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Borriana viu l'estiu ple Borriana viu l'estiu ple 
d'activitats culturals i musicalsd'activitats culturals i musicals

i, a més, repassem tota l'actualitat del mes de 
juny a la nostra ciutat
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L ’Ajuntament ha elaborat per als 
mesos d’estiu un ampli progra-
ma d’activitats socioeducatives, 

lúdiques, culturals, musicals i espor-
tives, en què han treballat transver-
salment diverses àrees municipals 
per a oferir a les famílies borrianen-
ques i a les persones que ens visiten 
una extensa combinació d’alternati-
ves diverses i possibilitats per a gau-
dir del temps lliure al llarg de tot el 
període estival.

Concerts gratuïts, musicals, teatre, 
màgia, actuacions infantils, mo-
nòlegs, mercats ambulants, rutes 
guiades, cursos de caràcter artístic 
o campus esportius són algunes de 
les activitats plantejades en ‘Borria-
na viu l’estiu’. En totes les activitats 
se segueixen els protocols antiCo-
vid, amb control d’aforaments, ús de 
mascaretes, desinfecció i respecte de 
la distància de seguretat.

L’emblemàtic espai de la Torre de la 
Mar, en el paratge natural de l’Estany 
de la Vila o Clot de la Mare de Déu, es 

La Torre de la Mar,  
l'epicentre de la programació 

estival i cultural

converteix al juliol en l’epicentre de 
l’estiu, i es convertirà en el principal 
escenari festiu amb concerts gratuïts 
cada cap de setmana i amb les tradi-
cionals actuacions de divendres del 
cicle ‘A la fresqueta’, tot un referent 
cultural a la província.

Així ho ha explicat l’alcaldessa de la 
ciutat, Maria Josep Safont, després 
de les reunions de treball, anàlisi i co-
ordinació interdepartamental entre 
les diferents àrees implicades (Fes-
tes, Serveis Socials, Igualtat, Turis-
me, Esports i Cultura) per a analitzar 
la situació de la població per a aquest 
estiu, des d’un prisma sanitari, social 
i de conciliació familiar.

Com ha indicat Maria Josep Safont, 
“la preocupació fonamental mostra-
da pels departaments implicats s’ha 
centrat a assegurar la viabilitat higi-
enicosanitària de les activitats que 
es plantegen, així com a plantejar 
propostes segures a les famílies de 
manera que se’ls oferisca oci i, alhora, 
un respir i alternatives a la conciliació”.

L’Ajuntament proposa nombroses activitats i espectacles 
per a aquest estiu en una combinació d’oci educatiu, 

cultura, música i esport



Així, les diferents regidories han co-
ordinat un inici d’estiu ple d’activitats 
a l’aire lliure, infantils i per a tota la 
família, visites guiades per la natura-
lesa i el patrimoni cultural de la ciutat 
o nombroses actuacions en directe a 
la Torre de la Mar, que es convertirà 
així en el centre neuràlgic de l’activi-
tat cultural d’estiu.

Concerts, musicals, teatre, especta-
cles circenses, actuacions infantils, 
monòlegs, mercats ambulants, rutes 
guiades, cursos de l’àmbit artístic o 
campus esportius són algunes de les 
activitats plantejades. 

ESCOLA D’ESTIU
Enguany, després d’estudiar la situ-
ació actual, es reprèn el servei mu-
nicipal de l’Escola d’Estiu que orga-
nitza els Serveis Socials municipals. 
Una activitat que l’any passat no es 
va poder realitzar per la situació sa-
nitària.

Cal recordar que l’Escola d’Estiu de 
Borriana és un projecte promogut 
per l’Ajuntament des de fa 35 anys 
en què participen anualment prop 
de 400 xiquetes i xiquets del muni-
cipi entre 3 i 16 anys, que ofereix un 
servei de menjador i activitats edu-
catives des de les 9h fins a les 15h 
durant tot el mes de juliol i, també, 
durant el mes d’agost amb el cam-
pament d’estiu.

‘A LA FRESQUETA’
De la mà de la regidoria de Cultura, 
els divendres de juliol tornen carre-
gats d’espectacles en directe, amb 
una nova edició de les nits a la Torre 
de la Mar, que compta amb funcions 
com ara monòlegs, espectacles cir-
censes i música. Aquesta és la setze-
na edició que se celebra el cicle d’es-
tiu ‘A la fresqueta’ en aquest paratge 
del Grau de Borriana, cada divendres 
de juliol a partir de les 23 hores.

Començant el 2 de juliol amb Xavi 
Castillo que omplint d’humor l’espla-
nada amb la seua obra L’actualitat en 
3 pataes. El dia 9 es el torn del circ, 
amb The Troupers de La finestra nou 
circ, mentre que el 16 de juny Toni 
Climent presenta Meugenio i el dia 
23, per la seua banda, Darío Piera 

molts d’aquells grups de Borriana 
tornen a retrobar-se, però ara a l’es-
cenari. Es tracta d’un festival que la 
regidoria de Festes va preparar per 
a Sant Blai, però que, finalment, la 
situació epidemiològica ha despla-
çat en el calendari fins a aquest mes 
de juliol.

Quant a les bandes locals, el 3 de 
juliol és el torn de Taranto i Trébede, 
el 10 de juliol Patxi Ojana, Fauna VIP 
Band, Black London i PUK 2 i el 17 de 
juliol Tatiana Javaloyes, F&F, Andrea 
Alcalà i Ángel Cerezuela.

A finals de juliol, la regidoria de Fes-
tes cedirà el testimoni dels dissab-
tes musicals a la regidoria de Turis-
me, que dinamitzarà la zona del Grau 
amb el concert tribut Contigo aprendí 

eixirà a l’escenari amb el monòleg 
Asombrosamente. A més, enguany 
es tancarà el cicle amb el concert que 
el dia 28 ofereix la Jove Orquestra 
Simfònica de Castelló, en aquesta 
ocasió al Teatre Payà.

‘BORRIANA SONA’ I LUIS MIGUEL
Per una altra part, els dissabtes es-
tan dedicats a la música. De manera 
que un total de 13 grups seran els 
protagonistes de Borriana Sona, el 
primer festival de música que viurà 
l’esplanada de la Torre de la Mar les 
vesprades i nits de juliol, amb entra-
da gratuïta.

L’esplanada de la Torre de la Mar 
s’estrena amb la primera edició del 
Festival ‘Borriana Sona’, organitzat 
per la regidoria de Festes, que ompli-
rà de música el paratge els dissabtes 
3, 10 i 17 de juliol, amb concerts de 
vesprada i a la nit.

Els caps de cartell, reconeguts en 
l’àmbit estatal, Fran Perea, Poncho 
K i Astola & Ratón encapçalen els 
concerts dels dissabtes 3, 10 i 17 de 
juliol, acompanyats per una àmplia 
representació del panorama musical 
borrianenc.

La gènesi de l’esdeveniment la tro-
bem en el ‘Borriana Sona. Festival 
En línia’, que va dinamitzar a través 
de les xarxes socials el confinament 
viscut en 2020 amb un concert digi-
tal el 25 d’abril en què van participar 
grups i músics locals. Aquest 2021, 

continua en la pàgina següent
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al cantant Luis Miguel, també gratuït, 
que ocuparà l’escenari de la Torre de 
la Mar la nit del 24 de juliol.

ACTIVITATS INFANTILS
Els més menuts de casa també poden 
gaudir de tota classe d’activitats cul-
turals, com ara espectacles infantils 
el 10 de juliol i el 7 d’agost a la Serra-
tella i a Santa Bàrbara, o funcions de 
màgia el 17 de juliol i el 21 d’agost en 
l’antic càmping de l’Arenal i a l’Estany 
Colombrí. A més, també s’ha progra-
mat per al públic infantil el musical La 
cambra dels misteris, que tindrà lloc el 
diumenge 1 d’agost en el paratge de 
la Torre de la Mar. 

TURISME I COMERÇ
Per a dinamitzar la zona marítima de 
Borriana en aquesta etapa estival, 
s’organitza, com era habitual els anys 
anteriors a la pandèmia, una nova edi-
ció de la Fira comercial Mediterrània 
Pop Up, en l’antic càmping del 9 a l’11 
de juliol.

Durant les vesprades de juliol i agost, 
a més, la regidoria de Turisme ha or-
ganitzat visites guiades per a tota la 
família, a través de diferents recor-
reguts per diverses essències de la 
ciutat: pel Clot de la Mare de Déu, pel 
Museu Arqueològic Municipal i per 
diferents recorreguts per a conèixer 
millor la Borriana històrica, medieval 
i modernista.

ART PER A TOTES LES EDATS
També des de l’àrea de Cultura, el 
Centre Municipal de les Arts (CMA) 
Rafel Martí de Viciana obri les portes 
aquest estiu a partir del 28 de juny 
amb un nou format estiuenc d’acti-
vitats format per tallers de música, 
dansa i arts plàstiques, adaptades a 
les condicions sanitàries actuals. La 
programació, sota el títol ‘A l’Estiu, 
l’art és viu’, engloba tant l’Escola Ar-
tística d’Estiu com cursos intensius.

Per als més menuts, de 8 a 12 anys, 
del 28 de juny al 2 de juliol es realitza 
la Setmana de la Dansa, una setmana 
intensiva de tallers de dansa contem-
porània, espanyola, clàssica, urbana 
o tradicional, que del 5 al 9 de juliol 
continua també per a adolescents i 
adults.

A més, també del 28 al 2 de juliol, s’ha 
programat la Setmana Musical per 
als xiquets i xiquetes de 8 a 14 anys, 
per als instruments de corda, piano i 
guitarra, i per als de vent i percussió. 
En aquest esdeveniment es realitzen 
tallers de música en moviment, tèc-
niques d’estudi, tallers de respiració o 
de percussió corporal.

D’altra banda, del 5 al 9 de juliol es el 
període per al taller d’iniciació a les 
batukades, per a tots els grups, des 
d’infantil fins a adults i del 28 de juny 
al 2 de juliol, un curs de pintura a l’aire 
lliure per a adults al pati arqueològic 
del CMC la Mercè.

A més, del 5 al 30 de juliol s’organitza 
en el CMA l’Escola Artística d’Estiu, una 
iniciativa de temps lliure per a xiquets i 
xiquetes de 4 a 11 anys, amb l’objectiu 
de crear un apropament lúdic, interdis-
ciplinari i obert a les arts, entenent-les 
com un mitjà d’aprenentatge per al 
desenvolupament personal i col·lectiu. 
No s’exigeixen coneixements artístics 
previs i els participants poden inscriu-
re’s per a tot el període o només per a 
alguna setmana.

Entre el 5 i el 8 de juliol en el CMA 
Martí de Viciana, s'imparteix el curs 
de música Juan Gual Esteve, inaugu-
rat. amb un concert al Racó de l’Abadia 
a càrrec d’Eugènia Moliner, Maria Ber-
nat i Irene Constant a la flauta, Gui-
llem Calpe a l’oboè i Luis Arias al piano.

ACTIVITATS ESPORTIVES
En l’àmbit esportiu, el Servei Munici-
pal d’esports (SME) organitza un es-
tiu amb activitats variades a la platja 
de l’Arenal i en les instal·lacions es-
portives de la ciutat, que s’estendran 
de juny a agost.

D’una banda, cursos d’activitats com 
ara ioga, zumba, pilates, gimnàstica 
terapèutica, aquaeròbic, aquafitness, 
gimnàstica per a gent major, així com 
cursos d’iniciació i perfeccionament, 
i classes de natació per a diferents 
rangs d’edat i nivells.

D’altra banda, del 28 de juny al 9 de 
juliol i del 12 al 30 de juliol, el VIII 
Campus Multiesportiu Saludable, per 
a alumnes de Primària i Secundària. 
En aquest campus, al voltant 150 de 
xiquets i xiquetes poden practicar en 
les instal·lacions esportives munici-
pals, a la platja i en la piscina del Club 
Nàutic, jocs d’iniciació esportiva, na-
tació, jocs recreatius, futbol sala, jocs 
de platja, tir amb arc, activitats d’ori-
entació, bàdminton, surf de vela, ho-
quei, softbol, modern ball, bàsquet, 
caiac-polo, vela, patinatge, eixides 
amb bicicleta i rutes urbanes.

Les activitats es fan en grups reduïts 
de 10 a 12 participants, majoritària-
ment a l’aire lliure i sempre segons 
les mesures de seguretat i de con-
tenció contra la Covid-19. A més, 
també treballen les cures de l’esque-
na i la salut podològica i nutricional.

Programació estival



S is grups amb un centenar de 
xiquets i xiquetes de 3r i 4t de 
Primària del col·legi de la Con-

solació de Borriana van hissar les 
banderes Blaves i les d’EcoPlayas a 
les platges de l’Arenal i del Grau Mal-
va-rosa que les distingeix i reconeix, 
un any més, per la seua qualitat i el 
compromís amb el medi ambient, la 
sostenibilitat, l’accessibilitat, la qua-
litat de les aigües i l’arena i la neteja.

En l’acte van estar presents l’alcaldes-
sa de Borriana, Maria Josep Safont, la 
regidora de Turisme, Sara Molina, el 
regidor de Zona Marítima, Vicent Apa-
risi, i el de Sostenibilitat Mediambien-
tal, Bruno Arnandis, que van mostrar 
la seua satisfacció per renovar la dis-
tinció des del punt de vista ambiental i 
turístic. Es tracta d’un reconeixement a 
l’alta qualitat de l’aigua de les dos plat-
ges que premia, entre altres aspectes, 
“l’esforç, públic i ciutadà, per complir 
amb els criteris exigits de legalitat, ac-
cessibilitat, sanitat, educació ambien-
tal, neteja i seguretat”.

Maria Josep Safont va destacar que 
enguany l’Ajuntament ha realitzat un 
acte participatiu que representa “la 
importància de la implicació i la par-
ticipació social de la població per a 
aconseguir aquests reconeixements” 
i, alhora, posa l’accent en el paper de 
la conscienciació i l’educació mediam-
biental per a “mantindre les platges 
netes i reciclar els residus generats”. 
A més, ha afegit, de la necessitat de 
difondre “les bones pràctiques a totes 
les persones usuàries de les platges, 
i especialment als més joves, amb la 
divulgació de valors com la sostenibi-
litat, el reciclatge i el respecte pel medi 
ambient i la conservació dels recursos 
naturals i la biodiversitat”.

Les banderes blaves són un distintiu 
internacional que reconeix la qualitat 

de l’aigua d’una platja i premia l’esforç, 
públic i ciutadà, per complir amb els cri-
teris exigits de legalitat, accessibilitat, 
sanitat, educació ambiental, neteja i 
seguretat de les platges.

Sobre aquest tema, la regidora de 
Turisme, Sara Molina, va explicar que 
la distinció “és un reconeixement al 
treball continuat realitzat per part de 
la corporació municipal en la millora i 
adequació de les platges, amb especial 
sensibilitat per a dirigir les accions cap 
a l’accessibilitat, sostenibilitat i el ves-
sant mediambiental”.

En aquest sentit, van recordar que 
“l’objectiu de l’Ajuntament és tindre 
uns arenals segurs, nets, accessibles i 
confortables, sostenibles i amb totes 
les mesures de seguretat contra la Co-
vid-19”.

Per part seua, des de la Generalitat 
s’ha reconegut el treball fet a Borriana 
per a cuidar el seu litoral i han mostrat 
el propòsit de continuar treballant de 
manera col·laborativa perquè aquest 
reconegut premi continue enriquint les 
platges del municipi els propers anys.

Les banderes Blaves i les d’EcoPlayas
ja flamegen a les platges

A més, les platges de Borriana han 
sigut distingides amb la bandera Eco-
Playas 2021, que atorga l’Associació 
Tècnica per a la Gestió de Residus i 
Medi Ambient ATEGRUS que reco-
neixen la qualitat de les platges des 
del punt de vista ambiental, turístic i 
de sostenibilitat, amb l’objectiu de di-
fondre els seus esforços, innovacions 
i assoliments. També validen la seua 
política de qualitat mediambiental amb 
criteris objectius en matèria d’equipa-
ment i manteniment i sempre des de 
la perspectiva de l’enginyeria i la sos-
tenibilitat, es valora també el manteni-
ment dels aspectes positius i millores 
efectuades,

La qualitat de les platges no només 
està reconeguda per aquests distin-
tius, també, pròximament, s’hissarà el 
distintiu de qualitat que atorga l’Ins-
titut per a la Qualitat Turística Espa-
nyola (IQTE), que concedeix banderes 
‘Q’ de qualitat turística a les platges 
espanyoles basat en els requisits de la 
norma UNE, que té en compte tant els 
equipaments com la neteja, seguretat, 
salvament o informació.

Alumnat de 3r i 4t de Primària del Col·legi de la Consolació van participar en l’acte 
d’hissada de les banderes a les platges de l’Arenal i del Grau Malva-rosa

PLATGES
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E l conseller d’Educació, Cultura i 
Esport, Vicent Marzà, acompa-
nyat per l’alcaldessa de Borria-

na, Maria Josep Safont, i altres repre-
sentants de la corporació municipal ha 
visitat l’Escola de la Mar de Borriana, 
un dels tres centres de la xarxa d’esco-
les de promoció d’activitats nàutiques 
de la  Generalitat. En la visita van donar 
a conèixer la inversió per la millora de 
l’Escola de la Mar de Borriana que su-
posa més de 755.000 euros entre l’ad-
quisició de materials, embarcacions i la 
millora de les instal·lacions.

Segons va destacar l’alcaldessa durant 
la visita, la trajectòria de l’Escola de la 
Mar de Borriana «bé mereix la inversió 
realitzada i programada no sols perquè 
té vora 6.000 participants anuals, sinó 
per la seua rendibilitat social», ja que 
en són moltes les persones a qui s’en-
senya a navegar per primera vegada en 
aquestes instal·lacions i també a gaudir 
d’un patrimoni com és la mar Mediter-
rània.

En el recorregut per l’Escola van poder 
comprovar de primera mà la utilitat 
dels nous vaixells Feva de vela lleuge-
ra, els nous equipaments per a la pràc-
tica de windsurf, les noves taules de 
paddel surf, les llanxes pneumàtiques i 
motors, veles per a embarcacions o els 
dos nous vaixells tipus drac.

Dins de la inversió en millora d’equi-
paments cal destacar també les grans 
reparacions que s’estan fent en la go-
leta Tirant.

