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i, a més, repassem tota l'actualitat del mes de desembre 
a la nostra ciutat

Un Nadal diferent ple de noves 
experiències i moltes alternatives
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EL BIM “EL PLA” és una publicació 
gratuïta que els ciutadans podran 
trobar periòdicament a les oficines 
municipals. Si el lector troba qualsevol 
deficiència en la distribució o en 
l’adquisició de la publicació, es prega 
fer el corresponent suggeriment a 
la redacció per poder oferir un millor 
servei d’informació. El Butlletí no 
comparteix necessàriament les idees 
expressades als articles signats.

ANUNCIE’S EN EL BIM 
(Tarifa per inserció) 

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

més 21% d’IVA 

Tirada: 5.000 exemplars

L’Ajuntament ha oferit un àmplia 
agenda d’activitats, programació 
d’oci i cultural, la Fira de Nadal, 

targetes ‘rasca’, sortejos de vals de 
compres, concursos d'aparadors, am-
bientació nadalenca, animació pels car-
rers per al públic infantil i familiar, entre 
d’altres

L'Ajuntament de Borriana ha destinat 
per al Nadal de 2020 més de 150.000 
euros en la tradicional campanya na-
dalenca de dinamització del comerç lo-
cal que, amb el lema ‘Borriana es mou 
al Nadal’, va incidir especialment en la 
importància que la ciutadania realitze 
les compres en els establiments de 
proximitat per contribuir a dinamitzar 
l'economia i l'ocupació local.

La regidora de Comerç, Sara Molina, 
va donar a conèixer els principals as-
pectes de la campanya de suport a les 
empreses i comerços, fonamentats en 
tres grans pilars basats en les peticions 
del mateix comerç de la ciutat traslla-
dades al consistori en les diverses re-
unions de treball: la conscienciació, la 
dinamització i l’entorn agradable.

Sobre aquests principis, va explicar 
Sara Molina, l'Ajuntament al costat de 
la Federació de Comerç de Borriana va 

dissenyar una campanya nadalenca del 
comerç local amb diverses novetats, 
entre les quals hi havia la distribució 
amb les compres de targetes ‘rasca’ 
amb “espectaculars vals de compra o 
obsequis” o les bases per a poder par-
ticipar en un concurs d'aparadors i de-
coració d'interior nadalencs.

Des de la Regidoria de Comerç, va des-
tacar Sara Molina que 2020 havia si-
gut especialment dur, amb dificultats 
sanitàries, socials i econòmiques, però 
des de l'Ajuntament «hem fet tots els 
possibles perquè l'economia de la ciu-
tat no parara, i sempre amb totes les 
mesures sanitàries de prevenció con-
tra la pandèmia”, i també s'ha treballat 
conjuntament amb el comerç local i 
s’han arreplegat les seues propostes 
per a fer-les realitat.

ENTORN NADALENC
Per a crear un entorn agradable per 

Festes de Nadal 
adaptades a la 

pandèmia

 



Nadal, el consistori va dotar de major il-
luminació les zones comercials, va ins-
tal·lar megafonia amb música nadalen-
ca per tots els carrers de la ciutat i es 
va millorar l'aparcament de la Terrassa 
Payà. En relació a la il·luminació i la me-
gafonia de la ciutat al Nadal de 2020 
s’ha ampliat “considerablement”, amb 
la instal·lació d'un total de 2.092 me-
tres de garlandes i amb 2.990 bombe-
tes led de 4w, gràcies al treball conjunt 
entre l'Ajuntament i la Federació de 
Comerç. A més, s’ha instal·lat un cente-
nar d'arcs lluminosos més adquirits pel 
consistori, per la qual cosa enguany hi 
ha hagut més carrers i zones il·lumina-
des i adornades que en anys anteriors.

Igualment, entre altres novetats, en 
relació a la conscienciació que pre-
senta l’edició d’enguany destaca el re-
partiment a tots els xiquets i xiquetes 
de Borriana d'una bota del Pare Noel 
impresa amb la inscripció ‘Comerç de 
Borriana’, acompanyada de la carta di-
rigida al Pare Noel i als Reis Mags en 
què, a més d'escriure els regals que 
volien, es demanava que foren del co-
merç local.

FIRA DE NADAL
La Fira de Nadal 2020, en què van par-
ticipar 35 comerços, va ser el punt de 
partida de les celebracions de Nadal a 
la ciutat marcades per la pandemia i les 
seues conseqüències. Es va incremen-
tar el nombre de participants respecte 
a l'any anterior, amb 35 comerços en-
guany i 22 l’any passat, i també es va 
ampliar la megafonia, la decoració i la 

il·luminació amb la instal·lació de 200 
metres de garlandes i bombetes led 
en les casetes, gràcies a la col·labora-
ció entre l'Ajuntament i la Federació de 
Comerç.

Així, el comerç local de Borriana va dis-
posar de casetes individuals de fusta, 
homogènies i amb protecció lateral, 
llogades per l'Ajuntament per a cadas-
cun dels comerços amb la finalitat de 
proporcionar major benestar i segure-
tat sanitària”.

En principi, la Fira, estava previst ce-
lebra-la de divendres 4 a diumenge 6 
de desembre, no obstant això, a causa 
de l’èxit i tenint en compte el calendari, 
els comerços van demanar a l’Ajunta-
ment que s'allargara fins al dimarts 8 
de desembre. A més, en el sorteig que 
es va celebrar l’últim dia de la Fira de 

Nadal, abans de la clausura, es van 
repartir 1.000 euros en cinc premis 
de 200 euros, entre les persones que 
van realitzar compres en els comerços 
participants en la Fira, per gastar-se 
en, almenys, 3 establiments.

‘RASCA’ 
L'Ajuntament també va llançar, del 12 de 
desembre al 7 de gener, un ‘rasca’ amb 
un total de 8.000 euros en premis direc-
tes i 2.000 regals, i un sorteig de 6.000 
euros repartits en 6 vals, dins del pla de 
dinamització dissenyat pel consistori 
‘Borriana es mou al Nadal’ per a donar 
suport al comerç local durant el mes de 
desembre amb motiu de les festes na-
dalenques, amb un total de 8.000 euros 
en premis i 2.000 regals directes per a 
promocionar el comerç local

La campanya promocional amb el 
lema ‘Compra, rasca i guanya a Bor-
riana’, amb un pressupost de més de 
30.000 euros i amb la participació de 
la totalitat d'establiments de la ciutat, 
al voltant de 500, i amb el repartiment 
de 150.000 ‘rasca i guanya’, per a tots 
els clients que realitzaren una compra 
superior a 10€ en qualsevol dels co-
merços.

S’ha repartit amb els rasques 5 premis 
de 200 euros, 20 de 100 euros, 100 
de 50 euros, 100 bosses nevera, 200 
altaveus bluetooth, 500 bidons, 500 
portamascaretes i 1.000 botelles de 
gel hidroalcohòlic. A més, en cas de no 
ser agraciat amb cap premi directe, el 
mateix bitllet entrava en el sorteig de 6 

Continua en la pàgina següent
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vals de 1.000 euros cadascun, tres dels 
quals es van sortejar abans de Nadal i 
els altres tres el 7 de gener.

Les persones agraciades del primer 
sorteig van ser Dolores Bolufer Ve-
lasco, Pilar Salvador Peiró i Luisa Ro-
sell Rius, que van arreplegar a la casa 
consistorial el val de 1.000 euros per 
a cadascuna que els va entregar la re-
gidora de Comerç, Sara Molina, per a, 
immediatament, comprar en almenys 
cinc establiments de Borriana.

Amb aquesta iniciativa, “tractem 
d'oferir un avantatge competitiu 
suculent per a evitar l'evasió de des-
pesa a altres municipis o superfícies 
comercials”, va destacar tant la regi-
dora de Comerç, Sara Molina, com el 
president de la Federació de Comerç, 
Emilio Dávila.

Concurs nadalenc d'aparadors i deco-
ració d'interiors comercials

L'Ajuntament va lliurar els 15 premis 
del concurs nadalenc d'aparadors i 
decoració d'interiors comercials or-
ganitzat per l'Ajuntament de Borriana 
per a tots els comerços del municipi, en 
què van participar un total de 25 co-
merços de la ciutat, i amb l'objectiu de 
promoure el comerç local i incentivar la 
demanda dels consumidors.

Concretament, es van lliurar tres pri-
mers premis de 300 euros cadascun i 
12 accèssits de 250 euros, per un im-
port global que ascendeix a 3.900 eu-
ros, repartits en tres modalitats dife-
rents: Aparador xicotet, Aparador gran 
i Decoració interior. Així, es van atorgar 
tres primers premis de 300 euros i 12 
accèssits de 250 euros, per un import 
global de 3.900 euros. ‘Pètals’ en cate-
goria d'aparadors grans, ‘Lanas Ana’ en 
aparadors xicotets i ‘Teresa Casinos’ en 
decoració interior van obtindre els tres 
primers premis.

PREMIS
Modalitat “Aparador gran”

1r premi de 300 € ‘PÈTALS’

Accèssit de 250 € 

a la millor il·luminació ‘Lámparas Torres’

al millor treball artesanal ‘Pequeña Ci-
güeña’

a l'originalitat ‘Idees’

a la millor difusió del comerç local ‘Ele 
de Lola’

a la millor integració del producte en la 
decoració ‘La llibreta’

Modalitat “Aparador xicotet”

1r premi de 300 € ‘LANAS ANA’

Accèssit de 250 €

a la millor il·luminació ‘Twins Audiomu-
sic’

al millor treball artesanal ‘Yolanda De-
vís Estilísta ’

a l'originalitat ‘Peluqueria Espe’

a la millor difusió del comerç local 
‘Conmove’

a la millor integració del producte en la 
decoració ‘Tròpic Pastisseria’

Modalitat “Decoració interior”

1r premi de 300 € ‘TERESA CASINOS’

Accèssit de 250 € 

a la millor integració del producte en la 
decoració ‘Pastisseria La Palma’

a l'originalitat ‘Dulce Mundo’

ACTIVITATS SEGURES I ENTRETIN-
GUDES PER A LES FAMÍLIES
L'agenda d'activitats per a les famí-
lies que va ofereir l'Ajuntament de 
Borriana per a les festes nadalen-
ques va incloure una Escoleta de 
Nadal, espectacles infantils, màgia 
i un taller online. Una programació 
municipal que es vs unir a les pro-
postes culturals i de l'àrea de co-
merç impulsades pel consistori i 
com a mostra anticipada a les hi ha-

via previstes per a la benvinguda als 
Reis d’Orient.

Com a bestreta nadalenca, de la mà de 
Music Is The Answer i l'Ajuntament de 
Borriana, va arribar al Teatre Payà Rock 
en família Christmas Party. Coincidint 
amb les vacances escolars, del 23 de 
desembre al 2 de gener es van orga-
nitzar les activitats per a les famílies 
de Borriana, amb aforaments limitats i 
adaptades a les mesures sanitàries vi-
gents, com l'espectacle gratuït de mà-
gia Nada en las manos d’Ivan Arribas, en 
el CMC la Mercè. 

Per a facilitar la conciliació de la vida 
familiar, l'Ajuntament també va orga-
nitzar l’Escoleta de Nadal del 28 al 31 
de desembre al Casal Jove, per a xi-
quets i xiquetes de 4 a 11 anys.

A més, del 28 al 31 de desembre, els 
xiquets i xiquetes de Borriana van 
poder participar en un taller online 
amb el nom Crea la teua presentació 
de diapositives, per ROBOTIX. Para-
l·lelament, l’Ajuntament va oferir una 
vesprada per a tota la família amb 
un espectacle musical infantil gra-
tuït, en el CMC la Mercè, amb el títol 
Christmas Show, i un altre espectacle 
gratuït al CMC la Mercè, El Capitan 
Sparragow i l'illa de Nadal, tots dos de 
Monitors.es.

SÚPER GEL I EL CAPITÀ MASCARETA
Aquest Nadal dos superherois, Súper 
Gel i el Capità Mascareta, han recor-
regut els carrers de Borriana buscant 
ajuda per a combatre el feroç i mutant 
Covid-19. Una iniciativa d'animació 
organitzada per la regidoria de Comerç 
de l'Ajuntament de Borriana emmar-
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cada en la campanya ‘Borriana es mou 
al Nadal’ de dinamització del comerç 
local.

Així, els dos superherois han estat cinc 
dies amb el seu particular combat con-
tra el virus, recorrent molts carrer de 
la ciutat buscaven al seu pas xiquets i 
xiquetes que els volgueren ajudar, però 
necessitaven saber usar els poders del 
gel i la mascareta que els farien gua-
nyar el seu poderós oponent.

ARTISTES FALLERS 
Tres artistes fallers, per encàrrec de 
l'Ajuntament, van realitzar els detalls 
nadalencs que s'han repartit a tots els 
comerços, les tres bústies reials itine-
rants que han recorregut els comer-
ços perquè els xiquets i les xiquetes 
pogueren depositar les seues cartes 
i, a més, van restaurar el betlem de la 
plaça Major.

L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep 
Safont, i la regidora de Comerç, van re-
bre els tres artistes fallers, Sergio Mu-
soles, Vicente Martínez i Javier Capella, 
que van realitzat els diferents treballs. 

Així, Vicente Martínez ha sigut l'artista 
que ha realitzat les tres bústies reials 
itinerants que representen la figura 
dels Reis d’Orient, Melcior, Gaspar i 
Baltasar. Mentre que l'artista Javi Ca-
pella va restaurar el betlem de la plaça 
Major i Sergio Musoles va elaborat els 
arbres de Nadal que es van distribuir 
per tots els comerços de Borriana per 
cortesia del consistori.

‘CONCERTS DE NADAL’ DE LES AGRU-
PACIONS MUSICALS LOCALS
Amb l'arribada de les festes nadalen-
ques, el Teatre Payà i el CMC la Mercè, 
van acollir els tradicionals concerts de 
Nadals de les agrupacions musicals lo-
cals que van ser gratuïts i adaptats a la 
normativa sanitària vigent

El primer concert va ser el de la Banda 
Jove de la Filharmònica Borrianenca, 
dirigida per Norma Comes. També es 
va celebrar el XXXVII Concert de Nadal 
de la veterana Coral Borrianenca, en 
memòria de les víctimes de la pandè-
mia, dirigida per Jordi Ràfols Duch, i els 
concerts de l'Orquestra de la Filhar-
mònica Borrianenca, amb la participa-
ció de les dos seccions de la formació, 
l'Orquestra Jove, dirigida per Pedro Gi-
labert, i l'Orquestra Simfònica, sota la 
direcció Víctor Yusà Esteve. Finalment, 
la Banda Simfònica de la Filharmònica 
Borrianenca va celebrar el seu tradici-
onal concert de Nadal dirigit per Norma 
Comes.

PARE NOEL 
El 23 de desembre va ser un dia molt 
especial per als xiquets i les xiquetes 

Continua en la pàgina següent
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de Borriana, perquè el Pare Noel va 
avançar el seu viatje al municipi per a 
portar-los l'alegria i la il·lusió, sempre 
tenint en compte que enguany els xi-
quets i les xiquetes del municipi s'han 
portat molt bé al llarg de tots els me-
sos de pandèmia. Així, va estar amb 
els xiquets i les xiquetes del municipi, 
simultàniament, de matí i de vesprada, 
a la plaça de la Mercè, a la placeta de 
les Dominiques i al jardí del Pla

VIDEOTELEFONADES AMB ELS REIS 
MAGS D’ORIENT
En un any tan complicat com el 2020, 
els Reis d’Orient s’han adaptat a les 
circumstàncies i han après a utilitzar 
les noves tecnologies i a teletreballar 
per a rebre les cartes dels xiquetes i les 
xiquets de Borriana.

D’aquesta manera, a través de la pla-
taforma vienenlosreyesmagos.com/
burriana, l’Ajuntament va facilitar au-
diències per videotelefonades entre 
els xiquets i les xiquetes de la nostra 
ciutat amb Melcior, Gaspar i Baltasar. 
Les videoconferències es van realitzar 
des del 22 de desembre fins al 5 de 
gener, data en què Ses Majestats van 
mamprendre el viatge per a visitar el 
municipi, recórrer els carrers i rebre de 
l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep 
Safont, la clau de la ciutat per obrir 
totes les portes de les llars de tots els 
xiquets i les xiquetes del nostre poble.

BETLEM DE PLAYMOBIL I DE SANT BLAI
La Regidoria de Cultura va instal·lar a 
la vidriera del CMC la Mercè, perquè 

es vera des de l'exterior, el betlem de 
Playmobil. Una composició amb un clar 
accent borrianenc, ja que el muntatge 
l'han dut a terme quatre col·leccionis-
tes locals, tots ells membres de l'As-
sociació Espanyola de Col·leccionistes 
de Playmobil Aesclick.

Pablo Granell, David Vázquez, Carlos 
Simó i Francisco Guerola van plantejar 
diversos tipus d'escenes per a fer una 
gran composició, en què apareixien 
escenes representatives de l’època 
acompanyades, perfectament adap-
tades , d’alguns anacronismes, com 
ara una banda de música, un circ am-
bulant, el Pare Noel amb un arbre de 
Nadal o un grup de xiquets fent una 
carrera de sacs.

Igualment, la Confraria de Sant Blai, 
José Luis Ribes Claramonte i Jordi 
Bort van compartir un any més amb 
tota Borriana l’esperit de Nadal i el 
betlem de Sant Blai d’enguany també 
va ser especial. La Mare de Déu, Sant 

Josep, Sant Blai, els Reis d’Orient, els 
pastorets… també portaven masca-
reta i el Campanar es va fer present 
en el 75é aniversari de la seua re-
construcció. 

