·laboració que permet implementar el projecte Covid Water en
la ciutat, amb l'objectiu d'analitzar
la presència de material genètic de
SARS-CoV-2 en les aigües residuals
del municipi.
Una iniciativa posada en marxa per la
companyia de Grup Gimeno, empresa
responsable del servei de proveïment
d'aigua i del sistema de sanejament
i depuració d'aigües residuals de la
localitat, per a detectar i quantificar
el material genètic de SARS-CoV-2,
a fi d'estudiar la presència del virus
en els sistemes de clavegueram i en
les Estacions Depuradores d'Aigües
Residuals (EDAR) de Borriana.
Es tracta d'un estudi amb la finalitat d'obtindre dades que permeten,
juntament amb un altre tipus d'informació demogràfica, epidemiològica,
ambiental i de mobilitat, anticipar-se
a possibles reinfeccions de la població per la Covid-19. Amb aquest
objectiu, la informació obtinguda és
integrada en la ferramenta digital
Covid Water, que combina avançats
sistemes d'informació geogràfica
amb recursos d'intel·ligència artificial i anàlisi massiva de dades. La qual
cosa permetrà generar una alerta
primerenca en la localitat sobre la
possible presència de persones infectades pel virus, independentment
que manifesten o no símptomes.
Amb aquest projecte d’investigació
s'espera, poder contribuir a millorar
la prevenció de futurs rebrots i col·la-

borar en l'aportació d'indicadors que
faciliten la presa de decisions i de
mesures.
Maria Josep Safont ha destacat que
aquesta iniciativa permet “conéixer
de primera mà si hi ha indicis de possibles rebrots del virus, cosa que ens
permetrà, cas de detectar-se augments dels nivells del material genètic del virus en les aigües residuals
i en el clavegueram, anticipar-nos
i activar ràpidament els protocols i
les pautes preventives i, així, poder
aplicar mesures de contenció per a
evitar la ràpida expansió del virus a
Borriana”.
L'alcaldessa ha assenyalat que la duració del projecte és d'almenys sis
mesos, en els quals s'analitza setmanalment mostres de les aigües
residuals que arriben a la depuradora
del municipi, la qual cosa “fa possi-

ble dur a terme un seguiment detallat de l'evolució de l'epidèmia per la
Covid-19 a Borriana des de el passat
mes d’abril”, ha conclòs.
Aquest projecte integral d'investigació de Facsa es troba emmarcat en
un estudi d'àmbit autonòmic dut a
terme juntament amb altres municipis de la Comunitat Valenciana, com
ara Castelló, Alcoi, Orpesa, la Vall
d'Uixó, Nules o Onda, sota el paraigua d'un projecte aprovat per l'Agència Valenciana de la Innovació de la
Generalitat Valenciana.
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PATRIMONI

PROP DE 500 PERSONES HAN POGUT
DESCOBRIR PER PRIMERA VEGADA EL Refugi

Antiaeri del camí d'Onda

L'Ajuntament va obrir les portes del refugi durant tres jornades perquè els veïns i les veïnes
pogueren entrar per primera vegada a les instal·lacions i conéixer la seua història
Les reserves per a visitar les instal·lacions es van acabar en dos dies i es va d’haver de
penjar el cartell d'aforament complet

P

rop de 500 persones han pogut
conèixer per primera vegada el
Refugi Antiaeri del camí d'Onda
de Borriana durant les tres jornades de
portes obertes organitzades per la Regidoria de Patrimoni de l'Ajuntament
de Borriana que es varen celebrar els
dies 24, 25 i 26 de juliol.
Les reserves per a visitar les instal·lacions es van acabar en dos dies i es
va d’haver de penjar el cartell d'aforament complet. El regidor de Patrimoni, Vicent Granel, ha assenyalat
que l'aforament limitat a causa de la
situació sanitària "ha acotat el nombre de persones que podien visitar-lo
durant aquestes jornades", tot i això ha
avançat que "la ciutadania tindrà noves
oportunitats per conèixer el refugi "en
futures visites que s'organitzen, i que
es comunicaran amb temps.
Granel ha valorat "molt positivament"
que la ciutadania de Borriana haja demostrat "tant d’interès" de descobrir
de primera mà, els treballs realitzats
per a "conéixer la història que va viure
Borriana durant la Guerra Civil espanyola, i comprovar el que va suposar
tindre un refugi i com es va construir".
El refugi ha estat tancat des de finals
dels anys quaranta, i només es va obrir
puntualment durant els anys 80 arran
de les obres dutes a terme a la plaça
del camí d'Onda.
Les obres de rehabilitació del refugi formen part de l'Estratègia Edusi i
estan cofinançades al 50 per cent pel
Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (Feder) en el marc del Programa Operatiu de Creixement Sostenible
2014-2020. El Refugi s'ha convertit
en un espai subterrani visitable que,

segons el parer del responsable municipal, "ajudarà a conèixer el patrimoni
local i la seua història, i també afavorirà
la divulgació cultural i turística".
En aquest sentit, la reconstrucció del
Refugi Antiaeri suposa "conèixer una
etapa de la història de guerres i conflictes provocats pel colp d’estat militar

del 36, amb l'objectiu que no torne a
passar, i deixar els enfrontaments a un
costat". En el recorregut per les instal·
lacions subterrànies es podrà prendre
consciència de com Borriana va patir
els bombardejos que s’hi van efectuar durant el conflicte de la guerra civil,
"permet formar-se una idea del dia a

PATRIMONI
dia de la nostra gent en aquells moments tan foscos", ha
manifestat el regidor de Patrimoni.
Les visites d'aquestes tres jornades de portes obertes
han sigut de 20 minuts de durada, i comptaven amb un
aforament limitat de 12 persones per complir amb les
mesures sanitàries pertinents, en les quals es van explicar
els treballs de reconstrucció del refugi, la seua construcció original i la història i vivències pròpies d’aquest lloc tan
representatiu.
L'entrada al refugi s’ha realitzat amb mascareta i seguint
totes les indicacions sanitàries pertinents. Per això, a l'entrada, s'organitzava l'accés a la instal·lació i, a l'interior, un
guia turístic realitzava l'explicació de la rehabilitació del refugi i tota la seua història.
A més de la visita, s'ha treballat en un díptic informatiu del
refugi que compta amb les explicacions necessàries "perquè, a més de ser un valor històric i patrimonial de la nostra
ciutat, tinga també un valor turístic important", ha precisat
el responsable de l'àrea.
Cal recordar que els treballs de reconstrucció s'han executat seguint el projecte redactat per l’arquitecte borrianenc
i director de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la
Universitat Politècnica de València, lvan Cabrera Fausto, i
sota la direcció coordinada de l'esmentat arquitecte i de
l'arquitecta tècnica Maria Tarancon Franch.
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ESPORTS

L'ALCALDESSA REP EL PRIMER EQUIP DEL

Club Esportiu Borriana

En la recepció institucional a la sala de Plens va participar una àmplia representació de
la corporació municipal

L

'alcaldessa de Borriana, Maria
Josep Safont, va presidir l'acte
de recepció en la sala de Plens
de l'Ajuntament, en reconeixement a
la trajectòria de l'equip i al treball de
la directiva del Club Esportiu Borriana. Un acte en què va participar una
àmplia representació de la corporació municipal.
El primer equip del Club Esportiu
Borriana, de regional preferent, va
disputar l'últim partit de la promoció d'ascens a tercera divisió contra
el Club Esportiu Benicarló. Després
d'un partit llarg i controvertit, els
borrianencs van arribar meritòriament a la ronda de penals que va donar la victòria a l'equip benicarlando.
Maria Josep Safont, en nom de tota
la corporació municipal, va retre homenatge i va felicitar el club per “la
temporada brillant que han realitzat”, i va manifestar el suport institucional municipal al club i al projecte
que du endavant. Així mateix, va posar en valor i va reconèixer “l'esforç
i el treball efectuat per tots els estaments del club”, però, molt especialment, es va referir a l’“afany dels
jugadors, que malgrat totes les circumstàncies que estem vivint amb
motiu de la crisi sanitària provocada
per la Covid-19, han demostrat una
professionalitat inigualable fins a
l’últim minut jugat, en pro de l'equip
de la nostra ciutat”.
Finalment, l'alcaldessa va expressar
el seu agraïment als jugadors “pels
bons moments esportius amb què
han fet vibrar a la ciutadania de Borriana”, alhora que els va desitjar “un
bon i merescut descans” i els ha animat a mantindre aquesta línia que
els farà aconseguir en un futur molt
pròxim grans èxits, “sou els millors i
ho aconseguireu, n’estem segurs”.

ESPORTS

ENTREGA DELS reconeixements ALS
centres educatius COMPROMESOS AMB
L'ESPORT I LA SALUT

E

l regidor d'Esports, Vicent Aparisi; el director de l'ONG Esport
per a l'Educació i la Salut, Andreu Raya, i el tècnic municipal d'esports, José Socarrades, van lliurar en
la piscina municipal de Borriana els
reconeixements a tots els centres
educatius que han format part del
programa impulsat per l’ONG Esport
per a l'Educació i la Salut conjuntament amb el Servei Municipal d'Esports (SME) de Borriana.
El reconeixement els acredita un any
més com a centres compromesos
amb l'Educació i l'Esport i, segons va
destacar Vicent Aparisi, suposa "un
altre èxit més per a la ciutat de Borriana, que encapçala novament la llista
de municipis amb més centres amb
aquest reconeixement", i ha afegit que
"és un fet molt satisfactori saber que
els escolars de la nostra ciutat són
més actius i més saludables".

Els centres reconeguts han sigut

Reconeixements Nivell Plata

Reconeixements Nivell Bronze

• Col·legi Illes Columbretes

• Col·legi Nostra Senyora de la Consolació

• CEIP José Iturbi
• CEIP Novenes de Calatrava

• Centre d'Educació infantil Sant Antoni, de Sueca

• CEIP Pare Vilallonga
• Col·legi Salesians

LA CAMPIONA MUNDIAL DE FUTNET, BOGLÁRKA
LEPSÉNYI, ENTRENA UNS DIES A BORRIANA

E

l regidor d'Esports, Vicent Aparisi, va lliurar una placa commemorativa de la seua visita
a Borriana a la jugadora hongaresa
i campiona mundial de futnet en la
modalitat individual, Boglárka Lepsényi, que des del passat 29 de juliol i fins al 9 d'agost, ha entrenat i
compartit els seus coneixements i
la pràctica de futnet amb els components de les diferents seleccions
i les jugadores de futnet en totes les
categories.

Boglárka Lepsényi ha sigut campiona
mundial de futnet en modalitat individual en 8 ocasions, en 2008 Txèquia
WC, 2009 Romania EC, 2010 Turquia
WC, 2012 Txèquia WC, 2013 Eslovàquia
EC, 2015 Romania WC, 2017 Txèquia
WC, 2019 Eslovàquia WC.

Aparisi va mostrar la seua satisfacció als membres de Futnet Borriana
per la visita de la campiona mundial
d'aquesta disciplina esportiva “que
segur que serà ben aprofitada per
les jugadores”.
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CURSA DE LA DONA

LA V Cursa de la Dona de Borriana
ES REINVENTA AMB LA NOVA ETIQUETA
#BURRIANASOLIDARIA
La cursa passa a ser un moviment en xarxes socials per a donar visibilitat a la lluita contra
el càncer i la solidaritat en la ciutat

L

a V Cursa de la Dona de Borriana, que va ser programada per
a commemorar el Dia Internacional de la Dona 2020, torna a ser
una possibilitat, gràcies a la faena
conjunta de la Regidoria d'Igualtat
de l'Ajuntament de Borriana i la Fundació Le Cadó, amb la col·laboració
del Servei Municipal d'Esports (SME).
Després de la suspensió com a conseqüència de l'estat d'alarma del
14 de març passat, i atès que el
seu principal objectiu és visualitzar
la lluita contra el càncer de mama,
donar sonoritat a la causa i recaptar
fons per a la seua investigació contínua, l'organització ha decidit llançar
un nou format online que compleix
amb les condicions de seguretat
sanitària necessàries. Les persones
que vulguen participar poden fer-ho
de forma individual i fent l'esport que
més els agrade.
Les inscripcions es formalitzen amb
un donatiu de 7 euros que seran
destinats íntegrament al finançament de la investigació del càncer de
mama en dones joves menors de 35
anys. Aquest estudi està dirigit per
la doctora Maite Martínez, investigadora del FIS Miquel Servet & quot,
Servei d'Oncologia Mèdica i Hematologia de la Fundació d'Investigació de
l'Hospital Clínic de València i l'Institut d'Investigació Sanitària INCLIVA.
Per a unir-se a la iniciativa, les persones que ja es van unir en el seu
dia, només hauran de fer-se una foto
amb la samarreta commemorativa
de la V Cursa que es va regalar en fer
el donatiu i pujar-la a les seues xarxes socials amb l'etiqueta #BurrianaSolidaria. Les persones que no van
arribar a inscriure’s abans del confinament, poden fer-ho bé a través

de la pàgina web de la Fundació Le
Cadó (fundaciocancerdemama.org) o
de manera presencial, tot respectant
les mesures higièniques pertinents,
en:
• B ambalina Boulevard (Av. Jaime
Chicharro, 81, 12530 Borriana)
• La piscina municipal (només si ha
d'acudir per fer altres gestions o
amb cita prèvia)
Part de la corporació de l'Ajuntament
de Borriana ha volgut donar suport a
la nova iniciativa fent-se una fotografia grupal amb la qual s’obrirà el
fil en les xarxes socials i animar així
la ciutadania i els comerços locals
a participar-hi, els quals, en cas de
voler prestar-se voluntaris per a ser
punt d'inscripció de la Cursa, poden
fer-ho contactant al correu rrpp@
flordevida.org.
Amb totes les imatges rebudes es
construirà un gran mural que represente el suport que anualment els

veïns de Borriana i la rodalia, donen
a la lluita contra el càncer de mama, i
publicarà, al mateix temps, la recaptació obtinguda.
La regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Borriana, Maria Romero, ha
volgut agrair a la Fundació Le Cadó
la il·lusió mostrada en replantejar
aquest nou projecte que planta cara
a la situació. Alhora, també ha donat
l'enhorabona al dissenyador de la
imatge d'aquesta edició de la Cursa,
Jacobo Ventura, de Col·leccions Alexandra.
A més, Maria Romero ha posat de
manifest la col·laboració de les entitats i empreses locals que com sempre mostren el seu suport a la Cursa
de la Dona de Borriana: Federació de
Comerç, Associació Veïns del Port,
Frescament, Clínica Granell, Rosquilletes Finas, Caixa Rural, Grupoom,
Gufresco, Taula Gourmet, Videca,
Sanycces i Col·lecció Alexandra.