ESCOLA DE LA MAR DE BORRIANA
En l’Escola de la Mar s’imparteixen cur-
sos d’iniciació i perfeccionament, que 
inclouen les modalitats de vela lleuge-
ra, vela creuer, windsurf, piragüisme, 
paddle surf i rem.

Anualment, l’activitat a les Escoles de 
la Mar de la Generalitat s’organitza a 
través de la campanya ‘A la Mar’ i com-
prèn el ‘Programa blau’, amb activitats 
per a l’alumnat en període escolar de 
setembre a juny, i el ‘Programa lliure 
d’estiu’, que s’adreça a la ciutadania a 
partir dels 9 anys de forma individual i 
en grup. A més, en els dos programes 
s’inclouen cursos de cap de setmana 
dissenyats tant per a particulars i fa-
mílies com per a grups.

La Generalitat millora la dotació de 
materials i embarcacions de 

l’Escola de la Mar de Borriana

Les instal·lacions de l’Escola de la Mar 
de Borriana ja compten amb millores 
fetes en el jardí vertical de l’edifici i la 
instal·lació de tendals d’ombra a l’exte-
rior, però la millora de les infraestructu-
res es completarà en breu amb l’execu-
ció d’obres que consistiran a optimitzar 
la ventilació amb noves portes abatibles 
en les aules i sala de jocs; reparar ba-
ranes, passamans, fissures i goteres; 
actualització de les instal·lacions de la 
zona de jocs; renovació d’armaris de 
fusta de les habitacions; nou sistema 
de calefacció, i treballs de pintura.

Aquesta actuació compta amb un pres-
supost de 363.000 euros i el temps es-
timat d’obra és de 4 mesos una vegada 
estiga la licitació adjudicada.

Escola de la Mar 



L 'alcaldessa de Borriana, Maria 
Josep Safont, el regidor de Pesca, 
Vicent Aparisi, i el president de 

la Confraria de Pescadors de Borria-
na, Rafa Mesado, s'han sumat a l'ac-
te convocat a Castelló per la Comis-
sió Interfederativa de Confraries de 
Pescadors de la Comunitat Valenci-
ana, COINCOPESCA, en protesta pel 
Pla de Demersals que està aplicant 
la Unió Europea i que consideren que 
perjudicarà seriosament el futur de 
la pesca de proximitat a la Comunitat 
Valenciana.

En la concentració en el port pesquer 
de Castelló s'han fet sentir les pro-
testes de mariners, patrons i treba-
lladors de les confraries de la provín-
cia i dels alcaldes i alcaldesses dels 
municipis amb port, davant un pla 
que qualifiquen d’“insostenible”, per-
què “arruïnarà al sector, dificultarà la 
viabilitat de les confraries i destruirà 
una gran quantitat de llocs de treball”.

Maria Josep Safont ha defensat la 
pesca artesanal d'arts menors, “molt 
present en el litoral mediterrani de la 
Comunitat Valenciana”, i ha mani-
festat que el Pla de demersals de la 
UE a Borriana pot suposar “la ruïna 
del sector a curt termini, per les pa-
rades forçoses anunciades per a la 

nou pla de gestió viable i aplicable 
que no pose en perill ni el sector, ni 
les confraries, ni un sistema de pesca 
tradicional que s'ha sabut autoregu-
lar al llarg del temps” perquè, segons 
han defensat, “la modalitat de pesca 
d'arrossegament és sostenible i ho 
ha sigut des de fa dècades al litoral 
valencià”.

En l'acte de protesta, el president de 
la Coincopesca, Sergio Albiol, ha sigut 
l'encarregat de llegir el manifest con-
junt en una jornada d'atur en la qual 
participen 600 pescadors d'arrosse-
gament, entre mariners i patrons de 
180 embarcacions d'aquesta moda-
litat de la Comunitat Valenciana. Les 
protestes s'han visibilitzat també en 
els ports pesquers de Cullera i la Vila 
Joiosa.

Borriana se suma a la protesta del sector 
pesquer pel Pla de Demersals 

de la Unió Europea

flota d'arrossegament 
que deixaran les llotges 
desabastides de peix 
durant molts dies i, per 
tant, de subhastes i de 
compradors”.

Per a l'alcaldessa, les 
modalitats de pesca 
artesanal a Borriana, 
tresmall i palangre, 
“són els principals inte-
ressats en la sostenibilitat i són res-
pectuoses amb el medi marí sense 
causar-li cap perjudici, ja que ells són 
els primers interessats en la seua 
conservació amb un impacte nul so-
bre les prades fanerògames”.

A més, ha assegurat que el pla euro-
peu suposaria “la puntilla per a aca-
bar amb la pesca d'arrossegament 
en la localitat, una modalitat que ja 
ha patit el seu calvari, ja que ha pas-
sat d'una flota de 35 vaixells a 7 en 
l'actualitat”. Vicent Aparisi ha afegit 
que els perjudicis socioeconòmics 
del pla europeu suposaran “la ruïna i 
desaparició de la flota d'arts menors 
de Borriana, de la qual depenen di-
rectament prop de 30 famílies”.

Tant el sector pesquer de Borriana 
com el consistori han reclamat “un 

PESCA
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Aquest segon paquet d’ajudes compta, inicialment, amb 500.000 euros per a les 
empreses i autònoms locals que no van poder optar a la primera convocatòria

L’Ajuntament ha rebut un total de 
280 sol·licituds de persones autò-
nomes i microempreses del muni-

cipi per a accedir a les ajudes econòmi-
ques directes Parèntesi II, destinades 
a activitats econòmiques comercials, 
com ara perruqueries, arts gràfiques, 
tintoreries, forns, joieries, sabateries, 
llibreries o restaurants, entre d’altres, 
afectades per les restriccions provo-
cades per la pandèmia de la Covid-19 
que no van poder optar a la primera 
fase perquè no figuraven en el CNAE 
proposat per la Generalitat.

Així ho ha explicat l’alcaldessa de Bor-
riana, Maria Josep Safont, després de 
finalitzar dilluns passat el termini per 
a optar a les ajudes després d’un mes 
des de la publicació de la convocatòria, 
i ha mostrat la seua satisfacció perquè 
“l’esforç municipal, tant de l’equip de 
govern com del personal, ha donat els 
seus fruits en gestió i efectivitat i, per 
segona vegada, Borriana és el primer 
municipi a regular, convocar, resoldre i 
abonar les ajudes Parèntesi II”:

També ha manifestat que aquestes 
ajudes suposen una injecció addicio-
nal de 500.000 euros per als sectors i 
negocis del municipi més afectats per 
la situació sanitària que no van poder 
optar a la primera fase.

A més, les 280 sol·licituds presenta-
des es resolen per tandes i s’abonen 
per decret, segons es van revisant i si 
compleixen els requisits, sense esperar 
a resoldre-les totes juntes, tal com ja 
es va fer en l’anterior convocatòria.

Les sol·licituds d’ajudes Parèntesi II, 
es van començar a abonar l’11 de juny  
passat i, en aquests moments, ja hi ha 
concedides tres tandes amb un total 
de 126.000 euros per a 51 beneficiaris 
d’empreses que tenen contractats 120 

280 sol·licituds d'autònoms i 
microempreses locals per a les ajudes 

Parèntesi II

treballadors. Maria Josep Safont ha 
precisat que l’aportació municipal per 
a les ajudes “podrà ser incrementada 
amb la finalitat d’atendre totes les sol-
licituds que es presenten i reunisquen 
els requisits exigibles”.

Per part seua, la regidora d’Hisenda, 
Cristina Rius, ha recordat que l’equip 
de govern municipal, ha destinat els 
romanents de la primera convocatò-
ria de les ajudes Parèntesis a aquesta 
nova edició, amb un import global de 
500.000 euros, dels quals un 15% és 
aportat per l’Ajuntament, un 62,5% és 
aportat per la Generalitat Valenciana i 
un 22,5% per la Diputació Provincial.

Després de la resolució total d’aquestes 
ajudes, si resultara un excedent de re-
cursos sense utilitzar “es podrà dedicar 
a complementar proporcionalment les 
ajudes resoltes o dedicar-les a altres 
activitats també afectades per la pan-
dèmia i que no hagen sigut contem-
plades específicament en els sectors 
definits en les bases”, ha precisat Rius.

Segons ha assenyalat la regidora d’Hi-
senda en aquesta nova convocatòria, 
el consistori ha ampliat les activitats 
econòmiques que poden sol·licitar les 

ajudes amb els nous CNAE proposats 
per la Generalitat Valenciana i seguint 
l’estudi realitzat pel Pla d’Acció Territo-
rial del Comerç (PATECO) dels comer-
ços més afectats per la Covid-19.

Prèviament, l’Ajuntament va acordar 
amb la Federació de Comerç de Borri-
ana ampliar les ajudes a sectors eco-
nòmics que tot i estar fora dels dos llis-
tats anteriors, per les característiques 
de la nostra ciutat, puguen percebre 
ajudes per a cobrir a totes les activitats 
econòmiques de la ciutat que s’han vist 
afectades.

Així mateix, l’alcaldessa ha destacat 
que de la primera convocatòria de les 
ajudes Parèntesi a Borriana ha resultat 
un balanç d’un total de 217 sol·licituds 
presentades pels autònoms i microe-
mpreses de Borriana. Una fase que es 
va tancar amb l’abonament d’un total 
490.000 euros per a 193 beneficiaris 
que compten amb 580 treballadors 
autònoms i per compte d’altri. Les 24 
sol·licituds restants van ser denegades 
principalment per exercir activitats no 
incloses en les bases. Es van pagar des 
del 5 de març fins a maig.

comerç



L'Ajuntament concedeix fins a 100 euros 
als veïns per a gastar en el comerç 

i l’hostaleria local

El consistori injecta 200.000 euros en els establiments de la ciutat a través  
de la campanya ‘Bono comerç 2021’

Posa en circulació bons descompte de 20, 50, 100 i 200 euros per al consumidor,  
que es podran canviar i gastar en comerços de proximitat i en l’hostaleria 

L 'Ajuntamen emet bons descomptes, fins a 200 euros, 
per a gastar en el comerç i l’hostaleria local, a través 
del programa de promoció i dinamització econòmica 

‘Bono - Comerç 2021’, que es realitza de l’1 al 31 de juliol, 
amb la finalitat d’incentivar el consum de la ciutadania i així 
donar suport al teixit empresarial local, segons ha avançat 
l’alcaldessa, Maria Josep Safont.

Amb aquest objectiu, el consistori ha publicat les bases que 
regulen la campanya de bons descompte i a la qual ja es po-
den adherir els comerços i els establiments d’hostaleria o 
de serveis del municipi. L’Ajuntament posarà en circulació 
bons de 20, 50, 100 i 200 euros, subvencionats al 50% per 
als veïns i veïnes de Borriana que es podran canviar i gastar 
en comerços de proximitat i hostaleria adherits.

Les persones de Borriana que vulguen participar en la cam-
panya pagaran el 50 per cent del seu valor nominatiu, en 
el moment de comprar els bons, i l’altre 50 per cent serà 
l’import de subvenció directa municipal. El límit màxim de 
subvenció per persona serà de 100 euros, és a dir, podrà 
comprar fins a 200 euros en bons.

L’alcaldessa ha explicat que el govern municipal inverteix en 
aquesta iniciativa un total de 200.000 euros amb la finalitat 
de “donar suport al comerç, a l’hostaleria i al sector serveis 
davant la crisi derivada de la pandèmia”. Una campanya més 
del consistori que, aquesta vegada, arriba als empresaris 
autònoms de la ciutat en forma de bons descompte que 
les persones majors de 18 anys empadronades a Borriana 
podran usar per a comprar productes o serveis en els esta-
bliments locals.

Aquest programa ha estat impulsat pel govern municipal i 
serà gestionat per la Confederació d’Empresaris del Comerç, 
Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana (Confeco-
merç-CV), en qualitat d’entitat col·laboradora. La sol·licitud i 
l’obtenció dels bons es realitzarà a través d’una plataforma 
digital, no obstant això, per a les persones que tinguen di-
ficultats, la Federació de Comerç de Borriana proporcionarà 
suport amb personal per a facilitar-ne la consecució.

El programa consisteix en l’emissió de bons que permeten 
la compra en xicotets comerços, com ara botigues de roba, 
llibreries, ferreteries, merceries i un llarg etcètera i el consum 

en locals d’hostaleria, amb un descompte del 50 per cent 
que assumeix el consistori a través de l’emissió de bons per 
valor de 20, 50, 100 i 200 euros.

ADHESIÓ PRÈVIA
La participació dels comerços i establiments requereix l’ad-
hesió prèvia a la campanya i poden participar de manera 
gratuïta tots els comerços, establiments d’hostaleria i de 
serveis amb un local permanent obert al públic a Borriana, 
amb un màxim de 10 treballadors d’alta, excepte les acti-
vitats referents a alimentació, quioscos, gestories, asses-
sories, agències d’assegurances, despatxos d’advocats i 
notaries, farmàcies, estancs, gasolineres i cases d’apostes.

La regidora de Comerç, Sara Molina, ha explicat que es tracta 
d’una mesura més de les que s’han impulsat pel govern mu-
nicipal per a pal·liar els efectes de la pandèmia en el comerç 
i en l’economia local i, per això, inclou el sector de l’hosta-
leria, així com altres negocis dels sectors vinculats a l’oci i 
els serveis, com el de perruqueria i tractaments de bellesa, 
el d’agències de viatges, i una llarga llista.

L’edil d’Hisenda, Cristina Rius, ha explicat que des de l’inici 
de la pandèmia el govern municipal ha dissenyat un pla local 
amb diferents mesures. “Fins ara, hem destinat més de 4 
milions d’euros a accions per a combatre les conseqüències 
i per a fer fort el teixit econòmic de la ciutat, fruit de l’in-
cessant treball realitzat des de les diferents regidories i pel 
personal del consistori”.

En paral·lel, l’equip de govern ha posat en marxa tres línies 
més d’ajudes destinades a les empreses, comerços i autò-
noms locals perquè puguen fer front a la crisi de la Covid-19. 
En concret, a més del ‘bono comerç’, el Pla Parèntesi I i el Pla 
Parèntesi II.

A més de beneficis fiscals directes, com l’eliminació de la 
taxa d’ocupació de via pública i unes altres com ara ajudes 
socials, programes d’ocupació, campanyes de dinamització 
del comerç, formació empresarial, sortejos i premis per al 
foment del comerç local, la desinfecció d’espais públics, im-
puls de bons comercials, repartiment d’EPI, bonificacions en 
taxes, fins i tot l’assumpció de l’increment del cost de la taxa 
de residus, i en l’execució d’inversions que permeten renovar 
i millorar espais i serveis públics.

comerç
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L’IES Jaume I premiat en el concurs de 
Reciplasa ‘Què fem amb el fem?’

L’alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, va lliurar el premi al grup de teatre 
 que va obtindre el premi en la categoria d’Educació Secundària

E l projecte El fem, el desfem! del 
grup de teatre de l’IES Jaume I 
de Borriana ha guanyat un dels 

quatre premis del concurs «Què fem 
amb el fem?», organitzat per la Càte-
dra UJI-Reciplasa de Gestió de Residus 
Sòlids Urbans en col·laboració amb el 
Seminari d’Educació Ambiental de 
Castelló. Premi que reconeix els mi-
llors projectes de centres educatius 
de la província en l’educació i consci-
enciació sobre la correcta gestió dels 
residus urbans des d’Educació Infantil 
fins a Educació Especial passant per 
Primària i Secundària.

L’alcaldessa de Borriana, Maria Josep 
Safont, va ser l’encarregada de lliurar 
el premi al grup de l’IES Jaume I en 
un acte que va tindre lloc a l’UJI, i en 
el qual els va felicitar per “la qualitat, 
creativitat i originalitat” del projecte i 

també per la seua “implicació a millo-
rar la gestió responsable dels residus 
urbans” i la “dedicació i il·lusió” depo-
sitada en el projecte.

La cerimònia de lliurament va comp-
tar també amb la participació del 
vicerector d’Investigació i Transfe-
rència, Jesús Lancis, el catedràtic i di-
rector de la Càtedra, Félix Hernández, 
el president de Reciplasa, Ignasi Gar-
cía, el regidor d’Educació de l’Ajunta-
ment de Castelló, Francesc Mezquita, 
i el director tècnic de Reciplasa, Fer-
nando Albarrán.

El treball de l’IES Jaume I, El fem, el 
desfem!, guardonat en la categoria 
d’Educació Secundària, ha estat co-
ordinat per la professora Mar Garí i 
mostra, a través d’un vídeo elaborat 
i protagonitzat pel grup, com utilitzar 
els contenidors marrons, per a sa-

ber com reciclar els residus orgànics. 
El premi ha consistit en un diploma 
commemoratiu i un lot de material 
escolar per a l’alumnat.

Els altres guardonats han sigut el pro-
jecte Reciclem per a jugar, del Centre 
d’Educació Especial Penyeta Roja de 
Castelló en la categoria d’Educació 
Especial, i el projecte Estem a temps, 
del CEIP Bisbe Climent de Castelló en 
la secció d’Educació Infantil. També 
ha sigut premiat el projecte Les No-
tícies de 5è, del CEIP Pintor Castell 
de Castelló en la categoria d’Educació 
Primària,

A més, el jurat va decidir atorgar 
una menció especial al millor exem-
ple pràctic d’ús de residus urbans en 
horts escolars al projecte Transfor-
men el fem, de l’IES Serra d’Irta d’Al-
calà de Xivert.

El concurs, organitzat per la Càtedra 
Reciplasa amb la col·laboració del Se-
minari d’Educació Ambiental, té com a 
principal objectiu fomentar una major 
conscienciació sobre la gestió respon-
sable dels residus urbans en els cen-
tres d’ensenyament.

Està dirigit a tots els nivells educatius: 
Infantil, Primària, Secundària i Educa-
ció Especial, i l’alumnat pot participar 
amb maquetes, vídeos o relats, per-
què desenvolupe la creativitat i l’ex-
pressió de coneixements científics, 
matemàtics i tecnològics a través de 
diferents llenguatges artístics.

reciplasa



Com a solució a la proposta del col·lectiu faller per a la celebració de les Falles 2021  
del 8 al 12 d'octubre

La possibilitat serà plantejada en el Consell Escolar Municipal previst a mitjan juliol

L'Ajuntament sondeja l'opinió dels centres escolars del 
municipi per a conèixer el seu parer, quant a la proposta 
formulada pel col·lectiu faller, perquè el dia 11 d'octubre 

siga no lectiu a la ciutat de manera extraordinària per la cele-
bració de les Falles 2021 del 8 al 12 d'octubre.