CONCURS DE DIBUIX ‘PINTA UN NA-
DAL MÀGIC AL COMERÇ’
Aquest curs s’ha realitzat la primera 
edició del concurs escolar de dibuix 
‘Pinta un Nadal màgic al comerç’, or-
ganitzada per la Regidoria de Comerç 
en col·laboració amb la Federació de 
Comerç, i l'Ajuntament va concedir 
els premis del concurs per un import 
global que s'eleva a 2.600 euros, en 
el qual va participar tot l'alumnat dels 
centres d'educació Primària del muni-
cipi, públics i privats, en dos categories: 
1r, 2n i 3r de Primària, i 4t, 5è i 6è de 
Primària.

Pablo Giménez, del CEIP Novenes de 
Calatrava, i Sara Lahrach, del Roca 
i Alcaide, van ser els guardonats 
amb els primers premis de les dos 
categories, de 200 euros cadascun, 
i Carla Molés, del CEIP Cardenal Ta-
rancon, i Erika Gracia, del Col·legi Sa-
lesià Sant Joan Baptista, han acon-
seguit els segons premis, de 100 
euros cadascun.

A més, el CEIP Novenes de Calatrava 
i el CEIP Roca i Alcaide, com a centres 
educatius dels dos primers guardo-
nats, han aconseguit 1.000 euros ca-
dascun. Tots els premis es concedeixen 
en vals per a gastar en el comerç local 
de Borriana.
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L 'Ajuntament ha sol·licitat formal-
ment al Ministeri de Política Ter-
ritorial i Funció Pública que tra-

mite el pagament davant la Comissió 
Europea relatiu a 2.330.690,52 euros 
corresponent als projectes aprovats i 
que s'estan executant amb les ajudes 
del Fons Europeu de Desenvolupa-
ment Regional a través del Programa 
Operatiu Pluriregional d'Espanya (Fe-
der 2014-2020) per a Estratègies de 
Desenvolupament Urbà Sostenible i 
Integrat (Edusi).

En concret, s'han presentat les despe-
ses i les verificacions d’una part dels 
projectes europeus presentats a Borri-
ana i que ja estan aprovats i amb el grau 
d'execució convingut de conformitat 
amb els objectius establits.

Projectes que s'engloben dins de 4 
grans blocs d'actuació: Millora energèti-
ca en infraestructures i instal·lacions pú-
bliques, Actuacions per al foment de la 
mobilitat urbana sostenible, Incorpora-
ció de les Tecnologies de la Informació i 
la Comunicació per al desenvolupament 
de l'administració electrònica, i Condici-
onament d'espais culturals i dinamitza-
ció de la xarxa de museus de la ciutat.

Del total de la despesa certificada fins 
ara i remesa per a la seua justificació, 
que s'eleva a més de 2,3 milions d'eu-
ros, el consistori sol·licita que se li abo-
ne el 50% que li correspon, és a dir, un 
total d’1.165.345,29 euros.

L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep 
Safont, ha valorat positivament aquest 

avanç en l’execució dels projectes de 
l'estratègia Edusi que, segons el seu 
parer, “constata que tot l'esforç que 
hem invertit en la realització està do-
nant resultat”.

Maria Josep Safont ha assenyalat que, 
malgrat tindre molts dels projectes en 
un estat molt avançat, “en els pròxims 
mesos continuarem treballant en l'im-
puls i la licitació dels que encara queden 
pendents”.

Cal destacar que tots els projectes 
inclosos en l'estratègia Edusi estan 
cofinançats al 50% pel Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional (Fe-
der) en el marc del Programa Ope-
ratiu Pluriregional d'Espanya 2014-
2020.

L'import correspon a tres sol·licituds de projectes dels blocs d'eficiència energètica, 
mobilitat urbana i sostenible, desenvolupament d'administració electrònica i 

condicionament i dinamització d'espais culturals

L’Ajuntament sol·licita a Europa el 
cobrament de projectes Feder de 

l'estratègia Edusi aprovats i executats 
per valor de més de 2,3 milions d'euros

edusi
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Nou aparcament per a un centenar de vehicles 
en el polígon industrial del camí Fondo

Emmarcat dins de les actuacions previstes en el pla provincial 135 de 2020, que inclou a 
més la pavimentació i adequació de diversos vials del municipi

L 'Ajuntament de Borriana ha creat 
un aparcament amb una capa-
citat aproximada entre 90 i 100 

vehicles en el polígon industrial del 
camí Fondo, per a tractar de solucio-
nar els problemes d'aparcament que 
existeixen en aquesta zona. L’actuació, 
segons va avançar el regidor de Ser-
veis Públics, Vicent Aparisi, s'emmarca 
dins de les actuacions previstes en el 
pla provincial 135 de 2020, que inclou, 
a més, la pavimentació i adequació de 
diversos vials del municipi.

L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep 
Safont, i el regidor de Serveis Públics 
van visitar les obres de millora de di-
ferents vials del municipi en aplicació 
del Pla 135, de Cooperació Provincial 
per a Obres i Serveis de la Diputació de 
Castelló. L'execució global dels treballs 
està valorada al voltant de 113.000 
euros, dels quals gran part seran su-
fragats amb les ajudes del pla 135 de 
la Diputació de Castelló i, la resta, amb 
fons municipals.

Referent a les obres de l'aparcament 
en el polígon industrial del camí Fondo, 
que van començar amb la signatura de 
l'Acta de replanteig el passat 20 de no-
vembre, s’han realitzat en una parcel·la 
de propietat municipal d'uns 2.100m² 

A més de les obres de l'aparcament i 
dins del Pla provincial 135, s'han aca-
bat els asfaltats i les millores del ferm 
al carrer Mariano Benlliure, en els 
trams més deteriorats del camí Balles-
ter, en el tram del camí l’Eccehomo, des 
del camí Xamussa al camí la Grandona, 
i en el camí del Masquemado.

Igualment, s'han realitzat tres reduc-
tors de velocitat tipus 'esquena d'ase' 
en el camí la Cossa a Santa Bàrbara, en 
resposta a una petició dels veïns i les 
veïnes de la zona, per l'excessiva ve-
locitat a què, segons el veïnat, circulen 

al costat del carrer Osca, realitzades 
per la mercantil Pavasal.

Vicent Aparisi va explicar la neces-
sitat d'habilitar el solar com a nou 
aparcament per a alleujar la situació 
d'estacionament i de trànsit. També 
s'ha referit a l'import dels treballs 
d'adequació, que després de la baixa 
de l'empresa, ascendeix a 76.969,16 
euros (IVA inclòs) i el termini d'execu-
ció és de 25 dies, per la qual cosa, ha 
assegurat, “es preveu la finalització de 
les obres per a la tercera setmana de 
desembre”.

pla 135



alguns vehicles en accedir a la via i com 
a millora per a la seguretat viària.

En les visites, els representants mu-
nicipals han pogut comprovar com 
s'han condicionat la major part de les 
zones. Tal com ha explicat l'alcaldessa, 
“estem molt satisfets de vore com les 
inversions de la Diputació de Castelló 

en el municipi han donat aquests bons 
resultats, a l'hora tant de disposar 
d'aquests fons com de poder triar i co-
ordinar les actuacions i treballs des de 
l'Ajuntament”.

ASFALTAT DEL CAMÍ VELL DE LLOMBAI
Paral·lelament, però ja amb fons es-
trictament municipals, l'Ajuntament ha 

executat i finalitzat les obres d'asfaltat 
del camí Vell de Llombai, que comprèn 
l'asfaltat i millora en el tram que va des 
de l'avinguda del Transport al camí de 
Baix. La longitud del tram asfaltat és de 
641m i l'ample és de 8,85m.

Per a la qual cosa, s'ha previst la col·lo-
cació d'una capa de 4cm d'aglomerat 

asfàltic sobre la 
calçada actual, 
prèviament sa-
nejada en aque-
lles zones que 
estaven més 
d e t e r i o r a d e s 
amb una capa de 
regularització de 
3cm d'aglome-
rat asfàltic. Les 
obres van ser 
adjudicades a la 
mercantil Pava-
sal per un import 
de 36.179 euros 
(IVA inclòs) i han 
sigut finançades 
íntegrament per 
l'Ajuntament de 
Borriana. 

pla 135
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La sisena edició del festival emac. tornarà a situar Borriana en el centre de l'agenda 
cultural valenciana

La sisena edició de l'emac. presenta el seu 
cartell més avantguardista i coral amb 

Soledad Vélez, Maria Jaume, Rigoberta Bandini 
i la tornada de Califato ¾

L'emac.2021 ja té el cartell musical 
complet per a la sisena edició amb 
una aposta avantguardista i coral. 

La xilena Soledad Vélez, la mallorquina 
Maria Jaume, la catalana Rigoberta Ban-
dini o la tornada del grup andalús Califat 
¾, són els plats forts de la sisena edició, 
juntament amb l'aposta de veus locals.

En la presentació del cartell, tant el 
director de l'emac., Vicent Tormo, com 
l'edil de Cultura, Vicent Granel, van ma-
nifestar que la sisena edició del festival 
emac. “tornarà a situar Borriana en el 
centre de l'agenda cultural valenciana”, 
i serà una cita ineludible del calendari 
hivernal, del 12 al 14 de febrer, en la 
seua emblemàtica seu, el Centre Mu-
nicipal de Cultura la Mercè, i aquesta 
vegada “amb totes les mesures sani-
tàries escaients i un protocol perquè 
tots els assistents puguen gaudir dels 
concerts de manera segura”.

emac.2021 ha donat a conèixer un 
cartell “coral i d'alta intensitat artís-
tica”, en el qual es pot trobar nous va-
lors i alguns vells coneguts per al pú-
blic de l'esdeveniment borrianenc. Als 

locals com Aina Palmer, Tatiana Java-
loyes o El Suís.

Cal remarcar que l’emac.2021 estarà 
totalment adaptat a la normativa sani-
tària vigent i és per això que una de les 
principals novetats és que els directes 
es desdoblen en dos escenaris, i alber-
garan concerts tant l'Amfiteatre com la 
plaça de la Mercè.

Per als concerts en l'Amfiteatre serà ne-
cessari reservar entrada en la següent 
web (tiquets emac.2021), tots els con-
certs seran amb públic assegut i des 
de l'organització es prega arribar amb 
antelació per a facilitar l'accés i l'aco-
modament en els dos espais. Des de 
l'organització es recorda que continua 
obert el termini per a enviar propostes 
expositives per a participar en la nova 
edició de l'emac.art via mail a: HYPER-
LINK "mailto:borrianaemacart@gmail.
com"borrianaemacart@gmail.com 

caps de cartell se sumen TMA TNB, 
VVV (Trippin’you), Menta, Setma-
na Santa, o Capricorn Un. Un cartell 
que torna a apostar per les solistes 
femenines, com ja ha sigut costum 
en l'emac., i també amb formacions 

EMAC.



El pressupost municipal de Borriana per a 2021, “inversor i social”, s'incrementarà 
quasi un 15 per cent respecte a 2020 i arribarà als 38.708.116 d'euros

Borriana incrementarà les inversions 
municipals en 2021 a pesar de la congelació 

de tots els tributs municipals

El pressupost municipal de Borri-
ana per a 2021 s'incrementarà 
quasi un 15 per cent respecte a 

2020 i arribarà als 38.708.116,67 d'eu-
ros (5 milions més), segons han asse-
nyalat la regidora delegada d'Hisenda, 
Cristina Rius, i el tercer tinent d'alcalde, 
Vicent Granel, en la presentació dels 
pressupostos per al pròxim exercici, que 
han qualificat d’“inversor i social”.

Cristina Rius i Vicent Granel han assegu-
rat que la proposta dels comptes munici-
pals per a 2021, condicionada per la situ-
ació de la crisi sanitària provocada per la 
Covid-19, planteja “un pressupost que, 
sense incrementar la càrrega fiscal al 
contribuent, però sí els beneficis fiscals, 
contribuïsca a la reactivació econòmica 
i done solucions als problemes, dins de 
les nostres competències i possibilitats 
i siga l'ajuda que arribe a tots els sectors 
per a eixir com més prompte millor, amb 
impuls, d'aquesta mala situació”.

Uns pressupostos, a més, “responsables 
i prudents” i també oberts i preparats 
per a rebre, alhora, els majors recursos 
possibles dels fons de recuperació de la 
Generalitat, la Diputació, el govern d’Es-
panya, i d'Europa, per a incorporar tots 
els recursos addicionals que ens arriben", 
han assenyalat tots dos.

“Els comptes de 2021 representen la 
consolidació de tot el que s’ha acon-
seguit en anteriors pressupostos i 
suposen la màxima expressió de les 
polítiques socials centrades en les 
persones”. Sobre aquest tema, Cristi-
na Rius i Vicent Granel han assegurat 
que en els moments de crisis “és quan 
més hem d'estar al costat dels nostres 
veïns i veïnes, de les persones més 
desfavorides, desocupades, majors, 
autònomes, o de les pimes".

Com a prioritats de l'equip de govern, 
s'han referit a “blindar l'àrea d'Acció 

Social i les Polítiques d'Ocupació”, per 
la qual cosa, per a 2021, “continuem en 
la línia desenvolupada enguany d'in-
crementar les dotacions econòmiques 
inicials i les accions socials, segons les 
necessitats”, i han citat, entre d’altres, 
la regeneració social del barri de la Bos-
ca, inclosa en l'Estratègia Edusi, en què 
es treballarà la formació i la inclusió so-
cial dels joves del barri.

OBRES MUNICIPALS
L'exercici 2021, han confirmat els repre-
sentants de l'equip de govern, comen-
çarà amb diverses obres municipals 
importants, com ara el Centre d'Atenció 
Primerenca, la sala de formació per a la 
policia local i altres àrees, i la reforma de 
l'edifici de l'antic ambulatori que acollirà 

els Serveis Socials i el CAISS, amb una 
inversió totes elles, que ascendeix al 
voltant de 2 milions d'euros.

A més, han recordat que s’ha realitzat el 
trasllat de l'IES Jaume I i, amb això, a fi-
nals de gener s’iniciarà l’enderrocament 
i la construcció del nou centre, amb 7,7 
milions previstos per a aquesta anua-
litat, segons la resolució del reajusta-
ment d'anualitats de novembre 2020.

Igualment en 2021, segons han ex-
posat, començarà la rehabilitació de la 
façana, coberta i desguassos de l'edifici 
de la Casa de la Cultura per a solucionar 
els problemes d'humitats. De la matei-
xa manera, el Refugi Antiaeri del camí 
d’Onda s'adequarà per a ser autovisi-
table, amb un sistema audiovisual. 

INVERSIONES PRESUPUESTO 2021 
DESCRIPCION IMPORTE € 
Centro público IES Jaume I – EDIFICANT 7.729.869,81 
Cuotas Urbanización Golf sant Gregori 1.000,00 
Ecoparque 49.312,80 
Equipo Informático 20.000,00 
Adquisición Licencias Software 5.000,00 
Adquisición Mobiliario 70.000,00 
Accesibilidad 15.000,00 
Adquisición equipos sala fitness 15.000,00 
U.E. A14-A16 1,00 
U.E. A13-A34 1,00 
Expropiación Terrenos adjunto CP Jose Iturbi 80.000,00 
Construcción Nichos 170.890,00 
Pavimentación Viales 300.000,00 
Conexión carril bici-peatonal Puerto - Grao 840.000,00 
Equipos impulsión y tolva de fangos EDAR 131.967,01 
Implantación red drenaje Plaça Mariners 35.000,00 
Señalización Monumentos 40.000,00 
Adquisición vehículo policia playa y guarderia rural 14.000,00 
Adquisición tractor para via publica 72.000,00 
Adquisición camión para via publica 35.000,00 
Adquisición cribadora para playa 42.000,00 
Rehabilitación cubierta Escuela Infantil 250.000,00 
EDUSI- Adecuación Audiovisual Refugio Antiaereo 23.000,00 
EDUSI- Interconexión Sedes 28.000,00 
EDUSI- Actuaciones parques urbanos y zonas verdes 50.000,00 
EDUSI- Regeneración urbana barrio la Bosca y alrededores 94.000,00 
EDUSI- Mejora Eficiencia Energ. Edificios Municip. 250.000,00 
EDUSI- Carpeta Ciudadana 35.000,00 
EDUSI- Gestión Integral Policia Local 45.000,00 
EDUSI- Rehabilitación Casa la Cultura 486.420,00 
EDUSI- Sistema integral videovigilancia 45.000,00 
EDUSI- Adecuación Museo Arqueológico 60.000,00 
suma 11.032.461,62 €

pressupostos 2021
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CEIP Pare Vilallonga y Amor en acció

Cada año, desde nuestro centro 
educativo Pare Vilallonga co-
laboramos con Amor en Acció 

ayudándolos en las actividades que 
llevamos a cabo, como mercadillos, 
rifas y colaboraciones de padres e in-
cluso del AMPA del colegio. Ángeles 
Almela, una de sus piedras angula-
res, nos ha visitado en ciertas oca-
siones mostrándonos videos de sus 
acciones y ayudas en varios países, 
lo que hace que nosotros y nuestros 
alumnos aprendamos a valorar lo 
que tenemos y además, nos incita a 
colaborar y a compartir con los más 
necesitados.