Calendari Escolar

EL Consell Escolar Municipal APROVA
ELS TRES DIES NO LECTIUS DEL PRÒXIM CURS
A més dels dies 8 de setembre, la Misericòrdia, i 3 de febrer, Sant Blai, els escolars tindran
els dies 16, 17 i 18 de març com a no lectius

E

l Consell Escolar Municipal
de Borriana va aprovar en la
reunió del dia 30 de juliol els
tres dies no lectius a nivell local que
contemplarà el calendari escolar de
tots els centres educatius del municipi durant el pròxim curs acadèmic
2020-2021.
Així, en la reunió presidida pel regidor
d'Educació, J. Ramon Monferrer, s'ha
acordat establir com a dies no lectius
en el municipi de Borriana per al curs
2020-2021, a més de les festes locals dels dies 8 de setembre, Mare de
Déu de la Misericòrdia, i el dia 3 de
febrer, Sant Blai, els dies 16, 17 i 18
de març, a falles.
CALENDARI ESCOLAR 2020-2021
El calendari escolar de la Comunitat
Valenciana publicat en el Diari Oficial
de la Generalitat Valenciana contempla l'inici del curs escolar en funció de
les etapes educatives. Per a això, la
Conselleria d'Educació intensificarà
la desinfecció dels centres i baralla
la possibilitat de realitzar una incorporació escalonada, però manté que
les activitats escolars del curs acadèmic 2020-2021 comencen el dia 7

de setembre i finalitzen el 23 de juny
de 2021 per a Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i Formació Professional.
Així mateix, l'alumnat que curse ensenyaments de Formació Professional Bàsica de segona oportunitat
iniciaran les activitats escolars el 14
de setembre de 2020 i les finalitzaran també el 23 de juny de 2021.
Per als ensenyaments d'idiomes, les
activitats començaran el 5 d'octubre
de 2020 i finalitzaran el 30 de juny
de 2021.
En formació de persones adultes el
curs començarà el 17 de setembre
de 2020 i finalitzarà el 18 de juny
de 2021, mentre que en ensenya-

ments artístics de Música i Dansa;
ensenyaments professionals d'Arts
Plàstiques i Disseny, i ensenyaments
esportius de règim especial, començaran el 28 de setembre de 2020.
VACANCES I FESTIUS
Quant a les vacances escolars en la
Comunitat Valenciana, s'han establit:
el període de vacances d'aquest curs
per Nadal del 23 de desembre al 6 de
gener i per a Setmana Santa de l'1
al 12 d'abril. Així mateix, seran dies
festius en la Comunitat Valenciana el
9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana; el 12 d'octubre, Festa Nacional d'Espanya; 8 de desembre, Dia
de la Immaculada Concepción, i 19 de
març, Sant Josep.
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MEDI AMBIENT

BORRIANA INICIA UNA CAMPANYA PER A
LA conservació de les tortugues
AUTÒCTONES DEL CLOT DE LA MARE DE DÉU
El projecte vol posar fi als problemes provocats per l'abandonament d'espècies
invasores. Es tracta d'una investigació impulsada entre l'Ajuntament de Borriana, la
Fundació Limne i la Fundació Bancaixa - Bankia

B

orriana posa en marxa una campanya de conscienciació ciutadana per a l'estudi i la conservació de
les tortugues autòctones que habiten el
Paratge Natural Municipal del Clot de la
Mare de Déu, concretament la tortuga
d'estany (Emys orbicularis) i la tortuga de
rierol (Mauremys leprosa).
Ambdós espècies estan protegides i
tenen presència en el municipi malgrat
que les seues poblacions es veuen afectades per l'abandonament incontrolat
de tortugues americanes o asiàtiques,
que es popularitzen per la seua reduïda
grandària, el baix preu i la poca atenció
que requereixen.
Des de l'àrea de Sostenibilitat Ambiental
de l'Ajuntament de Borriana, el regidor
Bruno Arnandis ha assenyalat “la importància que la gent sàpia que està prohibit
alliberar animals exòtics en espais naturals”. Si alguna persona vol desfer-se de
la seua tortuga exòtica, “ha de telefonar
al 112 perquè li indiquen el que ha de fer
o que la posen en contacte amb l'agent
mediambiental de la zona”.
Arnandis ha indicat que en són pocs els
compradors que saben que aquestes
espècies de tortugues creixen fins als 30
centímetres i que augmentaran les seues necessitats alimentàries i d'espai, i
també la seua agressivitat. Tot això, unit
a la seua llarga longevitat, “origina que
en les últimes dècades s'haja observat un continu i massiu abandonament
d'aquestes tortugues en els nostres rius i
aiguamolls, la qual cosa s'ha convertit en
una greu amenaça per al medi ambient
peninsular”.
RETIRARAN LES INVASORES
Durant la campanya, que s'allargarà fins
a la tardor, es realitzarà una investigació

impulsada entre l'Ajuntament de Borriana, la Fundació Limne i la Fundació Bancaixa - Bankia, amb un cens, a través de
paranys, de les espècies autòctones per
a vore el seu estat de conservació i estimar-ne la densitat. Les invasores que
es capturen, per una altra banda, es lliuraran al Centre de Recuperació de Fauna
de la Conselleria.
Estudis anteriors de la Fundació Limne,
entitat que du a terme la campanya,
mostren, segons els seus tècnics, que
“l’acció de descastar invasores, juntament amb la realització d'activitats

d'educació ambiental enfocades al públic
escolar, han generat una major conscienciació ciutadana i un menor nombre
d'invasores en el Paratge, la qual cosa
redunda en benefici de les espècies autòctones, que semblen estar recuperant-se les últimes anualitats”.
Aquesta campanya forma part d'un projecte més ampli que du a terme la Fundació Limne en altres espais naturals de
la Comunitat Valenciana, gràcies a una
ajuda concedida en la Primera Convocatòria Mediambiental Fundació Bancaixa
- Bankia.

MEDI AMBIENT

MÉS DE 2.000 helòfites i arbustives
plantades EN EL CLOT DE LA MARE DE
DÉU EN LA SEGONA FASE DE RESTAURACIÓ

M

és de 2.000 helòfites i arbustives d'espècies de ribera autòctones s'han introduït en els
marges del Clot de la Mare de Déu, en la
segona fase de la restauració ambiental,
ja conclosa, de la desembocadura del riu
Anna en el paratge natural conegut com
l’Estany de la Vila, després d'haver retirat
invasores i arbratge en mal estat.
La intervenció de restauració ambiental
del domini públic hidràulic en el Paratge
Natural és fruit de la coordinació entre
la Confederació Hidrogràfica del Xúquer
(CHJ), el Centre per a la Investigació i Experimentació Forestal (CIEF) de la Generalitat Valenciana, la Fundació Limne
i l'Ajuntament de Borriana.
El regidor de Sostenibilitat Mediambiental, Bruno Arnandis, i representants de la
Confederació Hidrogràfica del Xúquer, de
la Generalitat Valenciana i de la Fundació Linne, van visitar el Paratge Natural
per a comprovar els treballs realitzats en
aquesta actuació conjunta d'adequació i
de restauració morfològica i ambiental.
En la visita, Arnandis va agraïr al Comissari d'Aigües de la CHJ, Miguel Polo “el
seu interès a conèixer el paratge natural i les actuacions desenvolupades”, així
com “la implicació i el treball fonamental
realitzat” per la Confederació en la primera fase amb fons econòmics propis,
que va consistir a eliminar aproximadament 6.500 m² de canyar, per a evitar la
proliferació d'aquesta perillosa espècie
invasora en el Paratge Natural, i també
en la retirada d'oms morts afectats per
la grafiosis i podes selectives en l'arbratge que poguera suposar un perill per als
visitants, tot atenent als criteris aportats
per tècnics en arboricultura.
Al mateix temps, el regidor de l'àrea ha
destacat que aquests treballs, units als
de replantació, suposen “l'actuació més
important que s'ha realitzat en el Clot en
molts anys, tant a nivell d'inversió econòmica com d'impacte ambiental, quant

a l'extensió sobre la qual s'ha actuat i per
la seua transcendència per la restauració
hidrologicoforestal i la repercussió en la
qualitat de l'ecosistema”.
En la segona fase de restauració del
Clot, personal tècnic de la Fundació
Limne ha realitzat plantacions d'espècies de ribera autòctones en les zones
en què va actuar la Confederació Hidrogràfica. Concretament, ha introduït més
de 900 plantes aquàtiques, com ara lliris grocs i diferents tipus de joncs, en
primera línia per al reforç dels marges
i, després d'ells, una franja arbustiva, al
voltant de 1.200 arbustives, composta
per diferents espècies de salzes, tamarius i baladres.
Els treballs d'adequació morfològica i
ambiental d'aquesta fase, segons han
comprovat els tècnics, són una continuació de les actuacions que es van iniciar el mes de gener passat de la mà la

Confederació Hidrogràfica del Xúquer,
centrades a eliminar diverses àrees de
canyar, per tal d’evitar la proliferació
d'aquesta perillosa espècie invasora en
el Paratge Natural.
La canya és considerada com una de les
100 espècies més perilloses pel que fa
a la seua capacitat d'invasió i d'alteració
dels hàbitats que colonitza i, per això,
retirar-la ha estat crucial per a mantindre la biodiversitat i riquesa del Paratge
Natural.
La Confederació ha eliminat les espècies
invasores del domini públic hidràulic del
Clot i l'Ajuntament s'ha encarregat de repoblar aquesta zona i del seu manteniment i, a més, continuarà amb l'eliminació d'invasores i la repoblació de la resta
del Paratge Natural amb el finançament
d'un 50 per cent a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) en el
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Consell Local de la Joventut

CONSTITUÏT EL Consell de la
DE BORRIANA

Joventut

El nou organisme està presidit per David Usó, jove vinculat al Centre Juvenil Porta Oberta

B

orriana ja compta amb el Consell de la Joventut Local, la
presidència del qual ostenta
David Usó, un jove lligat al col·lectiu Porta Oberta. La constitució de
l'organisme ha sigut possible després d'un procés participatiu iniciat
a l'octubre de 2019 en el Casal Jove
municipal amb diverses entitats del
teixit associatiu juvenil de Borriana
que van formar una junta promotora
formada per 8 joves del Centre Juvenil Porta Oberta, de l’Agrupament
Escolta de Borriana, de l'assemblea
local de Creu Roja Joventut i de l'entitat Di-capacitat.
La junta directiva del Consell acabada d'estrenar està formada a més
per la vicepresidenta, Laura Reig, de
Creu Roja Joventut, el secretari, Pablo Ojeda, de l'Agrupament Escolta,
i com a tresorer, Alejandro Ripollés,
de Di-capacitat.
L'Assemblea Constitutiva es va celebrar el diumenge 12 de juliol a la
vesprada a la Torre del Mar, amb la
participació de l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, la presidenta del Consell Valencià de la Joventut,
Pilar Blasco, la diputada provincial i
regidora de Joventut, Lluïsa Monferrer, i diverses entitats juvenils del
municipi.
En l'Assemblea Constitutiva l'alcaldessa va donar l'enhorabona a les
persones joves impulsores d'aquesta nova plataforma juvenil i va mostrar el seu reconeixement al nou
organisme de la joventut com a interlocutor vàlid davant de l'administració local, representat en aquest
òrgan que “coordina, representa i
promociona les iniciatives juvenils
de la nostra ciutat”.

cionar la participació de la joventut
en el desenvolupament polític, social, econòmic i cultural en Borriana
i en el foment de l'associacionisme
juvenil”.