Segons ha avançat el regidor d'Educació, J. Ramon Mon-
ferrer, s'ha enviat un correu a tots els centres educatius en 
què a més de desitjar-los “un bon final de curs a pesar del 
treball que suposa tancar un curs i posar-ne en marxa un 
altre”, els ha plantejat la possibilitat d'incloure per al pròxim 
curs 2021-2022 com a dia no lectiu l'11 d'octubre, com a 
suggeriment de la Junta Local Fallera de Borriana, qüestió 
que suposaria sol·licitar a la Conselleria d'Educació aquesta 
alternativa a canvi de convertir en lectiu el dilluns de Sant 
Vicent, últim dia de les vacances de Pasqua.

Davant d’aquesta perspectiva, Monferrer, com a responsa-
ble d'Educació, ha indicat que li agradaria conèixer “l’opinió 
de la comunitat educativa de tots els centres educatius de 
Borriana”, és a dir dels equips directius, claustres, consells 
escolars, AMPA i alumnat, per a poder-la traslladar al Consell 
Escolar Municipal i, així, “actuar en conseqüència”.

Aquesta alternativa, ha explicat el regidor d'Educació serà 
plantejada en la pròxima convocatòria del Consell Escolar 
Municipal, prevista a mitjan juliol, en la qual s'ha de deci-
dir i aprovar els tres dies no lectius de caràcter local que 
conformen el calendari escolar de tots els centres educa-
tius situats en el municipi durant el pròxim curs acadèmic 
2021-2022. Sobre aquest tema, ha aclarit, les dates no 
lectives de lliure disposició municipal a Borriana fins avui 
són habitualment els tres dies previs a les Falles de Sant 
Josep, al març.

ACTES FALLERS EN ELS CENTRES ESCOLARS
Paral·lelament, Monferrer ha traslladat als centres la pe-
tició de la regidora de Falles i presidenta de la Junta Local 
Fallera, Sara Molina, en relació a la possibilitat de realitzar 
actes fallers en els centres educatius de Borriana el dia 
8 d'octubre amb la presència de les Reines Falleres i les 
seues corts, si la situació pandèmica ho permet i si els 
mateixos centres ho consideren oportú. En aquest cas, 
ha manifestat Monferrer, “podríem coordinar els actes i 
les visites amb la JLF, si bé és una decisió que caldrà con-
firmar al setembre entre tots”.

L'Ajuntament recull l'opinió de la comunitat 
educativa davant la possibilitat de 

sol·licitar l'11 d'octubre com a no lectiu per 
les Falles 2021 

educació
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Tres premis de 500 euros 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, han partici-

pat en l’acte de lliurament dels premis 
a ‘la Millor Trajectòria Educativa de la 
Fundació Cañada Blanch’ i de les ‘be-
ques Cañada Blanch’ que anualment 
atorga la Fundació Cañada Blanch a 9 
estudiants de Borriana, com a mostra 
de la preocupació per la cultura i l’edu-
cació del seu fundador, el borrianenc 
Vicent Cañada Blanch, el seu compro-
mís amb la ciutat i la implicació i el su-
port al progrés intel·lectual i acadèmic.

El president de la Fundació Cañada 
Blanch, Juan Viña Ribes, i el patró, An-
tonio Lleó García, han lliurat els tres 
premis a la millor trajectòria acadèmi-
ca d’enguany a Lucía Lin Fuentes Mo-
linos de l’IES Jaume I, a Inés Tena de la 
Fuente del col·legi Salesians i a Natalia 
Blanco Colomer de l’IES Llombai, dotat 
amb 500 euros cadascun, amb la fina-
litat de contribuir al finançament dels 
seus estudis universitaris.

En el mateix acte, s’ha fet entrega tam-
bé de les sis beques Cañada Blanch a 

estudiants del municipi a proposta dels 
centres educatius de Batxillerat de la 
ciutat, tot tenint en compte els expedi-
ents acadèmics, i que en aquesta edi-
ció han sigut per a Pablo Usó Benages i 
Anna Pedroche Gumbau de l’IES Jaume 
I, Patricia Oliver Granell i Axel Valton 
Juan del col·legi Salesians, i per a Reyes 
Pérez Fortea i Lourdes Grau Martínez 
de l’IES Llombai.

Igual com l’any passat, en aquesta edi-
ció i per les circumstàncies especials, 
la Fundació Vicent Cañada Blanch ha 
substituït les sis beques que atorga 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 da-
vant la situació actual derivada de la cri-
si sanitària provocada per la pandèmia.

L’alcaldessa, Maria Josep Safont, ha 
volgut agrair a la Fundació “la implica-
ció 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 que, segons el seu parer, 
es reflecteix un any més, a pesar de les 
circumstàncies, en la decisió de “con-
tinuar donant suport al creixement in-
tel·lectual i educatiu de la joventut de la 
ciutat de manera efectiva amb aques-
ta col·laboració directa en l’educació, la 
cultura i la formació de la joventut”.

També ha destacat el paper “decisiu” 
dels centres educatius, del professorat 
i de les famílies en la formació i en les 

La Fundació Cañada Blanch atorga els 
premis a l’excel·lència acadèmica i les 

beques 2021 a 9 estudiants

cañada blanch



fites assolides, tant acadèmiques com 
vitals, de l’estudiantat i la seua contri-
bució “fonamental” en la consecució 
d’aquest reconeixement acadèmic.

Per part seua, el president de la Fun-
dació, Juan Viña, ha lamentat que 
enguany tampoc es puga realitzar 
el curs al Regne Unit, ni gaudir de la 
programació especial que la Fundació 
Cañada Blanch ha preparat tradicio-
nalment per a aquest projecte de for-
mació lingüística que els porta, entre 
altres experiències, a conèixer l’Insti-
tut Vicent Cañada Blanch de Londres 
i a realitzar una visita a l’ambaixada 
d’Espanya i a ser rebuts personalment 
per l’ambaixador.

No obstant això, ha precisat, “continu-
arem recolzant la trajectòria acadèmi-
ca dels joves i de les joves de Borriana, 
i premiant estudiants que vulguen mi-
llorar el seu nivell educatiu de cara al 
futur”. Al mateix temps, ha mostrat la 
intenció de la Fundació de “continuar 
mantenint una estreta relació i col·la-
boració amb la ciutat natal del senyor 
Vicent Cañada Blanch”.

En la seua intervenció, l’alcaldessa de 
Borriana, Maria Josep Safont, ha re-
cordat que Vicent Cañada Blanch va 
ser reconegut com el primer impor-
tador de taronges espanyol al Regne 
Unit. Però, a més d’aquesta activitat 
comercial, “també va realitzar una 
important labor social per a ajudar 
moltes persones, especialment en 
referència a problemes en l’àmbit de 
l’educació a l’estranger dels fills i les 
filles d’immigrants espanyols a Angla-
terra que van haver de fugir d’Espa-
nya com a exiliats de la Guerra Civil”. 
Per això, ha afegit, “avui agraïm molt 
que la Fundació que porta el seu nom 
continue contribuint i col·laborant amb 
l’educació, la cultura i la formació de la 
joventut de Borriana”.

Per motiu d’aforament i a fi de com-
plir els protocols sanitaris, l’acte de 
lliurament ha sigut més reduït i íntim 
que altres anys i, com és habitual, en 
aquest lliurament de les Beques i Pre-
mis de la Fundació s’ha comptat amb 
una intervenció d’alguna persona del 
municipi destacada per la seua trajec-
tòria acadèmica i professional.

Enguany, les germanes borrianenques 
Maria del Mar i Juana Maria Delgado 
Saborit, prestigioses professionals en 
les àrees de l’enginyera i la ciència res-
pectivament, han sigut les encarrega-
des, però han disculpat la seua absència 

en no poder estar presents a l’acte per 
estar treballant i residint al Regne Unit. 
No obstant això, han fet arribar un vídeo 
de felicitació per a l’alumnat premiat i 
una breu xarrada il·lustrativa amb con-
sells i reflexions per a l’alumnat premiat.

cañada blanch
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La  ciutadania opina sobre el disseny del 
Parc de l’Arenal

L ’Ajuntament va obrir a la partici-
pació ciutadana l’estudi diagnòs-
tic sobre la millora i condiciona-

ment del Parc Urbà de l’Arenal, segons 
ha explicat l’alcaldessa de Borriana, 
Maria Josep Safont, que ha indicat que 
els canals de participació ja estan dis-
ponibles perquè els veïns i les veïnes 
aporten el seu punt de vista i les seues 
consideracions.

L’alcaldessa ha animat la ciutadania 
de Borriana a contribuir amb les seues 
apreciacions i estimacions a l’elabora-
ció de l’estudi, perquè es tracta d’una 
iniciativa “transcendent per al muni-
cipi”, ja que servirà de base perquè el 
projecte oferisca “una reordenació i un 
redisseny urbà que prioritze els usos 
socials i ambientals d’aquest espai es-
tratègic de la ciutat”.

La iniciativa, cofinançada pel Fons Eu-
ropeu de Desenvolupament Regional 
(Feder), planteja propostes d’interven-
ció social i urbanística i ha sigut encar-
regada per l’Ajuntament al Fabricante 
de Espheras Coop V per a planificar les 
millores que vol impulsar en el marc de 
l’Estratègia de Desenvolupament Urbà 
Sostenible de Borriana (Edusi).

El pla de Participació es va iniciar el 4 
de juny, amb l’obertura al públic de la 
participació online accessible des de la 
web de l’Ajuntament: www.burriana.
es “Participació Parc Arenal”, i a través 
d’altres canals online i presencials que 
estaran oberts fins al 30 de juliol.

Tallers participatius
Durant aquest període es realitzen 
també diverses activitats per a incen-
tivar la divulgació i la participació ciu-
tadana. Sota el títol ‘L’Arenal al carrer’ 
s’han organitzat tres tallers en què 

El consistori va obrir el procés participatiu fins al 30 de juliol que inclou canals online  
i tallers formatius

La iniciativa de l’estudi està cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament  
Regional (Feder)

s’informarà a la ciutadania dels objec-
tius del futur Parc de l’Arenal, i en els 
quals s’analitzaran des de 4 perspecti-
ves: la mediambiental, la de mobilitat, 
la dels usos i activitats, i la urbanística i 
normativa, i s’animarà a través de l’en-
questa a fer un diagnòstic i propostes 
de forma participativa per part de la 
ciutadania.

A més, amb el títol ‘L’Arenal a casa’ es 
realitzarà un taller online, en què s’ex-
plicarà la manera de participar de for-
ma digital. Aquest taller es retransme-
trà per la televisió local, per a fomentar 
la participació des de casa.

Els tallers van dirigits a la ciutadania 
en general, i es busca la participació de 
persones usuàries i veïnes del nucli de 
Borriana, del Port i del Grau, amb per-
fils familiars, joves, xiquets, persones 
majors; però també d’associacions 
culturals, socials i econòmiques, i de 
col·lectius de representants de perso-
nes amb diversitat funcional, per a afa-
vorir l’accessibilitat, col·lectius sensibi-
litzats amb l’aplicació de la perspectiva 
de gènere en l’espai públic, col·lectius 
del comerç o ecologistes-ambienta-
listes. Es demanaran idees, propostes 
i aportacions sobre tres propostes: 

parc arenal



L’Arenal, un espai per a gaudir de la na-
tura, L’Arenal, un espai viu i de trobada, 
i L’Arenal, un espai per a recórrer.

Dates
El primer taller es va realitza l’11 de juny 
al parc Quarts de Calatrava, dirigit a un 
públic familiar, amb la participació de 
xiquets, joves i famílies. El 15 de juny, 
el segon taller en el mercat del dimarts 
dirigit a un públic de persones usuàries 
del mercat, del comerç local, i perso-
nes majors. El diumenge 27 de juny, el 
tercer taller al parc de l’antic càmping 
dirigit a un públic molt ampli de perso-
nes: usuàries de la zona, del mercat de 
diumenge i veïnat del Port i del Grau. Els 
tres tallers van estar oberts a la partici-
pació d’associacions i col·lectius.

Per a sintetitzar les propostes de mi-
llora ciutadana i les valoracions sobre 
les propostes es comptarà amb els 
tècnics i funcionaris municipals, així 
com amb els representants de les 
regidories implicades. Els resultats 
d’aquest projecte es presentaran pú-
blicament a la ciutadania, com a retorn 
del procés de participació.

Valoració de les propostes
La proposta d’ordenació i disseny més 
valorada per la ciutadania, després de 
passar per les aportacions i ajustos 
dels tècnics municipals i dels grups 
d’interès locals, “serà plasmada per 
part de l’equip multidisciplinari en un 
projecte d’ordenació i d’intervenció en 
l’Avantprojecte, per al seu posterior 
desenvolupament en un Projecte Bàsic 
i d’Execució, amb la finalitat de realitzar 
les obres”.

Amb aquesta iniciativa ha matisat 
l’alcaldessa, el consistori pretén “de-
finir i dissenyar de forma participati-
va les intervencions necessàries que 
es puguen dur a terme a curt termini, 
compatibles amb el planejament vi-
gent”, però també, “definir l’estratègia 
d’ordenació a mitjà i llarg termini per a 
iniciar les modificacions del PGOU que 
doten tot l’espai d’un ús públic en la 
immensa majoria, i permet en menor 
mesura usos terciaris especialment 
destinats a hostaleria i entreteniment 
d’una forma similar a la que existeix 
actualment”, ha puntualitzat.

Els canals online de participació són:

https://parcarenal.particip.es Web de continguts vinculada a la web de l’Ajuntament 
mitjançant un botó amb la imatge de Participació del Parc de l’Arenal

www.burriana.es Enquesta online de participació

parcarenal@particip.es adreça mail de contacte i bústia de suggeriments 

parc arenal
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L a pandemia de la Covid-19 o co-
ronavirus está causando enor-
mes costes humanos y econó-

micos tanto en España como a nivel 
mundial. Disponer de una o varias 
vacunas eficaces y seguras para su 
utilización entre la población es fun-
damental para reducir el impacto de 
la pandemia y restablecer el normal 
funcionamiento de nuestra sociedad.

El principal objetivo de la vacunación 
es prevenir la enfermedad y dismi-
nuir su gravedad y mortalidad. Por 
ello, vacunarse reduce el riesgo de in-
fección para la propia persona y para 
las personas que la rodean, mejoran-
do la salud individual y la de toda la 
comunidad. De esta forma, también 
disminuyen las posibilidades de que 
el sistema sanitario se colapse.

Las vacunas desarrolladas hasta el 
momento, según remiten las autori-
dades sanitarias, gozan de las mis-
mas garantías de calidad, eficacia y 
seguridad que cualquier otra vacuna. 
Todos las vacunas contra el corona-
virus, aunque parten de diferentes 
tecnologías (o funcionamiento), tie-
nen la misma finalidad: preparar a 

Cruz Roja apoya la vacunación en Burriana 
con más de 10 personas voluntarias diarias

nuestro sistema inmunológico para 
que pueda reconocer y defenderse 
del coronavirus.

La sociedad en su conjunto está ha-
ciendo un esfuerzo sin precedentes 

para prevenir y evitar el impacto de 
la Covid-19. La vacunación contra 
el coronavirus se plantea como el 
siguiente paso que tenemos que 
dar, ya que las autoridades sanita-
rias y científicas coinciden en que 
la administración de la vacuna en-
tre el mayor número de personas 
posible contribuirá a frenar esta 
pandemia.

Por ello, y en el marco de su Plan 
Cruz Roja #Responde, Cruz Roja 
esta apoyando en la campaña de 
vacunación de Burriana, informan-
do y ayudando a las personas que lo 
necesitan para acceder a la vacuna-
ción (acompañando, ayudando para 
desplazarse, etc.) además de estar 
presentes en los centros habilitados 
para garantizar las medidas de se-
guridad y acompañar a las personas 
citadas durante todo el proceso. 

Y recuerda: Por mí, por ti, por todas 
las personas…Yo me vacuno

Assemblea Local de Creu Roja, 
Borriana

participació ciutadana



L 'alcaldessa de Borriana, Maria 
Josep Safont, i el regidor d'Edu-
cació, J. Ramon Monferrer, han 

participat en la jornada sobre esport 
adaptat que, amb l’eslògan Jo he fet el 
primer pas, m’acompanyes?, ha organit-
zat el CEIP Novenes de Calatrava. En 
la jornada, quatre alumnes del centre 
n’han sigut els protagonistes: l'atleta 
Hamza, la nadadora Melany, l'atleta 
Ángel i el nadador Éric.

L'alcaldessa ha destacat la importància 
d'aquesta iniciativa i ha agraït al CEIP 
Novenes de Calatrava la seua implica-
ció per a promoure la pràctica espor-
tiva inclusiva, donar a conéixer els di-
ferents esports adaptats i paralímpics 
i conscienciar sobre la situació de les 
persones amb discapacitat en la pràc-
tica esportiva.

El CEIP Novenes de Calatrava 
de Borriana celebra la III edició de les 

Jornades d’Esport Adaptat
Quatre alumnes del centre n’han sigut els protagonistes: l'atleta Hamza, la nadadora 

Melany, l'atleta Ángel i el nadador Éric

També ha destacat que l'escola és “el 
pilar fonamental per a formar ciuta-
dans solidaris i compromesos amb la 
diversitat que els envolta”, i ha asse-
gurat que l'esport és “una de les eines 
més adequades per a la inclusió per a 
fomentar un canvi d'actituds en la so-
cietat a través del coneixement de la 
realitat de les persones amb discapa-
citat física o orgànica, i posar en marxa 
accions positives”.

La jornada de sensibilització i esport 
inclusiu ha inclòs activitats interactives, 
xarrades, tallers, activitats esportives, 
representacions de dansa i balls per a 
visibilitzar la pràctica d'esports adap-
tats, de com l'esport pot servir com a 
mitjà d'integració, per a conscienciar 
sobre la discapacitat, així com reconéi-
xer des de les experiències d'esportis-

tes adaptats com són els alumnes del 
centre com Ángel, Éric, Hamza i Melany, 
els resultats que han aconseguit i les di-
ficultats que han de superar.

Així, al llarg de tot el matí, s'ha dividit el 
pati en nou estacions amb nou esports 
adaptats, per les quals els diferents 
cursos i grups d’escolars han anat al-
ternant-se: bàsquet en cadira de ro-
des, eslàlom, boccia, volei en cadira de 
rodes, atletisme per a invidents, para-
triatló, A-ball, Goalball i tir amb arc.