En este año tan difícil, nos ha sido ob-
viamente imposible llevar a cabo acti-
vidades en el centro. Por ello, Amor en 

Acció nos propuso poder ayudar con 
material escolar de todo tipo al Colegio 
de las Teresianas San Enrique de Osó, 
en la Ciudad Limpio, una barriada de 
Asunción, Paraguay, una de las escue-
las bajo su amparo.

Como podéis comprobar en las fotos, 
las familias de nuestros alumnos nos 

han desbordado con su generosidad, 
como siempre.

Esperemos poder seguir colaborando 
con ellos en todo lo que necesiten. Si-
empre nos tendrán ahí.

¡Gracias por darnos la oportunidad de dar 
de nosotros para los más necesitados! 

CEIP Pare Vilallonga

Sorteo Associaçió de la Gent Major de Borriana

En estas Navidades tan especialmente diferentes y ante la im-
posibilidad de realizar la asamblea general de socios por la Co-
vid-19 la Associaçió de la Gent Major de Borriana ha tenido la 

feliz idea de sortear 10 cajas-aguinaldo entre sus socios.

El sorteo se realizó el pasado día 16 de diciembre cumpliendo con todas 
la medidas sanitarias vigentes. Se depositaron en una bolsa los 442 nú-
meros pertenecientes a todos sus socios, en presencia del concejal de 
Gente Mayor se fueron sacando los 10 números agraciados que fueron 
para los siguientes socios: Vicenta Berenguer Sastre, José Luis Oliver 
Llopis, Josefa Pérez Moreno, Maria Pilar Salvador Peiró, Dolores Can-
tos Gumbau, Carmen Varella Seglar, Maria Carmen Anda Serra, Antonia 
Palomo Rodríguez, María José Arnau Such, María Luisa Sánchez Isarria.

Una vez terminado el sorteo se llamó con intervalo de 10 minutos a 
cinco de los agraciados y al día siguiente a los cinco restantes. Con esta 
acción la asociación ha querido poner un poco de alegría en casa de 
sus socios, tan necesitada en estos tiempos que corren, y mandarles 
un mensaje de esperanza y resistencia a esta persistente pandemia.

Que 2021 vinga carregat de vacunes i al més prompte possible! 

Associaçió de la Gent Major de Borriana

PARTICIPACIÓ CIUTADANA



És una actuació cofinançada al 50 per cent pel Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (Feder) en el marc del Programa operatiu de creixement sostenible 2014-2020

Adjudicada la redacció del projecte 
de rehabilitació de la Casa de la Cultura 

per 51.727 euros

L'Ajuntament ha adjudicat a l'em-
presa El Fabricante de Espheras, 
per un import de 51.727,50 euros, 

el contracte per a la redacció del projec-
te bàsic de rehabilitació de la Casa de la 
Cultura de la Mercè, així com el projec-
te d'execució de la primera fase de les 
obres definides en aquest projecte, se-
gons ha anunciat el regidor de Cultura i 
Patrimoni, Vicent Granel.

En la redacció del projecte bàsic tam-
bé s'inclou els estudis de seguretat i de 
gestió de residus, així com la direcció 
d'obra i d'execució material, la progra-
mació i seguiment del control de quali-
tat, i la coordinació de seguretat i salut 
de les obres corresponents a la primera 
fase.

Sobre aquest tema, el responsable 
municipal de l'àrea ha indicat que 

l'empresa compta amb un termini de 
quatre mesos per a presentar el pro-
jecte, i ha destacat que es tracta d'un 
“pas ferm i decisiu” en la rehabilitació 
i restauració de l'edifici cultural “més 
emblemàtic i més representatiu de la 
nostra ciutat”.

Vicent Granel ha subratllat que els tre-
balls de rehabilitació es convertiran en 
“una de les obres més transcendentals 
en relació al patrimoni del municipi”, i 
ha incidit en el fet que l'immoble “no és 
només dels més utilitzats, sinó que, a 
més, és el de major antiguitat”.

Les obres de rehabilitació es realitzaran 
en dos fases i en dos anualitats, i supo-
sarà una “intervenció fonamental” per 
a resoldre els problemes de filtracions 
i humitats que afecten tant a l'exterior 
de la infraestructura com a les depen-

dències dels serveis municipals situats 
en les instal·lacions.

Per al regidor de Cultura i Patrimoni 
constitueix una inversió que serà “clau” 
perquè la Casa de la Cultura “puga es-
tar en condicions idònies per a l’ús”. En 
aquest sentit, la iniciativa implica la 
rehabilitació de totes les façanes de la 
Casa de la Cultura, i de la zona posterior 
que s'ensostrarà per a guanyar espai 
en l'arxiu i en la zona de restauració del 
museu arqueològic i del jardí arqueolò-
gic. També es reformarà de la Biblioteca 
i s’actuarà per a evitar les filtracions i 
les humitats de l'immoble.

L’actuació està cofinançada al 50 per cent 
pel Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (Feder) en el marc del Programa 
operatiu de creixement sostenible 2014-
2020 emmarcat en l'estratègia Edusi. 

El 75 aniversari del Campanar en còmic per 
a Primària i Infantil

S’han repartit més de 5.000 exemplars que l'artista gràfic Pedro Cifuentes ha elaborat 
per a explicar la història del campanar de la ciutat a tot l'alumnat del municipi

Les regidories de Cultura i Norma-
lització Lingüística de l'Ajuntament 
de Borriana han presentat el cò-

mic sobre el Campanar, realitzat i editat 
dins de les activitats per a la comme-
moració del setanta-cinc aniversari de 
la reconstrucció del Campanar, que es 
va iniciar el mes de novembre passat i 
que tindrà activitats i iniciatives durant 
tot un any.

El regidor de Cultura, Vicent Granel, el 
dibuixant, Pedro Cifuentes, i el comis-
sari de l'aniversari, Vicent Perarnau, 
han donat a conèixer les vinyetes que 

s’han repartit als centres educatius de 
la ciutat perquè es distribuïsquen a tot 
l'alumnat de les etapes d'Infantil i Pri-
mària. Al mateix temps, també s’han 
remés als centres uns pòsters amb una 
de les parts de la història.

D’aquesta manera, s’han repartit més 
de 5.000 exemplars del còmic per tota 
la població, entre alumnes dels centres 
educatius de Borriana. Aquesta auca 
ha sigut realitzada en format còmic pel 
professor i dibuixant borrianenc Pedro 
Cifuentes amb l'assessorament de 
l'historiador de l'art Vicent Perarnau.

Segons han indicat, la il·lustració 
“explica la reconstrucció de la torre 
de campanes, reprodueix un dels 
plànols originals del projecte amb 
les dades més significatives del mo-
nument, els personatges més relle-
vants de la fita, així com la història 
que narra com es va derrocar i es va 
tornar a construir”.

El regidor de Cultura ha animat l'alumnat 
a participar de l'aniversari del Campanar 
i “a conèixer la nostra història de més a 
prop, aquesta vegada en format còmic, 
més atractiu per a la seua edat” .

cultura
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L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, el director general d'Infraestructures 
Educatives, Víctor Garcia, i representants de la comunitat educativa de l'IES Jaume I 

han visitat els treballs d'instal·lació de les aules prefabricades

L'IES Jaume I es trasllada a l'aulari provisional 
en el solar de l'antic IES Llombai

L 'IES Jaume I de Borriana es tras-
llada a l'aulari provisional que 
s'ha instal·lat en el solar de l'antic 

IES Llombai. Una mudança que va co-
mençar el 21 de desembre i, a tenor del 
“bon ritme dels treballs d'instal·lació”, la 
previsió és que després de les vacan-
ces de Nadal, l’11 de gener, l'alumnat 
comence les classes en les noves ins-
tal·lacions.

Així ho van assegurar l'alcaldessa de 
Borriana, Maria Josep Safont, i el direc-
tor general d'Infraestructures Educa-
tives, Víctor Garcia, en el transcurs de 
la visita que van realitzar a mitjan de-
sembre a les obres d'instal·lació de les 
aules prefabricades per a reubicar, pro-
visionalment, el professorat i l'alumnat 
de l'IES Jaume I.

En la visita van participar també el ter-
cer tinent d'alcalde, Vicent Granel, la 
cap del servei d’Educació de la Direcció 
Territorial d'Educació, Cultura i Esport 
a Castelló, Maria Josep Palmer, la di-
rectora de l'IES Jaume I, Mari Carmen 
Usó, el cap d'Estudis de Cicles de l'IES, 
Vicent Ucher, i la presidenta de l'AMPA 
de l'institut, Carmen Hidalgo.

En el reconeixement van supervisar 
els treballs d'instal·lació de l'aulari per 
a constatar-ne la marxa i comprovar 

que, “si no hi ha cap imprevist, estiga 
tot llest per a començar el trasllat a 
aquest emplaçament el 21 de desem-
bre, i amb vista que l’11 de gener pu-
guen iniciar-se les classes en les noves 
instal·lacions, per a seguidament iniciar 
els treballs d'enderrocament de l'actu-
al IES”, ha explicat l'alcaldessa.

El solar de l'antic Llombai alberga la 
construcció de les instal·lacions pro-
visionals “més gran, fins ara, de la 
Comunitat Valenciana”, ha destacat 
l'alcaldessa de Borriana. De fet, la su-
perfície total que es construeix amb 
els mòduls prefabricats per part de la 

Conselleria d'Educació, Cultura i Es-
port, ascendirà, un camí completada la 
instal·lació, a un total de 4.320m².

Una superfície que, ha precisat Maria 
Josep Safont, allotjarà un total de 218 
mòduls de 15m², per a configurar fins a 
82 espais de diferent índole per a situ-
ar aules, lavabos, biblioteca, sales, etc., 
que seran de diferents dimensions se-
gons l’ús a què siguen destinats. Con-
cretament, disposarà de 18 espais de 
15m², 14 de 30m², 35 de 45m², 13 de 
60m², 1 de 90m² i 1 de 135m².

Cal recordar que el nou IES Jaume I de 
Borriana es construirà en la mateixa 
parcel·la que ha ocupat el centre fins 
ara, de 19.327m², les obres del qual, 
segons han indicat ja licitades, comp-
ten amb un pressupost global que as-
cendeix a més de 13 milions d'euros. 
Aquestes obres d'enderrocament i edi-
ficació formen part del pla de construc-
ció d'infraestructures educatives, Edi-
ficant, i està finançat per la Generalitat 
Valenciana a través de la Conselleria 
d'Educació, Cultura i Esports. La redac-
ció del projecte ha sigut realitzada per 
Santatecla Arquitectos SLP. 

IES JAUME I



El vicepresident segon i l'alcaldessa de Borriana es reuneixen per a analitzar la situació 
de l'habitatge en el municipi

Martínez Dalmau destaca l'actuació 
pionera de regeneració i de transformació 

d'habitatges del grup Tomás i Valiente

E l vicepresident segon i conseller 
d'Habitatge i Arquitectura Biocli-
màtica, Rubén Martínez Dalmau, 

va visitar Borriana on va destacar l'actu-
ació pionera de regeneració d'elements 
comuns i de transformació de quatre ha-
bitatges que la Generalitat està execu-
tant en el grup de 136 habitatges públics 
a la plaça Tomás i Valiente de Borriana.

Així ho ha ressaltat en la reunió que va 
mantindre amb l'alcaldessa de Borria-
na, Maria Josep Safont, i en la qual va 
estar acompanyat pel director general 
de l'Entitat Valenciana d´Habitatge i Sòl 
(EVha), Alberto Aznar, i diversos mem-
bres de la corporació municipal.

Un dels principals temes tractats va 
ser el pla de millora del grup Tomás i 
Valiente. A més de la intervenció en 
els elements comuns i els espais lliu-
res, la novetat de l’actuació radica en la 
transformació dels baixos del grup en 
quatre nous habitatges adaptats per a 
persones amb mobilitat reduïda. "Amb 
això aconseguim que persones amb di-
versitat funcional puguen viure en ca-
ses adaptades a les seues necessitats, 

millorant així la seua qualitat de vida", 
va assenyalar Dalmau.

Aquesta actuació, amb una inversió to-
tal de 580.000 euros, s'emmarca en els 
Plans d'Intervenció Integral Sostenible 
(PIINS) que la Generalitat ha posat en 
marxa per a dignificar les condicions 
dels grups d’habitatge públic i que es 
desenvolupen conjuntament amb els 
serveis socials municipals.

"És una de les intervencions més grans 
sobre un grup d'habitatge públic que es 
realitzarà en aquests anys", ha comentat 
Martínez Dalmau. En aquest sentit, va 
recordar que Borriana està entre els cinc 
municipis de la Comunitat on més s'ha 
invertit en polítiques d'habitatge des de 

2015, amb una xifra que supera els 1,6 
milions d'euros. En aquests últims anys 
s'han reparat 42 habitatges, en l'actua-
litat hi ha cinc en execució i una més en 
valoració per a la seua pròxima reparació.

Davant la necessitat d'habitatge públic 
a Borriana, es va decidir convertir un 
local sense ús de 186 metres quadrats 
en quatre habitatges d'un dormitori, 
cuina oberta al saló i bany. Amb aques-
ta actuació s'aconsegueix augmentar 
i millorar el parc públic d'habitatge de 
la Generalitat, cosa que permet ga-
rantir una oferta mínima d'habitatges 
assequibles, dignes i adequats per a 
satisfer les necessitats bàsiques de les 
persones en situació de vulnerabilitat.

Martínez Dalmau va recordar que 
aquests habitatges se sumaran als vuit 
adquirits per la Conselleria en els últims 
sis mesos, a través del concurs de com-
pra directa a la Sareb, amb una inversió 
global de 423.738 euros. "Posarem molt 
prompte a la disposició de l'Ajuntament 
aquests vuit habitatges que ajudaran 
perquè famílies de Borriana tinguen un 
sostre digne on viure", va declarar.

Per part seua, l'alcaldessa de Borriana va 
agrair la visita del vicepresident i va asse-
gurar que "totes les aportacions que es 
puguen fer per part de la Generalitat en 
col·laboració amb l'Ajuntament per a mi-
llorar la situació del parc d'habitatge social 
seran molt importants per a Borriana". 
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La diputada provincial d'Esports acompanyada de l'alcaldessa de Borriana i del regidor 
d'Esports van mantindre una reunió de treball i van visitar les principals instal·lacions 

esportives de la ciutat

Safont reivindica a la Diputació més 
infraestructures esportives i inversions per a 

l'adequació de les instal·lacions actuals

L'alcaldessa de Borriana, Maria Jo-
sep Safont, va reivindicar davant la 
diputada provincial d'Esports, Tania 

Baños, l'escassesa d'infraestructures 
esportives que té en aquests moments 
el municipi, a més de les intervencions 
necessàries i urgents per a l'adequació 
de moltes de les instal·lacions actuals.

La diputada provincial d'Esports acom-
panyada de l'alcaldessa de Borriana, el 
regidor d'Esports, Vicent Aparisi, i el 
tècnic del Servei Municipal d'Esports 
(SME), José Socarrades, van mantin-
dre una reunió de treball i van visitar 
les principals instal·lacions esportives 
de la ciutat, que va servir perquè la ma-
teixa diputada vera de primera mà la 
situació i l’estat de les infraestructures.

Sobre aquest tema, Maria Josep Safont 
i Vicent Aparisi van traslladar a Tania 
Baños, la necessitat d’immediatesa 
en l'adequació de moltes instal·lacions 
esportives, entre les quals està el ve-
lòdrom municipal, una infraestructura 
quasi inexistent a tota la província i “en 
aquest moment molt demandada pel 

ressorgir del ciclisme”, i la pista d'atle-
tisme que necessita “una ràpida repa-
ració”. Aparisi va calcular en 50.000 eu-
ros i 400.000 euros respectivament la 
renovació de les dos infraestructures.

En la mateixa reunió, referent a les re-
clamacions de noves instal·lacions, els 
representants municipals es van referir 
a un poliesportiu més, “pel fet que en 
tenim un en mal estat, i un camp de fut-
bol nou” i, també, “els tan demandats 
frontons i instal·lacions per a la pràctica 
d'esports de raqueta i pilota a mà”.

La diputada va manifestar el seu interès 
i va dir que tindrà en compte “la impor-
tància de la gestió intercomarcal en l'es-
port base a Borriana a través del seu pla 
estratègic PATI”, alhora que va reconèixer 
que Borriana des de fa molt de temps és 
un municipi “compromès amb l'activitat 
física i l'esport com a ferramenta educa-
tiva de millora de la salut dels xiquets, les 
xiquetes, la joventut i la seua ciutadania, 
buscant una filosofia de l'esport saluda-
ble”, i així ho traslladarà al president de la 
Diputació, Josep Martí. 

El borrianenc Ferran Cabrera campió regional 
de pujades de muntanya 2020

A principi de desembre es va dis-
putar la 46a edició de la mítica 
Pujada al Garbí a Serra (Valèn-

cia), tercera i última cita puntuable 
del campionat valencià de pujades de 
muntanya d'automobilisme. Un total 
de 64 pilots van lluitar per alçar-se 
amb la victòria en les respectives ca-
tegories.

El pilot borrianenc Ferran Cabrera es va 
mostrar molt ràpid des del principi i va 
posar molta pressió als seus rivals, i va 

situar el seu Seat Leon Supercopa en-
tre els Porsche de la categoria GT.

Amb el campionat de la seua categoria 
ja a la butxaca i la quarta plaça abso-
luta en turismes, el de Borriana va ei-
xir disposat a millorar encara més els 
registres, amb la mala fortuna que el 
motor es va trencar a escassos metres 
de la meta.