Així mateix, els va animar a “continuar treballant per a impulsar i promo-

El Consell de la Joventut local és un
òrgan de coordinació i cooperació

interassociatiu i de representació i
interlocució entre les associacions i
entitats juvenils de la ciutat i les administracions. A partir d'ara, el Consell durà a terme una campanya per
a donar a conèixer l'entitat entre les
persones joves i el teixit associatiu
de la ciutat.

IES JAUME I

EL PLE DONA LLUM VERDA AL

procediment d'adjudicació de les
obres DE NOU IES JAUME I DE BORRIANA
La sessió extraordinària ha aprovat per unanimitat l'inici de la tramitació del contracte
d'obres d'enderrocament de l'edifici actual i la construcció del nou centre d'ensenyament

E

La previsió que baralla el consistori és
habilitar al llarg d'aquest estiu les instal·lacions de les aules prefabricades i
poder iniciar a l'octubre el trasllat a les
instal·lacions provisionals, i al mes de
novembre començar els treballs de
demolició de l'actual edifici del centre
educatiu.

l Ple de l'Ajuntament va aprovar
per unanimitat en la sessió extraordinària celebrada el 16 de
juliol l'inici de la tramitació del contracte d'obres d'enderrocament de l'edifici
actual i la construcció de les noves instal·lacions del centre d’ensenyament
IES Jaume I, finançat per la Generalitat
Valenciana a càrrec del programa Edificant de la Conselleria d’Educació, conforme als projectes d'enderrocament,
bàsic i d'execució, redactats per Santatecla Arquitectes SLP, aprovats pel Ple
municipal el passat 2 de juliol.

Amb la construcció de la futura infraestructura educativa, va assegurar
l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep
Safont, “es renovaran les obsoletes
instal·lacions del primer institut que
es va construir a la ciutat fa més de
cinquanta anys, que pateixen un estat
arquitectònic deficient, per a aconseguir-ne unes altres de més eficients i
còmodes”.

El finançament de les obres d'enderrocament i construcció de la futura
infraestructura educativa, pressupostada globalment en 13.513.523
euros, correspon a la Generalitat Valenciana, en el marc de l'execució del
Pla Edificant de la Conselleria d’Educació, amb la finalitat de millorar les
instal·lacions docents públiques de
Borriana.
El pressupost base de licitació ascendeix a la quantitat de 13.011.337, i el
termini d'execució de l'obra previst és
de trenta mesos, més el termini de
garantia i posterior liquidació del contracte. Sense afectar al pressupost
global de 13.513.523 euros, la conselleria d'Educació, Cultura i Esport
va fixar el mes de maig passat un nou
reajustament de les animalitats.
Segons el nou calendari d'anualitats
pressupostat, en 2020 l’import destinat és 522.487 euros, en 2021 seran 4.876.925,74 euros, en 2022 altres 4.812.820,95 euros i, finalment,
3.000.000 euros per a 2023. En 2019
ja es van destinar 301.290 euros corresponents als serveis de redacció del
projecte.

COMENCEN LES OBRES D'ADEQUACIÓ PER A INSTAL·LAR ELS BARRACONS
En juliol han començat els treballs
d’adequació del solar de l’antic IES
Llombai, on s’instal·laran les aules prefabricades adaptades i adequades per
a reubicar, provisionalment, el professorat i els estudiants de l’IES Jaume I
de Borriana, i poder així començar l'enderrocament de l'edifici i la construcció
del nou IES Jaume I.

Cal recordar que la setmana passada
van començar ja els treballs d'adequació del solar de l'antic IES Llombai, on
s'instal·laran les aules prefabricades,
adaptades i adequades per a reubicar,
provisionalment, el professorat i els
estudiants de l'IES Jaume I de Borriana
i poder així començar l'enderrocament
de l'edifici i la construcció del nou IES
Jaume I.

Així ho va confirmar Maria Josep Safont, que acompanyada pel regidor
d'Educació, J. Ramon Monferrer, van
visitar l'inici dels treballs, on van avançar que la previsió és habilitar al llarg
d'aquest estiu les instal·lacions de l’aulari i, d'aquesta forma, “que estiga tot
acabat per a fer el trasllat el més ràpidament possible, encara que les previsions són que el trasllat a aquestes
instal·lacions provisionals es realitze a
l'octubre perquè al novembre puguen
iniciar-se els treballs d'enderrocament
de l'actual IES”.
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OPINIÓ

CUANDO SE CONFUNDE LA OPOSICIÓN CON
EL «TODO VALE»

E

n los últimos tiempos estamos viendo una deriva de la oposición impropia de las formas que deberían regir
en el ejercicio de la política en general y de la
política local en particular. Falacias y mentiras no pueden ser el basamento sobre el
que se asienta la crítica lícita a la acción de
gobierno, con consecuencias incontrolables
para la ciudadanía y, principalmente, para
sus propios votantes y seguidores, que lo
son de buena fe.
Es rotundamente falso que en Borriana se
oculten datos sobre personas fallecidas por
la Covid-19, y es una tremenda irresponsabilidad y una terrible falta de respeto jugar
con las cifras y mentir sobre ellas deliberadamente. Desde el 15 de mayo, la oposición dispone de toda la información sobre
personas fallecidas y personas infectadas
en Borriana por el virus de la Covid-19.
La afirmación y la difusión por parte de la
oposición, apoyada por algún medio de
ámbito local, de que ha habido 72 muertos
en Borriana por la Covid-19, es una noticia
tergiversada, manipulada o con finalidades espurias, y también una gran mentira
intencionada: sembrar el odio entre la población. Efectivamente, 72 han sido las personas fallecidas en los meses de marzo y
abril en Borriana y, de ellas, según los datos
de Sanidad, 40 lo fueron por la Covid-19,
y así lo hemos trasladado desde el primer
momento a toda la ciudadanía de Borriana.
Como si no fuese suficiente 40 ciudadanos
de Borriana fallecidos. A nosotros, 40 nos
parece una barbaridad pero, por lo visto,
algunos quieren hinchar los números para
después achacárselos a los gobiernos de
turno: aquí al gobierno de Ximo Puig y en
Madrid a Díaz Ayuso (¡perdón! en Madrid a
Díaz Ayuso no, que es del PP y preside el
gobierno tripartito PP-Ciudadanos-Vox. En
Madrid, mejor le echamos la culpa a Pedro
Sánchez). Aprovecharse del dolor y la desesperación de las personas para mentir a
sabiendas, cueste lo que cueste, es de una
catadura moral muy baja y demuestra los
principios y las intenciones de quienes lo
hacen.
Difundir graves engaños y falsedades deliberadamente, mentiras que, en estos momentos en los que vivimos la peor emer-

gencia sanitaria de la historia de España,
buscan causar alarma social, desestabilizar
la situación política y debilitar la actuación
política de las instituciones del Estado , es
decir, buscan dañar a la sociedad, a las instituciones y a todas las personas que vivimos
en este país.
A pesar de todo, los socialistas hemos seguido trabajando y poniendo en marcha
iniciativas para la recuperación económica
de nuestra ciudad, algunas copiadas con
posterioridad por poblaciones vecinas a la
nuestra que han visto la eficacia de muchas
de ellas. Fuimos los primeros en aplazar
todos los impuestos y tasas para toda la
ciudadanía de Borriana, suprimimos la tasa
de terrazas y se permitió la ampliación de
éstas si era posible, suprimimos temporalmente la ORA, hemos hecho campañas con
el comercio e impulsado obras menores
para potenciar la actividad de las empresas
de construcción y otros sectores de nuestra localidad, entre muchas otras acciones.
Pero todas estas iniciativas parecen no haber gustado a la oposición a pesar de saber
que han sido buenas para la economía de
Borriana. Así, para la oposición: «cuanto
peor, mejor». Hasta el punto de engañar
a los comercios para que no optasen a las
ayudas que planteó el equipo de gobierno
local de 400.000 euros para las empresas,
comercios, autónomos y mutualistas que
se habían visto afectados por la Covid-19.
La oposición, con sus acólitos, han provocado que muchas empresas no soliciten las
ayudas y se han quedado sin nada. A pesar
de saber que existía un informe de “no duplicidad” de la misma Generalitat Valencia-

na, la oposición, en los plenos, comisiones
informativas y a través de los medios de
comunicación, se dedicó a difundir la idea
de que estas ayudas eran incompatibles
con las de la Generalitat Valenciana, ya
que, para ellos, el fracaso de la campaña
de ayudas a los comercios representaba su
éxito como partidos de la oposición, aunque haya supuesto la pérdida de 400 euros
por autónomo o comercio de Borriana que
no optaron a las ayudas municipales por el
miedo que se infundió desde el tripartito
de la oposición. Qué poco les importan los
ciudadanos de Borriana y cuánto recuperar
el sillón para volver a los desmanes de los
veinte años del triste gobierno del PP.
El discurso de la mentira, caiga quien caiga,
demuestra la desesperación de algunos
políticos que tratan de posicionarse de cara
a los suyos para los próximos congresos de
sus partidos, para que no les muevan la silla
que ven tristemente peligrar, a tenor de las
informaciones aparecidas en los medios de
comunicación. Como dice el poema de Góngora: «Ande yo caliente y ríase la gente».
Los socialistas lamentamos estas actitudes y seguimos apostando por la recuperación económica, de la mano con los agentes
sociales, para que Borriana siga su rumbo
y recupere el ritmo económico que necesitan nuestras empresas y los trabajadores, para lo que no hemos parado de hacer
propuestas y llevar adelante proyectos en
beneficio del Comercio local sin engañar a
nadie. Borriana necesita honestidad y que
los servidores públicos estén a la altura. En
política «Todo NO vale»

OPINIÓ

TORNAR A L’ESCOLA

E

n poc més d’un mes, les aules dels
centres educatius de Borriana tornaran a rebre al seu alumnat. A la
nostra ciutat, per una banda, els alumnes de l'IES Jaume I viuran un curs diferent, ja que serà durant aquest any quan
s'inicien les obres de la major instal·lació
educativa de secundària valenciana. Poc
més de 13 milions d'euros per a unes
obres que ja s'han licitat, i que les empreses interessades ja han visitat les
instal·lacions per a poder iniciar les obres
quan abans. Paral·lelament, l'antic solar
de Llombai acollirà les aules prefabricades que albergaran les aules provisionalment de l'IES Jaume I mentre que estiguen les obres en marxa. El que queda
clar és que Borriana comptarà amb una
de les millors instal·lacions educatives de
tot l'estat espanyol.
I per altra banda, començarem el curs
escolar amb una situació extraordinària. Mesures, professorat, material,
instal·lacions, i plans de contingència
creats per a l’ocasió. I amb aquesta línia,
la Conselleria d’Educació ha apostat per
multiplicar totes les mesures per a que
tot l’alumnat compte amb les majors garanties par acudir a l’escola.
I dic multiplicat, perquè tal i com va anunciar el conseller Vicent Marzà, el professorat, el material, la dotació extraordinària en despeses de funcionament de tots
els centres sostinguts amb fons públics,
les adquisicions de material de seguretat
i higiene per als centres i la implementació de la digitalització en els centres educatius, es multiplica amb una inversió de
207 milions d’euros, superior a la de totes
les comunitats autònomes de la resta de
l’estat.
Això suposa un increment de 4.374
mestres i professorat més per atendre
la diversitat, el reforç i les necessitats
especifiques de cada centre per poder
comptar amb l’organització necessària
davant el COVID. Tots els centres ja han
fet les demandes de quants mestres i
professorat necessitaran, i a Borriana
tots els centres tindran el reforç que s'ha
demanat.