Amb aquestes activitats, el CEIP No-
venes de Calatrava ha celebrat un 
any més les Jornades d’Esport Adap-
tat (JEA), que ja sumen amb aquesta 
la tercera edició, amb la col·laboració 
del Servei Municipal d’Esports (SME), 
en la qual s'han implicat entitats com 
la Federació d'Esports Adaptats de la 
Comunitat Valenciana, la Federació de 
Triatló de la Comunitat Valenciana, Re-
lleu Paralímpic de la Comunitat Valen-
ciana, el club de Tir amb Arc de Borria-
na, l'Associació de Pintors amb la Boca 
i amb el Peu, l'Associació de persones 
sordes de Castelló, ONCE, Creu Roja, el 
CEE Pla d’Hortolans i el CEE la Pande-
rola.

esport
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El pilot borrianenc Ferran Cabrera, 
consolida el lideratge en el cam-
pionat nacional de muntanya, 

després de concloure la tercera cita del 
regional de pujades de muntanya en 
la 6a edició de la Pujada al Castell de 
Guadalest (Alacant) amb uns resultats 
magnífics. En aquesta ocasió es van 
inscriure un total de 53 pilots amb la in-
tenció d’escalar llocs en la taula.

Finalment, el pilot de Borriana va acabar 
5è en turismes i 2n en la seua categoria, 
després d’una batalla molt renyida amb 
el valencià Francisco Arbona amb el seu 

Ferran Cabrera consolida el seu lideratge 
en el campionat de muntanya

Mitsubishi Lancer Evo IX i l’alacantí An-
tonio Arenas i el seu Seat Leon Super-
copa, tercer i quart respectivament.

Amb aquest resultat, el borrianenc re-
ferma la seua posició de cara al cam-
pionat nacional. La pròxima carrera es 
disputarà el dia 04 de setembre a Bo-
lulla (Alacant) i coincidirà amb la prova 
del calendari del Campionat d’Espanya.

Després de la prova, Cabrera va mostrar 
les seues sensacions i va assegurar “és 
la primera vegada que córrec aques-
ta pujada i m’ha encantat”, al mateix 
temps que va manifestar “he donat el 
màxim i m’ha faltat baixar un segon per 
a col·locar-me 3r en turismes. A pesar 
d’això, estic molt content perquè s’ha 
fet un bon treball i hem obtingut uns 
punts molt valuosos per al campionat”. 
Així mateix va voler destacar el “mag-
nífic treball de l’Automòbil Club Costa 
Blanca per dur a terme aquesta prova 
de la manera en què ho han fet”.

La participació ha superat els objec-
tius marcats, ja que, en el recompte 
final, un total de 1.912 persones 

han completat almenys una de les di-
ferents milles plantejades per l’SME. 
Cal recordar que el repte era que 1.609 
persones recorregueren una milla de 
distància (1,6 quilòmetres).

Borriana s'ha convertit durant la primera 
setmana de juny en un referent nacio-
nal i europeu per l'alta participació en 
aquesta iniciativa que impulsa l’ISCA (In-
ternational Sport and Culture Association) 
amb el suport de la Comissió Europea, 
amb l'objectiu de fomentar l'activitat 
física després de mesos de pandèmia i 
restriccions.

El regidor d'Esports, Vicent Aparisi, va 
destacar que “l'èxit de la convocatòria 
està en la resposta que ha donat la po-
blació, que ha tornat a demostrar el seu 
interès per l'esport, i també gràcies a la 

La ‘European Mile’ aconsegueix  
una àmplia participació i ompli d'esport  

els carrers del municipi
La iniciativa, organitzada per l’SME, ha tingut un àmplia acollida entre la població i 

Borriana s’ha convertit en un referent per l'alta participació en la iniciativa

La European Mile que ha organitzat Borriana ha aconseguit omplir d'esport els carrers de 
la ciutat. La iniciativa, organitzada pel Servei Municipal d'Esports (SME), ha tingut una 
àmplia acollida entre la població i ha sumat la participació de centenars de veïns i veïnes.

participació de tota classe d'organitzaci-
ons i entitats del municipi”.

A més, també ha volgut recordar la im-
portància de la coordinació de les dife-
rents regidories implicades, com és el 
cas d'Esports, Via Pública, Igualtat, Gent 
Gran i Seguretat.

Els actes, que van començar dilluns 31 
de maig amb activitats populars i acti-
vitats competitives, van tindre el seu 
colofó dissabte dia 5 de juny, quan es 
van realitzar les competicions en les 
diferents modalitats plantejades: per a 
adults, per a escolars, populars, nàuti-
ques i trimilles.

Durant aquesta edició han participat 
diversos centres escolars del municipi: 
els CEIP Cardenal Tarancon, Josep Iturbi, 
Novenes de Calatrava, Pare Vilallonga i 
el Col·legi Salesià.

A més, en el context social es van su-
mar les ONG Amor en acció, Fundació 
Le Cadó i Afdem; els clubs nàutics Club 
Nàutic, Club de Surf, Club Paddle Surf i 
Club Atlètic Borriana Caiac Polo, i associ-
acions com la Federació de Comerç, així 
com el fabricant de productes del forn 
Finas Horneados.

L’European Mile 2021 és la primera edició 
que es realitza d'aquest esdeveniment 
i el projecte s'emmarca dins de la Move 
Week (Setmana de l'Activitat), i tanca el 
circuit de carreres populars proposat 
per a aquest curs escolar per Esport per 
a l'Educació i la Salut (DES), l'organització 
que impulsa la iniciativa a Espanya.

esport



L’Ajuntament repara les teulades dels 
nínxols més antics del cementeri municipal
Les obres van començar al juny i l’actuació es realitzarà per fases fins a arribar als 540m² de 

coberta de casetes

L’Ajuntament està reparant els 
sostres dels nínxols més antics 
del cementeri municipal, segons 

ha informat el regidor responsable, Hi-
lario Usó, que ha explicat que aquesta 
actuació respon a “la necessitat urgent 
de substituir cobertes en el cementeri 
primitiu amb nínxols que daten del se-
gle XIX i que a causa de l’antiguitat i de 
les inclemències presenten un elevat 
grau de deteriorament”.

Hilario Usó ha indicat que el con-
sistori substituirà les cobertes de 
diferents blocs de nínxols antics en 
diverses fases en la zona esquerra 
de l’entrada al cementeri, ja que en 
la zona dreta ja es van fer treballs de 
reparació fa uns anys.

De fet, al mes de juny el consistori ha 
començat l’execució de la primera fase 
de l’actuació amb un pressupost de 
14.766 euros per a reparar i canviar 
el sostre de les casetes més antigues, 
amb una superfície de 90m² i, poste-
riorment, es mamprendran progressi-
vament noves fases fins a arribar als 
540m² de diferents blocs de nínxols.

En realitzar-se en diferents fases, ha 
argumentat el regidor de l’àrea, les 
obres poden adjudicar-se a poc a poc 

a les pimes i autònoms de la locali-
tat, i d’aquesta manera el consistori 
“contribueix a la reactivació del teixit 
empresarial del municipi en aquests 
moments de necessitat”.

L’objectiu d’aquesta obra, ha valorat 
Usó, és “mantindre els nínxols primi-
tius en condicions i contribuir a la mi-
llora del cementeri”. Es tracta d’obres 
que ja estaven previstes “però que 
s’han avançat per la necessitat de 
frenar el deteriorament, els proble-
mes de filtracions i problemes amb 
les canalitzacions que feien que l’ai-
gua acabara estancant-se sobre els 
nínxols”.

Amb els treballs actuals, ha precisat, 
se substituiran les canals i es dona-

rà inclinació al sostre perquè caiga 
l’aigua. A més, la teulada s’allargarà 
amb una volada perquè l’aigua quan 
caiga no esguite els nínxols. També 
ha avançat que aquest mateix any 
s’iniciaran els treballs de reparació 
de 110m² de sostres de nínxols en el 
cementeri nou de Chicharro.

PÀRQUING
D’altra banda, el regidor de Cementeri 
ha anunciat que l’Ajuntament ja ha 
netejat el solar de 2.090m² entre la 
casa del conserge i la carretera d’Al-
massora, de propietat municipal. Una 
parcel·la que, segons ha avançat, “vo-
lem aprofitar per a fer un pàrquing per 
a la pròxima celebració de Tots  Sants, 
amb un entrador i una eixida”.

cementeri
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Rigoberta Bandini va posar la cirera del pastís a la sisena edició  marcada pel canvi de 
data i la reducció d’aforament

L’emac. ja prepara la setena edició

La sisena edició de l’emac. es re-
cordarà per la seua celebració en 
ple mes de juny, per les mesures 

sanitàries aplicades i aforaments li-
mitats, però també com un baló d’oxi-
gen cultural per a tota la província de 
Castelló, en què Rigoberta Bandini va 
posar la cirera al pastís en una edició 
amb entrades que es van acabar no-
més traure-les a la venda.

Amb el cartell de sould out en tots els 
concerts, la valoració de la sisena edi-
ció ha estat positiva, i Borriana ha res-
post una vegada més a la celebració de 
l’esdeveniment cultural.

La celebració de l’emac. 2021 es va 
ajornar al cap de setmana de l’11 al 
13 de juny, i va comptar amb el CMC 
la Mercè i el Teatre Payà com a espais 
per a  totes les activitats d’aquest es-
deveniment cultural multidisciplinari 
que conjumina les millors propostes 
de música avançada amb l’art jove i 
contemporani. Tots els recintes van 
comptar amb control d’aforament, tal 
com marca la normativa sanitària.

Ara, l’emac. ja ha començat a treballar 
en la nova edició. Ja ho va dir Rigober-
ta Bandini abans de començar el seu 
concert, “Borriana va ser el primer con-
cert que vam tancar”, quan encara no 
s’havia produït el boom mediàtic de la 
barcelonina. Per això, des de l’associa-
ció emac. ja treballen en la setena edi-
ció, aquesta vegada, tornant al mes de 
febrer, i com sempre al CMC la Mercè.

L’edil de Cultura, Vicent Granel, ha fet 
un balanç positiu del festival que va 
atraure públic de tot l’estat espanyol. 
“Hem viscut una edició diferent, amb 
restriccions, amb molta reducció de 
públic, però era necessari que l’emac. 
celebrara la sisena edició, després de 
la cancel·lació al febrer”.

Per part seua, el director de l’emac., 
Vicent Tormo, va agrair la resposta 
del públic a pesar de les restriccions, 
“la gent ha volgut apostar una vegada 
més per l’emac., pels concerts, per la 
fira d’art. Als assistents, als artistes els 
devíem el fet d’estar un any més a la 
Mercè, i ara toca pensar ja en la setena 
edició”, i va assegurar que aquesta edi-
ció que ha finalitzat “serà l’únic any en 
què hi haurà entrades”.

TRES JORNADES MUSICALS
En la jornada inaugural de divendres, 
emac.2021 va comptar amb els con-
certs de Califat ¾ i Aina Palmer a l’Am-
fiteatre, i amb les actuacions en l’esce-
nari emac. de Donallop, i Laura Esparza 
i Carlos Esteban.

La jornada de dissabte va arrancar amb 
les guitarres al jardí arqueològic de la 
mà de Menta i Setmana Santa. Mentre 
que a l’Amfiteatre es va comptar amb 
la presència de VVV, Soledad Vélez i 
TMATNB. Diumenge al matí al jardí 
es van realitzar els directes de Tatia-
na Javaloyes i Capricorn Un, i al Teatre 
Payà a la vesprada les actuacions de 
tancament de l’emac.2021 amb les 
actuacions de Rigoberta Bandini i Ma-
ria Jaume.

Els concerts del jardí i la programació 
de l’emac.bar van ser de lliure accés 
fins a completar-ne l’aforament. Men-
tre que els concerts de l’Amfiteatre i el 
Payà van ser amb reserva d’entrada.

EMAC.ART
A més de la part musical, emac.2021 
va presentar la part plàstica, amb 15 
propostes de joves artistes locals i 
d’altres ciutats del territori valencià. Jo-
ventut i avantguarda també presents 
en l’emac.art 2021 amb la presència de 
les locals: Ino Grau, Dos Zarzillas, Paula 
García Ibáñez, Ro Art i Pepe Azpiarte.

Cal destacar la incorporació d’un dels 
col·lectius artístics més interessants 
sorgits a la comarca, Cúmul, que van 
portar una mostra completa de les se-
ues propostes. També des de Castelló 
amb Boavista Taller, la fotografia ana-
lògica va estar a la Mercè de la mà de 
Carlos Baselga.

El collage va estar representat per Ju-
liadelajungla, que al costat d’Andrea 
Vega, Jordi Ros, Pamimiyo, Artichoke, 
Lydia Plaza, Carmen Gimeno i Claudia 
Pastomas, van debutar en la cita plàs-
tica de l’emac.art.

CULTURA



L’artista local José Carlos de la Torre 
exposa al CMC la Mercè

En la mostra, que estarà oberta fins al 23 de juliol, l’autor representa visualment el 
concepte de claustrofòbia, la limitació de moviment i el confinament

Pot considerar-se el recordatori de la petjada psicològica i social que la pandèmia ha deixat 
i deixarà en totes les persones

L’Ajuntament de Borriana ha pro-
gramat l’exposició ‘Claustrofò-
bia’ de l’artista local José Carlos 

de la Torre, al Centre Municipal de 
Cultura la Mercè, que estarà oberta 
fins al 23 de juliol.

De la Torre proposa en l’últim tre-
ball una instal·lació amb fusta sota 
el títol Claustrofòbia, un terme que 
prové del llatí claustrum ‘lloc tan-
cat’ i el sufix -fòbia ‘aversió exage-
rada a algú o alguna cosa’. Per tant, 
la claustrofòbia es refereix a la por 
als espais tancats i, més enllà d’això, 
també és el temor a qualsevol situa-
ció que implique tancament, restric-
ció o confinament.

Des d’aquest punt de vista, l’artista 
enfoca el tema de l’obra en la res-
posta social i psicològica que el con-
finament ha produït en la població 
espanyola des que s’inicià el 13 de 
març del 2020. Per primera vega-
da en la història del nostre país, les 
persones vam passar per un confi-
nament forçat i involuntari que va 
durar noranta-nou dies. Tres mesos 
i cinc dies de tancament que per a la 
major part de la població va tindre un 
efecte emocional dur i salvatge.

Del confinament, se n’han derivat 
problemes d’ansietat, depressió 
o estrès. L’aïllament social no ha 
passat sense deixar rastre per les 
nostres vides, i són aquesta sèrie 
d’emocions les que l’artista pretén 
evocar amb l’exposició del seu tre-
ball.

Es tracta d’una obra que represen-
ta visualment el concepte de claus-
trofòbia, amb el qual l’espectador 
podrà interaccionar i conversar. Les 
diferents peces de fusta, amb les 

seues formes i grandàries, intenten 
simular la limitació de moviment, la 
captura, el confinament i la claustro-
fòbia, per a suscitar en l’espectador 
l’emoció que se’n deriva.

És per això que el treball de José Car-
los de la Torre pot considerar-se el 
recordatori de la petjada psicològica 
i social que la pandèmia ha deixat i 
deixarà en totes les persones.

CULTURA

20 |  21



L’alcaldessa Maria Josep Safont i la regidora d’Igualtat, Maria Romero, van llegir el 
manifest reivindicatiu de l’Ajuntament

Activitats culturals per a celebrar el 
Dia de l’Orgull LGTBI+

Borriana va amenitzar les set-
manes prèvies al Dia Interna-
cional de l’Orgull LGTBI+, 28 

de juny, amb activitats culturals, com 
contacontes familiars, exposicions i 
projeccions de curtmetratges, totes 
respectant les mesures de protecció 
contra la Covid-19: higienització, res-
pecte de les distàncies de seguretat i 
restricció en els aforaments. 

La regidora d’Igualtat, Maria Romero, 
va destacar la importància que suposa 
que des de la cultura “es representen 
els feminismes, la igualtat i els drets 
humans en aquest col·lectiu”

Així, la programació va arrancar amb 
la inauguració de l’exposició Botànic 
Garden de Miguel Ángel Ortega Moya 
al CMC la Mercè. Una mostra que va 
servir d’inici per a les Jornades de l’Or-
gull LGTBI desenvolupades al municipi 
fins al 30 de juny.

A més, l’Auditori Juan Varea va acollir 
les projeccions del III Certamen de Curts 
LGTBI de la Federació Estatal de Lesbi-
anes, Gais, Trans i Bisexuals (FELGTB), 
organitzada a proposta de l’Associació 
Castelló LGTBI, integrada dins de la 
federació estatal FELGTB. Un festival 
plantejat pensant en la cultura com el 
principal vehicle per a reflexionar sobre 
els discursos, biografies i problemàti-
ques a què han de fer front les persones 
LGTBI i, especialment, les dones LTBI. 

La programació organitzada per l’Ajun-
tament va continuar amb l’activitat de 
contacontes familiar ‘Contes familiars’, 
una funció preparada per ‘Babel - So-
lucions artístiques i educatives cons-
cients’ que presenta models familiars 
de convivència basats en la diversitat i 
el respecte a través d’una col·lecció de 
contes infantils. Es va realitzar a la pla-
ça Quarts de Calatrava, i després es va 
fer un taller de manualitats perquè les 
persones participants pogueren em-
portar-se a casa les titelles de la seua 
família.

Cal destacar que una còpia de la col·lec-
ció de llibres utilitzada en l’espectacle 
ha passat a formar part del catàleg de 
la Biblioteca Municipal, mentre que una 
altra còpia s’integra dins del projecte 
‘Maletes coeducatives’ que les regido-
ries d’Educació i Igualtat organitzen en 
els centres educatius de Borriana.

El Dia de l’Orgull LGTBI, 28 de juny, es 
va celebrar amb un triple acte al Teatre 
Payà, en el qual l’alcaldessa de Borri-
ana, Maria Josep Safont, i la regidora 
d’Igualtat, Maria Romero, van llegir el 
manifest reivindicatiu de l’Ajuntament 
i van mostrar el seu compromís per a 
la posada en marxa de mesures que 
limiten aquesta distinció social, i com a 
denúncia contra l’homofòbia, lesbofò-
bia, bifòbia i transfòbia.

També es va presentar el catàleg de l’ex-
posició Botànic Garden, de l’artista Miguel 
Ángel Ortega Moya, que es va mostrar al 
Centre Municipal de Cultura la Mercè des 
de l’inici de les jornades i va ser distribuït 
com a obsequi entre el públic.