Malgrat això, cap dels seus rivals directes 
va poder batre el registre marcat en la 

primera cursa, i amb això va ser suficient 
per assegurar-se la victòria en la catego-
ria (A2) en la mítica Pujada al Garbí. 

ESPORTS



L'Ajuntament planteja crear unes instal·lacions al 
costat de la platja per a l'esport nàutic

Representants municipals van mantindre una primera reunió per a estudiar les 
possibilitats i la viabilitat del projecte i per a mostrar als clubs esportius nàutics la 

possible ubicació

L'Ajuntament ha mantingut una 
primera reunió amb represen-
tants de diferents entitats espor-

tives nàutiques per a plantejar-los la 
possibilitat de crear unes instal·lacions 
en terreny municipal a la platja, en la 
zona de la Malva-rosa, per a albergar 
els esports nàutics del municipi. Un es-
pai demanat des de fa anys pels club 
esportius que facilitaria i propiciaria les 
activitats esportives aquàtiques.

En la reunió van estar presents per 
part del consistori el regidor d'Esports, 
Serveis Públics i Zona Marítima, Vicent 
Aparisi, el d'Urbanisme, Bruno Arnan-
dis, el tècnic de l’SME, José Socarrades, 
i l'enginyer de camins municipal, Juan 
Fran Martínez, i per part de les entitats 
esportives, representants del Club Pa-
del Surf Borriana, del Club de Surf Bor-
riana i del Club Windsurf Borriana.

Els representants municipals van plan-
tejar la possibilitat de crear les noves 
instal·lacions en un terreny municipal 
que, segons el seu punt de vista, reu-
neix les condicions idònies per a alber-
gar sota la gestió de l’SME totes les 
activitats esportives relacionades amb 
la mar, com ara surf, windsurf, paddle 
surf i, fins i tot, unes altres pràctiques 
esportives més enllà de les tradici-
onals, com les subaquàtiques, esquí 
nàutic, moto nàutica, natació en aigües 
obertes, pesca, piragüisme, rem, vela 
lleugera, entre d’altres.

Concretament els van mostrar so-
bre el terreny un espai al voltant de 
1.200 m² al costat de la platja, en la 
zona de la Malva-rosa a l'altura dels 
carrers Joan Carles I i Aín. Un terreny 
que concentra les condicions òptimes 
perquè fructifique el projecte per les 
àmplies dimensions, la ubicació, per 

ser un terreny municipal i per la pro-
ximitat a la mar.

La iniciativa va ser ben acollida pels 
clubs esportius locals, però perquè el 
projecte es materialitze encara queda 
per perfilar algunes qüestions impor-
tants. L'Ajuntament, segons va explicar 
Vicent Aparisi, “ha d'estudiar la viabili-
tat des del punt de vista administratiu i 
econòmic, la fórmula de gestió, l'enfo-
cament de les instal·lacions i arreplegar 
les aportacions per a plasmar-ho en un 
projecte ferm”.

Per això, Aparisi va emplaçar a “mantin-
dre vives les vies de comunicació” per a 
continuar treballant i aconseguir la ins-
tal·lació nàutica “d’acord amb les seues 
finalitats” i que puga servir de base per a 
“la pràctica, el desenvolupament, l’apre-
nentatge i el foment de les activitats 
nàutiques, siguen esportives o no”. 
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L'alcaldessa de Borriana ha clausurat les jornades que han estat adaptades amb 
mesures anti-Covid-19

Vora un centenar de joves han participat en 
les XVII Jornades Multiesportives i 

d’Hàbits Saludables Nadal 2020

L 'alcaldessa de Borriana, Maria Jo-
sep Safont, i el regidor d'Esports, 
Vicent Aparisi, van clausurar les 

XVII Jornades Multiesportives i d’Hà-
bits Saludables Nadal 2020 organit-
zades pel Servei Municipal d’Esports 
(SME), en què han participat un total de 
94 xiquets i xiquetes, en les diferents 
instal·lacions esportives municipals.

Enguany les jornades esportives s'han 
celebrat del 28 al 31 de desembre i 
adaptades amb mesures de seguretat i 
de prevenció contra la Covid-19, per la 
qual cosa s'han organitzat en grups re-
duïts no superiors a 10 xiquets i xiquetes.

En la seua intervenció en l'acte de clo-
enda, l'alcaldessa va voler agrair l'esforç 
de l’SME en l'organització d'aquesta 
nova edició, en què, segons ha destacat, 
s'ha treballat “amb tenacitat i afany”, 
tot tenint en compte les dificultats que 
comporta pel que fa a la logística, es-
tructura i estratègia per les mesures de 
prevenció contra la Covid-19, i amb la 
finalitat de “prioritzar la seguretat de 
totes les persones que formen part de 
les jornades esportives, tant partici-
pants com personal i col·laboradors”.

Per a Maria Josep Safont aquesta nova 
edició adquireix un “sentit especi-
al” perquè davant la crisi sanitària de 
pandèmia, des de l'Ajuntament “conti-
nuem oferint per a les famílies alterna-
tives d'oci educatiu, saludable i segur 
contra la Covid-19”, Aquesta iniciativa 
s’ha complementat amb altres pro-
postes municipals com l'Escoleta de 
Nadal 2020 ‘Borriana Concilia’ i, unes 
altres d'oci, culturals, comercials.

Entre les mesures adoptades en les 
jornades d'enguany, el regidor d'Es-
ports ha destacat les encaminades 
a “garantir la distància de seguretat, 
promoure grups reduïts, el disseny 

d'activitats sense contacte i un pla de 
desinfecció de material i espais”.

Perquè les Jornades siguen possibles, el 
Servei Municipal d’Esports ha comptat 
també amb el suport dels clubs espor-
tius de la ciutat i amb el patrocini o la col-
laboració d'empreses que fan possible 
tant l'assortiment de material, com les 
revisions físiques o l'ajuda logística per 
a la realització de les activitats. 

Jornades Multiesportives



L'adequació del nou espai té un termini d'execució de tres mesos i consisteix en la instal·lació de 
cuina, banys, dutxes i un canviador per a bebès per a facilitar-ne la higiene i la neteja

La Conselleria d'Obres Públiques destina 
100.000 euros per a habilitar un espai 

d'integració en el port de Borriana

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i 
Mobilitat habilitarà un espai d’integració en el recinte 
del port de Borriana. Aquestes noves dependències, 

dissenyades fonamentalment per a l'ús de les tripulacions 
de vaixells que realitzen iniciatives humanitàries, suposaran 
una inversió de 100.000 euros.

Així ho va anunciar el conseller de Política Territorial, Obres 
Públiques i Mobilitat, Arcadi España, en la visita a la ciutat 
acompanyat per l’alcaldessa de Borriana, Maria Josep Sa-
font, la secretària autonòmica d'Obres Públiques, Transport 
i Mobilitat, María Pérez, la directora general de Ports, Ae-
roports i Costes, María Luisa Martínez, i el tinents d’alcalde 
Vicent Aparisi i Vicent Granel.

Van recórrer les instal·lacions del port, on van visitar la llotja 
de peix, el varador de reparació d'embarcacions, el de major 
grandària de la xarxa de ports de la Comunitat Valenciana, 

la granja de la piscifactoria, la més gran d'Espanya, i les ofi-
cines de Ports de la Generalitat.

Respecte a l’adequació del nou espai, tindrà un termini 
d'execució al voltant de tres mesos i consistirà en la instal-
lació de cuina, banys, dutxes i un canviador per a bebès per 
a facilitar-ne la higiene i la neteja.

La ubicació d'aquesta infraestructura en el port de Borria-
na, "un dels millors de la Comunitat Valenciana", segons el 
conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, 
Arcadi España, s'ha decidit donades les característiques tèc-
niques i la grandària del seu varador, que permet la reparació 
de vaixells de grans dimensions.

El titular de Política Territorial que ha definit aquest projecte 
com a "imprescindible per a tota la comunitat portuària", ha 
valorat molt positivament el treball realitzat per diferents 
ONG al Mediterrani.
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La guanyadora d'aquesta edició ha sigut Carla Molés Garcete del Col·legi Cardenal 
Tarancón, el segon premi l'ha obtingut Aleix Clausell Torner del Col·legi Salesià Sant Joan 

Bosco i el tercer Rocío Daza Ventura del Col·legi Vila Fàtima. El premi extraordinari ha 
sigut per a Martina Blasco Romero del Centre d'Educació Especial Pla d´Hortolans

Lliurament dels premis del VIII Concurs 
Municipal de Dibuix organitzat per la 

Policia Local

L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep 
Safont, ha presidit l'acte de lliura-
ment de premis del VIII Concurs Mu-

nicipal de Dibuix organitzat per la Policia 
Local a través de la Unitat de Relacions 
amb la Comunitat Escolar (URCE), que 
enguany s'ha realitzat a la Sala de Plens 
de l'Ajuntament, en el qual han participat 
el comissari en cap de la Policia Local, 
Francisco Javier Catalán, i l'agent res-
ponsable de la Unitat de Relacions amb 
la Comunitat Escolar, José Antonio Pérez.

Després d'una difícil selecció, el jurat 
tècnic va decidir que el millor dibuix i, per 
tant, guanyador del concurs, ha sigut el 
que ha realitzat Carla Molés Garcete, 
del col·legi Cardenal Tarancon, que s’ha 
convertit en la imatge de la postal amb 
què la Policia Local felicita el Nadal. La 
guanyadora, a més, ha rebut com a pre-
mi una bicicleta i un joc d’elements de 
protecció per a quan la utilitze.

El segon premi l'ha obtingut Aleix Clau-
sell Torner, del col·legi salesià Sant Joan 
Bosco, i el tercer Rocío Daza Ventura, 
del col·legi Vila Fàtima. Els quals han 
rebut un lot amb material escolar per a 
cadascú. Finalment, el premi extraor-
dinari d’enguany ha sigut per a Martina 
Blasco Romero, del Centre d'Educació 
Especial Pla d’Hortolans, que ha rebut 
també un lot de material escolar.

L'alcaldessa de Borriana i la Policia Lo-
cal han donat l'enhorabona als esco-
lars premiats i l’han fet extensiu a tots 
els xiquets i xiquetes que hi han par-
ticipat, “no només per la qualitat dels 
treballs, sinó també per omplir d'ale-
gria el Nadal amb aquestes postals tan 
fantàstiques i per generar il·lusió amb 
tota la seua imaginació plasmada en 
els dibuixos”.

El concurs de dibuix és una iniciativa 
que porta endavant l’URCE de la Policia 
Local de Borriana dins del seu progra-
ma d'activitats, amb la temàtica "Nadal 
i la Seguretat Viària" Enguany, 2020, 
han participat en la iniciativa 366 
alumnes de 3r de Primària dels centres 
educatius de Borriana, entre els quals 
està també el Centre comarcal d’Edu-
cació Especial Pla d’Hortolans.

Al llarg de les 8 edicions celebrares, 
han participat en el concurs un total de 
2.939 xiquetes i xiquets de Borriana. 
Després de la deliberació del jurat tèc-
nic, el dibuix guanyador es converteix 

en la felicitació nadalenca que cada any 
el cos de Policia Local envia per correu 
postal o xarxes socials i que serveix 
també d'imatge del tríptic que es con-
fecciona per a la campanya que du a 
terme la policia "Per Nadal, Comerç i Se-
guretat", que es reparteix als comerços 
de la ciutat acompanyada d'uns con-
sells de seguretat per a comerciants.

Enguany, com a conseqüència de les 
mesures higienicosanitàries adoptades 
per la crisi sanitària originada pel corona-
virus Sars-Cov2, no s'ha pogut celebrar 
l'acte de lliurament dels premis, com és 
habitual, al pati de butaques del Centre 
Municipal de Cultura la Mercè amb la 
presència de totes i tots els participants 
en el concurs, i s'ha realitzat a la Sala de 
Plens de l’Ajuntament únicament amb 
l’alumnat guardonat i el seu professorat.

Tampoc s'ha pogut repartir en aquest 
mateix acte el diploma individual a tots 
els participants en el concurs per les 
mesures higienicosanitàries establi-
des per a la prevenció de la Covid-19, 
el quals han sigut distribuïts igualment 
als respectius centres educatius.

concurs urce



La Fundació Cañada Blanch entrega 
els premis i les beques a l'excel·lència 

acadèmica d'estudiants de Borriana
Tres premis a la Millor Trajectòria Educativa i sis beques dotades amb 1.000 euros 

cadascuna, per a donar suport als estudis universitaris

L 'alcaldessa de Borriana, Maria Jo-
sep Safont, i el regidor d'Educació, 
J. Ramon Monferrer, van partici-

par en l'acte de lliurament dels Premis 
a la Millor Trajectòria Educativa i de 
les beques que anualment convoca la 
Fundació Cañada Blanch a estudiants 
de Borriana, que reflecteixen així el seu 
compromís amb la ciutat i la seua im-
plicació i suport al progrés intel·lectual 
i acadèmic.

Per part de la Fundació Vicente Cañada 
Blanch han assistit el president, Juan 
Viña Ribes, el patró, Antonio Lleó Gar-
cía, i la directora, Paula Sánchez Martín. 
El president de la Fundació i l’alcaldes-
sa de Borriana han entregat els tres 
premis a la millor trajectòria educati-
va d'enguany a Carlos Tejedo Fuster, 
Carlos Enrique Duran i Andrés Aguilera 
Tomás. A continuació, han entregat les 
sis beques a estudiants del municipi 
a proposta dels centres educatius de 
Batxillerat de la ciutat, tenint en comp-
te els seus expedients acadèmics, 
que en aquesta edició han sigut per a 

Elena Francisco García, Elena García 
Garí, Martín Montón Sanchis, Selene 
González Marqués, Claudia Martínez 
Giménez, i Miguel Alegre Gallén.

Enguany i per les especials circums-
tàncies, la Fundació Vicente Cañada 
Blanch ha substituït les sis beques que 
atorga anualment per a cursar estudis 
d'anglès al Regne Unit, per sis ajudes 
de caràcter econòmic dotades amb 
1.000 euros cadascuna destinades a 
donar suport als estudis universitaris. 
Una decisió adoptada per la situació 
derivada de la crisi sanitària provocada 
per la pandèmia.

L'alcaldessa, Maria Josep Safont, ha vol-
gut agrair a la Fundació “la implicació i el 
compromís” que ha demostrat des de la 
seua creació amb el món de l'educació i 
el coneixement a la ciutat de Borriana, 
segons els seu parer, es reflecteix, un 
any més, a pesar de les circumstànci-
es, en la decisió de “continuar donant 
suport al creixement intel·lectual i edu-
catiu de la joventut de la ciutat de ma-
nera efectiva amb aquesta col·laboració 

directa en l'educació, la cultura i la for-
mació de la joventut”.

Per part seua, el president de la Fundació, 
Juan Viña, ha lamentat que enguany no 
es puga realitzar el curs al Regne Unit, i 
tampoc gaudir de la programació espe-
cial que la Fundació Cañada Blanch pre-
para en aquest projecte de formació lin-
güística que a més els porta, entre altres 
experiències, a conèixer l'Institut Vicente 
Cañada Blanch de Londres i a realitzar 
una visita a l'ambaixada i ser rebuts per 
l'ambaixador d'Espanya.

Enguany, per motiu d'aforament i a fi i 
efecte de complir els protocols sanitaris, 
l'acte de lliurament ha sigut més reduït i 
íntim, i com és habitual en aquest lliura-
ment de les Beques i Premis de la Fun-
dació, el docent convidat a l’acte per a 
realitzar una conferència ha sigut el bor-
rianenc professor i doctor en arquitectura 
Ivan Cabrera Fausto, director de l’Esco-
la Tècnica Superior d’Arquitectura de la 
Universitat Politècnica de València, que 
ha realitzat la seua intervenció a través 
d'un vídeo. 
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Des del mes d'octubre i fins a desembre l'Ajuntament de Borriana ha 
desenvolupat el programa Il•lusiona’t, d'itineraris d'inserció sociolaboral

Entrega dels diplomes als 45 participants 
del programa ‘Il•lusiona’t’

L'alcaldessa de Borriana, Maria José 
Safont, va presidir el lliurament 
dels diplomes als 45 participants 

que han finalitzat amb èxit el programa 
d'itineraris d'inserció sociolaboral Il·lu-
siona’t, amb què es posa fi a la primera 
edició del pla formatiu que l'Ajunta-
ment ja té previst repetir el pròxim any 
vist l'interès suscitat.

Durant l'acte, l’alcaldessa de Borriana, 
Maria Josep Safont, va donar l'enho-
rabona als participants i va desitjar que 
la formació els siga d'utilitat en el seu 
futur social i laboral. A més, va destacar 
“l'esforç de l'Ajuntament en la contrac-
tació enguany de més de 200 persones 
a través de diferents plans d'ocupació”.

Així mateix, també va ressaltar el treball 
de coordinació entre els diferents de-

partaments i regidories implicats, com 
ara Agricultura, Serveis Socials, Recur-
sos Humans, Intervenció, Contractació, 
Serveis Interns, Via Pública, Ocupació o 
Desenvolupament Local, així com la col-
laboració entre diferents entitats com 
Creu Roja, la Cambra de Comerç, el Pac-
te Ceràmic, Som Part, o l'Escola d'adults.

Al lliurament de diplomes als participants 
dels cursos formatius que han versat so-
bre neteja higiènica d'espais, manipulació 
d'aliments i plataforma elevadora, també 
han assistit la regidora de Polítiques Acti-
ves d'Ocupació, Serveis Socials i Depen-
dència, Esther Meneu, i el tercer tinent 
d'alcalde, Vicent Granel.