En total, a les aules valencianes es disposaran de més de 76.000 mestres i
professorat que atendran l'alumnat valencià durant un curs que per si mateix
serà molt peculiar i que s'ha d'adaptar
a qualsevol context que es genere depenent de l'evolució de la pandèmia. Ja
es va fer en el confinament amb més de
15.000 tauletes, i ara davant la petició
prèvia de cada centre, es tornarà a fer
una compra igual, i amb material per al
centre també.
Aules bombolla, organització de centres,
augment de les prestacions, i tot per a
que l’alumnat puga tornar a l’aula amb
totes les precaucions pertinents. Durant
aquests mesos tan durs tots els agents
de la comunitat educativa valenciana
han estat a l'altura de les circumstàncies i s’han unit més que mai per a fer front
a l'emergència sanitària que hem viscut
i abordar els pròxims mesos units. Ara
ho faran amb el nou inici de curs, i elles i
ells són el valor més important que té la
nostra educació valenciana.
I l’inici de curs també es treballa en
l’ajuntament. Amb obres acabades com
el refugi, amb una gran èxit d’afluència,
i l’entorn de Sant Blai, el que es posa
en marxa ara serà la reforma i rehabilitació de la Casa de Cultura de la nostra

ciutat. Una necessitat que arribarà per a
els propers anys siga una realitat, i puga
estar altres desenes d’anys acollint la
cultura del nostre poble.
Amb això, seguim posant-nos les piles
en el que respecta a tornar a la normalitat a la nostra ciutat. Unes obres acaben, i les altres començaran, totes elles
per poder ajudar també a empreses de
la ciutat que puguen participar en el seu
treball, com ha passat en les últimes dos.
Hem de deixar a un costat les mentides
i les confusions que llancen alguns per
seguir treballant per Borriana, que al cap
i a la fí, és l’objectiu primordial dels regidors de Compromís en l’ajuntament de
la nostra ciutat.
Des de Compromís, cal treballar sense
parar per a que els projectes es materialitzen, i sobretot, els puguen disfrutar
els nostres veïns i veïnes. Estem superant moments difícils i entre totes i tots
ho superarem. Si vols participar i proposar, no dubtes en posar-te en contacte
per a fer de la nostra ciutat, un projecte
comú.

Informa’t i contacta a:
borriana.compromis.net
borriana@compromis.net
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BURRIANA DEBE SABER LA VERDAD

E

l pasado 23 de febrero, los facultativos de Medicina Interna del Hospital
La Plana remitían al gerente del centro hospitalario una comunicación interna
para alertar del brote explosivo que desde
el inicio del decreto de estado de alarma
habían detectado en la ciudad. El objetivo
de los profesionales médicos era advertir
de una situación que debía controlarse para
evitar la “propagación”. Y para ello, reclamaban un “aislamiento completo de la localidad
de Burriana incluyendo desplazamientos por
motivos laborables”.
El SOS remitido por los profesionales que
estaban y están en primera línea de batalla
fue ignorado por el PSOE. La comunicación
interna nunca fue atendida por la Conselleria de Sanidad, con Ana Barceló al frente, ni
tampoco por el presidente del Consell, Ximo
Puig. Demasiado ocupados en hacer política de la pandemia, dieron la espalda a los
facultativos que sabían mejor que nadie
las consecuencias que comportaría no escuchar sus recomendaciones.
Y así fue como Burriana siguió sin estar
confinada pese a la alerta de los sanitarios.
Así fue como los ciudadanos siguieron haciendo su vida normal, dentro de las limitaciones del estado de alarma. Y así como se
consumó el pronóstico de los facultativos
de Medicina Interna del Hospital La Plana:
“Pensamos que la omisión de tales medidas a
la mayor brevedad va a traer funestas consecuencias tanto para los pacientes como para
el personal sanitario”.
Burriana fue castigada con dureza por la
pérdida de decenas de vecinos. Oficialmente 40, el cementerio ha registrado muchos
más decesos e incineraciones. Bien lo saben
las familias que han perdido a un ser querido
y que esperan que algún dirigente les explique cómo fue posible que ante una alerta de
este calado nadie tuviera en cuenta a quienes han sido los héroes de esta pandemia.
La sanidad a la que el PSOE dejó desprovista
de recursos materiales y plantilla, que tuvo
que recurrir al ingenio y a la solidaridad de
ciudadanos anónimos para garantizar que
la atención a sus pacientes no provocaba
nuevos contagios. Ese sector cuyos MIR
están en huelga reclamando acuerdos que
reconozcan su labor, como la de los cientos

de profesionales que han estado en primera
línea de batalla para proteger nuestras vidas mientras ellos exponían las suyas a este
virus tan letal.
Desde el PP hemos preguntado a la alcaldesa de Burriana si está en sus planes pedir explicaciones a los suyos. Algún tipo de
responsabilidad ante la omisión del deber
de socorro que el Consell consumó el 23
de marzo. Y ha sido clara: NINGUNA. Las
familias de Burriana y los miles de vecinos
que hemos guardado luto por la pérdida de
amigos y familiares, nos encontramos con
un silencio atronador que solo busca dar
cobertura a quienes no la dieron en un momento crucial.
El Partido Popular ha elevado a Les Corts
esta tragedia. Porque queremos que expliquen cómo se pudo obrar de una forma

tan irresponsable, ignorando a los profesionales que salvaban y salvan vidas cada día.
Burriana merece saber la verdad y conocer
los motivos que nos han llevado a esta dramática situación.
Nuestro apoyo a todas las familias y nuestro compromiso de seguir defendiendo
a la ciudad. Como lo hicimos el pasado 30
de julio en pleno presentando una moción
para implantar el servicio de enfermería
escolar. La iniciativa, lamentablemente,
fue tumbada por el PSOE que considera
que esta prestación no es necesaria. Los
estudiantes de Segorbe, Onda, Peñíscola
y Benicàssim la disfrutan, algunos desde
hace años. Sin embargo, en Burriana, en
plena pandemia COVID-19, la certidumbre
y seguridad que darían estos profesionales
en los centros no podrá garantizarse.

OPINIÓ

BURRIANA SUFRE LA INACCIÓN Y
OCURRENCIAS DE PSOE Y COMPROMIS

B

urriana vive una situación excepcional que requiere medidas excepcionales.

Burriana ha sufrido el impacto de la peste del coronavirus chino con mayor virulencia que el resto de municipios de la
provincia, el 42% tuvieron contacto con
el virus SARS-Cov2, cuando la media española es del 5%, y el 72% de falleros que
acudió a todos los actos se contagió de
coronavirus.
A la desgracia sanitaria se une la económica, con un paro del 17,86%, 2.954
familias de Burriana sufriendo el desempleo, más los afectados por los ERTE que
aún no han percibido la prestación y los
comerciantes abandonados que llegaron
a manifestarse, el pasado 18 de junio,
frente al Ayuntamiento por la inactividad
del Gobierno Municipal.
El Gobierno Municipal, formado por
PSOE y COMPROMIS, que ha sido incapaz de activar mecanismos y políticas
que protejan a los burrianenses y su
tejido productivo, no ha tenido reparos
en seguir regando con dinero público
sus chiringuitos ideológicos. Mientras
cerraban los negocios de Burriana y las
familias acudían a servicios sociales solicitando ayudas para comer, se otorgaba un contrato menor (entre tantos) para
formación en “acciones coeducativas
con perspectiva de género” que cuesta a
todos los Burrianenses 6.741€, a 130€
la hora más 891€ en gastos de desplazamiento, no tienen decoro. Continúan
anclados en la ocultación y en su proyecto ideológico y personal, ajenos a la
realidad que asola a familias, autónomos
y empresarios de Burriana.
En el Pleno celebrado el pasado 30 de
junio, VOX apoyó la iniciativa de la oposición en la que se demandaba la presencia
en los centros escolares del “enfermero
escolar”, algo que es asumible, y que sin
ser competencia municipal, ni por ley de
educación, ni por ley de sanidad, podría
serlo si el Gobierno Valenciano la transfiriese junto con los fondos para su mantenimiento. Según palabras de nuestro

portavoz, Juan Canós, “estamos en una
situación excepcional, grave. En el mes
de septiembre se van a iniciar las clases y
creemos que no se debe escatimar en la
salud de nuestros hijos, debemos prevenir, no esperar a que ocurra y llamen. Es
algo primordial tanto para colegios públicos como privados, no podemos jugar
con la salud de nuestros hijos”.
Asimismo, VOX presentó una enmienda
a la moción del superávit presentada por
la oposición, instando al Gobierno Municipal a crear urgentemente las modificaciones de crédito necesarias a cargo del
superávit municipal, para impedir que el
Gobierno socialcomunista, de Sánchez
e Iglesias, alcance sus propósitos confiscatorios de los ahorros de los Burrianenses. Ya el 23 de marzo, VOX presentó
por registro una serie de medidas fundamentales para hacer frente al desastre
económico provocado por el coronavirus y la nefasta gestión del Gobierno de
la Nación, tales como elaborar desde el
Ayuntamiento de Burriana un plan de
contingencia fiscal, un plan de reducción
del gasto no esencial y destinar el superávit municipal a paliar los efectos de la
crisis sanitaria y el estado de alarma que
padecíamos todos los españoles. PSOE
y COMPROMIS dieron la espalda a los
burrianenses negándose a apoyar las
propuestas de VOX, y también en el Pleno del 30 de junio, abriendo las puertas
a que el Gobierno socialcomunista con-

fisque los ahorros de los burrianenses,
votando en contra de una moción que
contaba con el apoyo de VOX, al incluirse
su enmienda, en la que se instaba expresamente al Gobierno Municipal a tomar
las medidas necesarias, dentro de la legislación vigente, para evitar la confiscación del superávit municipal.
Ahora se entiende la cicatería de la izquierda local para evitar ayudas e inversiones directas para revitalizar la economía local.
¡¡¡ SE LO ESTABAN GUARDANDO PARA
SANCHEZ E IGLESIAS !!!
Con el acuerdo firmado entre el Gobierno
y la FEMP únicamente pretenden blanquear su penosa gestión económica y
hacer ingeniería contable con el dinero
de los españoles. Es injusto e insolidario,
pues funciona como un chantaje a los
municipios: quienes no entreguen los
remanentes de tesorería municipales
quedarán al margen del reparto de las
ayudas y transferencias.
El Equipo de Gobierno voto en contra
de proteger a los vecinos de Burriana,
y ahora, con palabras vacías, pretenden
ocultar las consecuencias de su nefasta
gestión al frente del Ayuntamiento, han
abandonado a los burrinanenses para
cumplir órdenes del partido como ya
hicieron resistiéndose a declarar el luto
oficial que el Grupo Municipal VOX les
exigió.
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REACTIVACIÓN O RUINA DE BURRIANA

G

racioso título con el que aparece
el BIM de mayo-junio del Ayuntamiento de Burriana "La reactivación
económica llega a Burriana después de la
desescalada".
¿Qué reactivación económica, los 400 euros
de ayuda como máximo que el ayuntamiento ha aprobado para los autónomos?, vergüenza, eso debería darles y voy a explicar
por qué.
Algunos podrán pensar que menos da una
piedra pero estos 400 euros son pan para
hoy y hambre para mañana. 400 euros son
insuficientes para los que han estado tres
meses parados, para los que todavía recelan
de si tendrán que volver a bajar la persiana
para no volverla a subir. Autónomos que han
tenido que hacer frente a los gastos cuando
no percibían ingresos, que tenían dudas de
si estas ayudas eran compatibles con la de
otras administraciones y el Ayuntamiento,
la administración más cercana no ha sabido
responder y solucionar la incertidumbre de
quiénes se sentían desamparados.
Mientras los responsables públicos asesoraban de la compatibilidad de ayudas entre
administraciones, las asesorías jurídicas de
Burriana informaban de lo contrario. Una
confusión que ha generado que a dia de
hoy solo 75 personas hayan pedido dichas
ayudas.
Sin embargo, el equipo de gobierno se enorgullece de haber aprobado estas ayudas,
a pesar, de que en algunos casos la tasa de
basura cobrada era mayor que dicha subvención. Como siempre el Ayuntamiento
llega tarde y mal.
Eso sí, sus sueldos siguen intactos. Ante
la rebaja de sueldos propuesta por la oposición, la alcaldesa responde que cobra lo
mismo que en su trabajo habitual.
En fin, que solo hay dinero para lo que quieren y no para lo que realmente se necesitan.
Y mientras, los problemas siguen. Ahora,
nos encontramos con que el gobierno de
Pedro Sánchez quería incautarse de los remanentes (ahorros) de los ayuntamientos,
pero en vista del revuelo que se ha montado
y que muchos de ellos han preferido amortizar deuda antes que dárselo, de momento
permanecerá en las arcas municipales hasta
qué el Sr. Presidente piense en qué se debe
invertir. No obstante, la Unión Europea obli-