Per a completar la jornada, es va pro-
jectar la pel·lícula Love Simon (Greg 
Berlanti, 2018), que tracta sobre la vida 
de Simon Spiers, un jove de setze anys 
que manté la seua homosexualitat 
com a secret, fins que els seus correus 
electrònics cauen en mans equivoca-
des revelant-ho, cosa que complica la 
vida que portava fins aquell moment.

Finalment, dimecres 30 de juny al Jardí 
Arqueològic de la Mercè va tindre lloc el 
Vermut Literari sobre el llibre Jo sóc així 
i això no és un problema de Fani Gran-
de i també la presentació del grup de 
suport de persones LGTBI de Borriana.

LGTBI



L’equip de govern municipal de Bor-
riana ha mostrat la seua satisfacció 
per la sentència del Jutjat contenci-

ós administratiu número 1 de Castelló 
que inadmet i desestima els recursos 
contra l’acord transaccional de l’Ajunta-
ment de Borriana pel projecte urbanístic 
del PAI Sant Gregori i condemna als de-
mandants a pagar les costes.

Segons han valorat des de l’executiu 
municipal, la fallada del jutge reconeix 
que la decisió adoptada pel Ple “no 
resulta arbitrària” i confirma que es 
motiva degudament que és “l’interès 
general el que guia l’actuació adminis-
trativa en estimar el recurs de la Urba-
nitzadora”.

Igualment, han apreciat que la sen-
tència considera que l’acord “està ben 
adoptat i justificat”, perquè si s’haguera 
tornat a iniciar el procediment com pre-
tén l’oposició no satisfaria l’interès pú-
blic, perquè la nova programació segons 
dicta la sentència “hauria de sotmetre’s 
necessàriament a la legislació actual, la 
qual cosa derivaria en una prolongada 
tramitació que de cap manera garantiria 
que culminara amb èxit”.

A més, la sentència remet a les paraules 
de l’Associació de Propietaris a favor del 
Pai Sant Gregori Golf, que defensen que 
“tant l’interès públic com l’interès de la 
resta de propietaris afectats pel PAI se 
satisfà en major i millor mesura amb la 
represa i efectiva execució del planeja-
ment urbanístic aprovat”.

També cal destacar que la sentència 
posa de manifest que “la salvaguarda 
de l’interès públic en l’acord transac-

L’Ajuntament valora la sentència que 
inadmet i desestima els recursos contra 

l’acord transaccional municipal pel 
projecte urbanístic del PAI Sant Gregori

La fallada de jutge reconeix que la decisió adoptada pel Ple “no resulta arbitrària”

Confirma que es motiva degudament i que és “l’interès general el que guia l’actuació 
administrativa en estimar el recurs de la Urbanitzadora”

A més, condemna els demandants a pagar les costes

cional és clau, si es considera, no no-
més el que és relatiu a les garanties 
de viabilitat econòmica per al desen-
volupament de l’actuació oferida per 
l’Urbanitzador, sinó també les contra-
prestacions i millores oferides i impo-
sades per l’Ajuntament”.

Quant als informes externs, la fallada 
avala que es prenguen les decisions 
sobre aquesta base “si són correctes i 
molt fonamentats malgrat que puguen 
haver-hi informes municipals contraris”.

La resolució judicial suposa, segons el 
parer del govern municipal, “un suport 
més per a seguir en la senda de mate-
rialitzar el PAI més important del litoral 
de la costa valenciana”, i obri una fines-
tra cap al futur per l’impacte positiu 
d’expectatives centrades en el turisme 
sostenible i la reactivació econòmica 
del municipi.

Cal recordar que l’equip de govern va 
apostar per desbloquejar el projecte i 
per mantindre la condició d’agent ur-
banitzador a la mercantil Urbanitza-
ció Golf Sant Gregori SA (UGSG), que 

compta amb el suport de l’Associació 
de Propietaris Sant Gregori i ha complit 
amb els requisits derivats de l’acord 
transaccional aprovat al febrer entre 
l’Ajuntament i la mateixa empresa.

La reactivació de Sant Gregori està 
emparada per aquests dos informes 
positius municipals, que avalen la seua 
legalitat i el desenvolupament del pro-
jecte pel seu impacte positiu per al mu-
nicipi, i ara també per la sentència.

A més, tots els acords plenaris adop-
tats des de l’11 de març de 2016 han 
sigut favorables a la continuació de Sant 
Gregori, procés que posa de manifest la 
voluntat del consistori de vetlar pels in-
teressos dels propietaris i els veïns bus-
cant sempre les millors opcions.

L’Ajuntament de Borriana i la Urbanit-
zadora Golf Sant Gregori van subscriu-
re l’acta de replanteig, l’últim tràmit 
per a poder iniciar els treballs d’aquest 
projecte de dos milions de metres qua-
drats, que preveu 6.000 habitatges, 
hotels i un camp de golf en la costa 
borrianenca.

pai sant gregori
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Hasta el anterior BIM pudimos leer las 
opiniones de los grupos de la oposición 
respecto al PAI Sant Gregori con titula-
res agoreros como: “los problemas con 
Sant Gregori siguen creciendo y, en vez de 
aclararse, aumentan”.

Pues bien, recientemente el Juzgado de 
lo contencioso-administrativo nº1 de 
Castellón no ha admitido y ha desesti-
mado los recursos que algunos propie-
tarios pusieron al Ayuntamiento contra 
el acuerdo transaccional, y ha conde-
nado a los demandantes a pagar hasta 
6.000€ en costas. Son los mismos que 
defiende la oposición en contra de las 
propuestas de progreso y bienestar del 
Ayuntamiento.
El juez ha reconocido que la decisión de 
continuar con el proyecto, firmando 
un acuerdo transaccional con la em-
presa, (decisión adoptada por el Equipo 
de Gobierno sin el respaldo de PP ni de 
Ciudadanos –Vox no existía–), no fue 
arbitraria y se motiva debidamente 
que fue el interés general el que guió 
la actuación del Equipo de Gobierno al 
estimar el recurso de la urbanizadora y 
reanudar la ejecución del planeamien-
to. Dice el juez que la resolución del PAI 
no era la única solución jurídicamente 
admisible.
Por esa decisión tan meditada, pensan-
do siempre en el interés de Borriana y 
que se hiciera todo dentro de la legali-
dad, con la máxima seguridad y con ga-
rantías adicionales más gravosas para 
el contratista, los mismos partidos de 
la oposición nos acusaron con titulares 
tales como: “hacer las cosas mal”, “peor, 
imposible”,  “soberbia y afán de protago-
nismo”, “tomar decisiones contrarias a 
Ley y a los informes de los técnicos”, “ser 
los únicos responsables de dejar morir el 
proyecto más importante para Burriana”. 
Y siempre sembrando la duda sobre la 
empresa y sobre el proyecto “por rumo-
res que corren”, “(siguen adelante) pese 
a todas las irregularidades producidas en 
su adjudicación”. O con engaños como “si 
hubiera salido de nuevo a concurso, nos 
habríamos ahorrado más de 12 millones 
de euros”, los mismos que nos costó a los 

burrianenses la expropiación de la pape-
lera bajo el gobierno del PP.
Hemos tenido que soportar mentiras 
obscenas, como que la empresa ya está 
cobrando la cuota uno sin el permiso 
municipal. O que a la alcaldesa no le im-
portan los problemas de los ciudadanos 
o que está de vuelta de todo.

Nadie dijo que fuera fácil cuando llega-
mos al gobierno en 2015 con un PAI tan 
polémico y tan demorado por la mala 
gestión que hizo el Partido Popular 
durante 15 años. Pero los socialistas 
apostamos por el desarrollo de Sant 
Gregori ya que es el impulso económico, 
turístico y social que Borriana necesita 
y, siendo el programa más avanzado e 
importante de nuestra comunidad, he-
mos trabajado en buscar las mejores 
opciones legales y con las máximas ga-
rantías para que el proyecto salga ade-
lante y toda Borriana gane con ello. Pero 
a la oposición eso no le importa, y sigue 
haciendo valer su premisa “cuanto peor 
mejor para todos”, es decir, “mejor para 
la oposición”.

Contra los pronósticos alarmistas de las 
tres derechas, la sentencia considera 
que el acuerdo que adoptamos estuvo 
bien adoptado y justificado legalmente 
con informes externos perfectamente 
válidos, aclarando el Juez que “la so-
lución adoptada por el ayuntamiento 
no se aprecia que incurra en infrac-
ciones de fondo o de forma”. Si se hu-
biera vuelto a iniciar el procedimiento, 
como pedían los grupos de la oposición, 

Borriana sigue adelante con Sant Gregori a 
pesar de la oposición

Contáctanos, psoe@burriana.es

no satisfaría el interés público ni el de 
los propietarios ya que la nueva pro-
gramación debería someterse a la le-
gislación actual, lo que derivaría en una 
prolongada tramitación (llevamos ya 
20 años con el PAI) que de modo alguno 
garantizaría que culminara con éxito. 

La incapacidad de la derecha de Borria-
na de llevar a cabo el proyecto de Sant 
Gregori desde que se presentó en el año 
2000 hasta junio de 2015 en que de-
jaron de gobernar en nuestro Ayunta-
miento (15 años) se ha transformado en 
una obsesión para que fracase el proyec-
to más importante para Borriana y, así, a 
ver si vuelven a gobernar en el Ayunta-
miento de Borriana. Para ellos, su éxito 
depende del fracaso de los burrianenses.

En lugar de alegrarse porque las obras 
ya están en marcha y con una senten-
cia que aclara muchas dudas, en lugar 
de corregir su actitud y remar hacia 
adelante por el bien de nuestra ciu-
dad, algún concejal/a de la oposición 
ha llegado a decir sarcásticamente: 
“tiempo por venir, futuro”. Su único ob-
jetivo es seguir poniendo palos en las 
ruedas para que este proyecto acabe 
siendo un desastre para la economía 
de nuestra ciudad. Los socialistas sa-
bemos muy bien lo que necesita Bo-
rriana y seguiremos adelante con este 
proyecto y con todos los que signifi-
quen mejorar el bienestar y el futuro 
para todas y todos los burrianenses.

opinió



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

borriana@compromis.net

Borriana és orgullosa

L’orgull de ser de Borriana el coneix 
tota veïna i veí de la nostra ciutat. 
L’orgull de parlar d’una ciutat que ho 
va ser tot, i que ara treballem per a 
que seguisca sent-ho. Treballem per-
què la gent puga viure el millor possi-
ble en la nostra ciutat, treballem per a 
poder crear un municipi més sosteni-
ble, verd i amable. En pocs dies aca-
barà l’enquesta sobre el que volem 
del nostre Arenal. La primera vegada 
que la ciutadania pot opinar que vol de 
l’explanada davant de la nostra plat-
ja, que volem per al futur de la nostra 
ciutat. Un examen de consciència de 
totes les persones de Borriana que 
volen el millor per als seus filles i fills, 
i comptar amb el millor Arenal. 

Junt a l’Arenal, el treball de partici-
pació al Clot de la Mare de Déu per al 
projecte de millora ha de seguir en-
davant, amb una connexió clara amb 
l’Arenal. Els espais verds de la nostra 
ciutat han d’estar dinamitzats i que 
siguen complementaris a l’activitat 
dels veïns i veïnes de Borriana.

I amb els projectes volem seguir, amb 
els treballs en el nou edifici de Serveis 
Socials, amb la posada a punt de l’es-
coleta municipal, amb el projecte de 
remodelació de la Casa de Cultura i 
del Museu Arqueològic, la millora de 
la climatització del Mercat Municipal, 

i tot això, per a que després de l’estiu 
continuen els projectes que hi ha pre-
vistos per aquest any.

Per altra banda, llancem ara la cam-
panya dels “bonos” al comerç amb un 
inversió de 200.000 euros, en el que 
els veïns i veïnes podran fer compres 
al comerç de la localitat amb grans 
avantatges per a tots els sectors. Una 
ajuda que es suma a la tercera ajuda 
dels comerços i empreses, que sumen 
ja 1,4 milions d’euros.

I amb l’estiu, la cultura torna a eixir al 
carrer, i concretament, a la Torre del 
Mar. Teatre, música, infantil i moltes 
més activitats per a que tindre un es-
tiu dinamitzat, on l’aposta de la cultu-
ra segura continue en temps encara 
de COVID. 

I per últim, Borriana s’ha de sentir 
més orgullosa que mai. Hem viscut 
durant les últimes setmanes la sexta 
edició de les jornades “Celebrem la Di-
versitat”, amb motiu del dia de l’Orgull 
LGTBI, i una vegada més, i en els úl-
tims anys està passant més a sovint, 
s’ha rebut un atac, aquesta vegada, 
furtant o trencant la bandera LGTBI 
que hi havia penjada al Mercat Mu-
nicipal. A l’any 2021, alguna gent es 
pregunta perquè calen campanyes de 
conscienciació, de coeducació, d’edu-

cació, i la pregunta que cal fer-nos és, 
i perquè no. Després de sis anys, hem 
organitzat exposicions, projeccions de 
pel·lícules, curtmetratges, xerrades, 
presentacions de llibres, debats, ver-
muts literaris, formacions, i anem a 
seguir organitzant-les amb motiu del 
Dia de l’Orgull LGTBI. Hui a Borriana, 
les persones LGTBI encara no troben 
la confiança suficient per a viure amb 
total llibertat la seua identitat sexual 
o significar-se en la reivindicació dels 
seus drets, i un clar exemple és l’acte 
de robatori de la bandera LGTBI. I això, 
cal sumar-li l’assassinat de Samuel en 
Galicia, un atac homòfob que el dis-
curs d’odi que inunda la societat per 
part de l’extrema dreta no fa més que 
deixar indefensos a molta gent que 
sols vol anar lliure pel carrer.

Hi ha qui els colors els molesten. Són 
les mateixes que els molesta la lliber-
tat d’expressió, la llengua en la que 
parles o directament que tinguem un 
pensament crític en la societat. No 
us enganyem. Des de fa dos anys, en 
aquesta ciutat es penjava la bandera 
LGTBI al balcó de l’ajuntament sen-
se cap problema, sense cap crítica, i 
aprovàvem una Declaració Institucio-
nal per unanimitat sense cap enfron-
tament, i ara això no passa. 

Sempre la llum torna a eixir a la nostra 
ciutat, i l’exemple és el llançament de 
la proposta pública de fer un grup de 
suport de persones LGTBI que sim-
plement consisteix en unes grup de 
gent que es trobe esporàdicament 
per a tractar allò que tenen en comú, 
i donar-se suport. Un pas important 
a la nostra ciutat que persegueix la 
unió, el retrobament, i simplement, 
el conèixer els problemes que cadas-
cuna puga tindre. Posarem un altra 
bandera i colors. No ens tornarem a 
amagar dins de cap armari. Borriana 
és orgullosa, diversa, inclusiva i plural, 
i ho serà sempre.

opinió
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La Burriana que queremos

El éxodo de miles de familias de Bu-
rriana a sus segundas residencias en 
la playa ha agudizado todavía más los 
problemas estructurales y de servicios 
que nuestra costa sigue sin resolver 
pasados los años. 

Nuestra playa ya no es solo residencial. 
Es domicilio habitual para centenares 
de familias que han decidido disfrutar 
de la playa los 365 días del año. Un cen-
so que crece año tras año y lo hace al 
mismo ritmo que se pierden servicios y 
se recorta la oferta de recursos. 

Burriana merece mucho más. Crecer 
y prosperar frente a quienes restan y 
desmantelan. Las políticas de PSOE y 
Compromís han atacado a la línea de 
flotación de una ciudad que posee en 
su playa un potencial envidiable y un 
patrimonio singular y variado.

Un año más nos encontramos con 
el centro de salud Virgen del Carmen 
cerrado. En un escenario diametral-
mente distinto al que nos encontra-
mos hace exactamente un año. Hoy 
la vacunación avanza, el decreto de 
estado de alarma ha sido suspendido 
y se relajan medidas sanitarias como 
el uso de mascarilla en espacios públi-
cos. Pero los recortes continúan. 

El PSOE ha hecho bandera del des-
mantelamiento sanitario. Con el des-
pido de 563 profesionales médicos 
que con su trabajo lograron salvar vi-
das en plena pandemia, los hospitales, 
los centros de salud y los consultorios 
auxiliares quedan desasistidos. 

Solo así se entiende que el mapa es-
tival de centros auxiliares anunciado 
el pasado mes por Ximo Puig vuelva 
a condenar a Burriana a colapsar el 
centro de salud del Grao porque el del 
Puerto continuará cerrado por las po-
líticas del PSOE. Las mismas políticas 
que han negado al distrito marítimo 
la necesidad de una consulta de pe-
diatría, porque cada vez son más las 
familias que deciden establecer en la 
playa su domicilio habitual.

El mérito es de nuestra alcaldesa. 
Guardar silencio mientras a Burriana 
le privan de recursos básicos y vitales. 
Nosotros entendemos que la política 
es otra cosa: luchar por defender los 
derechos de tus vecinos, porque me-
jorar la calidad de vida de Burriana es 
aportar por oportunidades y futuro, 
por asegurar el bienestar de todos. 

Hoy PSOE y Compromís han instaura-
do otra forma de hacer política. La que 
recorta y desprotege y, al mismo tiem-
po, justifica. Solo así se entiende que 
nuestra playa haya perdido en poco 
más de un año un centro de salud para 
una playa con miles de residentes ha-
bituales. Que haya perdido los 16.600 
m2 del Arenal cuyo futuro debía decidir 
Burriana. Que gestione de espaldas a 
una costa que desde hace seis años no 
recibe una triste inversión del Gobier-
no de España. Que haya olvidado de 
forma definitiva la Serratella, el sector 
de nuestra población al que PSOE y 
Compromís aseguraron un Plan Espe-
cial de la Marjaleria hace ya seis años.

Desde el PP seguiremos gestionando 
mirando hacia la playa, hacia Santa 
Bárbara, hacia los polígonos indus-
triales y los campos de cultivo, hacia el 
casco urbano. Porque Burriana es un 
conjunto de capacidades, de talento 
y emprendimiento que compartimos 
y disfrutamos. Y que lo merece todo. 

El futuro lo decidimos entre todos. Y 
nosotros apostamos por las políti-
cas útiles que refuercen la sanidad 
frente a quienes la desmantelan. Que 
apuesten por el tejido productivo con 
iniciativas ambiciosas y realistas que 
lleguen en el momento oportuno. Y 
que sean prácticas para todos. No 
como los bonos que ha presentado el 
PSOE y Compromís que dejan fuera a 
todos aquellos vecinos, no pocos, que 
no utilizan la tarjeta. 