El projecte s'ha centrat en les perso-
nes que reben la Renda Valenciana 
d'Inclusió i, especialment, del barri de 

la Bosca, on s'han destinat molts es-
forços amb el suport dels 133.000 eu-
ros cofinançats per la Unió Europea a 
través del Programa Operatiu del Fons 
Social Europeu (FSE) de la Comunitat 
Valenciana 2014-2020 i la Conselleria 
d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Aquest programa d'innovació social, 
que s'ha orientat al desenvolupament 
de les habilitats, millora de l'ocupabi-
litat i la inserció laboral de les perso-
nes en situació de vulnerabilitat, s'ha 
estructurat en diverses fases: l'atenció 
a les persones seleccionades pels Ser-
veis Socials, la conformació dels plans 
personals d'inserció per a cada parti-
cipant, els tallers de formació i, final-
ment, el seguiment que es farà en els 
pròxims mesos per a conéixer la situ-
ació de cada persona perquè el procés 
d'inserció continue cap avant.

A més, per part de l'Ajuntament s'ha 
anunciat la posada en marxa des de 
l'Agència d'Ocupació i Desenvolupa-
ment Local, d'un servei d'orientació 
laboral que començarà a funcionar a 
partir del pròxim mes de gener i oferirà 
assessorament per a la busca activa 
d'ocupació a través de l'ordinador. El 
servei s'oferirà el dilluns, el dimarts i 
el dimecres de matí al CMC la Mercè, 
i el dijous i el divendres, a la Cambra 
Agrària. 

Il·lusiona't



FRASES BORRIANENQUES 
(EL RETORN DE BRANCAM-2)
Roberto Roselló Gimeno

[sisena entrega, ve d’El Pla núm 471]

AI MARE, ELS PITS! COM MÉS ME’LS TOQUE, MÉS PAN-
SITS! Esta frase segurament li resultava molt graciosa al bo 
de Pepe Aymerich, perquè la repetia sovint.

BAJOQUETES TENDRES I ARRÒS CALDÓS, Innocenta irre-
verència en boca dels nostres xiquets, quan algun major els 
feia recitar de memòria –i per suposat en castellà– la llista 
dels 10 manaments de la Llei de Déu. En acabant, després 
de “el décimo: no codiciarás los bienes ajenos”, es rematava el 
recitat amb “estos mandamientos se resumen en dos: bajoque-
tes tendres i arròs caldós”.

DORMIR MÉS QUE L’ALGEPS, ‘Dormir molt’. La frase ger-
mana “dormir com un tronc” significa dormir profundament; 
per tant, hi ha un matís que les diferencia («algeps» pronún-
cia loc.: [alʤép]).

FER EL DIA (A ALGÚ), Alegrar-li’l. Xè, tu, borinot, m’has fet el dia!

FER (UNA COSA) HISTORIADA, Es diu quan s’exagera o drama-
titza qualsevol assumpte o fet sense importància («historiada» 
pronúncia loc.: [historjá]). És que li agrada fer-ho tot ben historiat!

FER UNA PASSADETA (A ALGÚ), fer una mala passada, ac-
tuar de manera incorrecta amb algú. («passadeta» pronún-
cia loc.: [pasaéta]).

QUINA DESGRÀCIA PER A UN PARE, UN FILL TONTO I L’AL-
TRE FRARE, Fórmula indirecta que et permet desfogar-te i 
dir-li tonto a algú a la cara. («frare» pronúncia local per dis-
similació: [fláɾe]).

SER BONICO/QUET, Ens referim a allò viu (persona, animal, 
etc.), que ha crescut fins assolir una mida i proporcions con-
siderables i agradables a la vista. Que bonico tens eixe clemen-
tí del camí l’Eccehomo! («Eccehomo» pronúnia loc.: [aksjámo])

TOT ÉS VERITAT, Es tracta d’una expressió que diem sovint 
a ma casa, a propòsit d’una anècdota d’arrels borrianenques 
que contava ma mare. Eren els anys de postguerra (1947) i 
Borriana, encara amb els carrers enfangats i per empedrar, 
sense cap tele que la distraguera de la murga de Ràdio Na-
cional d’Espanya, es va sentir commocionada per l’anunci de 
l’aparició de la Mare de Déu a la localitat de les Coves de Vinro-
mà. Més enllà de qualsevol explicació racional, una xiqueta de 
la zona, segurament influenciada per la pel·lícula La canción de 
Bernardette sobre les aparicions marianes a Lourdes, va pro-
fetitzar que el dia 1 de desembre a les 15h s’eclipsaria el sol i 
el dia esdevindria nit. El fred i la pluja no van dissuadir la gent 
dels pobles de la contornada d’organitzar caravanes de pele-
grinatge, així que proveïts de carro i manta, en bicicleta, a peu 

La Moreria, rambla de Sant Mateu (riu Sant Miquel) (les Coves de Vinromà)

o conforme van poder (el seat 600 tampoc existia encara) fe-
ren cap allí per tractar de pillar un bon lloc en l’escenari natural 
–vegeu-ne la foto– d’aquell prodigi anunciat. Però, finalment, 
l’augurat autosacramental va esdevindre una monumental 
estafa, un desengany multitudinari, i l’anunci quedaria desa-
creditat per sempre més en la memòria de la gent com el “mi-
racle de les Coves de Vinromanços”. Ma mare, aleshores una 
joveneta fadrina vintanyera, recordava que aquell matí plujós 
feia un fred que pelava, i que tota la família romania arronsada 
davant de la llar, al carrer de Santa Bàrbara 46, esperant notí-
cies. El seu padrastre, Pedro Cardet, acompanyat de més gent 
de Borriana (entre ells un invident apodat El Pitargo) havien 
viatjat a les Coves, cal suposar que moguts pel morbo, per 
si la intervenció de la divinitat els poguera alleugerir d’algun 
alifac. Les esperades notícies van aplegar a la fi, quan la sinyo 
Montserrat –aleshores veïna del carrer de davant de casa– va 
irrompre sobtadament en la reunió familiar possessa d’una 
gran excitació i cridant: —El Pitargo ve en vista!! Tot és veritat!!

UNA MIQUETA ARRERE I AVANT! L’expressió “i avant” en el 
sentit de ‘prou’ o ‘suficient’ és molt de per ací. De manera que 
quan ens la sent dir la gent forastera per primera volta, els re-
sulta xocant i no solen captar el peculiar significat que li donem, 
diferent del literal ‘avançar’. Em conta l’amic Javier Muñoz, que 
quan antigament anaven els de Borriana a la Ribera a collir i car-
regar taronja, solien gastar-los bromes la gent d’allà. Quan un 
camió maniobrava i algun borrianenc del tall allí present trac-
tava de dirigir l’operació i cridava “Una miqueta arrere i avant!”, de 
seguida sorgia algú que li replicava irònicament: —“Doncs, per 
a fer això no cal fer res, ja estem bé com estem!”.

FRASES BORRIANENCAS
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Después de enfrentarnos a un in-
esperado 2020 en el que desde 
el primer minuto hemos puesto 

en marcha medidas de ayuda y cola-
boración para aliviar las dificultades de 
muchas familias y empresas, dentro de 
las competencias y posibilidades del 
Ayuntamiento, comenzamos el 2021 
con la esperanza de que todo mejore, 
aprobando el Presupuesto Municipal 
con toda la oposición en contra. Una 
derecha populista con propuestas que 
ellos nunca aplicaron cuando gober-
naban, alentando a su electorado con 
demandas inasumibles y demagógi-
cas que solo buscan un titular y, sobre 
todo, que solo consiguen confundir a 
los suyos para generar más crispación 
y preocupación en la ciudadanía, sin 
importarles lo mal que lo están pasan-
do muchas familias debido a la incerti-
dumbre de no conocer el final de esta 
pandemia.
Hace una década sufrimos una crisis 
económica que tocó gestionar al Par-
tido Popular en Borriana. En el primer 
Presupuesto de la crisis, el de 2009, 
vimos la verdadera política de la de-
recha cuando tiene responsabilidad de 
gobierno: austeridad, recortes en los 
servicios públicos, anular las inversi-
ones y, especialmente, subir todos los 
impuestos para poder salvar las cuen-
tas municipales. Con un paro que llegó 
a superar las 3.200 personas y autóno-
mos y empresas cerrando sus negocios 
o aguantando a duras penas, al PP no 
le tembló el pulso para subirnos, entre 
otros tributos, el IBI un 8%, el impuesto 
de vehículos un 3% o la Tasa de Basuras 
un 9%, y eso que ya veníamos de subi-
das en años anteriores. Además, ahogó 
a los bares duplicando el precio de la 
tasa de terrazas y se dejó de hacer obra 
pública municipal, cosa que tampoco 
ayudó a que algunas empresas man-
tuvieran la actividad, siendo que la obra 
privada había frenado en seco.
En definitiva, la derecha en el Ayunta-
miento solo pensó en salvar sus cuen-
tas y no en las personas que formamos 
el municipio.
Por desgracia, en poco tiempo ha lle-
gado otra crisis. Esta vez sanitaria, 
pero que se ha convertido en social y 
económica. Los socialistas sabíamos 
las consecuencias nefastas que nos 
trajo la fórmula utilizada en la anterior 
crisis para salir de ella. No creemos que 
la austeridad, ni incrementar la carga 
fiscal, en tiempos de crisis, sea la ma-
nera de ayudar a la ciudadanía.
Por eso, y a pesar de la previsión de 
reducción extraordinaria de ingresos 
propios, creemos que las medidas 

planteadas contribuirán a superar cu-
anto antes, y de la mejor manera posi-
ble, esta situación extraordinaria y de 
emergencia.
- Congelación de todos los impuestos 
y tasas.
- Prórroga, a bares y restaurantes, de la 
exención del pago de la tasa por terra-
zas, suponiendo un ahorro total para la 
hostelería de 160.000€.
- El Ayuntamiento, por primera vez, 
asumirá los 213.000€ del incremento 
del coste de gestión de la basura y no 
lo repercutirá en la ciudadanía.
- Además, los autónomos y empres-
as ahorrarán 81.000€ por la bonifi-
cación adicional del 25% en el recibo 
de basuras.
- Seguiremos contratando con em-
presas de la localidad, siempre que sea 
posible y dentro de los límites legales.
Los socialistas tenemos claras las prio-
ridades y por eso incrementamos:
* en Promoción Comercial un 200% 
más para continuar con las acciones 
de dinamización, concienciación de 
compra en el comercio local y mejora 
del entorno.
* en Ayudas Sociales aumentamos 
hasta llegar a los 400.000€. Este im-
porte, que cuadruplica los recursos que 
el PP destinaba hace una década, es 
adicional al 1.400.000€ en prestacio-
nes de la Renta Valenciana que anual-
mente llegan a las familias de Borriana 
desde que los socialistas llegamos al 
Gobierno de la Generalitat.
* en Fomento del Empleo. En la anterior 
legislatura rescatamos los talleres de 
empleo, y junto a otros programas ocu-
pacionales se han dado oportunidades 

a centenares de personas paradas, el 
pasado año a más de 200. En 2021 
destinaremos más de 1.500.000€.
* en más y mejores Servicios Públicos. 
Es de absoluto cinismo que los causan-
tes de los recortes sean ahora los más 
críticos. Por ello estamos mejorando 
progresivamente las prestaciones, in-
crementándolos, por ejemplo, en lim-
pieza y desinfección por la Covid-19 
o instaurando un nuevo servicio de 
transporte público, el microbús urbano, 
que acercará a los usuarios a todos los 
puntos de la localidad. 
* en Inversiones, incrementándolas un 
70%, contando con la financiación ex-
terna a través de los Fondos Europeos, 
Generalitat y Diputación, y un présta-
mo que triplicará la cantidad prevista 
de amortización.
Con ello solucionaremos problemas de 
accesibilidad, de inundaciones, repara-
remos viales, caminos rurales y edifici-
os públicos, y regeneraremos barrios y 
parques públicos. Además, está previs-
to poner en marcha acciones del Plan 
de Movilidad o el Plan Estratégico de 
Turismo.
Lástima que la oposición no se sumara 
a esta propuesta. Demostrando una 
vez más su falta de dedicación. Que 
solo saben hablar de sueldos, pero no 
de los suyos, sino para pedir a los otros 
que se lo bajen. No entienden que los 
que tienen nóminas sobrevaloradas 
son justamente ellos, la oposición, con 
sus 800€/900€ mensuales, sin tener 
responsabilidad de gobierno, ni acudir 
diariamente al ayuntamiento, ni hacer 
gestión, ni siquiera oposición construc-
tiva e inteligente, alejándose cada día 
más de ser una alternativa de gobierno 
responsable y coherente.

Primer presupuesto frente a la crisis: una 
manera diferente de afrontarla

opinió



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

borriana@compromis.net

Un pressupost per Borriana

Des de Compromís no volem que 
les primeres paraules de l'any 
parlen de la COVID, ni de con-

tagis, sinó del futur que ens espera 
com a societat. I Borriana és un clar 
exemple que de les adversitats ha 
nascut l'esperança, les ganes de po-
der reconstruir una ciutat que sempre 
ha sigut abanderada a La Plana, a les 
nostres comarques i al nostre país.

I amb el nou any, el pressupost per al 
2021 està aprovat i en marxa per a 
poder treballar en inversions i projec-
tes que revitalitzen la nostra ciutat. En 
un any que comença ple d'incerteses, 
ens esperen decisions importants per 
a la nostra localitat, entre les quals 
malauradament les àrees més impor-
tants tornaran a ser Benestar Social, 
Promoció Econòmica, Inclusió i Ocupa-
ció, a totes elles hem de treballar més 
que mai pels veïns i veïnes de la nostra 
ciutat, fixant la vista al futur amb els 
projectes Fons Feder, i la vertebració 
urbana del nostre territori.

Hi ha molts projectes darrere de les 
xifres d'un pressupost municipal, per a 
treballar. Des de Compromís tenim clar 
que sols amb treball es pot dur aquest 
pressupost endavant i, per això, no-
saltres ens deixarem la pell perquè així 
siga. De la mateixa manera que estem 
complint en els projectes dels Feder, 
farem per seguir mantenint el treball 
de fer de Borriana una ciutat renascu-
da després d'un any molt difícil per a 

totes i tots. I és que, aquest any vinent, 
ha de veure la llum un nou edifici de 
Serveis Socials, el Centre d'Atenció 
Temprana, l'inici de la rehabilitació de la 
Casa de la Cultura, la millora dels parcs 
i jardins, la continuïtat del projecte de 
regeneració del barri de La Bosca, tots 
projectes enfocats en millorar els ser-
veis municipals. 

Hi ha moltes xifres i molts projectes de 
futur, projectes que necessitaran del 
nostre treball perquè es puguen portar 
endavant. Són projectes que conduei-
xen a un model de ciutat, amb obliga-
cions com els nínxols al cementeri, la 
reforma de l'escoleta infantil, el vial per 
donar accés al col•legi Iturbi, la pavi-
mentació de camins rurals, el projecte 
per a un col•lector d'aigües pluvials per 
a la ciutat, la millora d'instal•lacions 
municipals, una aposta per l'eficièn-
cia energètica als edificis municipals, 
seguir amb la vertebració del territori 
amb la millora, carril bici i voreres de 
l'avinguda Mediterrània, el nou servei 
de microbus per a la ciutat, i millorar el 
servei de bus a la UJI.

I per altra banda, hem d'invertir en ocu-
pació, en programes i tallers de for-
mació per a la gent aturada, en crear 
sinèrgies a les empreses i comerços 
de la ciutat per a reiventar-se davant 
les adversitats, en crear programes en 
Serveis Socials per a poder acollir totes 
les ajudes necessàries, en dur endavant 
el Pla Comercial per ajudar al teixit co-

mercial de la ciutat. I hem de treballar 
en el desenvolupament del Pla Estra-
tègic de Turisme, que pensem que és 
una peça clau per a la dinamització d'un 
motor molt important per a la nostra 
ciutat. Tanmateix, hem de treballar en 
la senyalització de tot el nostre patri-
moni, la millora del museu arqueològic, 
l'autovisita al refugi antiaeri, la nova línia 
d'ajudes per a restaurar façanes mo-
dernistes, i s la ja mencionada actuació 
a la Casa de la Cultura, s'haurà d'afegir 
també la revitalització del projecte mu-
seístic del Museu de la Taronja. Totes 
aquestes mesures estan encaminades 
a poder recuperar el patrimoni de la 
nostra ciutat i mantenir la programació 
cultural de la nostra ciutat, amb totes 
les mesures sanitàries i de seguretat, 
amb dos objectius: recolzar el sector 
cultural que ha patit des de l'inici de la 
pandèmia i, per altra banda, oferir a la 
gent de Borriana una via per a disfrutar 
del teatre, de la música o la dansa.

A més a més, no podem oblidar l'ini-
ci de les obres del nou IES Jaume I, un 
centre educatiu de referència al terri-
tori valencià. Els alumnes ja impartei-
xen les seues classes a les instal•la-
cions provisionals per a poder iniciar 
els treballs de demolició i construcció 
quan abans.