Cs
Burriana
ga a España a invertir, entre otras cosas en
inversiones sostenibles, así que el gobierno
ha decidido que lo hagan los entes locales.
Por tanto, el gobierno recibirá la ayuda y los
ayuntamientos con su remanente realizarán
las inversiones que Europa pide a España.
Todo ello muy perverso, porque no se invertirá en aquello que necesitan los ciudadanos
de Burriana, sino en lo que necesita el gobierno de España para justificar las ayudas
ante Europa.
Y es aquí donde el gobierno socialista de
Burriana vuelve a posicionarse con su partido en detrimento de los intereses de sus
vecinos.
En el pleno del 30 de julio, CIUDADANOS
propone al equipo de gobierno que realice
de forma urgente, antes de las imposiciones
del gobierno de España, una modificación
de créditos para la instalación de un tornillo
de Arquímedes en la Serratella para que el
agua de lluvia pueda evacuarse bien al mar y
evitar inundaciones en la zona del Rajolí. De
nuevo el equipo de gobierno hace oídos sordos y defiende con orgullo la propuesta del
Gobierno de quedarse con el remanente de
los ayuntamientos e invertir en lo que diga
Madrid en vez de lo que necesita Burriana.
Mire señora alcaldesa, aprovecho estas líneas para recordarle que los vecinos de la
Serratella están por encima de las inversiones del gobierno de Madrid, allí no llegan las
inundaciones que sufren nuestros vecinos y
por tanto sus reivindicaciones y prioridades
también son las de mi grupo. Por eso defenderé sus necesidades. Si utilizamos este remanente nos adelantaríamos a lo que Europa le exige a España, que los ayuntamientos
inviertan en actuaciones sostenibles y ade-

más obras necesarias para el municipio. Dar
luz verde a este remanente supone agilizar
el proyecto del que habló el Sr. Aparisi en el
pleno del 10 de diciembre de 2019, casi por
lo que dijo y para cuando lo dijo parecía más
un proyecto piloto que un proyecto en firme.
Quizá porque los vecinos de la Serratella no
están dentro de las prioridades del equipo de
gobierno quienes cada día demuestran que
solo están para obedecer a los socialistas de
Madrid y para cobrar un sueldo. Lamentable,
muy muy lamentable.
Y la última ocurrencia de la alcaldesa, o mejor dicho la última orden de Madrid es hacer
un homenaje a sanitarios, personal de limpieza, policía, etc, ósea a todos los sectores o
grupos de personas que han trabajado para
frenar este primer brote de la pandemia y
que el país no se viniera del todo abajo la primera o segunda semana de agosto.
Y si, claro que lo tienen bien merecido, pero
señora Alcaldesa, como siempre llega tarde.
Ahora que España, Castellón y la Comunitat Valenciana está sufriendo los brotes
de la segunda oleada y cada día asistimos
a cifras escalofriantes usted se plantea
homenajes? En estos momentos el mejor
homenaje es no volver a cometer los mismos errores en sanidad, dígaselo a sus jefes Sánchez, Puig y Barceló porque parece
ser que no han aprendido. Los burrianeros
y españoles no queremos más víctimas y
para eso necesitamos mejores condiciones
en la sanidad: más medios, más material,
más infraestructuras, mejores servicios y
menos mentiras.

mjesus.sanchis@burriana.es
www.ciudadanos-cs.org

PLENARIS I JUNTES

Pleno Ordinario Municipal 02-07-2020
El Pleno aprueba designar la condición de urbanizador
del Programa de Actuación Integrada (PAI) para el desarrollo de la Unidad de Ejecución denominada “Avda
La Marina, 12” del Plan General de Burriana en régimen de gestión por propietarios a la mercantil ELISEO
PLA RAMÍREZ, SL, y declarar aprobado el PAI.
El Pleno aprueba la creación del Registro de Programas de Actuación y del Registro de Agrupaciones de
Interés Urbanístico y Entidades Urbanísticas Colaboradoras del Ayuntamiento de Burriana, como instrumentos públicos de carácter informativo que garanticen el acceso público a la información relacionada con
la actividad de gestión urbanística del municipio.
El Pleno aprueba la suspensión por plazo de dos años
de la tramitación y otorgamiento de licencias para
las nuevas implantaciones de suministro o venta de
combustibles y carburantes de automoción, en las
zonas de calificación TER, IND y ALM, situadas a una
distancia inferior de 100 m de cualquier calificación residencial (EDC, EDA, UF) o de equipamiento dotacional
de espacio libre deportivo (SRD), zona verde (SJL), educativo-cultural (SED), dotacional múltiple (SDM), asis-

tencial (STD) y administrativo-institucional (SAD) del
Plan General de Burriana. Se entiende como zona de
suministro y almacenamiento la superficie ocupada,
sobre o bajo rasante, por los surtidores y depósitos.
El Pleno aprueba conceder licencia ambiental municipal al Ayuntamiento, para la instalación de una actividad dedicada a centro de enseñanza Secundaria,
Ciclos Formativos y Bachillerato que ha de sustituir al
actual IES Jaume I de Borriana, a ubicar en Pça. Manuel
Sanchis Guarner, s/n, con las condiciones: particulares. También aprueba el proyecto de obras de derribo
del edificio actual y construcción del nuevo centro de
enseñanza IES Jaume I de Burriana, redactado por
SANTATECLA ARQUITECTOS, SLP, con un presupuesto base de licitación de 13.011.337,59 € (IVA incluido), que incorpora los estudios de gestión de residuos,
control de calidad y de seguridad y salud.
El Pleno aprueba la convalidación, en su caso, de la
resolución de Alcaldía, por la que se aprueba el expediente de modificación de créditos mediante créditos
extraordinarios y suplementos de crédito vista la necesidad, con motivo de dotar crédito para la contrata-

ción de personal destinado a servicios sociales con el
fin de atender el aumento de prestaciones y servicios
provocados por el COVID-19 (un/a trabajador/a social
y un/a auxiliar administrativo/a). Por otro lado, suplementar los convenios con Cruz Roja y Cáritas a la vista
de la crecientes necesidades que están atendiendo
consecuencia igualmente de la pandemia que se vive
por el COVID-19, y por ello también, incrementar las
ayudas sociales que efectuá directamente este Ayuntamiento.
El Pleno queda enterado de los acuerdos adoptados
por la Junta de Gobierno Local, en las sesiones celebradas entre los días 28-05-2020 y 11-06-2020,
ambos incluidos.
El Pleno es informado de las resoluciones dictadas por
la Alcaldía Presidencia obrantes en la secretaría municipal, correspondiente al período entre 25/05/2020
y 26/06/2020.
El Pleno rechaza la moción presentada por el Grupo
Popular, relativa al aplazamiento del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente al
ejercicio 2020

Pleno Extraordinario Municipal 16-07-2020
El Pleno aprueba el expediente de contratación y
la apertura del procedimiento para la adjudicación
del contrato de obras de “Derribo del edificio actual
y construcción del nuevo centro de enseñanza IES
Jaume I de Burriana”, financiado por la Generalitat
Valenciana con cargo al programa EDIFICANT, por
procedimiento abierto y tramitación ordinaria sujeta
a regulación armonizada, previéndose varios criterios
de adjudicación; convocando su licitación.
También aprueba el pliego de cláusulas administrativas
particulares que ha de regir el contrato para la ejecución
de las obras del proyecto de “Derribo del edificio actual y
construcción del nuevo centro de enseñanza IES Jaume
I de Burriana”, aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 2
de julio de 2020, con un presupuesto base de licitación
de 13.011.337,59€ (10.753.171,56€ + 2.258.166,03€
de IVA al 21%) , y autoriza el gasto de 321.590,90 €, con
cargo a la partida presupuestaria para el ejercicio 2020
y publicar el anuncio de la licitación en el Diario Oficial de
la Unión Europea y en el perfil del contratante de este
Ayuntamiento.
El Pleno aprueba la modificación del Plan Estratégico
de Subvenciones para 2020 consistente en modificar
la forma de tramitación de la subvención para “actividades en apoyo de familias monoparentales” que pasará
de la actual concurrencia competitiva a la de concesión
directa. Su concesión se articulará mediante los preceptivos convenios con entidades asociativas locales.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 02-07-2020
La Junta de Gobierno Local acuerda aprobar el informe
de organización del servicio adicional de limpieza de la
playa Arenal, presentado por CESPA SA, que contempla
la organización del servicio adicional de limpieza de la
playa Arenal, en el que vienen detalladas las medidas de
prevención, organización del servicio y coste derivado
de dicha prestación a realizar en los meses de junio a
septiembre y, en consecuencia, autorizar la ejecución
de los trabajos comprendidos en dicho informe.
También acuerda incorporar el saldo favorable de
1.030,5 horas, a la bolsa para trabajos especiales a
utilizar hasta el 31 de agosto de 2020, y modificar el

contrato de “Servicio de limpieza de los colegios públicos, piscina municipal cubierta y dependencias municipales de Burriana”, cuya adjudicataria es CESPA S.A,
incrementando en 1.932 horas el plan de prestación
del servicio para refuerzo adicional de las casetas de
aseos y de 224 horas para limpieza de las pasarelas
de acceso al Arenal; así como en el incremento de las
horas que se precisaren para el refuerzo de limpieza
y desinfección en las instalaciones municipales, para
evitar propagación COVID-19, y autorizar y disponer
el gasto máximo de 10.000 euros correspondiente al
ejercicio de 2020 (hasta el 31 de agosto).
La JGL acuerda autorizar la devolución del aval, por
importe de 1.824,96 € depositado como garantía suministro e instalación de mobiliario urbano en plaza
Santa Berta, en noviembre de 2016, a favor de la empresa Moycosa SA.
La Junta de Gobierno Local acuerda aprobar la certificación final del contrato de obras de “Implantación
de carril bici y paseo peatonal en carretera Burriana-Grao”, cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020, en la
que se aprecia un exceso líquido de importe de obra
de 57.242’80 € (IVA incluido), y disponer el gasto de
57.242’80 € con cargo al vigente presupuesto municipal para el ejercicio 2020.
La JGL acuerda ordenar a Dª E.M.S.F. y D. J.L.S.F., como
propietarios del inmueble situado en C/ Serratella,
para que procedan en el plazo de un mes a realizar los
trabajos de limpieza inmediata de la parcela y posterior retirada de restos a vertedero.
La Junta de Gobierno Local acuerda ordenar a D.
J.L.C.H., como propietario del inmueble situado en C/
Gerardo Diego para que procedan en el plazo de un
mes a realizar los trabajos de limpieza inmediata de
la parcela y posterior retirada de restos a vertedero.
La JGL acuerda declarar la innecesariedad de la licencia
de la licencia solicitada para la segregación de la finca
registral nº 13380 sita en Avda. Cañada Blanch.
La Junta de Gobierno Local acuerda conceder a D.J.
V.G.M., la licencia de obras para vallado en inmueble

sito en C/ Rosa Dels Vents, de conformidad con el
informe emitido por el arquitecto técnico municipal ,
cumpliendo las condiciones particulares.
La JGL acuerda conceder a D. J.a.f.j. la licencia de obras
solicitada para ampliación de vivienda entre medianeras sita en C/ Illes Columbretes, según proyecto
visado CTAC de conformidad con el informe emitido
por el arquitecto municipal, cumpliendo las condiciones particulares.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada de la
sentencia nº 270/20 de la sala contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 5/06/2020, por la que se estima el
recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento
de Borriana dejando sin efecto la sentencia apelada y
se desestima el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el interesado
La JGL se da por enterada de la sentencia nº 250/20 de
la sección primera de la sala contencioso-administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 5/06/2020, por la que se estima el recurso de
apelación formulado,es revoca la sentencia dictada y se
estima el recurso contencioso-administrativo planteado
contra el Pleno del Ayuntamiento de Borriana celebrado
el día 11 de febrero de 2013 que desestimaba los recursos de reposición interpuestos por la parte interesada.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada de las
declaración responsable para la ejecución de obras:
5240/2020.
La JGL acuerda aprobar la certificación final del contrato de obras de “Acondicionamiento del refugio antiaéreo del Camí d'Onda” cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa
Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020,
en la que se aprecia un exceso líquido de importe de
obra de 7.965,30 € (IVA incluido), y disponer el gasto
7.965,30 € (IVA incluido), con cargo a la aplicación
presupuestaria del vigente presupuesto municipal
para el ejercicio 2020.
La Junta de Gobierno Local acuerda aprobar el expediente de contratación y la apertura del procedimiento
para la adjudicación del contrato de obras de “Repa-
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ración de los daños causados por la tormenta “Gloria”
en el Camí Serratella, desde Brisamar hasta el núm.
50 del Camí Serratella, por procedimiento abierto simplificado, tramitación ordinaria y licitación electrónica,
previéndose varios criterios de adjudicación cuantificables automáticamente; convocando su licitación. Y
también aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir el contrato para la ejecución de las obras del proyecto con un presupuesto
de base de licitación de 141.645,96€ (IVA incluido) y
autorizar el gasto con cargo al vigente Presupuesto
municipal para el ejercicio 2020, así como, publicar
el anuncio de la licitación en el perfil del contratante.
La JGL acuerda aprobar el proyecto de obras de “Pavimentación de la C/ Mariano Benlliure y otros caminos
municipales”, con un presupuesto base de licitación de
101.600’00 € (IVA incluido) y que incorpora los correspondientes estudios de gestión de residuos, geológico
y geotécnico y básico de seguridad y salud, que subsana
el proyecto aprobado por la Junta de Gobierno local de
11 de junio de 2020 y que recoge las incidencias del informe de 23 de junio de 2020 de la Oficina Técnica de la
Diputación.
La Junta de Gobierno Local acuerda aprobar el proyecto básico y de ejecución de obras de “Reforma en
edificio del antiguo ambulatorio para la relocalización
y concentración de los servicios sociales y CAISS, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
en el marco del Programa operativo de crecimiento
sostenible 2014-2020”, redactado por AQUIDOS ARQUITECTES TECNICS I GESTIO SLP, con un presupuesto base de licitación de 1.668.128,83 € (IVA incluido),
que se acompaña del estudio de gestión de residuos,
estudio de seguridad y salud, y plan de control de calidad, además de los proyectos de instalación eléctrica
en baja tensión y de instalación de climatización.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 9-07-20
La Junta de Gobierno Local acuerda aprobar el expediente para la contratación del suministro, en régimen
de arrendamiento sin opción de compra y el mantenimiento de equipos de impresión con destino a dependencias municipales del Ayuntamiento de , los Pliegos
de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares y por un presupuesto máximo total
incluido el arrendamiento y las copias de 15.990,15 €
IVA incluido. También acuerda la apertura del procedimiento abierto simplificado, con varios criterios de
adjudicación, tramitación ordinaria y licitación electrónica, aprobar el gasto de 5.107,95 € y publicar el
anuncio de licitación en el perfil de contratante.
La JGL acuerda requerir documentación a Casva Seguridad SL, licitador en contrato del servicio de mantenimiento de sistemas de seguridad instalados en
colegios públicos y dependencias municipales.
La Junta de Gobierno Local acuerda prorrogar el contrato del servicio de mantenimiento y conservación
de las instalaciones de protección contra incendios
que son propiedad del Ayuntamiento, adjudicado a
Extintores Jomasan SL, por un año más, es decir hasta el 31 de julio de 2021, por por un importe anual
de 12.155,51 € IVA incluido, y autorizar y disponer el
gasto de 5.064,79 € correspondiente al periodo del 1
de agosto al 31 de diciembre de 2020.
La JGL acuerda prorrogar el contrato suscrito con Autos
Iglesias SL, de suministro, en régimen de alquiler, del
furgón de atestados para la Policía Local, hasta el 31 de
agosto de 2020, en las mismas condiciones previstas
en el contrato de 29 de febrero de 2016, por el importe total de 1.990,17 €, IVA incluido, y aprobar el gasto
correspondiente a este periodo hasta el 31 de agosto.
La Junta de Gobierno Local acuerda requerir a la mercantil LATRA 2010, SL para que en el plazo de quince
días, proceda a la reparación de las deficiencias detectadas en el informe de la dirección técnica arriba transcrito y lo comunique a este Ayuntamiento. También