Desde el sentido común y la respon-
sabilidad. Desde el trabajo con los 
sectores clave de nuestra ciudad, de la 
fiesta a la economía, de la sanidad a la 
educación, de la playa al pueblo, para 
construir la Burriana que queremos.

opinió



mariajesus.sanchis@burriana.es

Junio ecuador de la legislatura

No deja de sorprenderme la compla-
cencia  del equipo de gobierno cuando 
analiza que hemos llegado al ecuador 
de la legislatura y enumeran todo lo 
que han hecho y lo bien que lo hacen, 
pero si se mira con detenimiento, te 
das cuenta, que en su mayoría son 
obras que se deberían haber ejecuta-
do en la legislatura anterior y que aun 
no se habían hecho, en fín que en vez 
de ser tan generosos para analizar lo 
que han hecho, deberían analizar por-
que no se hicieron en el momento en 
que estaban proyectados.

Pero si tengo que decir, como ya lo he 
hecho otras veces, que ésta es po-
siblemente, la legislatura más com-
plicada a la que se puede enfrentar 
un gobernante, hemos sufrido una 
pandémia y no existe un manual de 
como actuar, y los problemas se han 
ido solucionando conforme han ido 
surgiendo, unas veces bien y otras no 
tanto, pero como digo ha sido com-
plicado, parece que con la vacunación 
las cosas van mejorando, aún así, es-
peremos que el equipo de gobierno se 
ponga las pilas y empiece a trabajar 
en los temas más importantes de 
Burriana.

Y como tema importante para Bu-
rriana, diremos que la alcaldesa se ha 
reunido por fin, con algunos propie-
tarios de Golf San Gregori, y sorpre-
sa,  en vez de buscar soluciones a los 

problemas, ya que algunos propieta-
rios no pueden pagar las cuotas, pa-
rece que solo les ha contestado que 
en su momento (hace casi 20 años) 
los propietarios pudieron elegir pagar 
con terrenos o con dinero en efectivo 
y eligieron pagar.

Lo que olvida a la alcaldesa es que la 
obra debió empezar en 2005 y termi-
nar en el 2010 y que las circunstan-
cias han cambiado para algunos pro-
pietarios, así que veremos que pasa, 
porque una cosa es no querer y otra 
no poder.

Ustedes dicen continuamente que 
han impulsado el proyecto, pero ¿en 
que condiciones señora alcaldesa?, 
en contra de los informes de los téc-
nicos del Ayuntamiento de Burriana 
y sin contar con los propietarios de 
Burriana,  SÍ, esos que pagan cuotas, 
y que ahora se encuentran en la te-
situra de pagar para urbanizar unas 
parcelas cuyo valor posterior se pre-
vee muy inferior al coste de urbani-
zación, razón por la cual  los bancos 
no conceden prestamos, y ellos se 
preguntas, ¿y como pagamos? Y ¿Por 
que hay que pagar por algo que no es 
rentable?.

Y los otros propietarios que quieren 
pagar las cuotas, necesitan una ga-
rantía de que se finalizarán las obras, 
de que no existen discrepancias en 

las certificaciones con los informes de 
los técnicos municipales,  que todo se 
realiza con transparencia, y que toda 
la documentación esta a disposición 
de los propietarios.

Eso sí, los que NO pagan cuota y re-
pito que es legal,  esos sí quieren que 
siga adelante la obra a cualquier pre-
cio,  les da igual, ellos no pagan, esos 
si están contentos, porque si además 
tienen permutas con terrenos en pri-
mera fila “Menudo Pelotazo”.

¿Pero y los otros?, esos que pagan y 
no tienen primera fila, esos propie-
tarios hacen números y no les salen 
las cuentas, ¿cuanto valdrá su terre-
no después?, según los bancos nada 
o muy poco, y por eso no conceden 
prestamos para las cuotas de urbani-
zación, pero a la alcaldesa le da igual, 
los vecinos de Burriana no importan, 
solo que el proyecto salga adelante.

¿Y los que no han recibido las indem-
nizaciones por sus terrenos y vivien-
das? ¿no debían haberse pagado 
cuando cobraron la cuota cero? ¿No 
tiene el Ayuntamiento avaladas esas 
indemnizaciones?

En fin, que la primera sentencia de 
la razón al equipo de gobierno solo 
cambia en quien va a recurrir ante el 
TSJCV,  porque la obra hubiera segui-
do igual con la interposición del re-
curso, ya que los problemas  son los 
mismos, no están expropiados los 
accesos, las certificaciones presen-
tan discrepancias con los informes 
municipales, no se han pagado las 
indemnizaciones, etc.

Así que por más que un contencio-
so diga en primera instancia que no 
admite un recurso (ya veremos que 
dicen las instancias superiores),  les 
quedan más de cuarenta y los que 
vendrán, porque la forma en que está 
aprobando la señora alcaldesa el co-
bro de las cuotas está poniendo en 
pie de guerra a los propietarios.

opinió
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Dos años de la Nueva Corporación Municipal
En junio de 2019 obtuvo VOX por primera vez 
representación en el Magnifico Ayuntamiento de 
Burriana con dos concejales.
Personalmente, supuso una mezcla de orgullo, 
ilusión y agradecimiento a los votantes que nos 
habían elegido, nuestro mayor anhelo era y es ser-
vir a toda la ciudadanía de Burriana con empeño y 
honestidad sin distinciones políticas.
Y en eso estamos.
También creía que ese objetivo era común con el 
resto de los compañeros de la Corporación. Craso 
error.
En el primer pleno que se celebró, el Equipo de 
Gobierno formado por PSOE y COMPROMíS no 
perdió ni un minuto en subirse el sueldo cerca 
100.000 € anuales.
Desde VOX les propusimos que bien estaba su-
birse el sueldo si su gestión era eficaz, que se 
marcasen objetivos y que en función de los éxitos 
se cobrase. Es lo que se conoce como salario por 
objetivos en función de los resultados.
Si se nos hubiese hecho caso, el Ayuntamiento se 
hubiese ahorrado un buen “pico”, ya que los incum-
plimientos han sido flagrantes. De los presupues-
tos aprobados solo llegan a ejecutarse el 25% de 
las inversiones reales previstas.
Y ellos mientas tanto encantados de haberse co-
nocido.
Con los impuestos y tasas municipales tampoco 
tienen miramientos con sus administrados, ya 
que en diciembre de 2020 aprobaron una subida 
del IBI del 5%, que suponen unos 400.000 € más 
anuales y las tasas de basuras llevan un incre-
mento acumulado del 13%.
Toda esta presión fiscal sería defendible si re-
vertiera en el bienestar de los burrianenses y 
en las mejoras de los servicios y prestaciones 
del Ayuntamiento, pero como ya hemos dicho el 
grado de cumplimiento de las inversiones reales 
es del 25 %.
Esta forma de actuar indica claramente una fal-
ta de trabajo y una carencia total de proyecto 
para Burriana.
El contrato de limpieza tiene más de 10 años y 
no se adapta a las necesidades actuales del mu-
nicipio, es más, para este año 2021 lo minoraron 
en más de 30.000 €. De ahí que Burriana tenga 
el aspecto descuidado que lamentablemente 
presenta. Llevan 6 años en el gobierno municipal 
y no han redactado un pliego nuevo que mejore 
un servicio esencial como el de limpieza de vía 
pública, por eso decimos que falta trabajo.
El patrimonio municipal también presenta un 
aspecto descuidado, desde el quiosco modernis-
ta con goteras desde hace años al templete de la 
música, pasando por la tan cacareada de la muralla 
de la calle San Pascual y terminando en la propia 
fachada de la Casas Consistorial.
Nuestros caminos rurales en estado intransita-
ble y peligroso, después de 6 años, por fin parece 
que van a desarrollar algún tipo de mejora digna de 
mención. Veremos con que criterio lo abordan, si el 
de asfaltar muchos M² con poca calidad pero que 
queda muy bien en la foto, u optan por soluciones 
a medio plazo, pero más duraderas y con menos 
superficie cubierta.

El control de plagas de insectos sigue con el mis-
mo presupuesto que el año anterior. Las quejas 
continuas de los vecinos no sirven para mejorar 
el servicio o es que molestan menos, estamos 
hablando de 18.000 e aproximadamente. Tanto 
cuesta duplicar esta partida?
Las plagas de roedores están de suerte este año. 
Se redujo su dotación en 3.000 €, pasando de 
18.000 € a 15.000 €. ¿Forman parte de la fauna 
autóctona a proteger? Con el concejal delegado de 
Urbanismo y Medio Ambiente no me extrañaría.
El Clot languidece víctima de la desidia y de 
la negligencia, gestionado por la misma perso-
na que quiere desarrollar un Parque Litoral en el 
Arenal de Burriana haciendo caso omiso al Plan 
Estratégico de Turismo y al sentido común y con-
denando el desarrollo futuro de Burriana como 
destino turístico de calidad y creadora de puestos 
de trabajo.
En VOX no buscamos las palmaditas en la espalda 
ni salir en las fotos de la prensa del “régimen”, pero 
sí que queremos que nuestra labor en el Magnífico 
llegue a todos los burrianenses, aunque se apunte 
los ‘tantos’ este equipo de gobierno tan carente de 
ideas como de empatía con sus ciudadanos.
.- Aplazamiento de pago de tasas y tributos por 
la COVID 19.
.- Limpieza del cauce del río.
. - Reparación de la estación de bombeo de la Ser-
ratella tras dos años fuera de servicio.
. - Pasarela permanente en las Terrazas (dicen 
que la van a licitar en 2021)
. - Construcción de los tornillos de Arquímedes en 
la Serratella (para 2021)
. - Control de las obras del cementerio con ahorros 
considerables.
. - Solicitud para cesar la suscripción a las revistas 
pan catalanistas “TEMPS”, “SAPIENS” y “LLEEN-
GUA NACIONAL”, en las que PSOE y COMPROMÍS 
llevan gastados más de 11.626,40€ de todos los 
burrianenses.
. - Exigir que Puertos de la Generalitat cumpla 
con la normativa obliga a la GVA a invertir el 40% 

de los ingresos obtenidos por tasas portuarias en 
el mantenimiento de las instalaciones. La alcal-
desa admitió, sin ningún tipo de rubor, que des-
conocía la citada normativa.
. - Rehabilitación interior del edificio de la Terra-
za Payá. Aunque sigue lloviendo más dentro que 
fuera.
. - Denuncia a la Generalitat, propietaria del edi-
ficio anexo al Museo de la Naranja, por incum-
plimiento de las ordenanzas municipales en 
cuanto a la conservación y estabilidad estruc-
tural. 6 años gobernando y han sido incapaces 
de mover un dedo para solventar la situación 
en el edificio de la calle Mayor. ¿Se puede tener 
la cara más dura? Entre bomberos no se pisan 
la manguera.
. - Innumerables propuestas para la reducción 
del gasto no esencial y reducción de impuestos, 
nunca atendidas.
. - Propuestas para la mejora de la gestión de la 
regresión de la costa y su protección.
. - Denuncias contra la Okupación de viviendas en 
Burriana.
. - Denuncia del mal estado del Carril Ciclopeoto-
nal de Burriana al Grao.
. - Denuncia de la chapuza de las obras ejecutadas 
en la mejora del Polígono del Camí Fondo.
. - Denuncia de la inactividad municipal ante el 
abandono y falta de limpieza de las parcelas rús-
ticas.
. - Denuncia del uso sectario del topónimo Burri-
ana/Borriana.
. - Exigencia de transparencia en la gestión de 
Sant Gregori, en vano.
.- Moción contra la Ley Celaa.
.- Moción solicitando la bonificación del 95% del 
impuesto que grava las plusvalías por herencia. 
PSOE y Compromís votaron en contra.
. - Denuncia por la mala gestión municipal durante 
las inundaciones del 1 de abril de 2020 y exigencia 
de responsabilidades. Ha pasado más de un año 
y aún no tiene preparado el informe Técnico que 
VOX solicitó.
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Pleno Ordinario Municipal 03-06-2021
El Pleno tomar razón de la consideración de 
concejala no adscrita de la concejala Dª Ma-
ria Jesús Sanchis Gual. Los derechos econó-
micos y políticos de la  concejala no adscrita 
no serán superiores a los que le correspon-
dían en el grupo político de procedencia y 
se ejercerán de la forma establecida en la 
legislación aplicable y el Reglamento Orgá-
nico del Pleno. De conformidad con lo esta-
blecido en los artículo 73.3 del Ley 7/1985, 
de 2 de abril RBRL, 135 y 136 de la Ley 
8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de 
Régimen Local de la Comunitat Valenciana, 
la concejala no adscrita, al no pertenecer a 
ningún grupo político municipal no tendrá 
portavoz y no se integrará en la Junta de 
Portavoces. La concejal no adscrita perderá 
la representación que ostentaba como re-
presentante del Grupo Político Ciudadanos 
en órganos colegiados de la Corporación.  
Modificar el acuerdo adoptado por el Pleno 
de este Ayuntamiento relativo a la cons-
titución de la Comisiones Permanentes 
Municipales,  adecuando la composición de 
las Comisiones  al objeto de integrar en las 
mismas a la concejala no adscrita en las de-
liberaciones y votaciones de la misma, de-
jando de ser representante en las mismas 
del Grupo Ciudadanos.” 
El Pleno aprueba aceptar el Plan de Gestión 
de Residuos de Construcción y Demolición 
y el Plan de Trabajo de la obra ‘Derribo del 
edificio actual y construcción del nuevo 
centro de enseñanza IES Jaume I de Burria-
na’, financiada por la Generalitat Valenciana 

con cargo al programa EDIFICANT; elabora-
do por ACCIONA CONSTRUCCIÓN SA como 
empresa contratista para la ejecución de 
dicha obra; de acuerdo con el informe favo-
rable suscrito por el Director de la obra y por 
el Director de ejecución de obra, pasando a 
formar parte de los documentos contrac-
tuales de la obra. 
El Pleno aprueba la modificación del Plan 
Estratégico de Subvenciones para 2021 
consistente en la inclusión de la subven-
ción referente a la firma de un convenio con 
Confecomerç C.V. para fomento de comer-
cio local, mediante bonos que incentiven el 
consumo, a cuyo efecto figura un crédito de 
200.000,00 € en la aplicación presupuesta-
ria para este ejercicio. 
El Pleno queda enterado de la información 
económica suministrada por la interven-
ción y tesorería municipal, correspondiente 
al Primer Trimestre de 2021, referentes a  
morosidad y periodo de pago medio a pro-
veedores, el estado de ejecución del presu-
puesto y tesorería y resoluciones contrarias 
a reparos de la intervención y tesorería mu-
nicipal. 
El Pleno queda enterado de una operación 
de préstamo por importe de 2.327.600 eu-
ros, para la inversiones incluidas en Presu-
puesto del ejercicio 2021. 
El Pleno queda enterado de los acuerdos 
adoptados por la Junta de Gobierno Local 
en las sesiones celebradas entre los días 
29/04/2021 y 20/05/2021 ambos incluidos. 

El Pleno es informado de las resoluciones 
dictadas por la Alcaldía Presidencia   corres-
pondientes al período del  26/04/2021 al 
23/05/2021, ambos incluidos. 
El Pleno aprueba la moción presentada por 
la concejal Sra. Sanchis, relativa a la solici-
tud de información adicional sobre la do-
cumentación del proyecto de ejecución de 
obras del SECTOR SUR-T-1,  que acredite, 
en tiempo y forma, que las licitaciones de 
obras del PAI Golf Sant Gregori han seguido 
el procedimiento citado, tanto en las obras 
menores licitadas en 2019 como en la lici-
tación del proyecto modificado de 2020.
El Pleno aprueba la moción conjunta de 
PSOE y COMPROMÍS, relativa a la celebra-
ción del Día Internacional del Orgullo LGTB+, 
en la que se realiza una denuncia explícita 
contra la lgtbfobia, así como cualquier tipo 
de discriminación contra las personas LGB-
TI, incluida la incitación al odio y expresa un 
compromiso conciso de puesta en marcha 
de medidas para erradicar esta achaque 
social y para promover el respecto a la di-
versidad y reivindicar una educación que 
atienda a la diversidad como requisito para 
crear un espacio educativo donde imperan 
los valores democráticos y de tolerancia. En 
la misma se solicita al Gobierno del Esta-
do la despatologización de las identidades 
trans e intersexuales, sin que los derechos 
sexuales y sanitarios de estas personas se 
vean perjudicados, y la aprobación de una 
Ley integral LGTBI.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  03-06-2021
La Junta de Gobierno Local acuerda apro-
bar el proyecto de obras de ‘Reparación del 
pavimento del Camí Marjalet (Tramo camí 
Carnissers y camí Sta. Pau) y otros viales 
en Burriana’, redactado por el ingeniero de 
caminos municipal con la asistencia téc-
nica contratada de ATG ENGINYERS, SLP, 
con un presupuesto de base de licitación de 
169.980,70 € (IVA incluido) y que incorpora 
los correspondientes estudios de gestión de 
residuos y básico de seguridad y salud. 
La JGL acuerda aprobar el proyecto de ‘Pa-
vimentación de C/ Els Furs y otros viales 
municipales’, redactado por el ingeniero de 
caminos municipal con la asistencia técni-
ca contratada de D. Pascual Artana López, 
con un presupuesto de base de licitación de 
180.000,00 € ( IVA incluido) y que incorpora 
los correspondientes estudios de gestión de 
residuos y básico de seguridad y salud. 
La Junta de Gobierno Local acuerda aprobar 
el proyecto de obras de ‘Pavimentación camí 
Serratella (Tramo camí La Ratlla de Nules y 
Camí Marge) y otros viales en Burriana’, re-
dactado por el ingeniero de caminos muni-
cipal con la asistencia técnica contratada de 
Ingeniería Melcar SL, con un presupuesto 
base de licitación de 191.475,30€ (IVA in-
cluido) y que incorpora los correspondientes 