Se'ns presenta un any d'oportunitats 
que cal aprofitar amb molt de treball, 
i a Compromís ens comprometem a 
fer-ho, intensament i amb diàleg. De 
les situacions més difícils han sorgit les 
millors idees i cal centrar Borriana en 
el punt de mira perquè el nou any siga 
la clau per a la recuperació de la nostra 
ciutat. Ens quedem amb el discurs del 
treball. Nosaltres seguirem oferint la 
mà a tota aquella persona que estiga 
preparada per a aportar al bé comú de 
la societat, perquè la nostra política es 
la del treball i la de creure que juntes 
som més fortes. Treballem per Borria-
na. Si vols participar i proposar, no dub-
tes en posar-te en contacte per a fer de 
la nostra ciutat un projecte comú.

opinió
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En los peores momentos, Burriana 
ha demostrado que el talento y el 
emprendimiento es innato a nu-

estra ciudad. Hemos sido capaces de 
darle la vuelta a los problemas con so-
luciones, de aprovechar las crisis para 
encontrar oportunidades y generar 
desarrollo. 

Y para conseguirlo, hemos empezado 
por nosotros mismos. Es lo que hemos 
tratado de conseguir para que este 
2021 nuestra ciudad vislumbre opor-
tunidades y no se hunda en la ruina. 
Los indicadores económicos no anun-
cian un escenario de bonanza y nos re-
comiendan “amarrar los machos” para 
superar la que se nos viene encima. 

Toca hacer un esfuerzo. Y hacerlo em-
pezando por nosotros mismos. Es lo 
que propusimos a PSOE y Compromís 
el pasado diciembre pidiéndoles que 
nos bajáramos el sueldo. Todos. Es di-
fícil creer el mensaje de una izquierda 
que asegura cobertura y el rescate ciu-
dadano cuando, en realidad, nos suben 
los impuestos al mismo ritmo que ellos 
suben sus nóminas.

Burriana no quiere subsidios. Quiere 
trabajar. Las 2.500 familias que en di-
ciembre hacían cola a las puertas del 
Servef, quieren estar empleadas, no 
que la izquierda les subsidie. Y la vía 
directa para promover empleo está en 
el apoyo a nuestro tejido productivo. 
Son los empresarios, las pymes, los 
comercios, los establecimientos que 
cada día nos atienden, los que nos dan 
servicio y crean empleo. 

Pero es difícil que la izquierda quiera 
comprender este mensaje cuando lo 
único que hacen es mirarse el ombli-
go. PSOE y Compromís tienen algo 
claro: no van a renunciar a la subida 
de 100.000 euros que en julio de 2019 
pactaron. Y no lo van a hacer aunque 
fuera esté cayendo bien gorda. 

Burriana ha incrementado el paro un 
13% en el último año. Hoy son 2.500 
los vecinos que buscan un empleo, 
más de 300 respecto a diciembre de 
2019. Pero este indicador no sensibi-
liza ni a PSOE ni a Compromís. Como 

tampoco lo hace el cierre de decenas 
de negocios en nuestra ciudad. Burria-
na ha perdido más de un 20% de su ac-
tividad productiva porque hay comerci-
os y profesionales que, sencillamente, 
han visto que no podían aguantar más. 

A la desaceleración económica que des-
de 2018 anunciaban los analistas econó-
micos se ha sumado el tsunami de una 
pandemia que ha acelerado la destruc-
ción de la actividad y alimentado el des-
empleo. Y es evidente que con subidas 
del 60% de las nóminas de los políticos no 
se colabora en la solución del problema. 
Lo primero debería ser dar ejemplo y por 
eso planteamos bajarnos todos los suel-
dos y reducir el aparato orgánico creado 
por PSOE y Compromís para alimentar a 
sus concejales no liberados. 

No es una opción. Es una obligación. Y a 
partir de ahí, hablemos. Porque es evi-
dente que con la izquierda la actividad 
económica de autónomos y profesio-
nales zozobra. Ellos son de subsidi-
ar, no de enseñar a pescar para crear 
empleo estable. Y aquí también se en-
frentan dos modelos diametralmente 
opuestos de entender la política. 

La nuestra es una apuesta decidida 
por quienes arriesgan sus capitales 
para crear trabajo. Los que se expo-
nen con su patrimonio día a día para 
garantizar el empleo, el servicio y el 

bienestar de nuestra ciudad. Son ellos 
los que resolverán esta crisis con su 
esfuerzo y es a ellos a quienes hemos 
de proteger porque su éxito será el de 
Burriana. 

Por eso nunca podremos apoyar un 
presupuesto que alimenta la desespe-
ranza dando la espalda a nuestro tejido 
productivo. Que basa su esfuerzo en la 
emergencia social e ignora a quienes 
buscan un empleo. Es urgente rescatar 
a Burriana de unas políticas que han 
demostrado que anunciaron “todo para 
el pueblo pero sin el pueblo”. 

Ya lo hemos visto a nivel autonómico, 
con un presidente, Ximo Puig, que an-
tes de invertir en sanidad ha protegido 
a su “famiglia”. El cártel de las produc-
toras del hermano del Molt Honorable 
ha sido sancionado con 43.000 euros 
por “falseamiento de la competencia”. 
Miles de euros para lucrar a los suyos 
mientras en Burriana desmantelan 
el consultorio Virgen del Carmen, co-
lapsan el del Grao y ponen a los pies 
de los caballos a los sanitarios, verda-
deros héroes de esta pandemia. 

Y Burriana a pagar. Porque en 2021 el 
Impuesto de Bienes Inmuebles man-
tendrá el incremento del 5%, la basura 
seguirá soportando ese 29% de aumen-
to y se prepara otro impuesto, bendeci-
do por la alcaldesa. ¿Quién da más?

Demos ejemplo
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Hemos pasado la Navidad más 
triste que recuerde. La pande-
mia Covid-19 ha cambiado nu-

estras vidas y no para mejor, en las ca-
lles de Burriana, siempre tan animadas 
durante estas fechas, ahora resuena el 
silencio y el vacío después de meses 
de dolor, cansancio y tristeza. 

Con los comercios a medio gas y sin 
ilusión, al equipo de Gobierno de Burri-
ana solo se le ocurre gastarse el dinero 
en unos rascas con unos premios irri-
sorios y con más dinero para publici-
tarlos que para la propia acción en sí 
misma. Ni hablar de bonos o ayudas 
directas como en otros municipios. 

La publicidad está bien, pero gastarse 
más en publicitar un producto que en 
el mismo es toda una declaración de 
intenciones. Así nos va, con nuestros 
comercios funcionando al ralentí, los 
bares y restaurantes prácticamen-
te vacíos y la economía de Burriana 
desmoronándose. Estamos con unas 

perspectivas de futuro nada esperan-
zadoras, con un virus mutando y con 
unas Fiestas que algunos irresponsa-
bles han convertido en algo más que 
peligrosas.

Solo esperemos que durante el 2021 
las cosas mejoren y podamos volver a 
la normalidad, aunque sabemos que va 
a ser duro, muy duro, porque muchos 
negocios cerrarán sus puertas y no las 
volverán a abrir más y otros sobrevi-
virán a duras penas. 

Pero claro, el bipartito tiene puestas 
todas sus esperanzas en Sant Gregori, 
creará empleo, vendrán hoteles por-
que hay una empresa que no se acuer-
dan como se llama que está interesa-
da, se creará riqueza y oportunidades. 
Para ellos, este es el único proyecto 
posible para salvar Burriana y eso que 
está pendiente de una resolución judi-
cial. Ya no lo son ni los pequeños co-
mercios ni el sector agrícola. 

Se les olvida, sin embargo que cuentan 
con una pequeña oposición pues algu-
nos de los propietarios están en pie de 
guerra. Estos propietarios no quieren 
pagar las cuotas de urbanización y ale-
gan para ello dos motivos. En primer 
lugar, que no está firmada la acta de 
replanteo, y en segundo lugar, porque 
no han justificado los gastos. Todo ello, 
curiosamente, es lo que pedían en sus 
informes los técnicos del Ayuntamien-
to de Burriana y que el equipo de Go-
bierno se saltó a la torera contratando 
informes externos.

Tal es la soberbia del Ejecutivo de la 
señora Maria José Safont que si quiera 
se dignan a recibir a estos vecinos para 
resolver sus dudas y escuchar sus ar-
gumentos, y claro, mucho menos ir a 
la reunión que convocaron, que no se 
presentaron ni ellos ni los represen-
tantes de la urbanizadora. Una pena 
que el proyecto más importante para 
la localidad en las últimas décadas, se 
alce a espaldas de los burrianenses. 

Error tras error y tiro porque me toca. 
Este es el balance del bipartito con 
este asunto. Pero lo peor es la falta de 
transparencia no solo con los propieta-
rios sino con toda la oposición. 

Por esta razón, desde Ciudadanos de-
seamos que este 2021 traiga, además 
de por supuesto salud y prosperidad, 
sentido común, honestidad y claridad 
a nuestro Ayuntamiento.

opinió
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PRESUPUESTOS MUNICIPALES. 
INCAPACIDAD INEFICACIA INCOMPETENCIA

Desde VOX llevamos todo el 2020 soli-
citándoles que se bajen el sueldo a los 
emolumentos que percibían en Julio de 

2019 y ustedes siguen haciendo oídos sordos.
Convocaron en diciembre un pleno extraordi-
nario para congelar sus sueldos, después de 
habérselo subido en 100.000 €, claro. Desde 
la oposición ofrecimos el 10% de nuestros 
ingresos por asistir a plenos y comisiones, y 
tampoco les pareció bien.
La propia Alcaldesa dijo sobre la congelación 
salarial que era “un gesto inútil”. Como tantas 
de sus actuaciones.
Mientras los ciudadanos pierden poder ad-
quisitivo, aumenta el paro, se hunde el co-
mercio local y a los autónomos se les sube 
la cuota, el Equipo de Gobierno PSOE-COM-
PROMÍS del Ayuntamiento de Burriana se 
congela el sueldo!!!
A todos nos hubiese gustado que se nos 
congelasen nuestros ingresos con fecha de 
enero de 2020, pero dada la situación eco-
nómica actual en la que se prevé una caída 
del PIB del 14%, según el Banco de España, es 
totalmente imposible. Imposible para todos, 
menos para ustedes y sus correligionarios 
del resto de gobiernos en los que participan. 
Con sus mayorías lo tienen fácil.
Viven de espaldas a sus administrados y a 
costa de ellos.
A los Ayuntamientos se viene a servir y no 
a servirse.
En cuanto a la propuesta de presupuestos 
municipales para 2021 que querían que 
fuesen “colaborativos”, cuando realmente lo 
que han hecho, tras presentar su propues-
ta tarde, es una copia y pega de los del año 
pasado. Un parche aquí, otro allá…. Dando 
una vez más muestra de su poca capacidad 
de trabajo. Se lo dijo en el pleno Juan Canós, 
portavoz del G.M. VOX, “una situación excep-
cional necesita un solución excepcional”.
La solución era presentar un presupuesto 
BASE 0, dejando de lado el capítulo de GAS-
TOS DIVERSOS y adecuándolo a la situación 
actual. Potenciando las inversiones produc-
tivas y generadoras de empleo. Son más de 
2.000.000 €.
La solución era bajar la presión sobre el con-
tribuyente, rebajando IBI, tasa de basuras y 
plusvalías municipales. Perdón, si bajo im-
puestos no me puedo congelar sueldos….
No han previsto siquiera bonificar el IBI a los 
afectados por las inundaciones de abril, ni 
bonificar la plusvalía municipal a los descen-
dientes o ascendientes de las víctimas de la 
COVID. Y esto no es demagogia, es servir a 
tus vecinos cuando más lo necesitan.
Tampoco han previsto mejorar y/o licitar nue-
vos servicios de Limpieza Viaria, Recogida de 
Basuras o Jardinería, les debe parecer bien el 
resultado de su gestión.
Se permiten bajar el gasto en la atención do-
miciliaria de Servicios Sociales pero aumen-
tar los gastos de Igualdad para mantener su 
agenda ideológica.
También bajan los Gastos de Desratización, 
los de control de Plagas de Mosquitos y el 
Mantenimiento de Instalaciones de Sanea-
miento. Parece ser que han venido haciendo 
demasiado.
Esto es INCAPACIDAD.
En inversiones reales el Ayuntamiento 
asigna 32.300 € a la Redacción del Proyecto 
para la Pasarela del Clot, propuesto por VOX 

en los presupuestos de 2020, y 18.000 € 
para la redacción del Proyecto para un co-
lector en la Av. Tarancón y Jaume I que eviten 
las inundaciones en los poblados marítimos 
y plaza de la Generalitat. Son inversiones 
necesarias, pero a todas luces se quedan 
cortas. No se les ha ocurrido, ya que solo 
estamos hablando de proyectos, licitar los 
Tornillos de Arquímedes para la Serratella, 
su Paseo marítimo, Proyecto para la pro-
longación del actual Paseo Marítimo hasta 
el Grao, Proyecto para la mejora de aceras 
y colector de la Av. Mediterránea, Proyecto 
para el Multifuncional del Puerto, Estudio 
para el solar de la Papelera, Parking para 
Camiones, Conservación estructural del 
Campanario, etc.
Tampoco han previsto finalizar la urbaniza-
ción de la Serratella que en el presupuesto del 
año pasado estaba dotado con 220.000 € y 
no consumieron ni un céntimo. La Serratella 
es la mayor víctima de la desidia del equipo de 
gobierno municipal.
Teniendo en cuenta que el grado de cumpli-
miento de los presupuestos municipales en 
inversiones reales está por bajo del 50 %, las 
expectativas son bastante negras.
Si hubiesen optado por una fórmula de re-
tribución variable, como les propuso VOX en 
2019, el equipo de gobierno estaría cobrando 
menos de la mitad de lo que perciben.
Son las consecuencias de la falta de proyecto 
y planificación.
Parafraseando a un antiguo y querido maestro, 
esta gente es de “La Triple F” , Fuig Faena Fuig.
Esto es INEFICACIA.
También se le recriminó al equipo de gobierno 
el haber efectuado una modificación de cré-
dito a cargo de los remanentes de 2020 de 
1.919.892,35 € para destinarlo por una parte 
al pago de la CUOTA 0 y CUOTA 00 de Sant 
Gregori correspondientes al 10% del aprovec-
hamiento que le corresponde al Ayuntamien-
to y por otra para compensar una deuda de 
800.000 € que mantenía la urbanizadora con 
el Ayuntamiento por impagos del IBI desde 
2010/2012. Con esta actuación municipal se 
le enajenado a Burriana cerca de 2.800.000 € 
de dinero que se podría destinar a inversiones 
y rebajas fiscales.

No es que digamos que no se paguen las cuo-
tas, por cierto el cobro de la cuota 00 es moti-
vo de Contencioso Administrativo presenta-
do por algunos propietarios, lo que decimos 
es que se podía haber pagado con terrenos. 
La Sra. Rius adujo que “un convenio de 2008 
impedía el pago con terrenos y que era la única 
vía para cancelar la deuda de la urbanizadora”. 
Lo cierto es que esta cuestión la podían ha-
ber solucionado cuando firmaron el Acuerdo 
Transaccional en Mayo de 2019. Sabiendo lo 
que tienen que negociar y que hay que primar 
sobre todo los intereses de Burriana y de sus 
vecinos. Tampoco tenemos que sorprender-
nos de la capacidad negociadora del equipo de 
gobierno, ya ha dado sobradas muestras de 
ella con Puertos de la Generalidad o con el 
ARENAL SOUND.
Esto es INCOMPETENCIA.
SANT GREGORI.
En el turno de Ruegos y Preguntas, Canós 
le planteó las siguientes cuestiones a la Sra. 
Alcaldesa:
P.- Nos puede facilitar una copia del contrato 
firmado entre Golf Sant Gregori y la UTE Ad-
judicataria?
R.- Es un contrato privado, consultaré.
P.- Es sabedora de que el Convenio con Te-
lefónica aportado por la Urbanizadora está 
caducado y que el Convenio con IBERDROLA 
no se ha firmado?
R.- No, pero ahora los convenios con algu-
nas compañías se presentan más tarde.
P.- Sabe que no hay disponibilidad de terre-
nos para ejecutar el enlace del Camí La Cosa 
con la CV-18, las conexiones con la Depura-
dora y la zona de dominio Marítimo Terrestre?
R.- Es que ha habido unos problemas topo-
gráficos, pero se están resolviendo.
P.- Como va a controlar el Ayuntamiento la 
ejecución de las obras y las mediciones? Van 
a contratar a un gabinete topográfico, dada la 
magnitud de la obra?
R.- El Ayuntamiento designó a un Técnico de 
su confianza al que le paga el Agente Urba-
nizador.
Demasiadas dudas para la persona que ha 
liderado el proyecto, o directamente no es 
consciente de lo que hace?
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Pleno Ordinario Municipal 03-12-2020
El Pleno aprueba fijar los siguientes días 
como festividades locales para el ejercicio 
2021:

el día 3 de febrero, Festividad de San Blas, el 
día 8 de septiembre, Festividad de la Virgen 
de la Misericordia.

El Pleno aprueba la revisión del precio del 
contrato de Suministro de energía eléctrica 
y servicio de gestión energética y manteni-
miento con garantía total de las instalaci-

ones de alumbrado público del Ayuntami-
ento de Burriana, suscrito con la mercantil 
Gestión Energética y Alumbrado Público 
Burriana UTE, para 2019 y 2020. La apli-
cación de dicha revisión desde el 1 de enero 
de 2019 al 31 de diciembre de 2020, sobre 
la facturación realmente soportada por el 
Ayuntamiento comporta un saldo favorable 
a la empresa mercantil Gestión Energética 
y Alumbrado Público Burriana UTE, a 31 de 
diciembre de 2020, de 28.545,00 euros , 
21% IVA incluido.

El Pleno es informado de los acuerdos 
adoptados por la Junta de Gobierno Local, 
en las sesiones celebradas entre los días 
29/10/2020 y 19/11/2020 , ambos inclui-
dos. 