advertir a la empresa contratista que, en caso de persistir tales anomalías, el Ayuntamiento iniciará el procedimiento de ejecución subsidiaria correspondiente,
con el fin de proveer a su resolución directamente por
esta Administración, con cargo a la fianza depositada.
La JGL acuerda aprobar el documento Adenda 01 que
establece las condiciones de la ayuda de la operación
“Mejora energética en infraestructuras e instalaciones
públicas de Borriana”.
La Junta de Gobierno Local acuerda ordenar a los propietarios de la parcela sita en C/ Ermita Juan Granell
24, establecer las debidas condiciones de seguridad,
salubridad y ornato público y que procedan en el plazo
de un mes a realizar los trabajos de limpieza inmediata
de la parcela y posterior retirada de restos a vertedero.
La JGL acuerda declarar restaurada la legalidad urbanística infringida con la ejecución de los actos de edificación o uso del suelo ejecutados sin licencia de Restauración de la legalidad urbanística seguido contra D.
A.B.C., de conformidad con el informe emitido por el
arquitecto técnico municipal, y ordenar el archivo del
presente expediente.
La Junta de Gobierno Local acuerda declarar la caducidad de la licencia municipal a la mercantil FBEX
PROMO INMOBILIARIA SL, en virtud de aceptación
de cambio de titularidad, para construcción de edificio de sótano, planta baja y 47 viviendas en Ronda
Pere IV, Camí Llombai y C/ Xilxes; de conformidad con
el informe emitido por el arquitecto municipal, por incumplimiento de los plazos máximos de interrupción
y finalización de las obras.

La JGL acuerda incoar a Dª M.D.G.A,. expediente para
la restauración de la legalidad urbanística, por la realización, sin previa licencia ni orden de ejecución, de
los actos de edificación o uso del suelo consistentes
en reforma integral de vivienda sita en C/ Baro. 5, y
la suspensión inmediata de los actos de edificación o
uso del suelo descritos.
La Junta de Gobierno Local acuerda incoar expediente
sancionador a D.F.V.B. y DªT.G.H. en calidad de promotores, por presunta infracción urbanística cometida al
ejecutar obras sin previa licencia municipal, consistentes en la construcción de solera de unos 25 x 8 m y
40 cm de altura, mediante la ejecución del murete de
contención de la misma, rellenado para posterior hormigonado, excavación de un hueco de 4x2x1m, tipo
balsa o piscina en Parcela 173 Polígono 1.
La JGL acuerda conceder a la mercantil CAMPA AGRICOLA SL licencia para legalización de las obras de construcción de oficinas, altillos y vestuarios en nave industrial
sita en C/ Argila N 10, según proyecto visado COIICV
La Junta de Gobierno Local acuerda conceder a
DªM.D.T.M., la licencia solicitada para instalación de
piscina desmontable y auto-portante en Poligono 9
Parcela 235 - Mas Quemado, según proyecto presentado y obrante en el expediente, siguiendo las condiciones particulares.
La Junta de Gobierno Local acuerda conceder a D. J.C.M.,
la licencia de obras solicitada para construcción de vivienda unifamiliar aislada en C/ Miguel Hernandez 7,
según proyecto básico y de ejecución modificado visado
CTAC, siguiendo las condiciones particulares.

La JGL acuerda desestimar, el recurso de reposición
interpuesto contra acuerdo adoptado por esta Junta
de Gobierno Local, por el que se deniega la solicitud
de licencia de obras presentada en inmueble sito en
Avda. Jaime Chicharro 46.

La JGL se da por enterada de la sentencia núm. 334
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en procedimiento ordinario
334/2013, la cual desestima el recurso de apelación
formulado contra aprobación cuotas.

La Junta de Gobierno Local acuerda conceder, licencia
de obras solicitada para cubrición de acequia particular en inmueble sito en C/ Isaac Álbeniz 8, en suelo
urbano. de conformidad con el informe emitido por
el arquitecto técnico municipal, siguiendo las condiciones particulares.

La Junta de Gobierno Local se da por enterada de
las declaraciones responsables para la ejecución de
obras:10110/2019, 6022/2020 y 6263/2020.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 16-07-20
La Junta de Gobierno Local acuerda adjudicar el suministro, en régimen de alquiler, de tres vehículos para
el servicio de vía pública, a la única oferta admitida
y que cumple los requisitos previstos en el pliego
Northgate España Renting Flexible SA. LOTE 1, dos
furgonetas marca PEUGEOT y modelo PARTNER por
el precio anual total de ambos vehículos de 6.945,5€
(IVA incluido), y LOTE 2, una furgoneta marca PEUGEOT y modelo RIFTER MONOVOLUMEN COMPACTO, por el precio anual total de 3.515 € (IVA incluido).
También acuerda autorizar y disponer el gasto total
de 2.076,92 €, correspondiente a los tres vehículos
desde el 14 de septiembre a 31 de diciembre de 2020,
con cargo al presupuesto vigente.
La JGL acuerda incoar a D. S.O.R., expediente para la restauración de la legalidad urbanística vulnerada, por la
realización, sin previa licencia ni orden de ejecución, de
los actos de edificación o uso del suelo realizados en Vía
de Servicio Autovía Burriana-Almassora – Polígono 47
Parcela 180, en suelo No Urbanizable de Régimen Común, y ordenar la suspensión inmediata de las mismas.
La Junta de Gobierno Local acuerda incoar a D. E.M.F. y
Dª M.J.S.L., expediente para la restauración de la legalidad urbanística, por la realización, sin previa licencia
ni orden de ejecución, de los actos de edificación o
uso del suelo consistentes en construcción en altura,
con estructura de madera, suelo y techo de la planta
primera y barandilla perimetral del mismo material,
en una superficie aproximada de unos 40 m2 en inmueble sito en C/ Juan Canos Safont 2, y ordenar la
suspensión inmediata de las mismas.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 23-07-2020
La Junta de Gobierno Local acuerda autorizar la devolución del aval por importe de 51.174 € depositado
como garantía en el contrato de suministro de energía
eléctrica y gas natural en inmuebles e instalaciones
municipales.
La JGL acuerda prorrogar los contratos por un año
más, es decir hasta el 31 de julio de 2021, del servicio
de prevención riesgos laborales: seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología
aplicada (lote 1) por el importe anual de 2.795,10 € IVA
incluido.y la vigilancia en la salud, medicina del trabajo
(lote 2) por el importe anual de 6.100 € IVA incluido.
La Junta de Gobierno Local acuerda adjudicar el servicio
de mantenimiento y conservación de las instalaciones
semafóricas existentes en la ciudad a favor de ELECTRONIC TRAFIC, S.A., al haber obtenido la mayor puntuación
y cumplir los requisitos, por el precio anual de 17.454,78
€ (IVA incluido), de conformidad con los pliegos reguladores de la contratación y la oferta presentada. También
acuerda autorizar y disponer el gasto total de 5.818,26 €
(desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre) con cargo a
la aplicación presupuestaria de 2020.
La JGL acuerda adjudicar el suministro y montaje de
mobiliario urbano -módulos de calistenia- para el
parque de Novenes De Calatrava, cofinanciado por el
Fondo Europeo De Desarrollo Regional en el marco
del Programa Operativo De Crecimiento Sostenible,
2014-2020 a favor de SALUDES PARQUES INFANTILES, S.L, al haber obtenido la mayor puntuación
y cumplir los requisitos, por un importe total de
26.559,50 € IVA incluido , de conformidad con los
pliegos reguladores de la contratación y la oferta presentada. También acuerda autorizar y disponer el gasto total de 26.559,50 € con cargo a la aplicación pre-
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supuestaria “Edusi parques urbanos y zonas verdes”
y publicar esta resolución en el perfil del contratante.
La Junta de Gobierno Local acuerda aprobar el expediente y pliegos para la contratación de obras de reforma en edificio del antiguo ambulatorio para la relocalización y concentración de los Servicios Sociales y del
CAISS, cofinanciado por rel Fondo Europeo De Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo De
Crecimiento Sostenible 2014-2020. También acuerda
autorizar el gasto de 1.668.128,83 €, con cargo a las
partidas presupuestarias “EDUSI Dependencias Municipales Servicios Sociales” del vigente Presupuesto
municipal para el ejercicio 2020, habiéndose efectuado
las oportunas retenciones de crédito, y publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante
La JGL acuerda ordenar a TRANSPORTES ALEGRE
MONFERRER SL el cese inmediato de la actividad
vertedero de residuos inertes que se desarrolla de
forma efectiva en las parcelas 6, 8, 9, y 10 del polígono 4, por carecer de instrumento ambiental que
habilite su funcionamiento.
La Junta de Gobierno Local acuerda incoar a la mercantil AGRICOLA BAGU S.L., expediente para la restauración de la legalidad urbanística, por la realización, sin previa licencia ni orden de ejecución, de los
actos de edificación o uso del suelo, realizados en
Poligono 12 Parcelas 103 y 104.
La JGL acuerda incoar a DªR.A.D y a D D.R.A., expediente para la restauración de la legalidad urbanística, por
la realización, sin previa licencia ni orden de ejecución,
de los actos de edificación o uso del suelo , realizados
en Poligono 53 Parcela 183 Cami Santa Pau.
La Juna de Gobierno Local acuerda conceder a D
J.P.R.P.-C., la licencia de obras solicitada para construcción de piscina en vivienda unifamiliar sita en Camí Serratella, 186, según proyecto presentado y obrante en
el expediente, cumpliendo las condiciones particulares.
La JGL acuerda conceder a la mercantil CONSTRUCCIONES ENRIQUE CANÓS SL la licencia de obras
solicitada para reforma de oficinas en Avenida Del
Transporte Nº6 bajo derecha, según proyecto visado
COITIG y siguiendo las condiciones particulares.
La Junta de Gobierno Local es informada de la sentencia
núm. 592/20 dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de la Comunitat Valenciana, la cual estima el recurso de
apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Borriana
contra la sentencia dictada en POR 815/2016 incoado
por CONSTRUCCIONES VILLEGAS SL.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada de
las declaraciones responsables para la ejecución de
obras: 5700/2020, 5767/2020 y 5969/2020.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 30-07-20
La Junta de Gobierno Local acuerda declarar en la situación administrativa de jubilación al funcionario de
carrera D. L.M.P.R., que ocupa una plaza de peón operario conductor de vehículos especiales, con efectos
del día 12 de septiembre de 2020, que será el último
día de prestación de servicios, agradeciéndole los servicios prestados a esta Corporación.
La JGL acuerda prorrogar el contrato del servicio de
mantenimiento de los ascensores de colegios públicos e inmuebles municipales de Borriana, adjudicado a
Kone Elevadores SA, por un año más, es decir hasta el
31 de agosto de 2021, y las modificaciones transcritas, siendo el importe anual actualizado de 9.333,34 €
IVA incluido. También autorizar y disponer el gasto de
3.111,11 € correspondiente al periodo del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2020.
La Junta de Gobierno Local acuerda requerir a Grúas
Tomás SL, para que en un plazo de diez días hábiles
para que presente documentación relativa al servicio
de inmovilización, retirada y traslado de vehículos de
las vías públicas al depósito municipal de vehículos.