estudios de gestión de residuos y básico de 
seguridad y salud. 
La JGL acuerda autorizar la devolución de 
la garantía definitiva que la mercantil RAVI 
OBRAS TRANSPORTES Y EXCAVACIONES, 
SL, tiene depositada en la Tesorería munici-
pal para responder de las obligaciones deri-
vadas de la ejecución del contrato de obras 
de ‘Desarrollo aparcamientos y accesos es-
tación ferroviaria’, cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional en el marco 
del Programa Operativo de Crecimiento Sos-
tenible. También que se proceda a devolver a 
la mercantil el aval depositado, por importe 
de 7.793’55 € .  
La Junta de Gobierno Local acuerda ordenar 
a NUEVA EDO SOCIEDAD LIMITADA que, 
dentro de plazo de un mes, proceda a ejecu-
tar los trabajos de  limpieza inmediata de la 
parcela y posterior retirada de restos a ver-
tedero y reposición de hornacina sin tapa, en 
el inmueble sito en C/ Roma 12 C al objeto de 
restablecer las debidas condiciones de segu-
ridad, salubridad y ornato público del mismo.
La JGL acuerda proceder al archivo del ex-
pediente incoado a D A.M.S., en calidad de 
propietario del inmueble situado en C/ Juan 
Sebastián Elcano 8, al haberse restablecido 
las debidas condiciones de seguridad, salu-
bridad y ornato público del mismo, a tenor 

del informe emitido por el Arquitecto Técnico 
municipal. 
La Junta de Gobierno Local acuerda declarar 
restaurada la legalidad urbanística infringida 
por D A.S.G. con la realización de las obras 
consistentes en reforma de local para salón 
de peluquería en inmueble sito en cr/ La Ca-
rrera 36 bajo-derecha, al haberse solicitado 
licencia municipal para legalización de las 
mismas y de conformidad con el informe 
emitido por el arquitecto municipal y la pro-
puesta formulada por la Jefe de Sección V, 
ambos de carácter favorable a la concesión 
de licencia municipal solicitada, y por lo tanto 
también archivar el expediente de restable-
cimiento de la legalidad.
La JGL acuerda autorizar a D R.D.R., la modi-
ficación contemplada en el Proyecto Básico y 
de ejecución con visado CTAC, y  que tiene por 
objeto la incorporación de un sistema de cu-
brimiento móvil en la terraza de planta baja, 
con una superficie de 22,14 m², eliminación 
de la puerta de separación del garaje con la 
zona posterior de la parcela y de una de las 
ventanas de la planta primera (sala diáfana), 
y reducción de la puerta de separación entre 
el salón y la cocina-comedor de la vivienda a 
construir en Cr Amado Granell Mesado 6b; 
así como el el inicio de tales obras conforme 
al referido Proyecto de Básico y de Ejecución 
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presentado, que se autoriza en virtud de 
este acuerdo. Advertir también que deberá 
dar cumplimiento a las condiciones particu-
lares fijadas por el que se concedió licencia 
para construcción de vivienda unifamiliar 
aislada con piscina. 
La Junta de Gobierno Local acuerda conce-
der a la mercantil NOVACALATRAVA S.L., 
licencia de parcelación para segregar de la 
parcela de 1.950 m² con fachada a la ave-
nida de Londres y las calles de Tallinn y de 
Brussel·les. 
La JGL acuerda conceder a D A.S.G., licencia 
municipal para legalización de obras de re-
forma interior de local sito en C/ La Carrera, 
36 Bajo-derecha, para salón de peluquería; 
que se entiende otorgada salvo el derecho 
de propiedad y sin perjuicio del de tercero. 
La Junta de Gobierno Local acuerda con-
ceder a  D D.S.M. y a Dª P.I.G., la licencia de 
obras solicitada para construcción de vivien-
da unifamiliar adosada en Avenida París 26 
B, según proyecto básico modificado pre-
sentado, que se entiende otorgada salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio del de 
tercero, y sujeta a las condiciones particula-
res establecidas. 
La JGL acuerda conceder a D J.V.V.R., la li-
cencia de obras solicitada para vallado en 
inmueble sito en Pou de Palomero 6-8 -Po-
lígono 23 Parcelas 369 y 372, que se entien-
de otorgada salvo el derecho de propiedad y 
sin perjuicio de tercero y que se otorga con 
las condiciones particulares establecidas. 
La Junta de Gobierno Local acuerda conce-
der a D J.R.F.E., la licencia de obras solicitada 
para vallado en inmueble sito en Polígono 
28 Parcela 73, que se entiende otorgada 
salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
del de tercero.
La JGL acuerda conceder a la mercan-
til HERA HOLDING HABITAT,ECOLOGIA Y 
RESTAURACION AMBIENTAL SL la licencia 
de obras solicitada para ejecución de 5 son-
deos medioambientales en E.S. LA PLANA 
dirección Alicante, sujeta al cumplimiento de 
las condiciones las particulares fijadas en la 
resolución de la Dirección General de Carre-
tera de fecha 14 de mayo de 2021, que se 
entiende otorgada salvo el derecho de pro-
piedad y sin perjuicio del de tercero.  
La Junta de Gobierno Local acuerda conce-
der a la mercantil HERA HOLDING HABITA-
T,ECOLOGIA Y RESTAURACION AMBIENTAL 
SL la licencia de obras solicitada para eje-
cución de 5 sondeos medioambientales en 
E.S. LA PLANA, dirección Tarragona, sujeta al 
cumplimiento de las condiciones las particu-
lares fijadas en la resolución de la Dirección 
General de Carretera de fecha 14 de mayo 
de 2021, que se entiende otorgada salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio del de 
tercero. 
La JGL se da por enterada de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de 
la Comunidad Valenciana la cual desestima 
el recurso de apelación interpuesto contra 
la sentencia núm. 1094/2018 dictada por el 
Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 
1 de Castellón en procedimiento ordinario.  
La Junta de Gobierno Local se da por en-
terada de las declaraciones responsables 
para la ejecución de las obras: 3943/2021, 
4081/2021, 5137/2021, 5217/2021, 

5232/2021, 5238/2021, 5266/2021, 
5469/2021 y 5469/2021.
La JGL acuerda clasificar proposiciones pre-
sentadas por orden de puntuación y requerir 
documentación en contratación, en régimen 
de concesión administrativa, de la gestión 
del servicio de escuela infantil de primer ci-
clo de titularidad municipal “Príncep Felip”.
La Junta de Gobierno Local acuerda dejar sin 
efecto el acuerdo de la Junta de Gobierno 
local de fecha 27 de mayo de 2021 por el 
que se concede licencia de parcelación a D 
J.M.G. para el Proyecto de Reparcelación de 
la Unidad de Ejecución 1 del Sector PRR-1 
(SUR-R.1) correspondiente a la finca re-
gistral 58357, en base al informe técnico 
transcrito y demás consideraciones esta-
blecidas. 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 10-06-2021
La Junta de Gobierno Local acuerda pro-
rrogar el contrato de suministro de agua 
embotellada para consumo humano, el 
transporte y distribución por las diferentes 
dependencias municipales, incluida la ins-
talación y mantenimiento de las fuentes y 
de botellas envasadas de diferentes tama-
ños, tanto para actos corporativos, como 
eventos culturales y deportivos (2 lotes) 
por un año más, es decir hasta el 31 de julio 
de 2022, por el presupuesto máximo anual 
de 10.300€ anuales (IVA incluido). También 
acuerda  autorizar y disponer de los gastos 
correspondientes a este ejercicio y a futuros 
correspondientes al periodo del 1 de enero 
al 31 de julio de 2022.  
La JGL acuerda prorrogar los contratos del 
servicio de prevención riesgos laborales por 
un año más, es decir hasta el 31 de julio de 
2022. Lote 1: Seguridad en el Trabajo, Higie-
ne Industrial, Ergonomía y Psicosociología 
Aplicada, adjudicado a Unimat Prevención 
SL, por el importe anual de 2.795,10 € IVA 
incluido. Lote 2: Vigilancia en la salud (Me-
dicina del Trabajo), adjudicado a Cualtis SLU, 
por el importe anual de 6.100 € IVA inclui-
do. También autorizar y disponer los gastos 
correspondientes al periodo del 1 de agosto 
al 31 de diciembre de 2021 y los gastos fu-
turos correspondientes al periodo del 1 de 
enero al 31 de julio de 2022. 
La Junta de Gobierno Local acuerda clasificar 
las proposiciones presentadas por orden de 
puntuación, y requerir a José Luís Breva Fe-
rrer y José Marco Breva, al ser los que han 
obtenido una mayor puntuación y cumplir 
los requisitos previstos en los pliegos, la  do-
cumentación para la contratación del servi-
cio de dirección letrada y defensa jurídica del 
ayuntamiento 
La JGL acuerda proponer como medida de 
restauración de la legalidad urbanística vul-
nerada, la demolición de las obras de edifi-
cación realizadas sin licencia, consistentes 
en construcción de vallados lateral e inter-
medio, en Polígono 10 Parcela 3, Camí La 
Cossa. 
La Junta de Gobierno Local acuerda la sus-
pensión del procedimiento para la restaura-
ción de la legalidad urbanística hasta que se 
resuelva por parte del Servicio Territorial de 
Urbanismo de Castellón sobre la Declara-
ción de Interés Comunitario solicitada por la 
mercantil PERIS SPORTS S.L. para una acti-

vidad deportiva consistente en pádel cubier-
to, en suelo no urbanizable del término mu-
nicipal  (parcela 179 y parte de la parcela 278 
del polígono 53), en Ctra De Almazora s/n. 
La JGL acuerda desestimar las alegaciones 
presentadas por D P.S.G. en base al informe 
del Arquitecto técnico municipal y al resto de 
consideraciones efectuadas dándole un pla-
zo improrrogable de 15 días, para terminar 
los trabajos ordenados en aras al restable-
cimiento de las debidas condiciones de se-
guridad, salubridad, ornato público y decoro 
del inmueble sito en Av Mediterránea 96 
esquina C/ Eslida, y advertirle que el incum-
plimiento de lo ordenado dará lugar a la eje-
cución subsidiaria de los referidos trabajos 
a su costa, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 102 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y 
art. 182.5 de la ley 5/2014, de 25 de julio, de 
la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Va-
lenciana (LOTUP). 
La Junta de Gobierno Local acuerda declarar 
restablecida la legalidad urbanística infringi-
da por Dª L,G.S. en calidad de titular registral, 
y D D.M.M., en calidad de promotor, con la 
ejecución de los actos de edificación o uso 
del suelo ejecutados sin licencia, en Camí La 
Mar de Vila Real Polígono 46 Parcela 202, al 
haberse demolido las mismas, según cons-
ta en el informe emitido por el arquitecto 
municipal y, en consecuencia, y archivar el 
presente expediente de restablecimiento de 
la legalidad. 
La JGL acuerda declarar restablecida la lega-
lidad urbanística infringida por D P.B.M. con 
la ejecución de los actos de edificación o uso 
del suelo ejecutados sin licencia, consisten-
tes en la ejecución de vallado de parcela, en 
C/ Les Alqueries, 70(A) - Poligono 25 Parcela 
399,  al haberse demolido el vallado ejecu-
tado sin licencia, tanto el situado en la parte 
frontal (orientación este) como el del lateral 
derecho (orientación oeste), según consta 
en el informe emitido por el arquitecto téc-
nico municipal y, en consecuencia, archivar 
el presente expediente de restablecimiento 
de la legalidad. 
La Junta de Gobierno Local acuerda declarar 
restablecida la legalidad urbanística infrin-
gida con la ejecución de los actos de edifica-
ción de porche, de unos 15 m2 aproximada-
mente, adosado a inmueble llevados a cabo 
por Dª M.J.N.C. y Dª L.C.N sin licencia, en el 
inmueble sito en la C/ Rosa dels Vents 48, 
por haberse procedido a la demolición, en 
base a las consideraciones efectuadas y, en 
consecuencia archivar el expediente para la 
restauración de la legalidad urbanística in-
fringida,  así como el incoado para la ejecu-
ción forzosa a través de multas coercitivas. 
La JGL acuerda conceder a D J.M.P.P. la licen-
cia de obras solicitada para construcción de 
vivienda unifamiliar aislada y piscina en Cr 
Ermita Juan Granell 10, según proyecto vi-
sado CTAC que se entiende otorgada salvo 
el derecho de propiedad y sin perjuicio del de 
tercero, y sujeta a las condiciones particula-
res establecidas. 
La Junta de Gobierno Local se da por en-
terada de las declaraciones responsables 
para la ejecución de las obras: 2287/2021, 
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4778/2021, 5010/2021, 5231/2021, 
5249/2021, 5367/2021, 5455/2021, 
5456/2021, 5477/2021, 5546/2021 y 
5795/2021.
La JGL acuerda declarar restablecida la lega-
lidad urbanística infringida con la ejecución 
de los actos de edificación o uso del suelo 
ejecutados sin licencia, incoado a Dª L.G.S, 
en calidad de propietaria, y a D. D.M.M., en 
calidad de promotor, en parcela 202, del 
polígono 46, en Camí La Mar de Vila-Real,  
al haberse procedido a la demolición de las 
mismas, según consta en el informe emitido 
por el arquitecto municipal y, en consecuen-
cia, y archivar el expediente de restableci-
miento de la legalidad.
La Junta de Gobierno Local acuerda aprobar 
el expediente y los Pliegos de Prescripcio-
nes Técnicas y de Cláusulas Administra-
tivas Particulares para la contratación del 
suministro de un camión volquete para el 
servicio de vía pública, también la apertura 
del procedimiento abierto simplificado, con 
varios criterios de adjudicación y tramitación 
ordinaria, y aprobar el gasto de 35.000 € con 
cargo a la aplicación presupuestaria del pre-
sente ejercicio, y publicar el anuncio de lici-
tación en el perfil de contratante. 
La JGL acuerda aprobar el expediente de 
contratación y el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares para la adjudicación 
del contrato de obras de ‘Mejora, moder-
nización y dotación de infraestructuras y 
servicios en el área industrial D-5 Carrete-
ra de Nules (Burriana)’,  por procedimiento 
abierto simplificado, tramitación ordinaria 
y licitación electrónica, previéndose varios 
criterios de adjudicación cuantificables au-
tomáticamente; convocando su licitación, 
con un presupuesto de base de licitación de 
157.744,37 € (IVA incluido). También acuer-
da autorizar el gasto de 157.744,37 € con 
cargo al vigente presupuesto, y publicar la 
resolución y el anuncio de la licitación en el 
perfil del contratante. 
La Junta de Gobierno Local acuerda aprobar 
el expediente de contratación y el pliego 
de cláusulas administrativas particulares 
para la adjudicación del contrato de obras 
de ejecución del proyecto ‘Urbanización del 
cementerio municipal de Burriana y cons-
trucción de 176 nichos’, por procedimiento 
abierto simplificado, tramitación ordinaria 
y licitación electrónica, previéndose varios 
criterios de adjudicación cuantificables au-
tomáticamente; convocando su licitación. 
También acuerda autorizar el gasto de 
170.824’ € (IVA incluido), con cargo al vi-
gente presupuesto, y publicar la resolución 
y el  anuncio de la licitación en el perfil del 
contratante. 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 17-06-21
La Junta de Gobierno Local acuerda declarar 
en la situación administrativa de jubilación 
a la funcionaria de carrera Dª. M.T.R.T., que 
ocupa el puesto de auxiliar administrativa, 
con efectos del día 30 de junio de 2021, que 
será el último día de prestación de servicios 
como funcionario de carrera, y agradecerle 
los servicios prestados a la Corporación.
La JGL acuerda adjudicar a la UTE GESTION 
ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES, la 
gestión del servicio de Escuela Infantil de 

Primer Ciclo de titularidad municipal ‘Prín-
cep Felip’, mediante procedimiento abierto, 
con varios criterios de adjudicación de con-
formidad con los pliegos de prescripciones 
técnicas y de clausulas administrativas y la 
oferta presentada. 
La Junta de Gobierno Local acuerda adju-
dicar el suministro y montaje de mobiliario 
de archivo para el Ayuntamiento, median-
te procedimiento abierto simplificado y 
tramitación ordinaria a DESLI-BLOC S.L, y 
autorizar y disponer el gasto de 30.655,35 
€ (IVA incluido) con cargo a la aplicación pre-
supuestaria actual. 
La JGL acuerda aprobar el proyecto de ‘Re-
forma de las instalaciones de climatización 
e iluminación para la mejora de la calificación 
energética en el mercado municipal de Bur-
riana’, redactado por la empresa AUDITESA 
SL, con un presupuesto base de licitación de 
233.887,66€ (IVA incluido), que incorpora 
los correspondientes estudios de Gestión de 
Residuos y de Seguridad y Salud. La actua-
ción está cofinanciada por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER) en el mar-
co del Programa Operativo de Crecimiento 
Sostenible 2014-2020. 
La Junta de Gobierno Local acuerda el cierre 
de la actividad de compra-venta y repara-
ción de vehículos que se ejerce en el inmue-
ble sito en polígono 46, parcela 202, camí 
La Mar, por carecer de habilitación para su 
ejercicio. Y también apercibir a D D.M.M. de 
que, en caso de incumplir el cese efectivo 
de la actividad, se ejecutará por este Ayun-
tamiento de forma subsidiaria y forzosa, a 
través del procedimiento previsto. 
La JGL acuerda incoar a D B.O.Z. expediente 
para la restauración de la legalidad urbanís-
tica, por la realización, sin previa licencia ni 
orden de ejecución, de los actos de edifica-
ción o uso del suelo consistentes en refor-
ma de inmueble sito en Av Jaime Chicharro 
103. Y también ordenar la la suspensión 
inmediata de los actos de edificación o uso 
del suelo descritos debiendo proceder, en el 
plazo de cinco días a la retirada de los ele-
mentos, materiales o maquinaria preparada 
para ser utilizada.
La Junta de Gobierno Local acuerda incoar a 
Dª L.A.H y a Dª M.D.H.Q., expediente para la 
restauración de la legalidad urbanística, por 
la realización, sin previa licencia ni orden de 
ejecución, de los actos de edificación o uso 
del suelo consistentes en construcción de 
piscina en inmueble sito en Cr Brussel·les, 
46. Asimismo, se les concede un plazo de 
diez días de audiencia para que aleguen lo 
que estimen pertinente en defensa de sus 
derechos. También acuerda ordenarles la 
suspensión inmediata de los actos de edi-
ficación o uso del suelo descritos, debiendo 
proceder, en el plazo de cinco días, a la reti-
rada de los elementos, materiales o maqui-
naria preparada para ser utilizada. 
La JGL acuerda incoar a D C.I.L.F., expediente 
para la restauración de la legalidad urbanís-
tica, por la realización, sin previa licencia ni 
orden de ejecución, de actos de edificación 
o uso del suelo, en inmueble sito en Cami 
Llombai - Poligono 35 Parcela 175. Asi-
mismo, ordenarle la suspensión inmediata 
de los actos de edificación o uso del suelo 
debiendo proceder, en el plazo de cinco días 