El Pleno es informado de las resolucio-
nes dictadas por la Alcaldía Presidencia 
obrantes en la secretaría municipal cor-
respondiente al período del 26/10/2020 al 
22/11/2020, ambos incluidos.

Pleno Extraordinario Municipal 23-12-2020
El Pleno aprueba, a la vista de la situación 
de emergencia sanitaria, económica y social 
por la COVID-19 que está viviendo la socie-
dad, congelar para el ejercicio 2021 las cu-
antías por asistencia efectiva a sesiones de 
órganos colegiados de la Corporación que 
perciben los miembros de dichos órganos, y 
en consecuencia el Pleno del Ayuntamiento 
acuerda: 

El Pleno aprueba, a la vista de la situación 
de emergencia sanitaria, económica y so-
cial por la COVID-19 que está viviendo la 
sociedad, congelar las retribuciones que 
perciben los cargos de la corporación que 
se ejercen en régimen de dedicación parcial 
o exclusiva. 

El Pleno aprueba, visto que las especiales 
circunstancias provocadas por la pandemia 
de la COVID-19 durante este ejercicio 2020 
han impedido la elaboración de un nuevo 
Plan de igualdad que sustituya al actual-
mente en vigor, prorrogar la vigencia del 
Plan de Igualdad del Personal del Ayunta-
miento de Borriana 2015-2019, desde el 1 
de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre 
de 2021.

El Pleno aprueba adjudicar a la mercantil 
ACCIONA CONSTRUCCIÓN SA, como licita-
dor a cuyo favor ha recaído la propuesta de 
adjudicación por ser el candidato con me-
jor puntuación, el contrato de obras de 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 EDIFI-
CANT, por un importe de 10.235.944,01 
€, más 2.149.548,24€ de IVA al 21%, re-
sultando un total de 12.385.492,25 € (IVA 
incluido); con un plazo máximo de ejecución 
de treinta meses (30), y con sujeción a las 
condiciones del Pliego y demás circunstan-
cias fijadas en la oferta.

También aprueba disponer el gasto de 
12.385.492,25€, con cargo a la parti-
da presupuestaria 01-3223-65000000 

denominada “Centro público IES Jaume I 
EDIFICANT”, con la siguiente distribución 
presupuestaria de anualidades ajustada a 
la resolución de 4 de noviembre de 2020 del 
Conseller de Educación, Cultura y Deporte:

Año  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Importe (IVA incluido)

2020 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 194.069,66 €

2021 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 7.216.363,24 €

2022 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 4.975.059,35 €

2023 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0 €

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 03-12-2020

La Junta de Gobierno Local acuerda proce-
der al archivo del expediente incoado a AL-
TAMIRA SANTANDER REAL ESTATE S.A., en 
calidad de propietario del inmueble situado 
en Cr Sant Andreu, 51, al haberse restable-
cido las debidas condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato público del mismo, a 
tenor del informe emitido en fecha 23 de 
noviembre de 2020 por el Arquitecto Téc-
nico municipal. 

La JGL acuerda desestimar las alegaciones 
formuladas por D F.J.C.P., en cuanto a su so-
licitud de cancelación de la tasa por presta-
ción de servicios urbanísticos (120 euros).

La Junta de Gobierno Local acuerda incoar 
a D A.G.P. y a Dª M.J.R.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 consistentes en la realización de 
construcciones e instalaciones ligeras en 
Parcela 39 Poligono 40- Camí Artana. 

La JGL acuerda estimar las alegaciones for-
muladas por D D.D.J. y Dª V.R.B. incoado por 
obras realizadas sin licencia en camí Santa 
Pau 10 Partida la Jova..

La Junta de Gobierno Local acuerda conce-
der a D C.A.F. la licencia de obras solicitada 

para la legalización de la formación de porc-
hes en cubierta de vivienda en calle Ponent 
7, según proyecto CTAC, salvo derecho de 
propiedad y sin perjuicio de tercero.

La JGL acuerda declarar restaurada la le-
galidad urbanística infringida por D C.A.F. y 
Dª F.S.S. con la realización de las obras de 
construcción de porche delantero y trasero 
en el inmueble sito en la calle Ponent 7 al 
haberse solicitado la licencia municipal, de 
conformidad con el informe del Arquitecto 
municipal.

La Junta de Gobierno Local acuerda conce-
der a Dª C.V.C. la licencia de obras solicita-
da para la acometida de saneamiento en 
la calle poeta Llorente 3, salvo el derecho 
de propiedad y sin perjuicio del de tercero 
y debiendo cumplirse las condiciones par-
ticulares.

La JGL acuerda conceder a D J.D.V. la licencia 
de obras solicitada para la construcción de 
vivienda unifamiliar adosada, garaje y pisci-
na en la calle Viena 21, conforme proyecto 
CTAC y visto el informe técnico emitido por 
el Arquitecto municipal, salvo derecho de 
propiedad y sin perjuicio de tercero y cum-
pliendo las condiciones particulares.

La Junta de Gobierno Local acuerda conce-
der a D H.G.T. la licencia de obras solicitada 
para la instalación de una pérgola de made-
ra en la calle Carabona 27, salvo el derecho 
de propiedad y sin perjuicio del de tercero 
y cumpliendo las condiciones particulares. 

La JGL acuerda conceder a la mercantil Cla-
sol Fruta & Verduras SL la licencia de obras 
solicitada para la adecuación de un local 
para oficinas en el camí d’Onda 42, según 
proyecto presentado, salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio del de tercero y 
cumpliendo las condiciones particulares. 

La Junta de Gobierno Local acuerda conce-
der a la mercantil I-DE REDES ELÉCTRICAS 
INTELIGENTES SAU la licencia de obras 
solicitada para la renovación de instalaci-
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ones de potencia, distribución, protección 
y maniobra eléctrica, en los terrenos de la 
actual subestación transformadora STR 
Burriana, situada en el Camí Artana s/n. 
Se concede salvo el derecho de propiedad 
y sin perjuicio del de tercero, conforme al 
proyecto visado del Colegio Oficial de Inge-
nieros Industriales de Bizkaia y cumpliendo 
las condiciones particulares. 

La JGL se da por enterada de las decla-
raciones responsables para la ejecución 
de las obras 11245/2020, 11409/2020, 
11521/2020, 10669/2020 y 10679/2020.

La Junta de Gobierno Local aprueba aceptar 
la propuesta de la mesa de contratación de 
adjudicación de un contrato de obras para 
la reforma en el edificio del antiguo am-
bulatorio para la relocalización y concen-
tración de los servicios sociales y CAISS, 
cofinanciado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional en el Marco Progra-
ma Operativo de Crecimiento Sostenible 
2014-2020. Se adjudica a la empresa can-
didata con mejor puntuación, URBAMED 
INFRAESTRUCTURAS SL, por un total de 
1.415.077,32 €; con un plazo máximo de 
ejecución de nueve meses y con sujeción a 
las condiciones del Pliego y demás circuns-
tancias fijadas en la oferta.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 10-12-20

La Junta de Gobierno Local acuerda declarar 
al agente de policía D M.G.R. en situación 
de excedencia voluntaria por interés parti-
cular por prestar servicio como interino en 
el Ayuntamiento de València. Asimismo, 
acuerda iniciar los trámites para nombrar 
con carácter interino a un agente de Policía 
Local para su sustitución.

La JGL acuerda incoar a Dª R.F.M. expedi-
ente para la restauración de la legalidad 
urbanística vulnerada por la realización, 
sin previa licencia ni orden de ejecución, 
de diversos actos de edificación o uso del 
suelo, como la construcción de vallados de 
hormigón, la ampliación de una edificación 
existente, la construcción de un porche o 
la construcción de una solera de hormigón 
en el polígono 10, parcela 13 del camí La 
Cossa.

La Junta de Gobierno Local acuerda propo-
ner como medida de restauración de la le-
galidad urbanística vulnerada la demolición 
completa de la vivienda sita en la travesía 
Jaime Chicharro 2, de conformidad con el 
informe emitido por el Arquitecto municipal.

La JGL acuerda estimar el recurso de re-
posición interpuesto por D JF.P.B. contra 
el expediente incoado para la ejecución de 
trabajos de limpieza para restablecer las 
debidas condiciones de seguridad, salubri-
dad y ornato público del inmueble sito en la 
calle Ermita Juan Granell 24, al demostrar 

el recurrente que no es el propietario de 
dicho inmueble.

La Junta de Gobierno Local acuerda autori-
zar la licencia solicitada por D S.P.S. para la 
división en dos de un local en la calle L’Es-
corredor 82.

La JGL acuerda declarar la caducidad de 
la licencia concedida a la mercantil OBE-
RONBUR SL para la construcción de un 
edificio de 27 viviendas, locales y garajes 
en la avenida Pere IV 51, de conformidad 
con el informe del arquitecto municipal por 
incumplimiento de los plazos máximos de 
interrupción y finalización de las obras.

La Junta de Gobierno Local acuerda conce-
der a D E.M.F. la licencia de obras solicitada 
para la legalización de una estructura de 
madera en la calle Juan Canós Safont 2, sal-
vo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
del de tercero.

La JGL acuerda conceder a Dª MA.T.S. la li-
cencia de obras solicitada para la construc-
ción de una vivienda unifamiliar en la calle 
Vinaroz 3, conforme a proyecto CTAC, salvo 
el derecho de propiedad y sin perjuicio del 
de tercero y cumpliendo las condiciones 
particulares.

La Junta de Gobierno Local acuerda de-
clarar restaurada la legalidad urbanística 
infringida por D E.M.F. y Dª MJ.S.L. por la 
realización de las obras de construcción de 
una estructura de madera en altura en el 
inmueble sito en la calle Juan Canós Safont 
2, al haberse solicitado licencia municipal 
para su legalización.

La JGL acuerda conceder a JJ.C.G. una licen-
cia para la realización de una zanja en vía 
pública para la canalización subterránea de 
una línea de alta tensión, “tipo” I-De Redes 
Eléctricas Inteligentes, en la calle Esperan-
za 49, atendiendo a diversas condiciones 
particulares. 

La Junta de Gobierno Local acuerda conce-
der a D D.B.G. la licencia de obras solicitada 
para el vallado en el inmueble sito en el Po-
lígono 8 Parcela 252, salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio del de tercero y 
atendiendo a las condiciones particulares. 

La JGL conceder a D G.N. la licencia de obras 
solicitada para el vallado en el inmueble 
sito en el Polígono 33 Parcelas 163 y 164, 
salvo el derecho de propiedad y sin perjui-
cio del de tercero y atendiendo a las condi-
ciones particulares. 

La Junta de Gobierno Local aprueba con-
ceder a D A.M.B. la licencia de obras soli-
citada para la reforma y ampliación de una 
vivienda unifamiliar entre medianeras en 
las calles José 11 y San Miguel 12, según 
proyecto CTAC, se entiende otorgada salvo 
el derecho de propiedad y sin perjuicio del 
de tercero, cumpliendo las debidas condici-
ons particulares. 

La JGL acuerda se da por enterada de 
las declaraciones responsables para 
la ejecución de las obras 11073/2020, 
11249/2020, 11281/2020, 11412/2020 
y 11437/2020

La Junta de Gobierno Local aprueba, los Plie-
gos de Prescripciones Técnicas y de Cláu-
sulas Administrativas Particulares, para la 
contratación del servicio de elaboración de 
un estudio diagnóstico con participación 
ciudadana para el acondicionamiento y 
mejora del Parque Urbano del Arenal desde 
una perspectiva espacial social y normati-
va, cofinanciado al 50% por el fondo euro-
peo de desarrollo regional en el marco del 
Programa Operativo de Crecimiento Sos-
tenible, 2014-2020, por el presupuesto 
máximo de 19.000 €. Asimismo, acuerda 
modificar el contenido de la clausula 8 del 
Pliego de Prescripciones técnicas, y ratificar 
la aprobación de dicho gasto de 19.000 € 
(IVA incluido) y acordar nueva apertura del 
procedimiento abierto simplificado, con va-
rios criterios de adjudicación y tramitación 
ordinaria, de conformidad con el pliego recti-
ficado. Además, acuerda publicar el anuncio 
de licitación en el perfil de contratante, ratifi-
car el nombramiento como responsable del 
contrato al Ingeniero de Caminos municipal 
y designar a los/as miembros de la mesa de 
contratación que constan en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 17-12-20

La Junta de Gobierno Local acuerda adjudi-
car el contrato de suministro y montaje del 
mobiliario urbano para zonas de juegos en 
las plazas Jardí del Bes, Tomás y Valiente 
Quarts de Calatrava, enmarcado dentro de 
la Estrategia de Desarrollo Urbano Sosteni-
ble Integrada Borriana 2014-2020, cofinan-
ciado con fondos FEDER, mediante proce-
dimiento abierto simplificado, a MOBIPARK 
SL, por un importe de 22.327,04 euros (IVA 
incluido), de conformidad con los pliegos 
reguladores de la contratación y la oferta 
presentada. Asimismo, aprueba autorizar 
y disponer el gasto por el anterior importe. 

La JGL acuerda prorrogar el contrato del 
servicio de mantenimiento e inspección 
periódica de las instalaciones eléctricas en 
los locales de pública concurrencia y cen-
tros de transformación dependientes del 
Ayuntamiento, suscrito con TELECSO SL, 
por un año más, hasta el 31 de enero de 
2022, en las mismas condiciones que el 
contrato suscrito en fecha 25 de enero de 
2018, por el importe anual de 25.416,59 € 
IVA incluido. También se acuerda aprobar 
los correspondientes gastos futuros con 
cargo a la partida de mantenimiento insta-
laciones eléctricas.

La Junta de Gobierno Local acuerda au-
torizar la devolución del aval de 644,32 
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€ depositado como garantía del servicio 
de mantenimiento y conservación de las 
instalaciones semafóricas por la empresa 
KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION 
SAU.

La JGL acuerda incoar procedimiento de 
restauración de la legalidad urbanística a 
la mercantil CÍTRICOS GUSTAVO FERRADA 
Y ASOCIADOS S.L. como promotora de las 
obras y a D G.F.CH y Dª C.L.E., en calidad de 
titulares catastrales, por la realización de 
las obras consistentes en la construcción 
de altillo y la ampliación de oficinas en in-
mueble en avenida Nules 92. Asimismo, 
acuerda paralizar transitoriamente el pre-
sente procedimiento por el tiempo indis-
pensable hasta que se desarrolle la Unidad 
de Ejecución D-1,2,4 y puedan devenir le-
galizables las obras descritas, habiéndose 
solicitado la licencia de obras para su lega-
lización y habida cuenta de que la no parali-
zación del presente procedimiento causaría 
a la mercantil interesada un perjuicio de di-
fícil reparación.

La Junta de Gobierno Local acuerda deses-
timar las alegaciones formuladas por D 
JV.G.G. y por consiguiente, no suspender el 
plazo para presentar recurso o alegaciones 
contra el Acuerdo de incoación de expedi-
ente de restauración de la legalidad urba-
nística aprobado por la JGL.

La JGL acuerda ordenar a la mercantil 
BANKIA HABITAT SLU que proceda a ejecu-
tar diversos trabajos en el inmueble de su 
propiedad sito en calle Sant Marc 25, al ob-
jeto de restablecer las debidas condiciones 
de seguridad, funcionalidad y habitabilidad. 
Así, se ordena el apuntalamiento del forja-
do de cubierta y, en su caso, del resto de 
forjados, y adoptar las medidas que sean 
necesarias para asegurar la estabilidad del 
edificio.

La Junta de Gobierno Local acuerda orde-
nar a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
Av. Camí Onda 33 que procedan a ejecutar 
diversos trabajos en el inmueble al objeto 
de restablecer las debidas condiciones de 
seguridad, funcionalidad y habitabilidad. 

La JGL acuerda ordenar a D FJ.G.E., a Dª 
F.E.M., a Dª F.G.E. y a D V.G.E que ejecuten la 
limpieza inmediata de la parcela y retirada 
de los restos a vertedero en el inmueble de 
la avenida Mediterrània 42 B, para resta-
blecer las debidas condiciones de seguri-
dad, salubridad y ornato público.

La Junta de Gobierno Local acuerda ordenar 
a D A.M.S. que ejecute la limpieza inmedi-
ata de la parcela y retirada de los restos a 
vertedero en el inmueble de la calle Juan 
Sebastián Elcano 8, para restablecer las 
debidas condiciones de seguridad, salubri-
dad y ornato público.

La JGL acuerda emplazar con nueva fecha 
a la mercantil LANDCOMPANY 2020 (AL-

TAMIRA SANTANDER REAL ESTATE SA), 
como propietaria de la parcela sita en calle 
Juan Bautista Rochera Mingarro 14 para 
que se persone en el inmueble a fin de fa-
cilitar acceso a la propiedad, para proceder 
a la ejecución subsidiaria de los trabajos 
consistentes en limpieza de la parcela y 
posterior traslado de restos a vertedero.

La Junta de Gobierno Local acuerda impo-
ner a Dª E.D.F. la tercera multa coercitiva 
por importe de 510 euros, por incumplimi-
ento de la orden de ejecución dictada por la 
Junta de Gobierno Local en fecha 6 de sep-
tiembre de 2018, por la que se ordenaba la 
ejecución de los trabajos necesarios para 
restablecer las debidas condiciones de 
seguridad, salubridad y ornato público de 
la parcela sita en avenida Jaime Chicharro 
63. También se acuerda comunicar a la in-
teresada que, mientras persista el incum-
plimiento se seguirán imponiendo multas.