La JGL acuerda estimar, la solicitud realizada por la
mercantil Ravi Obras Transportes y Excavaciones Sl,
como adjudicataria del contrato de “Regeneración urbana del barrio la bosca y alrededores de Borriana”, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
en el marco del Programa Operativo de Crecimiento
Sostenible 2014-2020” y conceder nueva ampliación
del plazo de entrega final de las obras de un mes, hasta
el 13 de agosto de 2020, y publicar este acuerdo en el
perfil del contratante.
La Junta de Gobierno Local acuerda desestimar la solicitud formulada por la mercantil INICIATIVAS ÁBASO
GÓMEZ, SL, de devolución de la garantía definitiva
que tiene depositada en la Tesorería municipal para
responder de las obligaciones derivadas de la ejecución del contrato de obras de “Acondicionamiento del
refugio antiaéreo situado en el camino de Onda de
Borriana”, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo
de Crecimiento Sostenible 2014-2020, toda vez que
no se ha producido el vencimiento del plazo de un año
de garantía, que comenzó el día 15 de mayo de 2020
con la firma del acta de recepción de las obras.
La JGL acuerda estimar, las alegaciones formuladas
por Fomento Benicàssim, SA, respecto de la actividad
de “Almacenamiento de carros de limpieza vía, depósito y cura de vehículos destinados a la recogida de
residuos sólidos urbanos”.
La Junta de Gobierno Local acuerda incoar a D.M.L.M.P.
y a Dª P.V.G.R.., expediente para la restauración de la
legalidad urbanística, por la realización, sin previa licencia ni orden de ejecución, de los actos de edificación o uso del suelo realizados en Senda L'ullal , Polígono 24 Parcela 480. Obras ilegalizables .
La JGL acuerda incoar a D.J.C.T., expediente para la restauración de la legalidad urbanística vulnerada, por la
realización, sin previa licencia ni orden de ejecución, de
los actos de edificación o uso del suelo consistentes en
la ejecución de un porche con una superficie aproximada de 24 m², con estructura portante metálica y cubierta de panel sándwich, adosado a la medianera izquierda, a unos 2,50 m. del linde frontal en Avda. París 14.
La Junta de Gobierno Local acuerda i ncoar a a
D.M.L.M.P. y a Dª P.V.G.R., expediente para la restauración de la legalidad urbanística, por la realización,
sin previa licencia ni orden de ejecución, de los actos
de edificación o uso del suelo que seguidamente se
detallan, realizados en SENDA L'ULLAL – POLÍGONO
24 PARCELA 480 . Obras legalizables.
La JGL acuerda desestimar las alegaciones formuladas
por D. J.P.F. y ordenar demolición de edificación realizadas sin licencia, consistentes en una nueva edificación
de unos 60 m² - situada en la zona oeste de la parcela ,
con forjado inclinado a dos aguas de hormigón armado,
y construcción de plataforma en la parte trasera, para
instalación de dos depósitos de agua, en parcela 255
del Polígono 47, Camí del Mar de Vila-Real.
La Junta de Gobierno Local acuerda conceder a la
mercantil BUPALON SA licencia de parcelación para
segregar del resto de finca matriz del Proyecto de Reparcelación del Sector Novenes de Calatrava, con una
superficie de 1.009,75 m2s, sita en la esquina de la
Avenida Unión Europea y Avenida de Dublín, una nueva
parcela A4, con fachada a la Avenida de Dublín, y una
superficie de suelo de 250,00 m2s, resultando un nuevo resto de finca matriz, de 759,75 m2s, con fachadas a
la Avenida Unión Europea y Avenida de Dublín.
La JGL acuerda conceder a Dª R:Z.G y a D. J.A. A.Z. y
a Dª M.R.A.Z., licencia de parcelación para segregar
de la finca, cuya superficie según título es de 35.738
m² y según medición es de 36.704 m², una superficie
de 23.367 m², quedando como resto una superficie
de 13.337 m²;.
La Junta de Gobierno Local acuerda conceder a Dª
M.J.V.V., la licencia de obras solicitada para demoli-

ción de edificio sito en C/ Burgà 48, según proyecto
visado CTAC , siguiendo las condiciones particulares.
La JGL acuerda autorizar a D.V.M.Z.A.., la modificación
contemplada en el proyecto básico y de ejecución
presentado con visado ctac y, que tiene por objeto “la
disposición de un local comercial sin actividad prevista, limitando el programa de vivienda a la planta
primera” cambiando la denominación de las obras
de reforma y ampliación de vivienda unifamiliar entre medianeras, por la de reforma y ampliación de
edificio para local comercial sin actividad prevista y
vivienda sita en C/ Mare De Deu Dels Angels 32, así
como el inicio de tales obras conforme al referido
Proyecto Básico y de Ejecución presentado.
La Junta de Gobierno Local acuerda conceder a la
mercantil FUNZIONA SERVICIOS INTEGRALES DE
CONSTRUCCION SL, licencia para la realización de
una zanja en vía pública en camino Llombay para el
tendido de la acometida eléctrica en baja tensión a la
parcela destinada a las dependencias provisionales
del IES Jaume I de Burriana, conforme a proyecto
de la instalación aportado, firmado por técnico competente, atendiendo a las condiciones particulares.
La JGL acuerda conceder a la mercantil Orange España
Comunicaciones Fijas SLU, licencia para la realización
de una zanja, afectando los viales de avd. Unión Europea, camino Hondo y un tramo de la avd Cañada Blanch,
con el objeto de ampliar la red de telecomunicaciones,
conforme a proyecto firmado por técnico competente,
atendiendo a las condiciones particulares.
la Junta de Gobierno Local acuerda conceder a Dª
M.J.V.V., la licencia de obras solicitada para la construcción de almacén entre medianeras en C/ Burgà
48, según proyecto visado CTAC, atendiendo a las
condiciones particulares:
La JGL acuerda conceder a Dª E.J.B., la licencia de obras
solicitada para la realización de una acometida a la red
de saneamiento en Edificio President, Camí D'onda
40, 41, 42 , atendiendo las condiciones particulares.
La Junta de Gobierno Local acuerda conceder a
DªM.D.N.N., la licencia de obras solicitada para la
realización de acometida a la red de saneamiento en
C/ Santo Domingo Savio 6 , siguiendo las condiciones
particulares.
La JGL se da por enterada de las declaraciones responsables para la ejecución de obras:5538/2020,
6273/2020, 6506/2020, 6654/2020, 6727/2020,
6766/2020, y 6915/2020.

SUBSANACIÓN DE ERRORES
En el último BIM editado relativo a los meses de marzo,
abril, mayo y junio, no se publicaron los resúmenes de
tres Juntas de Gobierno Local correspondientes a los
días 12, 17 y 26 de marzo, por lo que se publican en
este número.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 12-03-2020
La Junta de Gobierno Local acuerda declarar en la situación administrativa de jubilación al funcionario de
carrera D. F.M.C, que ocupa una plaza de conserje con
efectos del día 17 de abril de 2020, y agradecerle los
servicios prestados a la Corporación.
La JGL acuerda prorrogar el contrato suscrito con Autos
Iglesias SL, del suministro, en régimen de alquiler, del
furgón de atestados para la Policía Local, durante 3 meses, es decir hasta el 12 de julio de 2020, por el importe
total de 3.655,41 €, IVA incluido, salvo que con anterioridad se hubiera adjudicado el nuevo contrato. También,
aprobar el gasto correspondiente a 3 meses, con cargo
a la aplicación presupuestaria “Renting Policía Local”.
La Junta de Gobierno Local acuerda prorrogar por un año
más, es decir hasta el 30 de abril de 2021, los contratos
del servicio de mantenimiento de las aplicaciones: EUROCOP DE GESTIÓN DE LA POLICÍA LOCAL a la empre-
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sa EUROCOP SECURITY SYSTEMS, S.L., por el importe
anual de 4.013,65€ (IVA incluido), DEPORWIN DE GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS a la empresa
T-Innova Ingeniería Aplicada S.A. , por el importe anual
de 3.000,16€ ( IVA incluido). ODILOGB DE GESTIÓN DE
LA BIBLIOTECA MUNICIPAL a la empresa OdiloTID, S.L.,
por el importe anual de 795,58€ (IVA incluido). También
autorizar y disponer el gasto 6.861,58 correspondiente
al periodo de 1 de mayo el 31 de diciembre de 2020.
La JGL acuerda aprobar el expediente para la contratación del servicio de mantenimiento de los sistemas de
seguridad instalados en los colegios públicos y dependencias municipales, los pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares, por
el presupuesto anual de 22.000 € anuales IVA incluido.
También acuerda la apertura del procedimiento abierto,
con varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria, aprobar el gasto por importe de 12.833,31 € con
cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente
del Presupuesto Municipal vigente, y publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante.
La Junta de Gobierno Local acuerda aprobar la “Memoria
de renovación de red de abastecimiento y alcantarillado
en Camí Serratella”, enmarcada dentro del Plan anual de
renovación y mejora de las infraestructuras del servicio
en el ejercicio 2023, presentada por la mercantil Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, SA (FACSA), con
un presupuesto de ejecución de 61.770'61€.
La JGL acuerda aprobar el proyecto básico y de ejecución
de las obras “Reparación de los daños causados por la
tormenta “Gloria” en el Camí Serratella, desde Brisamar
hasta el núm. 50 del Camí Serratella”, redactado por el
ingeniero de caminos municipal, con la asistencia técnica de INGENIERÍA MELCAR, SL, con un presupuesto
base de licitación de 117.062'78 € (141.645'96 € IVA
incluido), que incorpora un estudio de seguridad y salud
y un estudio de gestión de residuos.
La Junta de Gobierno Local acuerda incoar a D.V.J.B.G.,
expediente para la restauración de la legalidad urbanística, por la realización, sin previa licencia ni orden de
ejecución, de los actos de edificación o uso del suelo
consistentes en pintura de fachada de edificio sito en
C/ Mare De Deu Del Roser Núm. 24 - /r Sant Joan De
La Creu Núm. 25.
La JGL acuerda incoar a Dª L.C. expediente de restauración de la legalidad urbanística vulnerada por la realización de obras sin licencia ni orden de ejecución previas
en consistentes en vallado en la Parcela 303 Polígono
46 y ordenar la suspensión inmediata de obras.
La Junta de Gobierno Local acuerda a la mercantil TENUTA PROMOCIONES, S.L. el proyecto de ejecución y
conceder licencia de ejecución de obras consistentes
en la construcción de edificio de 12 viviendas y 6 garajes en c/ Lucrecia Bori 2, esquina c/ Sant Lluc y c/
Vinaròs, con las condiciones particulares establecidas
en el acuerdo de otorgamiento de la licencia.
La JGL acuerda conceder a DªA.P.B. la licencia de obras
solicitada para sustitución de pilares en terraza de vivienda unifamiliar en C/ LLeida, 40, cumpliendo las
condiciones particulares.
La Junta de Gobierno Local acuerda conceder a D.J.B.P.,
la licencia de obras solicitada para construcción de
piscina en vivienda unifamiliar aislada sita en C/ Galileu 6, según proyecto presentado, cumpliendo las
condiciones particulares.
La Junta de Gobierno Local es informada de las declaraciones responsables para la ejecución de las obras::
1169/2020, 1641/2020, 2080/2020, 2312/2020,
2316/2020 y 2317/2020
La JGL acuerda adjudicar el servicio de redacción de los
proyectos básico y de ejecución de las obras de reforma,
de instalaciones, de instrumento ambiental, certificación
energética, estudios de seguridad y de gestión de residuos, así como la dirección de obra y de ejecución material, la programación y seguimiento del control de calidad,