a la retirada de los elementos, materiales o 
maquinaria preparada para ser utilizada.
La Junta de Gobierno Local acuerda incoar a 
D V.P.G. y a Dª A.A.S., expediente de restau-
ración de legalidad urbanística infringida por 
ejecución de obras sin licencia en inmueble 
sito en el Polígono 51 Parcela 119 Camí Sant 
Pau, y ordenar la suspensión inmediata de 
obras de los actos de edificación o uso del 
suelo descritos, debiendo proceder, en el 
plazo de cinco días, a la retirada de los ele-
mentos, materiales o maquinaria preparada 
para ser utilizada. 
La JGL acuerda incoar a D F.T.O y a Dª R.S.B, 
expediente para la restauración de la legali-
dad urbanística vulnerada, por la realización, 
sin previa licencia ni orden de ejecución, de 
los actos de edificación o uso del suelo rea-
lizados en inmueble sito  en Camí Sant Pau 
– Polígono 3 Parcela 123, en suelo No Urba-
nizable de régimen común SNU-RC.1. 
La Junta de Gobierno Local acuerda proceder 
al archivo del expediente incoado a D M.B.LL, 
Dª M.B.LL, D A.B.LL. Y Dª I.B.LL., en calidad 
de propietarios del inmueble situado en C/ 
Illa Gomera 8, al haberse restablecido las 
debidas condiciones de seguridad, salubri-
dad y ornato público del mismo, a tenor del 
informe emitido  por el arquitecto técnico 
municipal.
La JGL acuerda ejecutar subsidiariamente a 
cargo de la Comunidad de Propietarios To-
rres Quevedo 5, los trabajos necesarios para 
el restablecimiento de las debidas condicio-
nes de seguridad, salubridad, ornato público 
y decoro de la parcela de su propiedad sita 
en c/ Leonardo Torres Quevedo 5, consis-
tentes en el saneamiento y reparación del 
elemento deteriorado, donde se ha produ-
cido el desprendimiento; la revisión de la to-
talidad del revestimiento de los balcones de 
esta fachada, para comprobar la adheren-
cia del mismo, y la posterior reparación de 
aquellas piezas que no tengan la adherencia 
adecuada así como, en cuanto al vallado, se 
deberá prever una solución para los reco-
rridos peatonales, por ejemplo, mediante 
la disposición de un vallado en paralelo, de 
conformidad con el informe emitido por el 
arquitecto técnico municipal transcrito en la 
parte expositiva de este acuerdo y demás 
documentación obrante en el expediente. 
Asimismo, emplazar a dicha Comunidad 
de Propietarios como representante de los 
propietarios para que se persone el próximo 
día 30 de junio de 2021, a las 10.30 horas, 
en el referido emplazamiento, a fin de faci-
litar el acceso a la propiedad, para proceder 
a la ejecución subsidiaria de los trabajos 
descritos. 
La Junta de Gobierno Local acuerda orde-
nar a EDIFICIO PROVENZA SL, D J.A.V y Dª 
M.F.M. que, dentro de plazo de un mes, pro-
ceda a ejecutar los trabajos consistentes en 
reparación de las piquetas del vallado que 
están sueltas para que este quede fijo y es-
table, y cierre de la puerta, en el inmueble 
sito en Cr Federico García Moliner, 27 y 29, 
al objeto de restablecer las debidas condi-
ciones de seguridad, salubridad y ornato 
público del mismo. 
La JGL acuerda ordenar a Dª E.U.B. que, den-
tro de plazo de un mes, proceda a ejecutar 
los trabajos consistentes en la limpieza in-

PLENARIS I JUNTES

30 |  31



mediata de la parcela y posterior traslado de 
restos a vertedero y vallado con piquetas fijas 
ancladas dentro de la parcela y tela metálica 
de como mínimo una altura de 1,50 m, en el 
inmueble sito en Av Paris 8, al objeto de res-
tablecer las debidas condiciones de seguri-
dad, salubridad y ornato público del mismo.
La Junta de Gobierno Local acuerda impo-
ner a Dª E.D.F., la quinta multa coercitiva por 
importe único de 510 euros, por incumpli-
miento de la orden de ejecución dictada por 
la Junta de Gobierno Local, por la que se or-
denaba la ejecución, en el plazo de un mes, 
de los trabajos necesarios para restablecer 
las debidas condiciones de seguridad, sa-
lubridad y ornato público de la parcela sita 
en Av Jaime Chicharro 63, consistentes en 
limpieza inmediata de la parcela y posterior 
retirada de restos a vertedero. Asimismo, 
comunicar a la interesada que, mientras 
persista el incumplimiento de la orden de 
ejecución, se seguirán imponiendo multas 
del mismo importe por periodos de un mes, 
con un máximo de diez, y transcurrido el 
plazo de cumplimiento voluntario derivado 
de la última multa coercitiva impuesta, el 
Ayuntamiento procederá a ejecutar subsi-
diariamente los trabajos ordenados.
La JGL acuerda desestimar el recurso de re-
posición interpuesto por D. J.P.F., contra el 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local por el 
que se ordena la demolición de lo construido 
sin la correspondiente licencia y, por tanto, 
ratificar, en todo, dicho acuerdo, y todo ello 
en base a las consideraciones efectuadas.
La Junta de Gobierno Local acuerda autorizar 
a D. C.S.P., la modificación de las condicio-
nes de ocupación de la parcela respecto del 
proyecto que sirvió para el otorgamiento de 
la licencia de construcción de vivienda uni-
familiar aislada y piscina en Cr Benicarlo 12, 
consistente en la construcción del equipo de 
depuración y ducha de la piscina por encima 
de la cota de referencia, sobrepasando su al-
tura la cota máxima de 1,20 m de pavimento 
de la planta baja. 
La JGL acuerda conceder a Dª A.C.A., licen-
cia municipal para legalización de las obras 
de demolición de escalera exterior de patio 
posterior, construcción de escalera interior 
de madera y sustitución de alicatados de 
baños en inmueble sito en Avenida Medi-
terránea 89, conforme a proyecto de lega-
lización, con visado CTAC; que se entiende 
otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio del de tercero, y advirtiendo que no 
está legitimada para la realización de las 
obras de demolición de paredes interiores 
y de colocación de ventanas por no definirse 
en el expediente de legalización presentado. 
La Junta de Gobierno Local acuerda conce-
der a D F.J.G.A., licencia de parcelación para 
segregar de la parcela con una superficie de 
867,47 m², sita en la calle Miguel Hernández 
1, y camí Serratella. 
La JGL acuerda conceder a D F.J.V.M., la li-
cencia de obras solicitada para reforma de 
vivienda para ajustar la misma a las condicio-
nes de habitabilidad de aplicación demolición 
de tabique entre cocina y lavadero, cegado de 
huecos, sustitución de pavimento y falso te-
cho en zonas afectadas por las demoliciones, 
mobiliario de cocina y lavadero, carpintería 
de madera, carpintería metálica, etc., en in-

mueble sito en C/ Mestre Serrano 19, que se 
entiende otorgada salvo el derecho de pro-
piedad y sin perjuicio del de tercero.
La Junta de Gobierno Local acuerda conce-
der a la mercantil GRUPO ZENA PIZZA, la li-
cencia de obras solicitada para la realización 
de acometida de saneamiento en Av Carde-
nal Tarancón 8, que se entiende otorgada 
salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
del de tercero, licencia se otorga con las con-
diciones particulares establecidas. 
La JGL acuerda conceder a la mercantil 
MARMOLES GARCIA GAYA S.L. la licencia 
de obras solicitada para Reforma de nave 
industrial sita en Avda. L´Argent 62- Nave 
4,  según proyecto visado COITIG, que se 
entiende otorgada salvo el derecho de pro-
piedad y sin perjuicio del de tercero y advir-
tiendo al interesado que deberá cumplir las 
condiciones particulares establecidas. 
La Junta de Gobierno Local se da por ente-
rada de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valen-
ciana, la cual estima parcialmente el recurso 
de apelación número 362/2020, interpues-
to por L3M Construcciones y Servicios S.A. 
contra el auto de 4 de mayo de 2020 dic-
tado por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativa nº 2 de Castellón en ejecución 
de la sentencia nº 736/2018 de esta Sala y 
Sección, recaída en el recurso de apelación 
número 93/2017.
La JGL acuerda de las declaraciones res-
ponsables para la ejecución de las obras:  
3620/2021, 4732/2021, 4779/2021, 
5159/2021, 5350/2021, 5361/2021, 
5425/2021, 5646/2021, 5951/2021 y 
6010/2021.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 23-06-21

La Junta de Gobierno Local acuerda  decla-
rar desierto la contratación del suministro 
de estructura de toriles y los Pliegos de 
Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares, por el importe 
máximo de 63.762,74 € (IVA incluido) para 
el  mediante procedimiento abierto simpli-
ficado, con varios criterios de adjudicación. 
Los anuncios de licitación y de los pliegos se 
publicaron en la Plataforma de Contratación 
del Sector Público, sin que se haya presen-
tado ninguna proposición.
La JGL acuerda prorrogar el contrato de 
streaming en directo de las sesiones del 
Pleno y de los Consejos Sociales del Ayun-
tamiento, adjudicado a JAVIER MARTÍ BA-
RREDA, por un año más, es decir hasta el 30 
de junio de 2022, en las mismas condiciones 
que las previstas en el contrato formalizado 
el 28 de junio de 2019, por el importe anual 
de 6.000€ (IVA incluido), siendo el precio por 
cada sesión de 290,40 € ( IVA incluido) y el 
coste por sesión a realizar fuera del Salón de 
Plenos por el mismo precio. También acuer-
da autorizar y disponer el gasto de 3.000 € 
correspondientes al periodo del 1 de julio al 
31 de diciembre de 2021, y de los gastos fu-
turos correspondientes al periodo del 1 de 
enero al 30 de junio de 2022.
La Junta de Gobierno Local acuerda incoar 
expediente sancionador a D A.M.C., Dª 
M.M.C., Dª M.C.L.C., Dª V.L.C., D D.L.C. y D 
F.L.C. en calidad de propietarios, por pre-

sunta infracción urbanística cometida al 
ejecutar obras sin previa licencia municipal, 
consistentes en la elevación de una planta 
de una superficie aproximada de unos 40 
m², con bloques de termoarcilla en fachada 
y fábrica de ladrillo en los laterales,  en  in-
mueble sito en Camí Santa Pau, 10 – Partida 
La Jova 27 en Suelo No Urbanizable de Ré-
gimen Común SNU-RC.1, y suspender tra-
mitación hasta resolución Ministerio Fiscal. 
La JGL acuerda proceder al archivo del ex-
pediente incoado a INVERSIONES INMO-
BILIARIAS CANVIVES, SA, en calidad de 
propietario del inmueble situado en C/ Juan 
Canós Safont 11, al haberse restablecido las 
debidas condiciones de seguridad, salubri-
dad y ornato público del mismo, a tenor del 
informe emitido por el Arquitecto Técnico 
municipal.
La Junta de Gobierno Local acuerda denegar 
a Dª R.P.V. la solicitud de licencia de legali-
zación de obras de reforma realizadas en 
inmueble sito en C/ Bernat Artola 19, de 
conformidad con el informe técnico emitido. 
La JGL acuerda conceder a la mercantil CAS-
TELLONENSE DE OBRAS Y FOMENTO IN-
DUSTRIAL SL, una prórroga de 12 meses, 
para la finalización de las obras de cons-
trucción de 24 viviendas de VPO, 12 vivien-
das libres concertadas, planta baja y sótano 
en Avda. Pere IV y Cr Xilxes, en relación a la 
licencia de obras concedida por la Junta de 
Gobierno Local. 
La Junta de Gobierno Local acuerda conce-
der a COMUNIDAD PROPIETARIOS C/ SAN 
FELIPE 39, la licencia de obras solicitada 
para la realización de acometida de sanea-
miento en Cr Sant Felip 39, que se entiende 
otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio del de tercero, y que se otorga con 
las condiciones particulares establecidas. 
La JGL acuerda conceder a Dª L.N.B. la licen-
cia de obras solicitada para construcción 
de piscina en vivienda unifamiliar sita en C/ 
Escollera de Ponent 26, según proyecto vi-
sado CTAC, que se entiende otorgada salvo 
el derecho de propiedad y sin perjuicio del de 
tercero, y advirtiendo que deberá cumplir las 
condiciones particulares establecidas. 
La Junta de Gobierno Local acuerda conce-
der a D J.S.G. la licencia de obras solicitada 
para construcción de vivienda unifamiliar 
adosada con piscina en Pz Adolfo Suárez 
González 2(A), según proyecto básico y de 
ejecución visado CTAC, que se entiende 
otorgada salvo el derecho de propiedad y 
sin perjuicio del de tercero, y advirtiendo que 
deberá cumplir las condiciones particulares 
establecidas. 
La JGL se da por enterada de las decla-
raciones responsables para la ejecución 
de las obras:4708/2021, 5827/2021, 
6098/2021, 6152/2021 y 6153/2021. 
La Junta de Gobierno Local acuerda aprobar 
el proyecto de obras de ‘Ejecución de dife-
rentes muros de hormigón armado a lo largo 
de la Ctra. de Nules. Tramo CV-18 con C/ Ar-
gila’, redactado por el ingeniero de caminos 
municipal con la asistencia técnica de ATG 
Enginyers,SLP, con un presupuesto base de 
licitación de 157.654,84€ (IVA incluido), que 
incorpora los correspondientes estudios de 
Gestión de Residuos, Geotécnico y Básico de 
Seguridad y Salud.

PLENARIS I JUNTES



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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
AGOST  2021

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
JULIOL 2021

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

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

TELÈFON TAXI ADAPTAT:
622 12 29 66

TAXI

INFORMACIÓ MUNICIPAL 
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TELÈFONS

CSI Novenes (cita prèvia)  .........964 55 87 00
CSI Novenes (urgències)  ..........964 55 87 01
Hospital General Castelló  ........964 72 50 00
Hospital de la Plana  ...................964 39 97 75
Ciutat Sanitària La Fe  ................964 86 27 00
Centre de P. Familiar ..................964 55 87 08
Salut Mental  .................................964 39 07 56
Creu Roja  .......................................964 51 76 07
Hospital La Magdalena  ............964 24 44 00
Hospital Provincial  .....................964 35 97 00

DIVERSOS
Cementiri  .......................................964 51 01 49
Centre Alq. Sta. Bàrbara  ...........964 51 00 93
Junta Local Fallera  ......................964 51 62 17
Ràdio Taxi  ......................................964 51 01 01
Centre Cultural La Mercé  .........964 51 00 10
Parc Comarcal Bombers  ............................. 085
Estació RENFE .............................902 43 23 43
Magatzem Municipal  ................964 51 87 12
Síndicat de Regs  .........................964 51 45 51
Cambra Agrària (Consell Agrari)  .964 57 06 08
FACSA  .............................................964 51 28 00

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
CEIP Vilallonga  .............................964 55 84 90
CEIP Roca i Alcaide  ....................964 73 83 60

CEIP Penyagolosa  ......................964 73 83 55
CEIP Iturbi ......................................964 73 83 65
CEIP Novenes de Calatrava  ....964 73 88 70
CEIP 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
Escola Infantil  ..............................964 51 02 41
Escola de la Mar  ..........................964 58 61 60 
Escola Taller  ..................................964 51 03 61 
CME Rafel Martí Viciana  ..........964 03 32 30
EOI Plana Baixa  ...........................676 81 55 63

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

NAIXEMENTS
Carmen Llopis Boix

Marian Achbaya El Kahan

Ariadna Vives Bernal

Aitana Ninot Martí

Claudia Ripollés Serrano

Lola Vilarroya Méndez

DEFUNCIONS

MATRIMONIS

Sergio Garrido Mundina i Agueda Hidalgo López
Juan Vicente Parra i Xènia Franch de la Torre 
Diego Antón Montero i Laura Aguilera García
Guillem Traver Daroca i Raquel Sánchez López
Iván Abaso Gómez i Carmen Demetrio Giménez
Alain Vicent Muñoz i Sandra Ruiz Lahuerta
Antonio Fernando Muñoz-Mingarro Martínez i M. 
Gloria García Martínez
Jesús Manuel Rodríguez Nogales i Estela Pitarch 
Carrillo
Adrián del Río Sevilla i Taiana Martín

ADOLFO DOSDA PASCUAL ..................................................88

RAMON JOSE USO GUEROLA .............................................55

SALVADOR POLES SIMARRO .............................................67

VICENTA IBAÑEZ BARRUGUER .........................................78

MªCARMEN ENRIQUE CEREZO..........................................85

JOSE MARTINEZ CALONGE .................................................75

MANUEL BALAGUER MENEU .............................................82

RICARDO APARICI GARCIA..................................................85

CEFERINO JIMENEZ PEÑAFIEL ......................................... 66

DOLORES GUILLAMON SEBASTIA ...................................85

ENCARNACIÓN NICOLAU GONZALEZ ..........................105

PASCUAL BORILLO MELCHOR ...........................................89

JOSE RIOS MARTIN .................................................................86

CESAREA MARTINEZ BARBA .............................................85

INFORMACIÓ MUNICIPAL 



L ’alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, i el 
president Club Esportiu Borriana, Carlos Collado, 
han subscrit el conveni econòmic anual per a es-

tablir les condicions i compromisos aplicables a la sub-
venció prevista amb caràcter nominatiu en el pressupost 
municipal per a l’exercici de 2021.

L’acte de la firma ha comptat amb la presència del regi-
dor d’Esports, Vicent Aparisi, que ha explicat que l’objec-
tiu és “la promoció de la pràctica de l’esport del futbol 
al municipi” i ha indicat que, a través de l’acord, l’Ajun-
tament concedeix una subvenció per un import total de 
40.000 euros per al finançament del projecte denominat 
‘Desenvolupament i Promoció del Futbol de Borriana, 
temporada 2020-2021’.

Després de la firma, l’alcaldessa i el regidor d’Esports 
van voler felicitar, novament, i donar l’enhorabona al Ju-
venil A del CF Atlètic Borriana-Salesians, que va afrontar 
l’últim partit de la temporada i va tancar la lliga després 

L’Ajuntament renova el conveni 
amb el Club Esportiu Borriana

d’“una grandíssima temporada i un sensacional treball” 
que ha donat uns resultats “espectaculars” i ha acon-
seguit proclamar-se campió de la lliga preferent. Alhora 
que van aprofitar per a desitjar-los “molta sort per a la 
promoció d’ascens a la lliga nacional juvenil”.. .

Esport
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