La JGL acuerda conceder a Dª A.B. la licencia 
de obras solicitada para la reforma del in-
mueble en planta baja sito en calle Valencia 
112, según proyecto visado CTAC,salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio del de 
tercero y cumpliendo las condiciones par-
ticulares estipuladas. 

La Junta de Gobierno Local acuerda conce-
der a D C.D.L. la licencia de obras solicitada 
para la construcción de una vivienda uni-
familiar adosada y una piscina en la calle 
Viena 7, según proyecto visado CTAC, que 
se entiende otorgada salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio del de tercero, y 
atendiendo a las condiciones particulares. 

La JGL acuerda conceder a D JM. S. O. la 
licencia de obras solicitada para el derri-
bo parcial de una vivienda sita en la calle 
Marí 7, según proyecto visado CTAC, salvo 
el derecho de propiedad y sin perjuicio del 
de tercero, y cumpliendo las condiciones 
particulares. 

La Junta de Gobierno Local acuerda con-
ceder a Dª R.J.G y a D D.J.G. la licencia de 
parcelación para dividir la parcela en la calle 
Rosa dels Vents 21 en la parcela 1, con fac-
hada a la calle Magallanes, y la 2, situada 
en la esquina de las calles Rosa dels Vents 
y Magallanes.

La JGL acuerda, visto el informe del arqui-
tecto municipal, declarar la innecesariedad 
de la licencia de parcelación solicitada por 
D JM.P.P. para segregar la parcela sita en 
la calle Ermita Juan Granell 10, siendo que 
una de las partes será cedida al Ayuntami-
ento.

La Junta de Gobierno Local acuerda conce-
der a D P.B.P. la licencia de obras solicitada 
para la impermeabilización de cubierta en 
el inmueble de la cale Barranquet 48, salvo 
el derecho de propiedad y sin perjuicio del 
de tercero, y atendiendo a las condiciones 
particulares. 

La JGL acuerda conceder a Dª AM.L.N. la 
licencia de obras solicitada para la legali-
zación de la caseta de aperos y la balsa de 
riego en la Parcela 45 del polígono 5, salvo 
el derecho de propiedad y sin perjuicio del 
de tercero, y atendiendo a las condiciones 
particulares.

La Junta de Gobierno Local se da por en-
terada del decreto 104/2020 dictado por 
el Juzgado de lo Social núm. 1 de Castellón 
en el procedimiento de Seguridad Social en 
Materia Prestacional 326/2019 que tiene 
por desistido a D. S.K. de su demanda.

La JGL se da por enterada de las declaraci-
ones responsables para la ejecución de las 
obras 10802/2020 y 11770/2020.

La Junta de Gobierno Local acuerda estimar 
la solicitud de la mercantil PAVASAL EM-
PRESA CONSTRUCTORA SA, como adjudi-
cataria del contrato de obras de“Pavimen-
tación de la calle Mariano Benlliure y otros 
caminos municipales” y ampliar el plazo de 
ejecución del contrato hasta el 23 de dici-
embre de 2020 ya que las lluvias produci-
das entre los días 26 y 29 de noviembre de 
2020 han provocado la necesidad de espe-
rar a la aireación del terreno.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 23-12-2020

La Junta de Gobierno Local acuerda auto-
rizar la devolución de aval de 567,81 € de-
positado como garantía del suministro de 
mobiliario urbano para la zona del antiguo 
camping el Arenal de la playa de Borriana, 
por la empresa MOBIPARK S.L.

La JGL acuerda desestimar el escrito de 
reposición presentado por D. A.D.V. en re-
presentación de ASE-PSIKE Sl y, por consi-
guiente ratificar la exclusión adoptada por 
la JGL de la proposición presentada para el 
contrato de asistencia técnica y redacción 
de los planes de igualdad entre hombres y 
mujeres y de inclusión social del municipio 
al no constar la mercantil inscrita en el RO-
LECE, ni justificar su no inscripción. 

La Junta de Gobierno Local acuerda aprobar 
el Anexo I al Plan de Seguridad y Salud en 
el Trabajo para la ejecución de las obras de 
“Reforma de Local para Centro de Atención 
Temprana (CAT) y dependencias de la Poli-
cía Local”, relativo a los trabajos en cubierta, 
elaborado por RAVI OBRAS TRANSPORTES 
Y EXCAVACIONES, SL, empresa contratista 
para la ejecución de dicha obra; de acuer-
do con el informe favorable suscrito por el 
técnico coordinador de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra.

La JGL acuerda inadmitir el recurso de al-
zada interpuesto por CONSTRUCCIONES Y 
REFORMAS CAESCA SL, contra el acuerdo 
de la Mesa de contratación de clasificación 
de las proposiciones presentadas y la for-
mulación de propuesta de adjudicación del 
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contrato de obras de “Reforma en edificio 
del antiguo ambulatorio para la relocaliza-
ción y concentración de los servicios munici-
pales de carácter social y CAISS”, por dirigirse 
contra un acto de trámite no cualificado, que 
no puede ser objeto de impugnación.

La Junta de Gobierno Local acuerda acor-
dar el cierre de la actividad de centro de 
recogida de animales en parcela 75 del po-
lígono 13, cuyo responsable es D I.B.C., por 
carecer de habilitación para su ejercicio, así 
como apercibir al mismo de que, en caso de 
incumplir el cese efectivo de la actividad, se 
ejecutará por este Ayuntamiento de forma 
subsidiaria y forzosa.

La JGL acuerda adoptar la medida de policía 
consistente en la clausura del establecimien-
to sito en ctra. Almassora, s/n (polígono 53, 
parcela 279), en el que está ejerciendo una 
actividad de instalaciones deportivas (pistas 
de pádel), tras haberse constatado su aper-
tura sin disponer de titulo habilitando para 
ello. Asimismo, se ordena a PERIS ESPORTS, 
SL el cese inmediato en el ejercicio de dicha 
actividad y se advierte de que el incumplimi-
ento de lo dispuesto dará lugar al inicio del 
procedimiento de ejecución subsidiaria.

La Junta de Gobierno Local acuerda pro-
ceder al archivo del expediente incoado 
a los herederos de Dª A.B.G. y de D. E.P.C. 
como propietarios del inmueble situado 
en calle ermita Juan Granell 24, al haber-
se restablecido las debidas condiciones de 
seguridad, salubridad y ornato público del 
mismo, a tenor del informe emitido por el 
Arquitecto Técnico municipal. 

La JGL acuerda seguir el procedimiento de 
restauración de la legalidad urbanística por 
la realización de obras sin licencia en Polí-
gono 13 Parcela 170 - Pda. Les Salines 3 a 
D G.I y Dª L.I. por ser los únicos titulares ca-
tastrales, según queda debida constancia 
documental en el expediente. Asimismo, se 
acuerda dar traslado del acuerdo al Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de 
Vila-Real.

La Junta de Gobierno Local acuerda de-
clarar la innecesariedad de la licencia de 
parcelación solicitada por la mercantil CI-
MENTA2 GESTION E INVERSIONES SA, 
para segregar de la parcela sita en la calle 
Mossen Vicent Mussoles 4, y calle Fra Te-
rencio Huguet, con la finalidad de ser una 
parte cedida voluntariamente al Ayuntami-
ento de Burriana para vial público.

La JGL acuerda denegar a CÍTRICOS GUS-
TAVO FERRADA Y ASOCIADOS S.L. la soli-
citud de licencia de obras formulada para la 
legalizar la construcción de altillo y de am-
pliación de oficinas en el inmueble sito en 
la avenida de Nules 92, puesto quedando 
la Unidad de Ejecución D-1,2,4 de la zona 
Industrial del suelo urbano no está desar-
rollada ésto es requisito previo indispensa-

ble para poder legalizar las obras conforme 
a los informes técnicos.

La Junta de Gobierno Local acuerda conce-
der a la mercantil FRESCAMAR ALIMEN-
TACION SL la licencia de obras solicitada 
para la construcción de un cuarto para al-
macenamiento de residuos en una nave de 
tratamiento de pescado en la calle del Zinc 
4 (Parque Empresarial Carabona), según 
proyecto básico y de ejecución presentado, 
salvo el derecho de propiedad y sin perjui-
cio del de tercero, y atendiendo a las condi-
ciones particulares.

La JGL acuerda conceder a D G.V.B. la licen-
cia de obras solicitada para la reparación 
de cubierta y fechada en un inmueble de 
la calle Barranquet 57, esquina con Sant 
Agustí 32, que se entiende otorgada salvo 
el derecho de propiedad y sin perjuicio del 
de tercero, y cumpliendo las condiciones 
particulares. 

La Junta de Gobierno Local se da por en-
terada de las declaraciones responsables 
para la ejecución de las obras 8714/2020, 
11364/2020, 12053/2020, 12064/2020, 
12069/2020, 12209/2020, 12340/2020, 
12341/2020 y 12352/2020.

La JGL se da por enterada del auto núm. 
213/2020 dictado por el Juzgado de lo 
Contencioso-administrativo núm 1. de 
Castellón, que desestima la solicitud de 
medida cautelar formulada por PROMO-
CIONES E INVERSIONES HERNAN, S.L.U., 
para suspender la liquidación de la Cuota 
de Urbanización 00 y el Decreto de Alcaldía 
número 2020-1978, de fecha 10 de julio de 
2020, de autorización a la práctica y puesta 
al cobro de dicha liquidación.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 30-12-2020

La Junta de Gobierno Local acuerda prorro-
gar el contrato de dirección letrada y defen-
sa jurídica del Ayuntamiento, suscrito con 
D JL.B.F. por un período máximo de cinco 
meses, hasta el 17 de junio de 2021, sal-
vo que con carácter previo se adjudicara el 
nuevo contrato. Además, acuerda autorizar 
y disponer el gasto de 7.436,46 €, que cor-
responde a la totalidad del período.

La JGL acuerda modificar los errores mate-
riales en la redacción del acuerdo de 26 de 
noviembre de 2020 que desestimaba alega-
ciones y declaraba infracción urbanística en 
las obras de la avenida Jaime Chicharro 46.

La Junta de Gobierno Local acuerda decla-
rar caducado y archivar el expediente san-
cionador incoado el 16 de enero de 2012 a 
D. B.L y Dª M.S.P. por presunta infracción 
administrativa cometida en la ejecución de 
obras sin previa licencia en la parcela 156 
del polígono 43, vía de servicio de la CV-18.

La Junta de Gobierno Local acuerda proce-
der al archivo del expediente incoado a D 
JM.R.M. como propietario del inmueble situ-

ado en calle Virgen del Carmen 31 al encon-
trarse el mismo en las debidas condiciones 
de seguridad, salubridad y ornato público. 

La JGL acuerda proceder al archivo del ex-
pediente incoado a los herederos de D P.C.F. 
al haberse restablecido, a tenor del informe 
emitido por el Arquitecto Técnico munici-
pal, las debidas condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato público en el inmueble 
situado en el camno del Grao 187.

La Junta de Gobierno Local acuerda recti-
ficar de oficio el error sobre la liquidación 
fiscal provisional advertido en el acuerdo 
adoptado el 3 de diciembre de 2020, por el 
que se concede a D J.D.V. licencia de obras 
para la construcción de una vivienda unifa-
miliar adosada, garaje y piscina en la calle 
Viena 21.

La JGL acuerda aceptar el cambio de titu-
laridad de la licencia de obras concedida 
a Dª E.A.G. en favor de Dª CC.T.A. para la 
construcción de una vivienda unifamiliar 
adosada en la calle de Nicòsia, esquina con 
calle Grau 203. Asimismo, se concede a Dª 
CC.T.A. una prórroga de 6 meses para la fi-
nalización de las obras, que deberán llevar-
se a cabo ajustándose al proyecto visado 
CTAC. Además, se indica que se debe de 
adecuar en 2 meses la puerta de acceso al 
garaje y el vallado de fachada recayente a la 
calle Nicosia a las condiciones de la licencia, 
procediendo a la paralización de las obras 
en el supuesto de incumplimiento 

La Junta de Gobierno Local acuerda conceder 
a D FJ.M.F. y M.P.G. una prórroga hasta el 30 
de enero de 2021 para la finalización de las 
obras de construcción de una vivienda unifa-
miliar aislada con piscina en la calle Gandía 1.

La JGL acuerda conceder a D JJ.C.B. una li-
cencia para la realización de una zanja en 
vía pública para acometida de saneamien-
to del inmueble sito en calle Sant Gaetà 5 
bajo, atendiendo a las debidas condiciones 
particulares.

La Junta de Gobierno Local se da por en-
terada de las declaraciones responsables 
para la ejecución de las obras 12068/2020 
y 12077/2020. 

LA JGL acuerda adjudicar a la mercantil UR-
BAMED INFRAESTRUCTURAS SL el con-
trato 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 Pro-
grama operativo de crecimiento sostenible 
2014-2020, al presentar la propuesta más 
ventajosa, por un importe de 1.415.077,32 
€ (IVA incluido) con un plazo máximo de 
ejecución de nueve meses y con sujeción 
a las condiciones del Pliego y demás cir-
cunstancias fijadas en la oferta. Asimismo, 
se acuerda autorizar y disponer el gasto de 
1.415.077,32 €.
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA
GENER 2021

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
FEBRER 2021

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

HORARIS: BORRIANA·RENFE·ALQUERIES

10.20 .............................................................ALQUERIES·RENFE
12.20 .............................................................ALQUERIES·RENFE
15.20 .............................................................ALQUERIES·RENFE
19.20 .............................................................ALQUERIES·RENFE

HORARIS FINS A LA RATLLA

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

HORARIS ATENCIÓ TINÈNCIA ALCALDIA 

POBLATS MARÍTIMS

· Dilluns. Matí. Ajuntament
· Dimarts. 9 del matí a 13 hores Tinència Alcaldia
·  Dimecres. Visita del regidor als veïns de la zona marítima
  juntament amb el tècnic de Via Pública
· Dijous. Matí. Ajuntament
· Divendres 9 matí a 13 hores Tinència Alcaldia

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

TAXI
TELÈFON TAXI ADAPTAT:

622 12 29 66

INFORMACIÓ MUNICIPAL 
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TELÈFONS

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

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

NAIXEMENTS

Noah Moreno Vicente 

Jorge Blanco Porcar

Jimena Gallén Felguera

Celia Granell Vicente

Leo González Fonfría

Gonzalo Ros Rielo

DEFUNCIONS

MATRIMONIS

Mateus Dos Santos Mendes i Abigail Likos Aranda

Alberto Navarro Cantavella i Sara Vidal Ayet

EMILIA MARQUES MONSONIS ..........................................98

LARISA LOPEZ GUILLEN ......................................................34

FRANCISCO GONZALEZ CANO ..........................................78

VICENTA BOMBOI SIMO .......................................................86

MERCEDES MARTINEZ FERRER .......................................75

JUAN SEGURA TORRES ......................................................... 77

OTILIA CHORDA ESCRIBA ................................................... 80

JOSE FRANCH GIMENO .........................................................84

ADOLFO DE LA TORRE SIERRA .........................................78

ROSARIO VIDAL PLANELLES .............................................83

CARMEN GIL DIAGO ................................................................91

ISABEL JODES ANDRES ........................................................87

VTE. ENRIQUE LLACER CHABRERA ............................... 80

JULIA PUERTA CUBELL .........................................................84

FRANCISCO LOPEZ RODRIGUEZ ......................................92

DOLORES BARRACHINA RIBELLES .................................89

DOLORES ROCA ROSELL .....................................................82

ENRIQUE TRAVER JUAN .......................................................88

JOSE LUIS RUEDA HERRANZ ............................................ 68

ENRIQUE LORENTE VALIENTE ............................................91

CARMEN TOMAS TEROL...................................................... 90
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Un cap d'any des de casa amb les 
campanades en forma de carcasses i 

espectacles de focs artificials
El 31 de desembre a les 24h l'Ajuntament va disparar 12 carcasses blanques des de diversos 
emplaçaments, simultàniament i sincronitzades amb les 12 campanades, i desprès es van 

disparar quatre castells de focs artificials

L'Ajuntament de Borriana, a través de la regidoria de Fa-
lles, va preparar unes campanades especials per al 31 de 
desembre, amb motiu de la celebració 

de la nit de Cap d'Any. De manera que, el 31 
de desembre a les 24h, el consistori, a través 
de l’empresa local de pirotècnia Reyes Mar-
tí, va disparar 12 carcasses blanques des de 
diversos emplaçaments, simultàniament i 
sincronitzades amb les 12 campanades.

A continuació, des de tres emplaçaments 
diferents, concretament des de la plaça de l’Hereu, l'avingu-
da de Londres i la zona del Mercat de la Mar, es van disparar, 
alhora, tres castells de focs artificials perquè foren visibles 
per tota la ciutadania i pugueren ser gaudits des de les cases 

i, així, donar la benvinguda a l'any 2021 de forma segura.

La regidora de Falles, Sara Molina, va explicar que enguany, 
a causa de la situació que estem vivint, des 
de l'Ajuntament es va estimar “una forma 
alternativa i diferent de viure la tradicional 
nit de Cap d’Any i que els borrianencs i les 
borrianenques pugueren rebre l’any nou 
amb esperança, llum i color”.

D’altra banda, la regidora de Falles va afegir 
que la pirotècnia Reyes Martí havia comunicat al consistori que 
hi hauria un quart castell de focs artificials, també simultani als 
altres tres de l'Ajuntament, disparat des del centre de la ciutat i 
“patrocinat per una empresa local”. 

La nit de cap d'any
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