la coordinación de seguridad y salud, y la documentación
técnica necesaria para la tramitación y legalización de los
proyectos u obras que se precisan para la relocalización
y concentración de los servicios sociales municipales y
oficinas del CAISS en el Antiguo Ambulatorio, a AQUIDOS
ARQUITECTES TÉCNICS I GESTIÓ, SLP, por un importe
de 80.150,40 € (IVA incluido), con un plazo de ejecución
de 6 semanas.
También acuerda autorizar y disponer el gasto total de
80.150,40 €, con cargo a la aplicación presupuestaria
“EDUSI dependencias municipales servicios social” del
presupuesto vigente, y publicar esta resolución en el
perfil del contratante.
La Junta de Gobierno Local acuerda adjudicar el suministro de cinco licencias de software Autocad LT
de Autodesk para el Ayuntamiento, a SEYS SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS, SA, por un importe
de 6.398,48 € ( IVA incluido), correspondiente a tres
años, siendo el inicio de contrato, a partir del acta de la
entrega de las licencias, de conformidad con los pliegos reguladores de la contratación. También acuerda
autorizar y disponer el gasto total de 6.398,48 €, con
cargo a la aplicación del presupuesto actual y publicar
este acuerdo en el perfil del contratante.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 17-03-2020
La Junta de Gobierno Local acuerda ampliar el plazo inicial de ejecución de las obras de “Acondicionamiento del
refugio antiaéreo del Camí d'Onda”, cofinanciadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del
Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 20142020, solicitado por la mercantil INICIATIVAS ABASO
GÓMEZ, SL, como adjudicataria del contrato, hasta el
día 3 de abril de 2020, de acuerdo con el informe favorable de la dirección facultativa de las obras.
La JGL acuerda incoar a DªM.C.V.G y a Dª M.C.V.G., expediente para la restauración de la legalidad urbanística, por la realización, sin previa licencia ni orden de
ejecución, de los actos de edificación o uso del suelo
consistentes en la demolición de la cubierta de la vivienda sita en Travesía Jaime Chicharro, 2, incluyendo
la terraza, en una superficie aproximada de unos 100
m2., y ordenar a la suspensión inmediata de los actos
de edificación o uso del suelo descritos.
La Junta de Gobierno Local acuerda incoar a DªR.P.V.,
expediente para la restauración de la legalidad urbanística, por la realización, sin previa licencia ni orden de
ejecución, de los actos de edificación o uso del suelo
consistentes en reforma de vivienda sita en C/ Bernat
Artola, 19, y ordena la suspensión inmediata de los
actos de edificación o uso del suelo descritos.
La JGL acuerda incoar a DªR.P.V. , expediente para la
restauración de la legalidad urbanística vulnerada, por
la realización, sin previa licencia ni orden de ejecución,
de los actos de edificación o uso del suelo consistentes
en ampliación de vivienda sita en C/ Bernat Artola, 19.
La Junta de Gobierno Local acuerda proponer medidas
de restauración de la legalidad urbanística vulnerada
en el inmueble sito en C/ San Gregori nº 6,.
La JGL acuerda conceder a la mercantil GIASI S.A., licencia de parcelación para segregar parcela 26 DEL
PR UE 1 SECTOR PRR-1, SUR-R.1 .
La junta de gobierno local acuerda conceder a D.V.C.N.,
licencia para legalizar las obras ejecutadas en Camí
Serratella 185 consistentes en la realización de una
zanja para conexión de acometida de alcantarillado al
citado inmueble, y autorizar la devolución de la fianza
depositada por importe de 300 EUROS en concepto
de reposición y reparación de servicios urbanísticos
que pudieran afectarse por la ejecución de las obras
de acometida de saneamiento.
La JGL acuerda conceder licencia ambiental municipal
y de obras a Subogra SL, para la instalación de una actividad dedicada a hotel apartamento de 20 unidades
de alojamiento a ubicar en C/ Illes Columbretes, 15 .

La Junta de Gobierno Local acuerda conceder a
D.J.M.M.F y a M.P.M.C., la licencia de obras solicitada
para construcción de vivienda unifamiliar aislada con
piscina en C/ Vicente Rios Enrique S/N, según proyecto
visado CTAC , siguiendo las condiciones particulares.
La Junta de Gobierno Local queda informado de las Declaraciones Responsables para la ejecución de las obras:
1982/2020, 2222/2020, 2319/2020, 2371/2020,
2435/2020, 2455/2020, 2456/2020 y 2510/2020.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 26-03-2020
La Junta de Gobierno Local acuerda adoptar mediadas
ante la declaración del estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19,
y estudia los efectos sobre los expedientes de contratación en tramitación y los contratos en ejecución
de las medidas adoptadas por el Gobierno y demás
entidades del sector Público.
La Junta de Gobierno Local queda informada por la
Alcaldia que con independencia de las consecuencias
que para los diversos tipos de contratos en ejecución
establece la normativa estatal, se había procedido a
suspender el contrato de concesión de la gestión del
estacionamiento de vehículos bajo control horario
(O.R.A. ) y el contrato de salvamento y socorrismo
de las playas en cuanto a la temporada de Pascua.
Respecto al servicio de limpieza se ha reestructurado
teniendo en cuenta que se han cerrado instalaciones,
así se ha reforzado la limpieza y desinfección en el
consultorio del Puerto, Mercado central y las dependencias de servicios sociales y policía municipal. Y asimismo va a realizarse la desinfección del polideportivo
de la Bosca (cedido para donaciones de sangre) y la
Piscina Municipal y el Teatro Paya.
Asimismo se informa de que a los efectos de evitar la
movilidad, se suspende el cambio horario de las vías
públicas que lo tienen establecido y a tal fin se están
tapando las señales correspondientes y se difundirá a
la población.
Por motivos sanitarios se da cuenta que se ha procedido a la clausura de las fuentes públicas. Tanto las de
agua potable como las ornamentales. También se han
cerrado y precintado los huertos de ocio. En cuanto a
la desinfección viaria, se da cuenta de que se está llevando a cabo por FOBESA, asimismo en las zonas más
concurridas esta actuando la Unidad Militar de Emergencias. Asimismo se va a prestar colaboración en la
desinfección por parte de agricultores bajo la coordinación de vía pública y Fobesa y la Cooperativa Sant Josep.
Respecto al funcionamiento del servicio de asistencia
a domicilio, se da cuenta por la Alcaldía que el servicio
se esta prestando y además se está llevando la compra y medicamentos a personal usuario de servicios
sociales y a otras personas que en esta situación lo
requieren, y se ha implementado el servicio con la recogida y distribución de medicamentos hospitalarios
del Hospital Provincial y de la Plana.
Por último respecto a la celebración de plenos municipales, se da cuenta de la nota informativa de la Dirección General de de Administración Local de la Generalitat Valenciana, y en consecuencia se da cuenta de que
no cabe la celebración de sesión ordinaria del Pleno, y
si se dan las circunstancias señaladas en la Disposición Disposición Adicional Tercera del Real Decreto, que
permite a las entidades del sector público “acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones
estrechamente vinculadas a los hechos justificativos
del estado de alarma, o que sean indispensables para la
protección del interés general o para el funcionamiento
básico de los servicios” , previa moción consensuada
con los portavoces de los grupos municipales, se convocará sesión extraordinaria, habilitando los medios
necesarios para que puedan ejercer el voto telemático
de forma no presencial aquellos miembros corporativos que no puedan

INFORMACIÓ MUNICIPAL
FARMÀCIES DE GUÀRDIA
AGOST 2020

Almela Castillo
C/ del Raval 36........................................... 10, 21
Beltrán Martinavarro
Av. de Llombai, 1........................................ 11, 22
Doménech Font
C/ del Maestrat, 28...............................1, 12, 23
Gascó Musoles
Pl. de les Monges, 12...........................2, 13, 24
Lloris González
C/ del Barranquet, 25..........................3, 14, 25
Medina Badenes
C/ del Finello, 15....................................4, 15, 26
Muñoz Melchor
camí d’Onda, 41.....................................5, 16, 27
Peirats Santa Àgueda
C/ de la Tanda, 22..................................6, 17, 28
Terrádez Fuster
C/ de Sant Vicent, 6..............................7, 18, 29
Terrádez Navarro
C/ de Federico García Lorca, 19.......8, 19, 30
Vèrnia Sabater
C/ del Progrés, 17.................................9, 20, 31
FARMÀCIES DE GUÀRDIA
SETEMBRE 2020

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

TAXI
TELÈFON TAXI ADAPTAT:
622 12 29 66
HORARIS ATENCIÓ TINÈNCIA ALCALDIA
POBLATS MARÍTIMS

HORARIS: BORRIANA·RENFE·ALQUERIES
10.20.............................................................. ALQUERIES·RENFE
12.20.............................................................. ALQUERIES·RENFE
15.20.............................................................. ALQUERIES·RENFE
19.20.............................................................. ALQUERIES·RENFE

· Dilluns. Matí. Ajuntament

HORARIS FINS A LA RATLLA

· Dimarts. 9 del matí a 13 hores Tinència Alcaldia

8.20......................... 11.20....................... 18.20................ 20.20

· Dimecres. Visita del regidor als veïns de la zona marítima
juntament amb el tècnic de Via Pública

BORRIANA·ALQUERIES SANTA BÀRBARA

· Dijous. Matí. Ajuntament

7.30..........................................................................................11.30

· Divendres 9 matí a 13 hores Tinència Alcaldia

NOMÉS DIMARTS DIA DE MERCAT
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INFORMACIÓ MUNICIPAL
NAIXEMENTS
JULIOL
Iraia Flores López
Rim Hsiyar
Martina Monfort Rodiel

Neamah Lahma
Salman Afilal Agdi
Júlia Bonet Gil

Alba Bolillo Te Yssiere
Abril Mingarro Bort
Lina Mofakich Monir

Adam Taouche Duran
Sofía Reboredo Andreu
Xavi Rico Agut

MATRIMONIS
Julián Lázaro Heredia y Tatiana Shevel

Fidel Granel Cabedo y Ana Julián López

Carlos Mingarro Llanes y María José Martínez Gómez

DEFUNCIONS
JULIOL
Juan Marco Borillo.................................................................83
Jose Cerezo Burdeus.............................................................89
Lucian Barbat...........................................................................46
Isabel Alonso Garcia..............................................................91
Jose Tornador Varea...............................................................81
Mercedes M.ª Vilar Monfort...............................................48
Jose Sales Melchor................................................................94
Consuelo Gasco Peris..........................................................92
M.ª Eulalia Folch Bey............................................................. 77

Concepción Gonzalez Ruz...................................................81
Vicente Ramon Vilar Vidal................................................ 80
Carmen Carda Juan...............................................................93
Vicente Palomar Navarro...................................................72
Joaquin Blas Feliu Torres....................................................89
Jose Maria Lopez Pelaez.....................................................65
Jose Villaver Miranda.............................................................71
Esperanza Vicent Echevarria...........................................89
Isabel Egea Perez.................................................................. 80

Pedro Peinado Guijarro...................................................... 90
Dolores Vives Tormos...........................................................79
Jose Vicente Petit Ballester...............................................75
Concepcion Marti Atienza..................................................96
Manuel Cerezo Serra............................................................97
Ramon Garcia Carrion........................................................100
Pedro Enrique Timoner Domingo...................................65
Jose Garcia Garcia..................................................................83
Maria Milian Ortiz...................................................................84

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 50 00
Hospital de la Plana ....................964 39 97 75
Ciutat Sanitària La Fe .................964 86 27 00
Centre de P. Familiar ..................964 55 87 08
Salut Mental ..................................964 39 07 56
Creu Roja ........................................964 51 76 07
Hospital La Magdalena .............964 24 44 00
Hospital Provincial ......................964 35 97 00
DIVERSOS
Cementiri ........................................964 51 01 49
Centre Alq. Sta. Bàrbara ............964 51 00 93
Junta Local Fallera .......................964 51 62 17
Ràdio Taxi .......................................964 51 01 01
Centre Cultural La Mercé ..........964 51 00 10
Parc Comarcal Bombers .............................. 085
Estació RENFE .............................902 43 23 43
Magatzem Municipal .................964 51 87 12
Síndicat de Regs ..........................964 51 45 51
Cambra Agrària (Consell Agrari) ..964 57 06 08
FACSA ..............................................964 51 28 00

PLATGES

REGENERACIÓ DE LA PLATJA DEL GRAU
La platja de el Grau de Borriana ja disposa d'una zona d’arena anivellada per a l’ús i el
gaudi del veïnat de la zona

G

ràcies al trasllat de més de
10.000 metres cúbics d’arena
procedent de la platja de l'Arenal, avui han finalitzat els treballs de
regeneració de la platja del Grau de
Borriana, que ja disposa d'una franja
d’arena, a vora mar, per tota la platja.
Una vegada finalitzat el trasllat de
l’arena i l'anivellament de la platja, la
zona ja està preparada i a disposició
per a l’ús i el gaudi de la ciutadania del
municipi i dels turistes. Tal com ha manifestat Vicent Aparisi, regidor de Platges de Borriana, "els treballs de millora
de la nostra costa continuaran, sense
oblidar cap racó, en la zona de la platja
de la Serratella i de les Terrasses".
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